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Od Dubrownika do Tallina  
– pięć lat Inicjatywy Trójmorza 
 
 
 

Inicjatywa Trójmorza (Three Seas Iniciative, 3SI) jest nowym formatem współpracy  
w regionie środkowoeuropejskim zainaugurowanym na szczycie założycielskim,  
zorganizowanym w chorwackim Dubrowniku w dniach 25-26 sierpnia 2016 roku. Inicjato-
rami i pomysłodawcami projektu byli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda  
i prezydent Republiki Chorwackiej Kolinda Grabar-Kitarović – politycy, którzy wybory prezy-
denckie wygrali w swoich krajach w tym samym czasie, w 2015 roku.  

Obok Polski i Chorwacji do współpracy w ramach 3SI zaproszono jeszcze: trzy państwa bał-
tyckie (Litwę, Łotwę i Estonię), pozostałe kraje wyszehradzkie (Czechy,  
Słowację i Węgry), a także Austrię, Słowenię, Rumunię i Bułgarię. Warunkiem uczestnictwa 
było członkostwo w UE i szeroko rozumiana tożsamość środkowoeuropejska.  

Inicjatywa Trójmorza jest projektem autorskim, zaproponowanym przez przywódców repre-
zentujących region, projektem autonomicznym, którego treść i format nie był  
narzucony czy sugerowany przez zewnętrznych aktorów. Można dostrzec wsparcie  
ze strony środowiska skupionego wokół amerykańskiego think tanku – Atlantic Council, ale 
sam proces decyzyjny był aktem niezależnym. Jeśli już można się dopatrywać genezy pomy-
słu, to szybciej podczas oficjalnej wizyty Kolindy Grabar-Kitarović w Polsce w 2015 r.  
i późniejszym ich spotkaniu (w rozszerzonym gronie o przedstawicieli regionu) w Nowym 
Jorku, na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ z inicjatywy chorwackiej 
(wrzesień 2015).  
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Inicjatywa Trójmorza jest odpowiedzią na diagnozę wspólnych słabości państw regionu, na-
rzucanego im peryferyjnego statusu w ramach Unii Europejskiej, preferowanego modelu 
biernej europeizacji według schematu top-down, ciągłego traktowania regionu jako „Nowej 
Europy”. Jednym z elementów dostrzeżonych i zdefiniowanych przez przywódców państw 
środkowoeuropejskich (z wyjątkiem Austrii) było niebezpieczeństwo pułapki średniego roz-
woju, pozostania gospodarką podporządkowaną i pomocniczą wobec większych rynków. 
Państwa regionu trójmorskiego dostrzegły, że nie są wyłącznie biorcami różnego rodzaju 
funduszu europejskich, ale dla reszty kontynentu stanowią ważną cześć wspólnoty tworząc 
29% terytorium, 25% wszystkich mieszkańców UE, ale tylko 19% udziału w wypracowanym 
PKB (dane bez udziału Wielkiej Brytanii). To właśnie ten ostatni wskaźnik pokazuje najlepiej 
rzeczywistą różnicę poziomu rozwoju gospodarczego między Europą Zachodnią a państwa-
mi środkowoeuropejskimi. Dodatkowo liderzy regionu coraz wyraźniej dostrzegają, jakie 
korzyści bogatszym państwom zachodnim przyniosło otwarcie i dostępność do rynków no-
wych członków wspólnoty. Projekt współpracy trójmorskiej ma być sposobem na lepsze wy-
korzystanie dynamiki wzrostu gospodarczego, która (z wyjątkiem Chorwacji) jest wyższa od 
średniej europejskiej.  

Przyglądając się procesowi tworzenia Inicjatywy Trójmorza, corocznie organizowanym 
szczytom w poszczególnych państwach regionu, na zakończenie których są przyjmowane 
deklaracje podsumowujące spotkania, można dostrzec swoistą ewolucję projektu, przefor-
mułowanie jego roli z perspektywy poszczególnych zaangażowanych stolic, a także zmie-
niający się stosunek państw trzecich.  
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A. Chorwacja 2016 
 
 

W pierwszym szczycie Inicjatywy Trójmorza, który się odbył w Dubrowniku w sierpniu  
2016 r., tylko połowa delegacji była reprezentowana przez głowy państw. Słowacja wysłała 
wicepremiera, Rumunia i Republika Czeska były reprezentowane przez ministrów, wicemi-
nistrowie stali na czele delegacji Austrii i Estonii. Najniższej rangi delegacja przyjechała  
z Łotwy, której szefował dyrektor departamentu z ministerstwa transportu.  

Spośród przedstawicieli państw trzecich najważniejszymi reprezentantami byli wicemini-
strowie Chińskiej Republiki Ludowej i Turcji, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjechał 
były doradca prezydencki. W Chorwacji zabrakło natomiast przedstawicieli Unii Europej-
skiej, nie było też reprezentantów żadnej z większych stolic zachodnich. 

Przyjęta w Dubrowniku deklaracja końcowa podkreślała, że projekt ma na celu wzmocnienie 
całej Unii Europejskiej przez zdynamizowanie współpracy w obszarze infrastruktury transpor-
towej, cyfrowej i energetycznej, co ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności  
regionu. Zapowiadane ożywienie współpracy w ramach nowego projektu miało być realizo-
wane w ramach nieformalnej platformy prezydenckiej, bez tworzenia równoległych struk-
tur wobec istniejących (w domyśle unijnych) instytucji. 
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B. Polska 2017 
 
 

Rok 2017 okazał się kluczowym dla przyszłości całego projektu. Dość chłodna reakcja kilku  
z zaproszonych przywódców z regionu, brak zainteresowania Inicjatywą Trójmorza ze stro-
ny Unii Europejskiej czy najważniejszych zachodnich stolic, przy jednoczesnym wyraźnym 
zainteresowaniu Pekinu, groziło stworzeniem z tego formatu swoistej przybudówki  
do chińskiego programu nowego jedwabnego szlaku. W kręgach eksperckich jednym z roz-
patrywanych potencjalnych scenariuszy była sytuacja, w której nie będzie zainteresowania 
organizacją trzeciego spotkania ze strony żadnego z państw członkowskich w sytuacji, gdy 
dwa wcześniejsze szczyty obyły się w miejscowościach inicjatorów projektu.  

Drugi szczyt Inicjatywy Trójmorza pierwotnie miał zostać zorganizowany we Wrocławiu,  
co nawet zostało zapisane w deklaracji z Dubrownika. Jednak w związku z przyjęciem  
w ostatniej chwili zaproszenia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, finalnie  
z powodów organizacyjnych wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 lipca 2017 
roku. Z pierwotnych planów we Wrocławiu została tylko impreza towarzysząca w postaci 
forum gospodarczego.  

Zapowiedź przyjazdu amerykańskiego przywódcy miała decydujące znaczenie dla  
postawy zaproszonych delegacji. Do Warszawy nie przyjechał jedynie prezydent  
Austrii Alexander van der Bellen (reprezentował go ambasador) i prezydent Republiki  
Czeskiej Miloš Zeman (na czele czeskiej delegacji stał Jan Hamáček – marszałek Izby  
Poselskiej). Czeski przywódca oczekiwał zaproszenia do Białego Domu lub chociaż  
indywidualnej rozmowy z amerykańskim przywódcą. Występując w roli gościa specjalnego 
Donald Trump podkreślał, że Stany Zjednoczone zamierzają stać się strategicznym  
partnerem dla tej inicjatywy i regionu środkowoeuropejskiego, warszawską konferencję 
uznał on za wydarzenie historyczne. Na tle aktywności amerykańskiej dyplomacji jeszcze 
bardziej była widoczna bierność instytucji europejskich, których przedstawiciele nie  
skorzystali z zaproszenia.  
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Przyjazd Donalda Trumpa do Warszawy spowodował, że zaproszenia nie zostały wysłane 
do ChRL ani Turcji ograniczając wymiar polityczny do UE i USA, co ostatecznie przesądziło  
o wyborze strategicznego partnera dla projektu. Wizyta amerykańskiego gościa specjalne-
go spowodowała też, że nie było problemu ze znalezieniem chętnego do organizowania 
kolejnego szczytu w 2018 roku. Według kuluarowych relacji prezydent Rumunii Klaus  
Iohannis zaprosił na kolejne spotkanie do Bukaresztu, zanim padło pytanie o kolejnego  
gospodarza.  

W wspólnej deklaracji podsumowującej warszawskie obrady podkreślono przede wszystkim 
europejski wymiar projektu, odwołano się do funduszy strukturalnych, programu wspólno-
towego „Łącząc Europę”, sieci transportowej TEN-T, jako cel nadrzędny wskazano scemento-
wanie jedności Unii Europejskiej. Powtórzono, że Inicjatywa Trójmorza jest elastycznym  
formatem prezydenckim, który instrumentami politycznymi wspiera współpracę między-
rządową, środowisk biznesowych i organizacji pozarządowych. W warszawskiej deklaracji 
zapisano też kilka zasad, na których oparto projekt. Jako warunek uczestnictwa w Inicjaty-
wie Trójmorza wskazano członkostwo w Unii Europejskiej, podkreślono długoterminowy  
charakter współpracy czy otwartość na środowiska inwestycyjne z zewnątrz. Instrumentem 
wzmacniającym relacje biznesowe była wpisana do deklaracji instytucjonalizacja Forum 
Biznesu Trójmorza, jako stałego elementu towarzyszącego organizowanym szczytom.  
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C. Rumunia 2018 
 
 

Zgodnie z warszawską zapowiedzią III szczyt Inicjatywy Trójmorza został zorganizowany na 
zaproszenie rumuńskiego prezydenta Klausa Iohannisa w Bukareszcie w dniach 17-18 
września 2018 roku. Spotkanie pod wieloma względami miało charakter przełomowy. Pierw-
szy raz w historii projektu z zaproszenia skorzystał przewodniczący Komisji Europejskiej Jean
-Claude Juncker, do Bukaresztu przyjechał Heiko Maas – minister spraw zagranicznych Repu-
bliki Federalnej Niemiec, amerykańskiej delegacji przewodniczył Rick Perry – sekretarz 
energii w administracji prezydenta Trumpa. Została zatem przede wszystkim przełamana 
nieufność urzędników unijnych, którzy uznawali wcześniej cały projekt jako swoistą konku-
rencję dla instrumentów wspólnotowych i próbę budowania paralelnych instytucji w regio-
nie. Radykalne przedefiniowanie postawy nastąpiło też w Berlinie, który Inicjatywę Trójmo-
rza postrzegał wcześniej jako „papierowy projekt”, próbę ograniczenia niemieckiej roli  
w Europie Środkowej ze wsparciem amerykańskim. Minister Mass przed przyjazdem  
do Bukaresztu zapowiedział nową niemiecką Ostpolitik, chęć odgrywania roli pomostu mię-
dzy Wschodem a Zachodem, zdefiniował RFN jako państwo środkowoeuropejskie i zadekla-
rował chęć przystąpienia Berlina do Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy szczytu postanowili 
przyznać Niemcom status państwa partnerskiego, podobnie jak Stanom Zjednoczonym 
Ameryki i instytucjom partnerskim: Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, oraz Grupy Banku Światowego. W ten 
sposób powstały dwie kategorie udziału w projekcie: dwunastu pełnoprawnych uczestników 
i partnerzy (państwowi oraz instytucjonalni) jako grupa otwarta.  

Nie mniej ważnym wydarzeniem było swoiste przejście od budowania teoretycznej  
koncepcji i określania celów projektu do fazy realizacji pierwszych przedsięwzięć.  
W Bukareszcie zapowiedziano bowiem z inicjatywy polskiego Banku Gospodarstwa Krajo-
wego powstanie Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza (Three Seas Initiative Ivestment Fund, 
TSIIF), do którego akces podczas spotkania poza Polską zgłosiła: Chorwacja, Rumunia,  
Słowacja, Republika Czeska i Łotwa. BGK zapowiedział wniesienie funduszu założyciel- 
skiego w wysokości 500 mln. euro (minimalny wkład miał wynieść 20 mln euro), deklarację  
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o dofinansowaniu TSIIF złożyła strona amerykańska. Ponadto na szczycie miało miejsce  
ogłoszenie listy projektów (Three Seas Interconnection Priority Projects, TSIPP) stanowiących 
katalog przedsięwzięć infrastrukturalnych (energetycznych, komunikacyjnych i cyfrowych), 
których realizacja została uznana za leżącą we wspólnym interesie państw regionu. Na liście 
znalazło się 48 projektów, podzielonych na 27 wielostronnych (w tym 8 energetycznych,  
8 cyfrowych i 11 transportowych) oraz 21 przedsięwzięć lokalnych o charakterze dwustron-
nym lub narodowym (6 energetycznych, 2 cyfrowe i 13 transportowych). Obrazu dokonań 
szczytu bukaresztańskiego dopełniła zapowiedź powołania izby przemysłowo-handlowej pań-
stw Trójmorza, a także giełdowego środkowoeuropejskiego indeksu CEE plus.  

W rumuńskim szczycie nie uczestniczyło czterech prezydentów, do Bukaresztu nie  
dojechał z Republiki Czeskiej Miloš Zeman, którego znów reprezentował marszałek Izby Po-
selskiej – Radek Vondráček, a także dwóch prezydentów państw bałtyckich, przewodniczą-
cym delegacji łotewskiej był Edgars Rinkĕvičs – minister spraw zagranicznych, a Estonii Eiki 
Nestor – przewodniczący parlamentu. Dość nietypowa sytuacja przytrafiła się prezydentowi 
Węgier Jánosowi Áderowi, którego samolot uległ awarii przed odlotem, tak brzmiała oficjal-
na wersja. Za to pierwszy raz na spotkaniu pojawił się prezydent Austrii Alexander van der 
Bellen.  

Deklaracja bukareszteńska powtórzyła za poprzednimi prezydencki nieformalny charakter 
Inicjatywy Trójmorza, jej cel w postaci wyrównania różnic w gęstości sieci infrastruktural-
nych na linii północ-południe. Nowym sygnałem było podkreślenie roli relacji transatlantyc-
kich, a także potrzeba wsparcia europejskiego na rzecz państw Bałkanów Zachodnich i Part-
nerstwa Wschodniego. W dokumencie podsumowującym spotkanie pierwszy raz zostały wy-
punktowane decyzje podejmowane przy okazji szczytu. Podkreślono zatem zadowolenie  
z opublikowania listy wspólnych projektów infrastrukturalnych, powołania sieci izb handlo-
wych, podpisania listu intencyjnego dotyczącego TSIIF, przeprowadzenia kolejnego forum 
biznesu (które zgromadziło ponad 600 uczestników). W dokumencie zwrócono również 
uwagę na zorganizowanie w lipcu 2018 r. Pierwszego Forum Regionów Trójmorza w Rzeszo-
wie, jako ważnego wydarzenia promującego cały projekt. Ogłoszono utworzenie specjalnej 
strony internetowej http://three-seas.eu, której obsługą miały się zajmować państwa orga-
nizujące kolejne szczyty. Ważne było też zapisanie zasady konsensusu przy zapraszaniu kolej-
nych państw lub instytucji na następne spotkania. Oficjalnie w dokumencie potwierdzono też 
status partnera USA i RFN, a także instytucji międzynarodowych jak: Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Ban-
ku Światowego.  
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D. Słowenia 2019 
 
 

Na czwarty szczyt Inicjatywy Trójmorza umówiono się w słoweńskiej stolicy. Spotkanie  
w Lublanie zostało zorganizowane w dniach 5-6 czerwca 2019 roku. Tym razem do zebra-
nego grona głów państw dołączył prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier, zabrakło za to 
kończącego kadencję Andreja Kiski ze Słowacji (szczyt odbywał się tuż przez zaprzysięże-
niem Zuzany Čaputovej), Austrię ponownie reprezentował tylko ambasador, za to  
zaskoczeniem dla części komentatorów był brak delegacji na najwyższym szczeblu  
z Węgier, tym razem bez podania przyczyny absencji. Zamiast Jánosa Ádera z Budapesztu 
przyjechał minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Do Lublany ponownie przyjechał 
amerykański sekretarz energii Rick Perry i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. 
Spotkaniu w stolicy Słowenii towarzyszyła kolejna edycja forum biznesu z bardzo rozbudo-
waną agendą i przy licznym udziale ministrów, sekretarzy stanu czy przedstawicieli banków 
rozwoju reprezentujących państwa regionu. Należy jednak zauważyć, że większość uczest-
ników biznesowego spotkania reprezentowała instytucje z Europy Środkowej, przedstawi-
cieli amerykańskich czy zachodnioeuropejskich było stosunkowo mało, często ograniczało 
się do przedstawicieli placówek dyplomatycznych. Ważniejszym wydarzeniem była prezen-
tacja raportu przedstawiającego stan zaawansowania realizacji poszczególnych projektów 
zaprezentowanych podczas bukareszteńskiego szczytu.  

Lublańska deklaracja końcowa odwoływała się do poprzednich dokumentów wskazujących 
na europejski charakter projektu, ale za to w dokumencie z 2019 r. jeszcze silniej  
podkreślono znaczenie ekonomicznej obecności Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie 
środkowoeuropejskim, która wzmacnia relacje transatlantyckie. Ponownie zwrócono uwagę 
na konieczność nawiązania bliższej współpracy z państwami Bałkanów Zachodnich i Part-
nerstwa Wschodniego. Wspominano też o Funduszu Trójmorza jako ważnym instrumencie 
tworzącym nowe możliwości inwestycji i współpracy gospodarczej między krajami środko-
woeuropejskimi, ale też z instytucjami europejskimi i państwami trzecimi.  
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E. Estonia 2020 
 
 

Szczyt w stolicy Estonii był dość dziwnym wydarzeniem, pierwotnie planowano przeprowa-
dzenie w tradycyjnej formie, zmieniano termin, by finalnie w obliczu epidemii SARS-CoV-2 
miał charakter hybrydowy, część delegacji była obecna w Tallinie, pozostali łączyli się zdalnie. 
Taka formuła spotkania była próbą podkreślenia znaczenia innowacyjności i cyfryzacji, co 
Tallin próbuje szczególnie podkreślić budując swoją markę narodową i promując hasło  
E-stonia. Spośród głów państw obecni fizycznie była tylko Kersti Kaljulaid – prezydent Esto-
nii i gospodarz szczytu, Andrzej Duda prezydent RP i Rumen Radev – prezydent Bułgarii, 
który będzie organizatorem kolejnego spotkania w 2021 roku. Konferencja zaczęła się od 
wirtualnego szczytu prezydenckiego, w którym z założenia mieli uczestniczyć prezydenci 
pozostałych państw, nieobecni w Tallinie osobiście. Z tego scenariusza wyłamali się nieo-
becni prezydent Węgier – János Áder i Zoran Milanović – nowy prezydent Chorwacji, który 
w wyborach w 2020 r. pokonał współinicjatorkę projektu Kolindę Grabar-Kitarović. Dla 
przywódcy węgierskiego był to kolejny sygnał pokazujący coraz bardziej wstrzemięźliwą 
postawę Budapesztu wobec Inicjatywy Trójmorza, z kolei chorwacki prezydent z kontesto-
wania projektu uczynił swój znak firmowy, wyróżniający go od swojej poprzedniczki.  

Debata prezydentów obecnych w Tallinie była drugim punktem szczytu, której gospoda-
rzem była Kersti Kaljulaidi wraz z przywódcą Polski i Bułgarii. W tej części udział wziął także 
przedstawiciel rządu amerykańskiego – Mark Menezes, zastępca sekretarza energii i Mar-
grethe Vestager – wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Nowością tallińskiego spotka-
nia było zorganizowanie sesji ministerialnej (na poziomie szefów resortów lub wicemini-
strów), co było dość jasnym sygnałem, że zaangażowanie organów wykonawczych zaczyna 
uzupełniać format prezydencki. W tej części szczytu pierwszy raz udział wziął przedstawiciel 
Węgier – wiceminister spraw zagranicznych Péter Sztáray, do niedawna ambasador Buda-
pesztu przy NATO. Spośród państw posiadających status partnera przy Inicjatywie Trójmo-
rza zabrakło tym razem niemieckiej delegacji.  
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Szczyt talliński był ważnym wydarzeniem dla właśnie uruchamianego Funduszu Trójmorza, 
kolejne państwa zadeklarowały przystąpienie do niego. Prezes BGK – Beata Daszyńska-
Muzyczka poinformowała o zwiększeniu polskiego udziału do 750 mln. euro, a Amerykanie 
oświadczyli, że dołożą się do budżetu w wysokości 1/3 zebranego kapitału przez państwa 
regionu, maksymalną kwotą 1 mld. dolarów. Ogłoszono także pierwszą inwestycję fundu-
szu, zakupu 100% akcji spółki Cargounit firmy działającej na runku kolejowym i środkowo-
europejskiego lidera wynajmu lokomotyw. Dodatkowo na listę wspólnych projektów TSIPP 
dopisano nowych 28 przedsięwzięć. 

Przyjęta na spotkaniu deklaracja końcowa podkreśliła wyzwanie dla wszystkich zaangażowa-
nych związane z epidemią SARS-CoV-2, ale też dostrzeżono zapowiedź kolejnych państw 
(Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowenii i Węgier) przystąpienia finansowego  
do TSIIF. Fundusz Inwestycyjny został w deklaracji wymieniony jeszcze w kontekście amery-
kańskiej obietnicy jego dofinansowania do kwoty 1 mld. dolarów. W dokumencie podsu-
mowującym spotkanie był też wspomniany sekretariat koordynujący utworzony przed  
estońskim szczytem jako modelowe działanie na przyszłość, jak jeszcze ważniejsza dla  
instytucjonalizacji Inicjatywy Trójmorza zapowiedź regularnych spotkań na poziomie  
ministerialnym. Wbrew sygnałom wysyłanym z różnych stron przed tallińskim szczytem,  
nie zdecydowano się na utworzenie stałego sekretariatu projektu, ani nawet grupy roboczej 
mającej na celu opracowanie propozycji w tym zakresie. 
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2.  
 
 
 

Ewolucja Inicjatywy Trójmorza 
 
 
 

Powyższy krótki przegląd historii Inicjatywy Trójmorza pokazuje, że projekt ten ma szansę 
na trwałe wpisać się w geopolityczny krajobraz regionu środkowoeuropejskiego, tworząc 
bezprecedensową w historii regionu strukturę umożliwiającą multilateralną współpracę 
między państwami środkowoeuropejskimi. Efektem tej współpracy może być wykształcenie 
podmiotowości politycznej regionu i skuteczniejsza artykulacja interesów poszczególnych 
państw środkowoeuropejskich na zewnątrz. Inicjatywa stwarza szanse zaznaczenia swojego 
miejsca w relacjach transatlantyckich, zaś w ramach Unii Europejskiej pokazania, że naj-
młodsi członkowie wspólnoty potrafią wnosić nowe idee i nie są skazani na bierną europei-
zację.  

Trudno jednak dziś jeszcze jednoznacznie określić finalny kształt projektu Inicjatywy Trójmo-
rza, gdyż od strony formalnej stanowi on przykład dyplomacji konferencyjnej/dyplomacji 
na szczycie (summit diplomacy) w formacie prezydenckim, co świadczy o stricte politycz-
nym jego poziomie. Natomiast z drugiej strony, obszar objęty współpracą, cel całego pro-
jektu ma wymiar wykonawczy, który w porządkach ustrojowych państw regionu przynależy 
do kompetencji organów wykonawczych/ministerialnych. Szczególnie w Europie Środkowej 
jest to bardzo widoczne, gdzie funkcja prezydenta ma najczęściej charakter protokolarno-
reprezentacyjny z niewielkimi uprawnieniami korygującymi bieg wydarzeń politycznych. 
Trudno też uznać, by sam kształt Inicjatywy Trójmorza był sprawą zdefiniowaną, skoro  
do pełnego uczestnictwa aspiruje Republika Federalna Niemiec i wokół tej kwestii toczy się 
intensywna dyskusja wewnętrzna. 
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O wzrastającym znaczeniu 3SI świadczą zabiegi poszczególnych państw o prawo do organiza-
cji kolejnych szczytów (dla Estonii było to największe wydarzenie międzynarodowe na prze-
strzeni ostatnich lat), gdyż poza możliwością autopromocji na arenie międzynarodowej, dla 
prezydentów-gospodarzy ma to też duże znaczenie dla ich pozycji na wewnętrznej scenie 
politycznej. Prezydent Estonii zabiega o reelekcję, a przyszłoroczny szczyt w Bułgarii może 
mieć ważne znaczenie dla rozstrzygnięcia konfliktu politycznego między głównymi ośrodka-
mi władzy w tym kraju.  

Nowy projekt współpracy w regionie środkowoeuropejskim zaczyna być dostrzeganym  
i analizowanym przez instytucje eksperckie w różnych częściach świata, co świadczy o wzra-
stającym jego znaczeniu i rozpoznawalności. 

Z każdym z kolejnych szczytów Inicjatywa Trójmorza staje się coraz bardziej atrakcyjnym 
partnerem (politycznym i gospodarczym) dla zewnętrznych graczy. Dowodem na atrakcyj-
ność Inicjatywy Trójmorza są zabiegi Niemiec o przystąpienie do projektu na zasadach  
pełnoprawnego uczestnictwa, co szczególnie w kontekście negatywnych reakcji na pierw-
sze wydarzenia inaugurujące 3SI należy uznać za dość znamienne. Niezwykle ważną rolę 
wspierającą projekt Trójmorza odgrywają Stany Zjednoczone Ameryki, dla których Inicjaty-
wa Trójmorza stanowi w pierwszej kolejności instytucję integrującą w większości proame-
rykańskie państwa europejskie, co w sytuacji wzrostu antyamerykańskich nastrojów wśród 
zachodnioeuropejskich elit politycznych, ma pewne znaczenie. Amerykański patronat  
dla Trójmorza postrzegać należy również z perspektywy chęci ograniczenia wzrastających 
wpływów Chin w regionie (vide liczne inwestycje infrastrukturalne w państwach Bałkanów 
Zachodnich nie należących do UE), a także konkurencyjnych projektów jako jak Nord  
Stream 2. 

Należy też dostrzec zwiększające się zainteresowanie utworzonym w 2019 r. Funduszem  
Inwestycyjnym Trójmorza, coraz bardziej realne finansowe zaangażowanie Stanów Zjedno-
czonych Ameryki mobilizuje poszczególne stolice do przystąpienia finansowego do TSIIF. 
Fundusz dysponuje obecnie sumą ponad 800 mln euro (wkład Polski, Rumunii, promesa  
od kilku innych państw). O nadziejach związanych z tym nowym instrumentem inwestycyj-
nym może świadczyć też fakt, że do ogłoszonej w Bukareszcie w 2018 r. listy 46 wspólnych 
projektów infrastrukturalnych, przed szczytem w Tallinie dopisano kolejne 28 przedsię-
wzięć. Fundusz Inwestycyjny Trójmorza mobilizuje do większej aktywności dotychczaso-
wych najbardziej sceptycznych partnerów. 

Skoncentrowanie się na realizacji konkretnych projektów infrastrukturalnych okazało się 
skutecznym działaniem, gdyż odpowiedziało na potrzeby wszystkich państw uczestniczących 
w Inicjatywie Trójmorza, pozwoliło na znalezienie obszarów wspólnych zainteresowań przy  
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całym szeregu czynników różnicujących postawy i interesy narodowe w innych obszarach 
(jak stosunki wewnątrzunijne, relacje z Rosją, Chinami czy USA).  

Słabością Inicjatywy Trójmorza jest ciągle widoczna różnica w postawie poszczególnych pań-
stw członkowskich. Część stolic wzięła na siebie rolę „lokomotyw”, starając się aranżować 
rozwiązania instytucjonalne budujące architekturę współpracy państw Trójmorza (Polska, 
Chorwacja, Rumunia, w mniejszym zakresie Litwa, Słowenia, Estonia), część państw pod-
chodzi do tej współpracy sceptycznie pozostając jednak w ramach projektu na wszelki wy-
padek lub by z bliska obserwować jej rozwój (Węgry, Łotwa, Słowacja), z kolei Republika 
Czeska i Bułgaria jakkolwiek w ostatnim czasie wykazują większe zainteresowanie udziałem 
w 3SI, to trend ten nie musi być stały. Austria jako jedyny niepostkomunistyczny członek 
Inicjatywy Trójmorza uplasowała się na własne życzenie na pozycji „łącznika” Europy Za-
chodniej z Europą Środkową. Poważnym problemem pozostaje brak wewnętrznego kon-
sensusu politycznego w stosunku do udziału i zaangażowania w przypadku poszczególnych 
państw, co widać było w ostatnim czasie zwłaszcza w Chorwacji. Jednym z większych wy-
zwań dla Inicjatywy Trójmorza pozostaje nie tyle odmienność interesów narodowych po-
szczególnych zaangażowanych w proces stolic, co samo w sobie jest dość naturalne, ale 
zamieszanie i potencjalne nieporozumienia związane z różnymi postawami deklarowanymi, 
rzeczywistymi celami, a przypisanymi rolami każdego z uczestników (co dokładniej zostanie 
przedstawione w poniższej tabeli).  

3SI cierpi na słabość wizerunkową, mimo coraz liczniejszych analiz czy nawet pierwszych 
naukowych opracowań, nie wypracowano powszechnie przyjętego kodu znaczeniowego 
opisującego nowy projekt. Już wypracowanie logotypów nasuwa dużo problemów, każdy ze 
szczytów posługiwał się własnym logo, Estończycy na potrzeby ostatniego spotkania nawet 
opatentowali znak graficzny towarzyszący wydarzeniu. W sieciach społecznościowych nie 
ma jednego powszechnie używanego skrótu czy tak popularnego hasztagu (tylko na twitte-
rze można spotkać #ThreeSeas, #threeseas, #3SI, #TSI). Brakuje też poważniejszego zaan-
gażowania w poszczególnych państwach czołowych think tanków, instytucji eksperckich, 
które analizowałyby, animowały dyskusje i promowały cały projekt.  
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3.  
 
 
 

Percepcja Inicjatywy Trójmorza  
w poszczególnych stolicach  
 
 

Coroczne (powyżej opisane) szczyty prezydenckie, ich umiejscowienie i przebieg  
są wypadkową postawy poszczególnych zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza państw 
członkowskich. Ich różnorodna postawa, odmienne interesy narodowe i przesłanki, którymi 
kierują się w swojej polityce zagranicznej, wywierają wpływ na wolę działania w różnych 
formach oferowanych przez nowy projekt współpracy w regionie środkowoeuropejskim. 

Próbę rekonstrukcji postawy zaangażowanych w 3SI stolic zawiera poniższe zestawienie,  
w którym przedstawiono wszystkie 12 państw – członków Inicjatywy Trójmorza.   
Zebrano nie tylko najważniejsze dane makroekonomiczne, ale też przestawiono państwa 
sąsiadujące (członkowie 3SI pogrubieni), informację o zgłoszonych projektach na listę TSIPP 
(w chwili obecnej składającej się z 77 priorytetowych projektów) lub wyrażonych zaintere-
sowaniach udziału w przedsięwzięciach infrastrukturalnych zaproponowanych przez in-
nych, czy stosunek do Funduszu Trójmorza. Poniższa analiza próbuje też zrekonstruować 
rolę przypisywaną w poszczególnych stolicach Inicjatywie Trójmorza, zaangażowanie 
ośrodków prezydenckich (wyrażone uczestnictwem głowy państwa w kolejnych szczytach), 
rzeczywistą rolę projektu w strategii polityki zagranicznej i w niektórych przypadkach  
rolę przypisaną przez innych aktorów międzynarodowych. Dla ilustracji dodano też  
wybrane spośród wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli odnoszące się do Inicjatywy Trój-
morza, a także nazwy i adresy internetowe najbardziej aktywnych think tanków lub instytucji  
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analitycznych zainteresowanych problematyką międzynarodową (zaznaczono ‘ * ’ te z nich, 

które w swoich działaniach podejmowały w jakiejkolwiek już formie zagadnienie Inicjatywy 
Trójmorza). W przypadku charakterystyki polskiego zaangażowania w 3SI skoncentrowano 
się na opiniach i oczekiwaniach pozostałych uczestników projektu. 
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Republika Austrii  
Powierzchnia: 83.879 km² 

Ludność: 8,86 mln (Austriacy 85%, Szwajcarzy 3,5%, Serbowie 2,3%, Turcy 2%)  

Sąsiedzi: Włochy, Szwajcaria, Lichtenshtein, Republika Federalna Niemiec, Republika  

Czeska, Republika Słowacka, Węgry, Słowenia 

PKB: 446,3 mld USD (2019)  

PKB per capita 50654 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM)  

http://www.idm.at/en/home/ 

The OIIP – Austrian Institute for International Affairs  

https://www.euromesco.net/ 

 

Austria swoją rolę w Inicjatywie Trójmorza widzi przede wszystkim jako łącznika między  

Europą Zachodnią a Środkową. Wiedeń wyraźnie przyjmuję postawę obserwatora, a całe 

swoje zaangażowanie w projekcie koncentruje na promocji polityki spójności i podkreślaniu 

kluczowej roli Unii Europejskiej w pomocy państwom środkowoeuropejskim w nadrabianiu 

dystansu rozwojowego.  

Znaczenie 3SI w polityce zagranicznej Wiednia – marginalne. Brak rozbieżności w ocenie 

między urzędem prezydenckim a rządem. 

Według słów Alexandra van der Bellena – prezydenta Austrii – Wiedeń jest naturalnym  

partnerem dla państw skupionych w 3SI, (…) austriackie instytucje finansowe znają ten re-

gion bardzo dobrze (2020).  

Zaangażowanie w 3SI niskie, bez zmian w trendach od 2016 do dziś. 

Udział prezydenta w szczytach: 2/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – brak. 
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Republika Bułgarii 
Powierzchnia: 110.910 km2 

Ludność: 7,06 mln (Bułgarzy 85%, Turcy 9%, Romowie 5%) 

Sąsiedzi: Rumunia, Turcja, Grecja, Macedonia Północna, Serbia 

PKB: 67,9 mld USD (2019) 

PKB per capita: 9026 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywny think tank: 

Institute for Security and International Studies 

http://www.isis-bg.org/  

 

Bułgaria nie określiła jeszcze roli 3SI w polityce Sofii. Pierwsze lata charakteryzowały się 

biernym uczestnictwem w szczytach, chęcią zaznaczenia swojej obecności. W 2020 nastą-

piła redefinicja roli odgrywanej i decyzja o większym zaangażowaniu, stąd zaproponowanie 

własnych projektów infrastrukturalnych i przede wszystkim oferta organizacji szczytu Ini-

cjatywy Trójmorza w 2021.  

Niebezpieczeństwo wykorzystania 3SI do walki politycznej między prezydentem Rumenem 

Radevem a rządem Bojko Borysova, którego partia jest częścią EPP w UE. 

Prezydent Bułgarii uznał, że rolą jego państwa, w ramach przygotowań do szczytu, będzie 

opracowanie mechanizmów ułatwiających podejmowanie decyzji, które ze wspólnych pro-

jektów powinny być realizowane w pierwszej kolejności (2020). 

Zaangażowanie w 3SI niskie w pierwszych latach, z tendencją wzrostową obecnie. 

Udział prezydenta w szczytach: 5/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – deklaracja przystąpienia w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Sofia przedstawiła 3 narodowe projekty, najważniejszy to 

modernizacja linii kolejowej Ruse-Warna, zadeklarowała udział w 12 przedsięwzięciach 

zgłoszonych przez innych. 
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Republika Chorwacji 
Powierzchnia: 56.594 km² 

Ludność: 4,15 mln (Chorwaci 90%, Serbowie 4,3%, Boszniacy 0,8%) 

Sąsiedzi: Czarnogóra, Bośnia i Herzegowina, Serbia, Węgry, Słowenia 

PKB: 60,4 mld USD (2019) 

PKB per capita: 16645 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywny think tank: 

Institute for Development and International Relations (IRMO) 

https://irmo.hr/home-2/  

 

Celem Chorwacji było utrzymanie roli współinicjatora Inicjatywy Trójmorza, było to też ak-

ceptowane przez innych uczestników projektu.  

3SI do ostatnich wyborów prezydenckich było ważnym instrumentem w polityce zagranicz-

nej, dawało szansę na odgrywanie aktywnej roli najmłodszego członka UE, wzmacniało też 

rozpoznawalność Zagrzebia. 

Współczesnym wyzwanie dla Chorwacji jest ostry konflikt wewnętrzny między nowym pre-

zydentem Zoranem Milanovićem, który swój wizerunek buduje m.in. na ostentacyjnym 

bojkotowaniu 3SI, a rządem popierającym zaangażowanie w Inicjatywie Trójmorza.  

Prezydent Milanović w jednym z wywiadów uznał, że Chorwacja „powinna się powstrzymy-

wać od śmiesznych inicjatyw takich jak Trójmorze” (2019). 

Zaangażowanie w 3SI wysokie do 2019 r., obecny trend: słabnący. 

Udział prezydenta w szczytach: 4/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF –zasygnalizowane w 2018, deklaracja przystąpienia w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Chorwacja przedstawiła 3 wielostronne i 8 narodowych 

projektów, najważniejszy to energetyczne: budowa terminalu LNG Krk i rurociągu Adriatic 

Pipe, rozbudowa portu w Rijece, zadeklarowała udział w 7 przedsięwzięciach zgłoszonych 

przez innych. 
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Republika Czeska 
Powierzchnia: 78.866 km² 

Ludność: 10,6 mln (Czesi 93,7%, Morawianie 4,9%, Słowacy 1,4%, Polacy 0,5% 

Sasiedzi: Słowacja, Austria, Niemcy, Polska 

PKB: 246,5 mld USD (2019) 

PKB per capita: 23830 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*Association for International Affairs (AMO) 

http://www.amo.cz/en/  

*Institute of International Relations (IIR) 

https://www.iir.cz/en/  

*EUROPEUM - Institute for European Policy 

https://www.europeum.org/en/ 

 

Czesi początkowo byli jednym z tych państw, które najsilniej kontestowały sensowność ca-

łego projektu. W pierwszych latach była to rola obserwatora, która uległa ewolucji z chwilą 

uruchomienia procesu tworzenia funduszu inwestycyjnego TSIIF. Obecnie Praga wysyła 

liczne sygnały o gotowości do większego zaangażowania. Utrudnieniem dla bardziej aktyw-

nych działań jest słaba pozycja rządu premiera Andreja Babiša, który de facto ma charakter 

mniejszościowy i okresowo popada w konflikty z prochińskim i prorosyjskim prezydentem 

Milošem Zemanem. W opinii prezydenta Zemana „3SI jest nie tylko sposobnością nawiązy-

wania współpracy i przyjaźni, ale też nowym typem inwestycji infrastrukturalnych” (2020). 

Zaangażowanie w 3SI niskie do 2020, obecny trend: zwyżkowy. 

Udział prezydenta w szczytach 2/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF –zasygnalizowane w 2018, udziału w radzie nadzorczej 

funduszu, negocjacje o warunkach finansowego wkładu. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Czesi zgłosili jeden projekt droga wodna Dunaj-Odra-

Łaba, strategiczny z punktu widzenia Pragi, zadeklarowali udział w 12 przedsięwzięciach 

zgłoszonych przez innych. 
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Republika Estonii 
Powierzchnia: 45.339 km² 

Ludność: 1,3 mln (Estończycy 68,6%, Rosjanie 25,6%, Ukraińcy 2,1%) 

Sąsiedzi: Rosja, Łotwa  

PKB: 31,4 mld USD (2019) 

PKB per capita: 20741 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*International Centre for Defence and Security (ICDS) 

https://icds.ee/en/  

The Estonian Foreign Policy Institute (EVI) 

https://www.evi.ee/  

 

Estonia w pierwszych latach miała problem z określeniem swojej roli w 3SI, syndrom kraju 

peryferyjnego między orientacją na Europę Środkową a Skandynawię. Prezydent Kesti  

Kaljulaid pierwszy raz była na szczycie w Warszawie. Większe zaangażowanie po instytucjo-

nalizacji i rejestracji TSIIF, następnie decyzja o przystąpieniu z wkładem finansowym, jako 

trzecie państwo (po Polsce i Rumunii).  

Estoński minister finansów Martin Helme wskazywał, że przystąpienie do TSIIF umożliwi 

estońskim firmom pozyskanie kapitału w regionie trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego  

i Adriatyckiego (2020).  

Zaangażowanie w 3SI niestabilne, od 2019 zwiększone. 

Udział prezydenta w szczytach: 3/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – brak zgłoszenia w 2018, przystąpienie do funduszu  

w kwietniu 2020 kwotą 20 mln euro. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Estonia zgłosiła 4 projekty z najważniejszymi Rail  

i Via Baltica, zadeklarowała udział w 7 przedsięwzięciach zgłoszonych przez innych.  
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Republika Litewska 
Powierzchnia: 65.300 km² 

Ludność: 2,8 mln (Litwini 84%, Polacy 6,6%, Rosjanie 5,8%, Białorusini 1,2%) 

Sasiedzi: Łotwa, Białoruś, Federacja Rosyjska, Polska 

PKB: 54,2 mld USD (2019) 

PKB per capita: 18427 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

Institute of International Relations and Political Science (IIRPS)  

https://www.tspmi.vu.lt/en/  

The Eastern Europe Studies Centre (EESC) 

https://www.eesc.lt/en/  

 

Litwa od samego początku deklarowała gotowość zaangażowania się w 3SI, stanowi to dla 

Wilna sposobność odgrywania bardziej aktywnej roli w regionie przy odmowie przyjęcia dla 

Grupy Wyszehradzkiej. Dodatkową deklarowaną rolę jest bycie łącznikiem dla pozostałych 

państw bałtyckich z Polską i szerzej Europą Środkową.  

Ambasador Litwy w Warszawie uważa, że celem Wilna w 3SI jest „chęć rozwijania więzi 

infrastrukturalnych (…), co poprawi sytuację nie tylko Litwy, ale wszystkich państw bałtyc-

kich” (2020). 

Zaangażowanie w 3SI stabilnie wysokie. 

Udział prezydenta w szczytach: 5/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – brak zgłoszenia w 2018, deklaracja przystąpienia  

w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Litwa zgłosiła 7 projektów z najważniejszymi Rail i Via 

Baltica, gazowym łącznikiem GIPL, terminalem LNG w Kłajpedzie czy integracją energetycz-

nych sieci przesyłowych, zadeklarowała udział w 6 przedsięwzięciach zgłoszonych przez 

innych. 
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Republika Łotewska 
Powierzchnia: 64.573 km² 

Ludność: 1,9 mln (Łotysze 62%, Rosjanie 27%, Białorusini 3,3%, Polacy 2,2%) 

Sasiedzi: Estonia, Federacja Rosyjska, Białoruś, Litwa 

PKB: 34,1 mld USD (2019) 

PKB per capita: 16697 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywny think tank: 

*Latvian Institute of International Affairs (LIIA)  

https://liia.lv/en/home  

 

Łotwa nie określiła, jaką rolę 3SI odgrywa w jej polityce zagranicznej, do udziału na pozio-

mie prezydenckim Rygę zmobilizował przyjazd Trumpa do Warszawy. Łotysze zadeklarowa-

li zainteresowanie TSIIF w Bukareszcie, ale nie podjęli żadnych działań w tym kierunku.  

Dopiero zarejestrowanie funduszu i perspektywa uruchomienia środków przekonały Rygę 

do przedstawienia własnych priorytetów.  

W opinii łotewskiego prezydenta Egilsa Levits Ryga potrzebuje rzeczywistego korytarza  

łączącego państwa bałtyckie z resztą Unii Europejskiej (2020). 

Zaangażowanie w 3SI zmienne, odrzucone zaproszenie do Dubrownika, przyjazd na spotka-

nie z prezydentem USA, by nie uczestniczyć w kolejnym szczycie. 

Udział prezydenta w szczytach: 3/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – zgłoszenie zainteresowania w 2018, deklaracja  

przystąpienia w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Łotwa nie zgłosiła żadnego projektu, tylko poparła m. in. 

Rail i Via Baltica (razem 7 zgłoszonych przez innych). Ryga dopisała za to 8 projektów  

w 2020, gdy umożliwiono uzupełnienie listy przedsięwzięć w drugiej turze.  
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Rumunia 
Powierzchnia: 238 391 km² 

Ludność: 19,25 mln (Rumuni 89%, Węgrzy 6,6%, Romowie 2,5%) 

Sasiedzi: Ukraina, Mołdawia, Bułgaria, Serbia, Węgry 

PKB: 250 mld USD (2019) 

PKB per capita: 12131 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

European Institute of Romania (EIR) 

http://ier.gov.ro/en/home-en/ 

Centre for Defence and Security Strategic Studies (CDSSS) 

https://cssas.unap.ro/index_en.htm  

 

Rumunia chwilę się wahała, jaką rolę 3SI ma pełnić w jej strategii polityki zagranicznej. 

Pierwszy szczyt bez prezydenckiej delegacji, od 2017 stały udział prezydenta Klausa Iohan-

nisa w spotkaniach, w tym organizacja wydarzenia w 2018. Bukareszt aktywnością w 3SI 

próbuje rekompensować sobie brak zaproszenia do Grupy Wyszehradzkiej, ale za to uznaje 

Inicjatywę Trójmorza za projekt komplementarny z Dziewiątką Bukaresztańską.  

Uzyskanie większej efektywności utrudnione przez ciągłe kryzysy rządowe (w latach 2016-

2020 pięciu premierów). 

W opinii prezydenta Iohannisa 3SI jest świetnym projektem promującym spójność i łączą-

cym region z resztą UE przy zaangażowaniu USA (2020). 

Zaangażowanie w 3SI od 2017 roku stale mocne.  

Udział prezydenta w szczytach: 4/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – zgłoszenie zainteresowania w 2018, wraz z Polską  

w 2019 podpisany akt założycielski funduszu. W budżecie na 2020 zapisano 100 mln euro 

jako wkład. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 zgłosiła siedem projektów, w tym razem z Polską Via  

Carpatia i modernizacją linii kolejowej Gdańsk-Konstancja, a także gazociąg BRUA i kilka 

cyfryzacyjnych. Bukareszt zadeklarował udział w 7 przedsięwzięciach zgłoszonych przez 

innych.  
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Republika Słowacka  
Powierzchnia: 49.035 km² 

Ludność: 5,4 mln (Słowacy 80,7%, Węgrzy 8,5%, Romowie 2%) 

Sasiedzi: Ukraina, Węgry, Austria, Czechy, Polska 

PKB: 105 mld USD (2019) 

PKB per capita: 21039 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*The Slovak Foreign Policy Association (SFPA) 

http://www.sfpa.sk/en/  

*GLOBSEC 

https://www.globsec.org/ 

 

Słowacja początkowo bardzo chłodnie odpowiedziała na zaproszenie do 3SI i ostentacyjnie 

zlekceważyła szczyt w Dubrowniku. Przyjęła rolę uczestniczącego obserwatora, bez woli 

większego zaangażowania. Brak pomysłu jak Bratysława może wykorzystać 3SI w swojej 

polityce zagranicznej. Uruchomienie TSIIF może zmobilizować Słowację do większej aktyw-

ności.  

W ocenie prezydent Čaputovej Inicjatywa Trójmorza może przyczynić się do realizacji  

polityki spójności w ramach UE (2020). 

Zaangażowanie w 3SI niskie, odrzucone zaproszenie do Dubrownika, później udział niere-

gularny. 

Udział prezydenta w szczytach: 3/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – zadeklarowane zaangażowanie w 2018, bez dalszych 

działań w sprawie.  

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Słowacja zgłosiła jeden kluczowy dla nich projekt  

gazociągu Eastring i dwa narodowe przedsięwzięcia drogowe, dodatkowo zadeklarowała 

udział w 16 przedsięwzięciach zgłoszonych przez innych. 
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Republika Słowenii 
Powierzchnia: 20.273 km² 

Ludność: 2,06 mln (Słoweńcy 83%, Serbowie 2%, Chorwaci 1,8%, Bośniacy 1%) 

Sasiedzi: Chorwacja, Węgry, Austria, Włochy 

PKB: 53,7 mld USD (2019) 

PKB per capita: 27152 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

The Atlantic Council of Slovenia 

http://www.euroatlantic.org/  

The Institute for Economic Research (IER) 

http://www.ier.si/page.content.php?Content_iId=33  

 

Słowenii zależy na uczestnictwie w Inicjatywie Trójmorza, bez konkretnego określenia ce-

lów. Lublana obawia się pozostania na marginesach procesów formułowania się nowych 

ram współpracy. Stąd regularne uczestnictwo w szczytach i organizacja jednego z nich.  

Od wymiaru politycznego ważniejszą rolę odgrywa możliwość wykorzystania szansy na 

przyśpieszenie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, dlatego duża aktywność w kon-

struowaniu listy przedsięwzięć priorytetowych dla TSIIF.  

W opinii prezydenta Boruta Pahora Słowenia jest geograficznie i gospodarczo skazana  

na konieczność zbudowania dobrej sieci połączeń. A 3SI pokazała, że staje się elastyczną 

platformą wspierającą rozwój państw regionu (2020). 

Zaangażowanie w 3SI wysokie, organizacja jednego ze szczytów w 2019. 

Udział prezydenta w szczytach: 5/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – deklaracja przystąpienia w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Słowenia zgłosiła pięć lokalnych lub narodowych projek-

tu w tym łącznik gazowy z Węgrami, połączenie sieci energetycznych z Chorwacją czy  

rozwój sieci 5G, w 2020 do listy dopisała dwa dodatkowe projekty. Ponadto zadeklarowała 

udział w 9 przedsięwzięciach zgłoszonych przez innych. 
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Węgry 
Powierzchnia: 93.030 km² 

Ludność: 9,8 mln (Węgrzy 83%, Romowie 3,5%, Niemcy 1,5%) 

Sasiedzi: Ukraina, Rumunia, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Austria, Słowacja 

PKB: 160,9 mld USD (2019) 

PKB per capita: 17466 USD (2019)  

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*Institute for Foreign Affairs and Trade 

https://kki.hu/en/  

Antall József Knowledge Centre 

https://ajtk.hu/en  

 

Stosunek Węgier do Inicjatywy Trójmorza jest mocno ambiwalentny. Budapeszt deklaruje 

rolę aktywnego uczestnika projektu, występuje z inicjatywami (jak utworzenie sekretaria-

tu), ale działania Węgrów mają często charakter pozorowany lub symboliczny. W rzeczywi-

stości chcą odgrywać rolę lidera środkowoeuropejskiego w węższym dunajskim basenie. 

Stąd widać wyraźne obniżenie rangi uczestnictwa w szczytach z chwilą konkretyzacji dzia-

łań np. w postaci uruchomienia Funduszu Trójmorza i wzmocnienia rządowego/

wykonawczego wymiaru projektu.  

Wiceminister zasobów ludzkich Péter Sztáray oświadczył, że Węgry pierwsze wystąpiły  

z propozycją utworzenia stałego sekretariatu 3SI i są gotowe go gościć w Budapeszcie 

(2020).  

Zaangażowanie w 3SI zmienne, w pierwszych latach formalnie wysokie, później rezygnacji  

z udziału prezydenta Jánosa Ádera w spotkaniach w 2018, 2019 i 2020. 

Udział prezydenta w szczytach: 2/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – brak deklaracji w 2018, zasygnalizowane zainteresowa-

nie przystąpieniem w 2020. 

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Węgry zgłosiły pięć projektów w tym (wraz z RP i  

Rumunią) Via Carpatia czy łącznik gazowy ze Słowacją, a także korytarz drogowy E65,  

a w 2020 do listy dopisały 16 nowych projektów. Węgry zadeklarowały udział w 15 przed-

sięwzięciach zgłoszonych przez innych.  
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Rzeczpospolita Polska 
Powierzchnia: 312.696 km² 

Ludność: 38,38 mln (Polacy 97%, Ślązacy 2%, Kaszubi 0,6%, Niemcy 0,38%) 

Sasiedzi: Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy 

PKB: 592 mld USD (2019) 

PKB per capita: 17387 USD (2019) 

 

Najbardziej aktywne think tanki: 

*Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  

https://pism.pl/ 

*Ośrodek Studiów Wschodnich 

https://www.osw.waw.pl/pl  

*Instytut Studiów Politycznych PAN 

https://isppan.waw.pl/  

 

Z perspektywy państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza Polsce jest przypisana rola  

inicjatora projektu i dzięki potencjałowi gospodarczo-ludnościowemu naturalnego lidera.  

Przywództwo polskie jest jednak limitowane do roli aktora odpowiedzialnego za proponowanie 

nowych form działania (Fundusz Trójmorza) czy poszukiwania zewnętrznych sojuszników (USA).  

Według min. Krzysztofa Szczerskiego: „Inicjatywa Trójmorza rozwija się w takim modelu, jakim 

był pierwotnie model integracji europejskiej, (…) oznacza to wspólny interes państw, które sza-

nują się nawzajem” (2020). 

Zaangażowanie w 3SI niezmiennie wysokie.  

Udział prezydenta w szczytach: 5/5. 

Zainteresowanie udziałem w TSIIF – inicjatywa utworzenia funduszu w 2018, rejestracja TSIIF 

wspólnie z Rumunią w 2019 i włożony wkład finansowy w wysokości 500 mln euro, podniesie-

nie wkładu do 750 mln euro w 2020.  

Zaangażowanie w TSIPP – w 2018 Polska zaproponowała 9 projektów w tym m.in.: Baltic Pipe, 

Via Carpatia, korytarz komunikacyjny Bałtyk-Adriatyk, czy (wspólnie z innymi) Rail Baltica,  

a w 2020 do listy dopisała jeden nowy projekt. Warszawa zadeklarowała udział w 10 przed-

sięwzięciach zgłoszonych przez innych. 
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Przestawione powyższej informacje najlepiej pokazują, jak dynamicznym procesem jest ciągle two-
rząca się Inicjatywa Trójmorza. Wyraźnie można dostrzec wspomniany wyżej podział na trzy grupy 
państw uczestniczących. Do najmniej zaangażowanych należą obserwatorzy pod przewodnic-
twem Austrii, w grupie której jest Słowacja, a do niedawna były także Republika Czeska. Kolejną 
grupę tworzą państwa ciągle poszukujące swojej roli w całym projekcie jak: Łotwa, Estonia,  
Słowenia czy Bułgaria, a w ostatnim czasie także Republika Czeska, które są gotowe do większego 
zaangażowania (np. organizacji szczytów prezydenckich), ale przede wszystkim nie chcą pozostać 
na marginesie toczących się procesów. Najbardziej świadomymi znaczenia Inicjatywy Trójmorza  
i zdeterminowanymi do pogłębiania współpracy w formacie trójmorskim, są stolice inaugurujące 
cały proces, czyli Polska i Chorwacja, a także Litwa i Rumunia, które mają w końcu możliwość i oka-
zję do poważniejszego zaistnienia w regionie, skoro wcześniejsze próby dołączenia do Grupy  
Wyszehradzkiej się nie powiodły. Najbardziej zagadkowym uczestnikiem Inicjatywy Trójmorza po-
zostają Węgrzy przyjmujący dość ambiwalentną postawę. Z jednej strony deklarują chęć goszcze-
nia sekretariatu 3SI, zgłaszają w drugim kole naboru wniosków (2020) największą liczbę projek-
tów infrastrukturalnych, w pierwszym (w 2018) wpisali na listę np. projekt Via Carpatia, którego 
węgierski odcinek był praktycznie przygotowany do finalnej realizacji. Z drugiej strony Budapeszt 
długo zwlekał z deklaracją przystąpienia Funduszu Trójmorza, a János Áder – węgierski prezydent 
oficjalnie uczestniczył tylko w dwóch pierwszych (na pięć) szczytach Inicjatywy Trójmorza.  

Pięć lat od momentu powołania do życia polsko-chorwackiej inicjatywy to zbyt krótki czas, by  
całość uznać za projekt ostatecznie sformowany i ukończony, choć fazę wstępnej instytucjonali-
zacji ma już za sobą. Stanowi to wyzwanie dla obserwatorów, bo ciągle pojedyncze wydarzenia 
mogą zmienić obraz konstrukcji Inicjatywy Trójmorza. Dobrą tego ilustracją może być Chorwacja, 
gdzie obecny prezydent Zoran Milanović, na potrzeby wewnętrznej sceny politycznej, ostentacyj-
nie kwestionuje sensowność projektu. Natomiast można też dostrzec inny interesujący trend 
wskazujący, że Inicjatywa Trójmorza ma obecnie na tyle pozytywny wizerunek, że przywódcy  
w poszczególnych państwach chcą to wykorzystać do działań na wewnętrznej scenie politycznej. 
W komentarzach eksperckich wskazywano, że organizacja szczytu w Tallinie miała posłużyć 
wzmocnieniu pozycji Kesti Kaljulaid przed nadchodzącymi wyborami, w których ubiega się  
o reelekcję. Podobne przesłanki mogły skłonić prezydenta Bułgarii Bojko Borysova to zaoferowa-
nia organizacji szczytu w Sofii w 2021 roku. 
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4.  
 
 

Rola państw trzecich 
 
 
Uruchomienie projektu Inicjatywy Trójmorza wymusiło od innych aktorów międzynarodo-
wych zaangażowanych w regionie ustosunkowanie się do nowej rzeczywistości. Patrząc na 
pierwsze reakcje należy podkreślić, że szczególnie dla Unii Europejskiej i Republiki Federalnej 
Niemiec było to zaskoczenie, a część towarzyszących pierwszym wydarzeniom niemieckich 
komentarzy należy uznać za przejaw niemalże frustracji. Berlin bowiem po raz drugi nie do-
strzegł kiełkującej niezależnej inicjatywy na obszarze, który postrzega jako swoją strefę wpły-
wów przede wszystkim gospodarczych, ale też przez to również politycznych. Pierwsza taka 
sytuacja miała miejsce w 1991 r., gdy powstała Grupa Wyszehradzka. W obu przypadkach 
spowodowało to, że Niemcy są co najwyżej partnerem zewnętrznym. Zaskoczona biegiem 
wydarzeń była też Komisja Europejska, która z jednej strony nie dostrzegała narastającego 
niezadowolenia, że środki unijne są przeznaczane głównie na projekty budujące korytarze 
transportowe zachód-wschód, a nie na poprawienie infrastruktury łączącej państwa wspól-
notowych obszarów peryferyjnych. Dodatkowo traktowanie Europy Środkowej jako regionu 
niesamodzielnego, pełniącego rolę gospodarki pomocniczej dla lepiej rozwiniętego centrum  
i rezerwuaru tańszej siły roboczej było uznane za tożsame z brakiem zgody na jakiekolwiek 
działania autonomiczne. Warto zauważyć, że ta rezerwa Komisji Europejskiej i Niemiec 
utrzymywała się do 2018 r., do szczytu w Bukareszcie. W komentarzach medialnych wyraź-
nie widać było, że optymalnym scenariuszem dla zachodnich ośrodków politycznych byłoby 
fiasko nowego projektu, ale wsparcie udzielone Inicjatywie Trójmorza przez Stany Zjedno-
czone Ameryki zmieniło reguły gry.  
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Mając świadomość prawdopodobnego ugruntowania się 3SI (na etapie organizacyjnym) 
dalsze bojkotowanie przez instytucje zachodnioeuropejskie nie miało już racjonalnego uza-
sadnienia, stąd decyzja o udziale Komisji Europejskiej i Niemiec w kolejnych szczytach oraz 
próby złagodzenia pierwszego wrażenia. Jeszcze bardziej aktywną rolę w projekcie chce peł-
nić Berlin, który zdecydował się na zgłoszenie chęci przystąpienia do Inicjatywy Trójmorza na 
pełnych prawach członkowskich. Niemcy w ten sposób potwierdziły, że projekt uznają za 
trwały nowy mechanizm współpracy środkowoeuropejskiej, o dużym potencjale polityczno-
społecznym i ocenili, iż dla zachowania swojej pozycji w regionie, nie mogą stać z boku.  

Na przykładzie Inicjatywy Trójmorza wyraźnie widać w postawie Amerykanów chęć odgry-
wania kluczowej roli aktora zmieniającego i narzucającego reguły gry (game-changer role). 
Zaangażowanie Waszyngtonu w projekt nie było ani na jego początku przesądzone,  
ani bezwarunkowe. Można nawet uznać, że było to częściowo działanie reakcyjne  
i prewencyjne. Należy pamiętać bowiem, że najwyższym rangą przedstawicielem spoza  
regionu na szczycie w Dubrowniku był chiński wiceminister spraw zagranicznych. Pekin  
w Inicjatywie Trójmorza dostrzegł bowiem potencjalny mechanizm wzmacniający ich obec-
ność w Europie, dający wpisać się w koncepcję Nowego Jedwabnego Szlaku, a przede 
wszystkim przybliżający do budowania multipolarnego systemu międzynarodowego. Prze-
jęcie przez Waszyngton inicjatywy było więc częściowo zabiegiem mającym na celu zabloko-
wanie swojego strategicznego konkurenta w regionie otwartym na nowe inwestycje i o sto-
sunkowo proamerykańskim nastawieniu. Wsparcie udzielone przez prezydenta Donalda 
Trumpa Inicjatywie Trójmorza miało decydujące znaczenie dla postawy części państw 
uczestniczących, dla których autoryzacja polsko-chorwackiego projektu przez światowego 
przywódcę była swoistą gwarancją szans powodzenia Inicjatywy. Oczywiście amerykańskie 
zaangażowanie nie ma charakteru charytatywnego, jest próbą nadrobienie swoistych zale-
głości we współpracy gospodarczej. Amerykanie są co prawda obecni finansowo w postaci 
chociażby bezpośrednich inwestycji w Europie Środkowej, dodatkowo dla części państw 
(Polska, Rumunia, Bałtowie) są ważnym partnerem w obszarze obronności, ale w liczbach 
bezwzględnych nie oznacza to jednak poważnego traktowania regionu, który od lat charak-
teryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Państwa Inicjatywy Trójmorza mają bowiem tylko 
1,5% udział w wymianie handlowej dla USA, dla porównania dla RFN to 20%, dla Rosji 11%.  
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Decyzja Trumpa była więc podyktowana konkretną kalkulacją i uznaniem Europy Środkowej 
za region perspektywiczny dla pogłębienia tych relacji handlowych. Szczególnie widoczne 
jest to w energetyce, gdzie część państw Europy Środkowej próbuje uwolnić się od mono-
polistycznych zależności od Rosji, podczas gdy Stany Zjednoczone poszukują nowych  
rynków zbytu dla swoich nadwyżek gazowych. Jeśli do tego dodamy otwierające się szanse 
na współpracę w innych obszarach, jak energetyka jądrowa, przemysł zbrojeniowy czy lotni-
czy, to otrzymujemy listę bardzo interesujących możliwości. Dla Europy Środkowej jest  
to zatem wyjątkowa sposobność, by skorzystać z dość rzadko spotkanej w regionie sytuacji, 
gdy obie strony wychodzą na porozumieniu i współpracy jako wygrane. Sytuacja zatem nie 
powinna ulec większym wahaniom w przypadku pewnej już zmiany na stanowisku głównego 
lokatora Białego Domu, gdyż środowiska biznesowe dostrzegające otwierające się perspek-
tywy w Europie Środkowej, będą starały się skorzystać z tej okazji, takie też pierwsze sygna-
ły płyną z eksperckiego otoczenia Joe Bidena. Nie będzie to prosta kopia polityki Donalda 
Trumpa, najprawdopodobniej zostanie wyciszona retoryka przeciwstawiania państw regio-
nu Europie Zachodniej, mogą zostać postawione inne akcenty jak działania proekologiczne, 
ale nic nie wskazuje na niebezpieczeństwo wycofania się Stanów Zjednoczonych  
z popierania Inicjatywy Trójmorza.  

Dużą niewiadomą pozostają dwa zagadnienia: jaka będzie przypisana rola w polityce admini-
stracji Joe Bidena współpracy z Niemcami, czy Berlin powróci do roli głównego partnera 
Waszyngtonu na kontynencie europejskim oraz czy amerykańskie środowiska lewicowo-
liberalne nie doprowadzą swoim lobbingiem do znacznego ograniczenia wydobycia gazu  
łupkowego. Jednak nawet w tym przypadku nadwyżki amerykańskiego surowca będą  
poszukiwały chłonnych rynków zbytu, który wymaga wcześniejszych inwestycji w infra-
strukturę przesyłową. Jakiekolwiek finansowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w pro-
jekty energetyczne będą za sobą pociągać pogłębianie współpracy obronnej, celem ochrony 
dokonanych inwestycji. 
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5.  
 
 

Wnioski 
 
 
Mimo tych wszystkich trudności i wyzwań można stwierdzić, że Inicjatywa Trójmorza ma 
ogromny potencjał geopolityczny, zmieniający w istotnym zakresie dotychczasowe uwarun-
kowania determinujące pozycję regionu i wykraczające daleko bardziej poza obręb zwykłej 
współpracy gospodarczej. Dzięki temu wspomniana przez Winstona Churchilla w 1946 r. 
linia Szczecin-Triest ma szansę przybrać zupełnie inne znaczenie niż to zimnowojenne.  

Sukces 3SI spowoduje trwałe wyodrębnienie się Europy Środkowej jako symbolu udanych 
procesów transformacyjnych i modernizacyjnych, będzie też jednym z najważniejszych  
czynników rzeczywiście wyrównujących pozycję polityczną wschodnich i zachodnich  
państw Unii Europejskiej. Można uznać, że Inicjatywa Trójmorza stwarza ostatnią szansę  
na zbudowanie bardziej autonomicznego modelu rozwoju państw regionu środkowoeuro-
pejskiego.  

Porażka projektu ponownie zepchnie region do kategorii Europy Wschodniej, gorszej, albo 
wymagającej paternalistycznej opieki, specjalnej troski, narzucania odgórnego procesów 
transformacyjnych i europeizacyjnych, lub ześlizgującej się w stronę strefy zdestabilizowa-
nej, częściowo zanarchizowanej z uwagi na brak zewnętrznego aktora władnego realizować 
na tym terenie swoje ambicje hegemoniczne.  

Ten drugi scenariusz – porażka Inicjatywy Trójmorza – jest optymalny dla większości stolic 
zachodnich i instytucji europejskich, gdyż nie będzie wymagał podjęcia wysiłku zmiany  
sposobu działania na wschód od Niemiec, ani konieczności dzielenia się prestiżem, a przede 
wszystkim wpływami na arenie europejskiej.  
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Jeszcze większe konsekwencje Inicjatywa Trójmorza będzie miała dla pozycji Polski  
w regionie, Europie i w relacjach transatlantyckich. Sukces projektu wzmocni pozycję  
Warszawy, a przede wszystkim rozszerzy ramy możliwości działań politycznych, co będzie 
jednak wymagało podzieleniem się owocami tego sukcesu z pozostałymi państwami 
uczestniczącymi w 3SI. Porażka będzie jednak sierotą i szczególnie w obecnej sytuacji, gdy 
spośród inicjujących projekt tylko prezydent Andrzej Duda sprawuje nieprzerwanie swój 
urząd, całość odpowiedzialności za ewentualne fiasko spadnie na Warszawę. W tej sytuacji 
Polska zostanie postawiona w bardzo niekomfortowym położeniu, co utrudni jej możliwość 
odgrywania aktywnej roli w najbliższym czasie i inicjowania kolejnych form współpracy 
środkowoeuropejskiej.  

Sposobem na zaradzenie takiemu scenariuszowi będzie dobra współpraca w kwadracie Pol-
ska-Czechy-Rumunia-Chorwacja. Rola Warszawy i Zagrzebia ma znaczenie kluczowe  
w związku z autorstwem inicjatywy, w chwili obecnej ważne będzie wspieranie rządu  
chorwackiego premiera Andreja Plenkovića opowiadającego się za zacieśnieniem relacji  
w ramach Inicjatywy Trójmorza, wbrew nowemu prezydentowi Zoranowi Milanovićowi. 
Wyjątkowo ważne będzie też utrzymanie zainteresowania projektem i zaangażowanie  
Republiki Czeskiej, co będzie stymulowało Słowację (bez aktywności jednego z tych dwóch 
państw Polska zostanie odcięta infrastrukturalnie na kierunku południowym), a możliwe  
że także Austrię do większego zaangażowania się w projekt Trójmorza. Rumunia – drugie 
co do wielkości państwo – członek Inicjatywy – zwornik trzech europejskich regionów: 
wschodnioeuropejskiego, środkowoeuropejskiego i bałkańskiego, od lat jest najbardziej 
otwartym państwem na różne formy współpracy, gdyż aktywnie poszukuje swojej roli  
na arenie międzynarodowej, a zaangażowanie w 3SI pozwala Bukaresztowi skutecznie  
rekompensować sobie brak członkostwa w V4. Jednocześnie silne zaangażowanie Buka-
resztu będzie powodować aktywność Bułgarii i wpływać na postawę Węgier.  
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6.  
 
 

Rekomendacje 
 
 
W wewnętrznym kształcie należy wzmocnić format wykonawczy Inicjatywy Trójmorza,  
zaproponować partnerom stworzenie trzech kręgów, poza obecnym wymiarem prezydenc-
kich spotkań, drugim powinna być regularna współpraca pełnomocników szefów rządów,  
a trzecim koordynatorów w resortach odpowiedzialnych za trzy wymiary projektów 3SI 
(infrastrukturę, cyfryzację i energetykę) oraz w ministerstwie spraw zagranicznych. Dwa no-
we wykonawcze formaty powinny zostać uruchomione nawet w niepełnym składzie, dla 
chętnych. 

Cenne wydaje się też wykorzystanie doświadczeń Grupy Wyszehradzkiej i wprowadzenie 
mechanizmu prezydencji, którą mogłoby przejmować państwo organizujące kolejny szczyt. 
Podkreślanie roli V4 w kształtowaniu współpracy środkowoeuropejskiej powinno być szcze-
gólnie eksponowane w kontaktach z pozostałymi partnerami wyszehradzkimi. 

Należy utrzymać status RFN jako zewnętrznego partnera projektu. W wymiarze formalnym 
stawia to Berlin na równi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki czy Komisją Europejską.  
Zachowując zasady równości należy umożliwić Niemcom uczestniczenie w Funduszu  
Trójmorza na tych samych warunkach co Waszyngtonowi, czyli wpłatę 1/3 zebranej przez 
państwa środkowoeuropejskie środków np. na projekty infrastrukturalne. Finansowy wkład 
Berlina do Funduszu Trójmorza będzie testem rzeczywistych intencji władz niemieckich.  
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Wzmocnić przekonanie USA o dużej roli projektu Inicjatywy Trójmorza działaniami wize-
runkowymi przez przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej 3SI w państwach uczest-
niczących w projekcie, przez organizację debat z lokalnym instytucjami eksperckimi,  
publikację artykułów, co powinno zostać odnotowane przez ambasady amerykańskie,  
a jednocześnie utwierdzić w przekonaniu partnerów regionalnych, że jest to ważny element 
polskiej polityki zagranicznej. Pozwoli to też na zbudowanie sieci współpracujących ze sobą 
think tanków w tym obszarze. 

Stworzenie w Polsce centrum badawczego Trójmorza, wzmacniającego potencjał naukowy 
regionu, na wzór ośrodków naukowych badających integrację europejską czy studia  
regionalne, tak aby pokazać, że w Europie Środkowej istnieje potencjał naukowy potrafiący 
nadać ton badaniom (środkowo) europejskim. 

 

 
25 listopada 2020 r. 
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Collegium Interethnicum (CI)  

Strona www: interethnicum.pl 

E-mail: collegium@interethnicum.pl 

 

Koncentrujemy się na działalności badawczej, edukacyjnej, eksperckiej i pomocowej. Jako 
think&do tank łączymy pasję naukową z praktyką w imię "rzeczy wspólnych", rozwijania kapi-
tału społecznego Polaków (w kraju i zagranicą), promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kul-
turowego i naukowego, a także na rzecz oddolnego wzmacniania reputacji Polski oraz świado-
mości znaczenia Europy Środkowej i Wschodniej.  

Projekt ekspercki 3 Seas Initiative Insight rozwijamy od początku 2020 roku.  
Barometer 1 to pierwsza publikacja w serii. 

Odwiedź nas także na Tt: @InsightSeas  
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W pracy badawczej zajmuje się transformacją elit politycznych w państwach postkomunistycz-
nych, kwestiami narodowymi i narodowościowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, miej-
scem i rolą małych państw na arenie międzynarodowej, formami politycznej współpracy środ-
kowoeuropejskiej, w sposób szczegółowy Republiką Czeską i Słowacką, ich systemami politycz-
nymi, kulturą polityczną, tożsamością narodową i polityką zagraniczną. 

Autor m.in. „Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa” (2010), 
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