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Wstęp 
 
Europa Środkowo-Wschodnia z jej złożoną, dramatyczną historią i „nadmiarem” narodów, kultur, 

urazów i aspiracji stanowi wyzwanie nawet dla siebie samej. Tym bardziej dla spoglądających  

na nią z zewnątrz. Z jednej strony skomplikowana, często niezrozumiała mozaika. Z drugiej zaś,  

region o coraz wyraźniej widocznym potencjale symbolizowanym przez liczby: przeszło 111 mln 

mieszkańców, podwojony w ciągu ostatnich 30 lat PKB, i osiągnięcia: szybko rosnąca rola w handlu 

międzynarodowym, zaawansowany proces integracji z Zachodem [Zenderowski 2021 : 22-39].  

W tej perspektywie rozwijana od 2015 roku Inicjatywa Trójmorza może być postrzegana jako krok 

ku współdziałaniu, które jest potrzebne dla głębszej integracji wewnętrznej niezbędnej, by uczynić  

z regionu  znaczącą całość – partnera do współpracy w perspektywie globalnej. Jest to od początku 

oferta nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale i dla czołowych potęg gospodarczych świata.  

Dotychczas najbliżej decyzji o wsparciu Inicjatywy Trójmorza były Stany Zjednoczone, które  

w bilateralnych stosunkach z państwami regionu mają ciągle jeszcze pozycję silniejszą niż bardziej 

od nich aktywne gospodarczo w regionie Niemcy, nie mówiąc o Rosji czy Chinach. Złożone (geo-)  

i polityczne przeszkody spowolniły wprawdzie ten proces, może nawet stawiając go pod znakiem 

zapytania. Jeśli jednak Europa Środkowo-Wschodnia miałaby wykroczyć poza dotychczasowy  

paradygmat rozwoju  (w ramach którego od dawna doświadcza zmian interesariuszy, wektorów  

i siły zależności a częściowo także jej natury, pozostając wciąż tylko peryferiami) proces ten wydaje 

się nieodzowny. Niezależnie od tego, kto odegra rolę senior partnera regionu.  

Niniejsza analiza służy przedstawieniu powstania, struktury i działalności Funduszu Trójmorza jako 

kluczowego instrumentu, jaki dotychczas wypracowano i uruchomiono w ramach Inicjatywy. Tłem 

są zarysowane pokrótce źródła i cele Inicjatywy Trójmorza. 

Fundusz Trójmorza 
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1.  
 
 
 

Źródła i cele Inicjatywy Trójmorza  
– nowe wyzwania i nowy format 
 
A. Od peryferii do peryferii? 

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej, przez wieki stanowiły kierunek ekspansji Turcji, Austrii, 

Rosji i Niemiec. Jej apogeum stanowią ustalenia Kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, na mocy  

których potwierdzono podział regionu pomiędzy żywioł turecki, rosyjski i niemiecki/austriacki.  

Katalizatorem radykalnych zmian w tym zakresie była dopiero I wojna światowa, której rozstrzy-

gnięcia przyniosły upodmiotowienie większości narodów regionu. 

Należy przy tym podkreślić, że ograniczenie ekspansji mocarstw nie wynikało ze zwrotu w polityce 

prowadzonej wobec sąsiadów, ile raczej z ich osłabienia, bardziej trwałego – jak w przypadku  

Turcji i szczególnie Austrii, lub czasowego – w Rosji związanego z rewolucją (a w latach 90. z upad-

kiem komunizmu), w Niemczech zaś z rozstrzygnięciami I a potem II wojny światowej. 
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Szczególnym okresem w historii Europy Środkowo-Wschodniej były następujące po 1945 roku lata 

zależności od ZSRS. Ambicją Moskwy było stworzenie alternatywnego dla Zachodu centrum (core  

w ujęciu I. Wallersteina), które miało odgrywać równorzędną rolę w stosunkach międzynarodo-

wych zarówno w zakresie kształtowania idei, jak i wpływów politycznych, gospodarczych i wojsko-

wych. Przypisane państwom satelickim funkcje oraz faktyczna samodzielność gospodarcza RWPG 

względem Zachodu, nadawały m.in. Polsce w stosunkach międzynarodowych status pozornie wy-

kraczający poza peryferyjność (przy równoczesnej wielowymiarowej zależności od Moskwy),  

szczególnie względem państw tzw. Trzeciego Świata. Jak wiadomo, próba ta zakończyła się porażką 

i demontażem, którego efekty Andrzej Nowak trafnie określił jako zniknięcie tzw. Drugiego Świata 

[Nowak 2016 : 86-104]. 

Polska, podobnie jak inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989, stanęła w obliczu 

konieczności określenia na nowo swojej pozycji politycznej, gospodarczej i militarnej. Zapoczątko-

wane wówczas zmiany ustrojowe wskazywały na dominującą prozachodnią reorientację większości 

społeczeństw i rządów regionu, co w konsekwencji przyniosło w 1991 roku rozwiązanie Rady  

Wzajemnej Współpracy Gospodarczej (sojusz gospodarczy) i Układu Warszawskiego (sojusz militar-

ny), którym patronował ZSRS. Nie oznaczało to automatycznego wejścia w zachodnie struktury. 

Otwierało natomiast długi i trudny proces konwergencji zakończony wstąpieniem większości  

państw regionu do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. 

Ramy reform, które przeprowadzano z większym lub mniejszym zapałem w regionie wyznaczył 

określony w latach 70 i 80 paradygmat neoliberalny (oparty na propozycjach szkoły monetarystycz-

nej), który zastąpił  popularny wcześniej fiskalizm spod znaku J. M. Keynesa. W dominującej wów-

czas optyce, zapoczątkowanej konsensusem waszyngtońskim, nieodzowne1 były zmiany, których 

symbolem dla całego bloku stał się pakiet reform Leszka Balcerowicza przez przeciwników nazwany 

„terapią szokową”. Otwarcie rynków finansowych i liberalizacja w handlu międzynarodowym,  

deregulacja, prywatyzacja (i likwidacja nierentownych przedsiębiorstw) stanowiły nieodzowny  

element modernizacji, która przynosiła równolegle dwojakiego rodzaju konsekwencje. Z jednej  

strony szybki, czasem spektakularny – jak w Polsce, powrót do wzrostu gospodarczego, liczne inwe-

stycje zagraniczne i powrót zaufania ze strony Zachodu (należy pamiętać, że Polska w roku 1989 była 

praktycznie bankrutem). Z drugiej zaś likwidację całych sektorów gospodarki, towarzyszące temu 

zjawiska bezrobocia, deprywacji materialnej znacznej części społeczeństwa i bezpośrednio z tym 

związaną emigrację zarobkową. Zapaść towarzysząca przekształceniom miała i ma swoje skutki  

społeczne (i polityczne) do dzisiaj. Charakter zmian, które stały się udziałem Europy Środkowo-

Wschodniej opisywano na wiele sposobów. Krzysztof Jasiecki wyodrębnił cztery główne ścieżki  

interpretacyjne: 

________________________________________ 

1 Edmund Wnuk-Lipiński u progu transformacji polityczne spory o scenariusz reform w Polsce zamknął w dychotomii imi-
tatorzy contra rewolucjoniści – zgodnie z powszechnym wówczas przekonaniem o bezalternatywności modernizacji we-
dług wzorów zachodnich, zwolenników samodzielnego poszukiwania ścieżki rozwoju adekwatnej do polskich realiów 
uznano za radykałów. 

Fundusz Trójmorza 
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1. Modernizacyjną, zgodnie z którą status „spóźnionych przybyszy” globalnego kapitalizmu  

skazuje region na długą, być może niekończącą się pogoń za Zachodem, którą utrudnia całe 

dziedzictwo europejskiej trzecioświatowości i późniejszego komunizmu.  

2. Dependystyczną, powiązana z powyższą, jednak problem sytuującą w charakterze  

nowoukształtowanych kapitałowych, technologicznych i politycznych zależności regionu  

od Zachodu, które nie pozwolą na skuteczne skrócenie dystansu i realne dołączenie  

do centrum. 

3. Regionalistyczną, wskazująca na postępujące rozwarstwienie rozwojowe wewnątrz większo-

ści państw regionu, skutkujące wyodrębnieniem nowoczesnych dużych miast (skutecznie  

imitujących nowoczesność) i zapóźnionej prowincji (skansenu). 

4. Dyskursu politycznego, w którym – zależnie od państwa w różnej skali – pojawia się refleksja  

i dyskusja o charakterze i konsekwencjach przemian lat 90. oraz wynikających stąd wyzwa-

niach dla rozwoju gospodarczego na przyszłość. [Jasiecki 2016 : 59-62] 

W pierwszym ujęciu trudności modernizacyjne mają charakter endogenny, w drugim egzogenny. 

Trzecie skupia się na konsekwencjach modernizacji, wskazując na postkolonialny charakter rozwoju 

regionu. Symbolem tych ostatnich są projekty polityczne realizowane w Polsce i na Węgrzech,  

które – jeszcze raz odwołując się terminologii zaproponowanej przez E. Wnuka-Lipińskiego – mają 

rewolucyjny charakter i w istocie bazują na zbieżnej z dependystyczną interpretacji historii regionu.  

W istocie wszystkie te interpretacje bardziej lub mniej korespondują z zaproponowaną przez 

Edwarda Luttwaka koncepcją geoekonomii, zgodnie z którą po zakończeniu zimnej wojny siłę  

militarną zastąpił potencjał ekonomiczny i to on jest „paliwem dla dominacji” [Grosse 2020]. Jeśli 

przyjąć tę optykę, można wówczas dostrzec, że region po 1989 roku stał się „przedmiotem” zainte-

resowania i ekspansji zarówno dla Zachodu, przede wszystkim Niemiec (wielosektorowo), jak i Rosji 

(surowce energetyczne). I choć u progu 2022 roku Europa Środkowo-Wschodnia jest teatrem, na 

którym rozgrywa się spektakl, w którym Rosja sprawdza czy faktycznie siła militarna nie może dziś 

stanowić podstawy do podważenia teorii o ekonomicznych podstawach geopolitycznej supremacji,  

to łatwo dostrzec, że jej działania wynikają właśnie z ekonomicznego charakteru ekspansji, która się 

dokonuje w regionie. I która jest udziałem przede wszystkim innych, w przeszłości nie przejawiają-

cych większego zainteresowania Europą Środkowo-Wschodnią potęg. 

Oprócz dominującego gospodarczo zbiorowego interesariusza, jakim są przede wszystkim państwa 

unijnego core (Niemcy, Francja, Benelux i Austria) oraz Rosji, która walczy o utrzymanie rangi  

głównego dostawcy surowców energetycznych i technologii dla energetyki jądrowej, coraz wyraź-

niej akcentują swoją obecność w regionie Stany Zjednoczone i Chiny. Globalna rola i znaczenie obu 

tych państw jest większa niż któregokolwiek z europejskich podmiotów (włączając UE jako całość). 

Więcej – jeśli spojrzeć na te podmioty perspektywicznie – to oba te mocarstwa dysponują dzisiaj 

Julita Wilczek, Andrzej Rudowski 
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znacznie większym potencjałem rozwojowym niż którekolwiek z państw europejskich. Obejmuje on 

takie czynniki jak demografia, gospodarka (faktyczna dominacja w sektorze IT), znaczenie militarne 

(w szczególności możliwości projekcji siły) i zasoby finansowe.  

Dynamicznie rozwijająca się Europa Środkowo-Wschodnia stanowi (wraz z Gruzją i Ukrainą) coraz 

bardziej znaczący punkt na europejskiej mapie gospodarczej. A ze względu na swoje zapóźnienia  

w energetyce, infrastrukturze transportowej  oraz telekomunikacji,  jak również planowane inwe-

stycje, jest interesującym kierunkiem ekspansji gospodarczej. Dodatkową rolę odgrywają również 

czynniki ambicjonalne, związane z utrzymaniem różnie rozumianego geopolitycznego status quo. 

Zainteresowanie tym regionem ze strony Chin i zdecydowanie zaznaczane w ostatnim czasie aspira-

cje do odzyskania wpływów ze strony Rosji, są wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, które ciągle 

jeszcze są postrzegane w regionie jako partner strategiczny – gwarant bezpieczeństwa, lider Paktu 

Północnoatlantyckiego. 

Dla Chin region jest z jednej strony bramą do rynków Europy Zachodniej i – szczególnie na Bałka-

nach Zachodnich – poligonem umożliwiającym testowanie inwestycji kapitałowych i infrastruktural-

nych. Szansą na przekroczenie poziomu bilateralnych stosunków Chin z państwami Europy Środko-

wo-Wschodniej wydawał się format 16+1 (przed wyjściem Litwy w 2021 – 17+1). Wprawdzie  

niechętne były mu od początku zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, postrzegające 

go jako projekt konkurencyjny do ich zaangażowań, jednak o jego niepowodzeniu zdecydował  

przede wszystkim brak gotowości ze strony Chin do przedstawienia konkurencyjnej oferty. 

Amerykanie bardziej zdecydowanie zabiegają o utrzymanie swoich wpływów. Odbywa się to nie 

tylko poprzez intensyfikację współpracy militarnej i kontrakty na dostawy coraz bardziej zaawanso-

wanego technologicznie wyposażenia wojskowego. Równocześnie podejmują bowiem rywalizację 

w takich sektorach jak telekomunikacja, energetyka czy zaopatrzenie w surowce energetyczne  

(5G, projekty inwestycji w energetykę jądrową w Rumunii i zapewne w Polsce, kontrakty gazowe). 

Niezależnie od kalkulacji obecnej administracji amerykańskiej Stany Zjednoczone pozostają także 

pożądanym promotorem rozwijanej w ostatnich latach przez państwa regionu Inicjatywy Trójmorza.  

 

B. Powołanie 3SI 

Tłem dla Inicjatywy Trójmorza jest niewątpliwie nie tylko zarysowana w poprzednim rozdziale  

sytuacja całego regionu, ale także ważna przede wszystkim dla Polski idea Międzymorza i związane 

z tym dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. Paweł Kowal i Agnieszka Orzelska-Stączek zwracają uwagę, 

że realizowany projekt zasadniczo odbiega od wizji „Czwartego Międzymorza” ze względu na brak 

udziału Ukrainy. Takie ramy projektu z pewnością ułatwiają jego realizację. Po pierwsze, zamykają 

go granicach Unii Europejskiej. Po drugie osłabiają argumentację przeciwników, którzy chcą widzieć 

w nim dźwignię służącą Polsce. Czynią go także bardziej atrakcyjnym dla Stanów Zjednoczonych, 

którym wprawdzie zależy na osłabieniu znaczenia Rosji w regionie, ale niekoniecznie są zaintereso-

wane wzmacnianiem Polski. [Kowal, Orzelska-Stączek 2019 : 21-42] 
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Jak zauważa Piotr Bajda „Inicjatywa Trójmorza jest projektem autorskim, zaproponowanym przez 

przywódców reprezentujących region, projektem autonomicznym, którego treść i format nie był 

narzucony czy sugerowany przez zewnętrznych aktorów. Można dostrzec wsparcie ze strony środo-

wiska skupionego wokół amerykańskiego think tanku – Atlantic Council, ale sam proces decyzyjny 

był aktem niezależnym.” [Bajda 2020 : 4] 

I – dodajmy – będący kompromisem uwzględniającym, na ile to możliwe, wszystkie możliwe  

wewnętrzne siły odśrodkowe, ale także (a może przede wszystkim) napięcia, które mogą wyni- 

knąć z nowego formatu w Unii Europejskiej – przede wszystkim w Niemczech i w Stanach  

Zjednoczonych.  

 

C. Priorytety i instrumenty Inicjatywy Trójmorza 

Cele Inicjatywy Trójmorza należy rozpatrywać w trzech ujęciach  [Kowal, Orzelska-Stączek : 75-90]. 

Na pierwszy plan wysuwają się cele deklarowane oficjalnie przez uczestników Inicjatywy – i to  

o nich będzie mowa poniżej. W drugim planie znajdują się cele realizowane, które pozwalają  

precyzyjniej opisać realne interesy i zaangażowania interesariuszy – ten wątek szczegółowo  

omawiamy tylko w odniesieniu do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza w kolejnych rozdziałach. 

Wreszcie – last but not least – jak zwykle w polityce międzynarodowej obecny jest także plan trzeci 

obejmujący przypisywane uczestnikom intencje – o tym mowa szerzej w innych opracowaniach 

fundacji Collegium Interethnicum. Inaczej wygląda kwestia instrumentów, rozumianych tutaj jako 

ogłaszane podczas kolejnych szczytów narzędzia służące rozwojowi Inicjatywy Trójmorza i realizacji 

przyjętych celów. 

W 2016 roku w Dubrowniku Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, 

Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia „poparły Inicjatywę Trójmorza jako nieformalną platformę 

służącą do pozyskiwania politycznego poparcia oraz organizowania zdecydowanych działań  

dotyczących określonych transgranicznych i makroregionalnych projektów, o strategicznym  

znaczeniu dla Państw zaangażowanych w sektory energii, transportu, komunikacji cyfrowej  

i gospodarki w Europie Środkowej i Wschodniej”. Wskazane w deklaracji obszary mają newralgiczne 

znaczenie dla przezwyciężenia zapóźnienia regionu wynikającego z komunistycznej przeszłości 

(wszystkich państw Inicjatywy za wyjątkiem Austrii) i dla lepszego jego połączenia z europejskimi 

sieciami energetycznymi, transportowymi i komunikacyjnymi, korzystnego dla całej Unii  

Europejskiej. Idea koordynacji wysiłków państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym zakresie jest 

zrozumiała także w kontekście regionalnych ambicji odejścia od dotychczasowego modelu rozwoju 

opartego o niskie koszty pracy. Warto podkreślić, że w I szczycie Inicjatywy Trójmorza udział wzięli 

reprezentujący rząd chiński Liu Haixing, jak i przedstawiciel władz Stanów Zjednoczonych  

gen. James L. Jones Jr. 
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Rok później, podczas szczytu Inicjatywy w Warszawie, z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki Donalda Trumpa, zdefiniowane w Dubrowniku cele jednoznacznie osadzono  

w ramach Unii Europejskiej podkreślając, że: „Inicjatywa 3 Mórz ma następujące priorytety: 

wzmocnienie połączeń transportowych naszego regionu w celu rozwoju i dalszej integracji  

z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), realizacja celów polityki energetycznej Unii, promo-

wanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych, pełna synergia z politykami 

UE”. Dodano także do listy płaszczyzn współpracy ochronę środowiska oraz badania i rozwój.  

W Warszawie zdecydowano także o organizacji Forum Biznesu Trójmorza jako platformy służącej 

nawiązywaniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi. Pokłosiem warszawskiego spotkania 

było także zorganizowane w lecie 2018 roku Forum Regionów Trójmorza (dotychczas odbyły się 

dwie edycje Forum w 2018 i 2021 roku). 

Podczas trzeciego szczytu, który odbył się w Bukareszcie w 2018 roku doszło do podpisania  

przy okazji Forum Biznesu Trójmorza listu intencyjnego zapowiadającego utworzenie Funduszu  

Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Iniciative Investment Fund, TSIIF). Z perspektywy 

instytucjonalizacji współpracy członków Inicjatywy była to – jak dotąd – najpoważniejsza od jej 

utworzenia decyzja. Stwierdzono wówczas, że Fundusz będzie „miał na celu identyfikację, analizę, 

wspieranie i finansowanie priorytetowych, regionalnych projektów infrastrukturalnych, a także  

innych przyszłych projektów 3SI”. Równolegle ogłoszono pierwszą listę projektów priorytetowych. 

Podkreślono również znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, których obecność 

gospodarcza w regionie może dodatkowo wzmacniać więzi transatlantyckie. Jako przedsta- 

wiciele partnerów Inicjatywy w spotkaniu wzięli udział przewodniczący Komisji Europejskiej  

Jean-Claude Junker, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas oraz sekretarz ds. Energii 

USA Rick Perry.  

Kolejny szczyt w Lublanie nie tylko posłużył potwierdzeniu dotychczas nakreślonych celów, ale  

był także okazją do prezentacji pierwszego podsumowania działań podejmowanych w ramach  

Inicjatywy – tzw. „Progress Report”. Na szczycie ustalono, że sprawozdanie będzie miało charakter 

cykliczny. Ponownie partnerów Inicjatywy reprezentowali przedstawiciele wysokiego szczebla – 

przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junker, prezydent Niemiec Frank-Walter  

Steinmeier oraz sekretarz ds. Energii USA Rick Perry. 

Estoński szczyt – ze względu na pandemię – został zorganizowany w formule hybrydowej. Podczas 

obrad swój udział w Funduszu potwierdziły także Stany Zjednoczone Ameryki deklarując udział nie 

mniejszy niż 30% zebranych środków do maksymalnej kwoty 1 mld. Równocześnie polski Bank  

Gospodarstwa Krajowego zadeklarował podwyższenie swojego zaangażowania o 250 mln EUR. 

Mniej spektakularnym, ale równie istotnym było zorganizowanie spotkania pełnomocników rządów 

ds. 3SI, najczęściej w randze wiceministrów spraw zagranicznych, które włączyło w format kompo-

nent wykonawczy państw członkowskich. W trakcie szczytu ogłoszono także dokument pt. Smart 

Connectivity. Zaprezentowana w nim przez Estonię wizja działań ma w założeniu pomóc w znalezieniu  
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sposobów na rozwinięcie komponentów cyfrowych w kluczowej infrastrukturze, co z kolei  

miałoby wspierać nowe rozwiązania biznesowe i technologiczne, takie jak zarządzanie gospodarką 

w czasie rzeczywistym, przyjazna dla odnawialnych źródeł energii sieć, inteligentne logistyka  

i zarządzanie ruchem. W ten sposób inwestycje w energetykę i transport mogłyby być bardziej 

przyszłościowe i poprawiać konkurencyjność regionu. 

Szósty szczyt Inicjatywy Trójmorza organizowany przez Bułgarię przyniósł tradycyjne potwierdzenie 

dotychczasowych priorytetów. Pewną miarą ich operacjonalizacji jest skokowy przyrost liczby  

projektów planowanych do realizacji w ramach Inicjatywy Trójmorza – z 48 wskazanych  

w Bukareszcie do 90 w Sofii (Database of the Three Seas Interconnection Priority Projects). Należy 

mieć na uwadze, że jest to collage propozycji, uwzględniający także projekty o niewielkich szansach 

na realizację. Nowością szczytu była obecność prezydenta Republiki Greckiej, z czym można wiązać 

zawartą w deklaracji zachętę do współpracy dla innych niż Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy  

i Unia Europejska podmiotów w zakresie realizacji regionalnych projektów priorytetowych. Zastrze-

żono przy tym, że propozycja ta jest adresowana do partnerów podzielających bliskie państwom 

Trójmorza wartości demokratyczne, orientację europejską i transatlantycką. Ponadto „w celu  

realizacji współpracy gospodarczej agencje ds. inwestycji podpisały porozumienia o tworzeniu sieci 

wsparcia innowacji, zaś izby handlowe państw 3SI – o własnej sieci kooperacji. Po trzecie, krokiem  

w stronę intensyfikacji współpracy w ramach Inicjatywy ma być zawarcie w deklaracji końcowej 

koncepcji wzmocnienia roli państw-gospodarzy kolejnych szczytów i oficjalne potwierdzenie  

powołania tzw. formatu szerpów. Przewiduje on spotkania między szczytami krajowych koordynato-

rów 3SI w celu omówienia stanowisk i przygotowania dokumentów, co ułatwiłoby uzgodnienia 

podczas kolejnych corocznych spotkań liderów państw.”[Pieńkowski 2021]  Partnerów Inicjatywy 

reprezentowali na najwyższym szczeblu prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Joe Biden 

(połączenie video) i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. 

Gospodarzem kolejnego szczytu planowanego na 2022 będzie Łotwa, która – według deklaracji – 

podczas przygotowań swoje wysiłki koncentruje na zagadnieniach związanych z finansowaniem 

projektów Inicjatywy. 
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Tabela 1. Cele deklarowane Inicjatywy Trójmorza wraz z datą i miejscem ich oficjalnego ogłoszenia 

 

Tabela 2. Instrumenty Inicjatywy Trójmorza wraz z datą i miejscem ich oficjalnego ogłoszenia 
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Lp Cel Data i miejsce określenia 

1. transgraniczne i makroregionalne projekty 

energetyczne 

25-26 sierpnia 2016 I Szczyt Trójmorza, Dubrownik 

2. transgraniczne i makroregionalne projekty  

w dziedzinie transportu 

25-26 sierpnia 2016 I Szczyt Trójmorza, Dubrownik 

3. transgraniczne i makroregionalne projekty  

w zakresie komunikacji cyfrowej 

25-26 sierpnia 2016 I Szczyt Trójmorza, Dubrownik 

4. transgraniczne i makroregionalne projekty 

gospodarcze 

6-7 lipca 2017, II Szczyt Trójmorza, Warszawa 

5. transgraniczne i makroregionalne projekty  

w zakresie ochrony środowiska 

6-7 lipca 2017, II Szczyt Trójmorza, Warszawa 

6. transgraniczne i makroregionalne projekty 

B+R 

6-7 lipca 2017, II Szczyt Trójmorza, Warszawa 

Lp Instrument Data i miejsce określenia 

1. Forum Biznesu Trójmorza 6-7 lipca 2017, II Szczyt Trójmorza, Warszawa 

2. Forum Regionów Trójmorza b.d. 

3. Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza 17-18 września 2018, III Szczyt Trójmorza,  

Bukareszt 

4. Lista projektów priorytetowych 17-18 września 2018, III Szczyt Trójmorza,  

Bukareszt 

5. Progress Report 4-5 czerwca 2019, IV Szczyt Trójmorza, Lublana 

6. Indeks giełdowy CEEplus 4 września 2019, Forum Ekonomiczne w Krynicy 

7. Spotkania ministrów spraw zagranicznych 

Trójmorza 

19-20 października 2020, V Szczyt Trójmorza, Tallin 

8. Forum Parlamentarne Inicjatywy Trójmorza 19-20 października 2020, V Szczyt Trójmorza, Tallin 

9 Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza 19-20 października 2020, V Szczyt Trójmorza, Tallin 

10. Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza 29 czerwca 2021, Samorządowy Kongres  

Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza, Lublin 

11. Sieci wsparcia innowacji 8-9 lipca 2021, VI Szczyt Trójmorza, Sofia 

12. Sieci wsparcia kooperacji 8-9 lipca 2021, VI Szczyt Trójmorza, Sofia 

13. Format szerpów – spotkania koordynatorów 8-9 lipca 2021, VI Szczyt Trójmorza, Sofia 



 

 
 
 
 

 
 
2.  
 
 
 

Utworzenie i rola Funduszu Trójmorza 
 
Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (ang. Three Seas Initiative Investment Fund, dalej  

Fundusz lub Fundusz Trójmorza) to kluczowy instrument współpracy w ramach Inicjatywy Trójmo-

rza. Fundusz powołany został w celu finansowania komercyjnych inwestycji infrastrukturalnych  

w regionie Trójmorza w trzech sektorach: energetyce, transporcie i technologiach cyfrowych. 

Fundusz opiera się zasadniczo na dwóch założeniach: 1) inwestycje infrastrukturalne są kluczowym 

warunkiem do dalszego rozwoju gospodarczego regionu, 2) region posiada ogromny potencjał, któ-

ry nie jest ciągle w pełni wykorzystany przez inwestorów. Fundusz stawia sobie za cel  

przyciągnięcie do regionu nowych inwestorów prywatnych z całego świata, dzięki czemu pojawić 

się mają dodatkowe środki na inwestycje w infrastrukturę, a tym samym wzrośnie PKB i poziom 

życia w regionie. 

Założenia, na których oparty jest Fundusz znajdują potwierdzenie w literaturze fachowej,  

np. w raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego „Infrastructure in Central, Eastern  

and Southeastern Europe. Benchmarking, Macroeconomic Impact and Policy Issues” czy Polskiego 

Instytutu Ekonomicznego „W kierunku budowy bliższych powiązań. Trójmorze jako wspólnota  

gospodarcza”. Oznacza to, że nie można uznać Funduszu za projekt czysto polityczny. Bez  

wątpienia jednak nie jest on też całkiem wolny od polityki, chociażby ze względu na finansowe  

zaangażowanie w nim instytucji publicznych oraz włączenie się administracji centralnych  

w promocję Funduszu. 

Julita Wilczek, Andrzej Rudowski 

14 



 

Istotę funkcjonowania Funduszu dobrze oddaje hasło „inspirowany politycznie, zarządzany komer-

cyjnie” (politically inspired, commercially driven), po które często sięgają przedstawiciele Funduszu 

podczas wydarzeń promocyjnych. Temu jak w praktyce wygląda ten podwójny charakter Funduszu 

poświęcony jest ten rozdział oraz dwa kolejne.  

Do napisania tych rozdziałów wykorzystano informacje powszechnie dostępne w internecie –  

w wywiadach, materiałach, dokumentach, sprawozdaniach finansowych oraz nagraniach z konfe-

rencji. Raport odwierciedla stan na 31 grudnia 2021 r., chyba, że w tekście wskazano inaczej.  

 

A. Powstanie Funduszu 

Inicjatorem i pomysłodawcą Funduszu Trójmorza jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).  

Inspiracją do jego powołania był Szczyt Trójmorza w Warszawie, w lipcu 2017 r. Chcąc wesprzeć 

postulowany przez Inicjatywę rozwój współpracy regionalnej i inwestycje w regionalną infrastruktu-

rę, BGK zaproponował utworzenie pierwszego regionalnego funduszu inwestycyjnego, wzorowane-

go na takich projektach jak Fundusze Marguerite czy Polski Fundusz Funduszy Wzrostu. 

Jak już wspomniano w rozdziale 1, podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Funduszu 

nastąpiło podczas Forum Biznesowego towarzyszącego Szczytowi Inicjatywy Trójmorza w Bukaresz-

cie, we wrześniu 2018 r. List intencyjny podpisało 6 państw: Chorwacja, Czechy, Łotwa, Polska,  

Rumunia i Słowacja. 

Po Bukareszcie w gronie wszystkich państw Inicjatywy (poza Austrią, która od początku nie wyraża-

ła zainteresowania projektem) wypracowano Strategię Funduszu. Ostatecznie Fundusz został  

powołany do życia 29 maja 2019 r. Rejestracja nastąpiła w stolicy Luksemburga pod numerem B 

234.989. Wybór miejsca nie był przypadkowy. To, że Funduszu Trójmorza działa na prawie  

Luksemburga, jednego ze światowych centrów finansowych, ma zwiększać jego wiarygodność  

w oczach inwestorów. Jednocześnie umiejscowienie Funduszu poza regionem czyni go neutralnym 

wobec państw regionu i uniezależnia go od bieżącej sytuacji politycznej w którymkolwiek z nich. 

Państwa założycielskie Funduszu to Polska i Rumunia reprezentowane, odpowiednio, przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego i Banca de Export-Import a Romaniei (Eximbank Romania). Zdaniem  

Prezes BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki te dwie instytucje znalazły się w gronie współzałożycieli,  

bo najszybciej były w stanie wewnętrznie przeprocesować przystąpienie do Funduszu. Trzeba  

jednak dodać, że obu tym instytucjom też najbardziej zależało na powstaniu Funduszu – BGK jako 

pomysłodawcy, a Eximbank Romania jako instytucji reprezentującej państwo, w którym podpisano 

listy intencyjny.  

Założyciele zadeklarowali wpłaty w łącznej wysokości 520 mln EUR, z czego 500 mln zadeklarował 

BGK, który do dzisiaj pozostaje największym akcjonariuszem Funduszu. Umowę subskrypcyjną,  

czyli formalne zobowiązanie do wpłaty, obie instytucje podpisały jednak dopiero 26 lutego 2020 r. 

w Rydze. 
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Wtedy też ogłoszono wybór Doradcy Inwestycyjnego, dzięki czemu Fundusz w pełni mógł rozpo-

cząć swoją działalność. Została nim, na wyłączność, brytyjska spółka Amber Fund Management  

Limited, specjalizująca się w zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie tymi  

z sektora energetyki, transportu i technologii cyfrowych. 

 

B. Cele i zadania Funduszu 

Podstawowym celem Funduszu, wynikającym bezpośrednio z jego statutu, jest inwestowanie  

powierzonych mu środków w taki sposób, by zminimalizować ryzyko i przynieść zysk inwestorom. 

Sposób osiągnięcia tego celu pozostaje w gestii zarządzających Funduszu, a ewentualne dodatkowe 

aspekty, które muszą oni uwzględniać ujęte są w Memorandum. Memorandum jest dokumentem 

niejawnym, ale pewien obraz celów, które mogą w nim być ujęte dają nam prezentacje jakie  

przedstawiciele Funduszu przedstawiają na konferencjach biznesowych oraz wywiady udzielane 

przede wszystkim przez Prezes i I-ego Wiceprezesa BGK, pełniących jednocześnie funkcje,  

odpowiednio, Przewodniczącej i Członka Rady Funduszu. 

Są to: 

• Przyspieszenie rozwoju gospodarczego państw Trójmorza poprzez zapewnienie nowoczesnej 

infrastruktury i rozbudowę istniejącej;  

• Poprawa łączności i współpracy w całym regionie na osi północ-południe; 

• Wspieranie inwestycji w długoterminowe aktywa o kluczowym znaczeniu dla łańcuchów dostaw;  

• Zwiększenie ilości dostępnych środków na inwestycje w regionie; 

• Zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych; 

• Przyspieszenie odbudowy gospodarczej po kryzysie gospodarczym wywołanym przez  

pandemię COVID-19. 

Z celów tych wynikają następujące zadania Funduszu: 

• Inwestowanie w infrastrukturalne projekty komercyjne w regionie Trójmorza;  

• Inwestowanie w projekty o charakterze transgranicznym; 

• Inwestowanie w infrastrukturę krytyczną; 

• Pozyskanie do Funduszu możliwie wszystkich państw regionu; 

• Pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje od inwestorów prywatnych z regionu i poza, 

a także od międzynarodowych instytucji finansowych, które będą uzupełnieniem dla istnieją-

cych środków państwowych oraz funduszy unijnych;  

• Promocja potencjału inwestycyjnego regionu i uczynienie inwestycji w nim łatwiejszym  

dla inwestorów jeszcze w regionie nieobecnych. 
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Wśród publicznie deklarowanych celów Funduszu, poza krótką wzmianką w  deklaracji końcowej  

z Budapesztu, nie ma bezpośrednio wymienionej realizacji inwestycji z listy strategicznych  

projektów infrastrukturalnych (Three Seas Interconnection Priority Projects) przygotowanej po raz 

pierwszy na Szczyt Inicjatywy w Bukareszcie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że projekty  

te często mają już zagwarantowane finansowanie z innych źródeł (np. Via Carpatia), nie mają  

charakteru komercyjnego, bądź też potrzebne im finansowanie znacząco przekracza możliwości 

Funduszu. Można założyć, że ewentualna jego inwestycja w projekt z tej listy nie jest jednak  

wykluczona, jeżeli spełniać on będzie warunki stawiane projektom (opisane w rozdziale 4) i zyska 

akceptację Komitetu Inwestycyjnego.  

Cele Funduszu odpowiadają bezpośrednio na wyzwania gospodarcze, jakie stoją przed regionem. 

Głównym wyzwaniem jest niwelacja luki infrastrukturalnej pomiędzy regionem Trójmorza a pozo-

stałymi państwami Unii Europejskiej, szczególnie z Europy Zachodniej. Autorzy raportu SpotData 

oszacowali w 2018 r., że do osiągnięcia tego celu w trzech sektorach (energetyce, transporcie  

i infrastrukturze cyfrowej) potrzeba inwestycji rzędu 500-600 mld EUR do 2030 r. Państwa  

Trójmorza nie dysponują takimi środkami. 

Szczególne zaniedbania w infrastrukturze regionu widoczne są na linii północ-południe. Oznacza to 

znaczące utrudnienia w łączności w ramach Trójmorza i osłabienie współpracy regionalnej. Taki 

stan wynika z celowej polityki Związku Radzieckiego, mającej związać państwa regionu ze Moskwą  

i jednocześnie uniemożliwić regionalną integrację. Został on dodatkowo utrwalony po transformacji 

ustrojowej ze względu na orientację gospodarek regionu na współpracę z Zachodem, szczególnie 

Niemcami. W efekcie dzisiaj czas podróży, zarówno samochodem jak i pociągiem, jest pomiędzy 

państwami regionu znacznie dłuższy niż na Zachodzie mimo podobnych odległości. 

Jak wspomniano wyżej, mniejsza liczba inwestycji infrastrukturalnych w regionie wiąże się bezpo-

średnio z brakiem kapitału potrzebnego do ich sfinansowania. Trójmorze nie jest jednak jedynym 

regionem, który mierzy się z tym wyzwaniem. Odpowiedzią jest poszerzanie źródeł finansowania, 

zgodnie z najlepszymi praktykami z Europy Zachodniej, gdzie inwestycje infrastrukturalne są jedy-

nie w ok. 30-40 proc. finansowane przez sektor publiczny, a pozostałe 60-70 proc. pochodzi z rynku 

(w tym od firm państwowych). Większe zaangażowanie kapitału prywatnego jest szczególnie istot-

ne po zmniejszeniu środków z funduszy strukturalnych UE, które przez lata pomagały sfinansować 

ok. połowę inwestycji infrastrukturalnych. 

Inwestycje infrastrukturalne są kluczowe do zwiększenia konkurencyjności regionu, tym samym 

mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy. Szczególnie ważne są inwestycje w sieciową 

infrastrukturę komunikacyjną: drogową, kolejową, wodną i lotniczą, a także energetyczną i teleko-

munikacyjną oraz transformację cyfrową transportu i energetyki. Podnoszą one bowiem nie tylko 

jakość życia mieszkańców, lecz również są jednym z kluczowych aspektów branych pod uwagę 

przez inwestorów zagranicznych przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach bezpośrednich. 
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Choć region już dzisiaj oferuje stosunkowo duży zwrot z inwestycji, przy relatywnie niskim ryzyku, 

to fakt, że składa się on z wielu mniejszych państw, z których każde posługuje się innym językiem  

i ma odrębne przepisy, jest zniechęcający dla części inwestorów. Fundusz może być zatem dobrym 

narzędziem umożliwiającym wejście do regionu dla nieobecnych w nim do tej pory inwestorów, 

gdyż bierze na siebie proces inwestycyjny i zarządzanie ryzykiem. Długoterminowo ma on zainspi-

rować prywatnych inwestorów do bezpośrednich inwestycji w regionie, a także przygotować grunt 

pod kolejne fundusze infrastrukturalne. 

 

C. Inwestycje państw regionu 

Pozyskanie jako inwestorów pozostałych państw Inicjatywy Trójmorza było głównym wyzwaniem,  

z którym Fundusz mierzył się w pierwszych dwóch latach swojej działalności. Kluczowa w tym  

zakresie okazała się deklaracja amerykańskiego Sekretarza Stanu o gotowości Stanów Zjednoczo-

nych do przeznaczenia na rozwój infrastruktury w regionie Trójmorza do 1 mld USD. Ta deklaracja  

z lutego 2020 r. odegrała w przypadku Funduszu Trójmorza podobną rolę co poparcie Prezydenta 

Trumpa w przypadku Inicjatywy Trójmorza, tzn. przekonała państwa regionu o sensowności projek-

tu, a tym samym skłoniła je do większego zaangażowania. 

Przez cały 2020 r. odbywały się regularne spotkania z udziałem przedstawicieli banków rozwoju 

regionu dotyczące Funduszu. 

16 września 2020 r. pierwszymi inwestorami regionalnym, spoza grona założycieli, zostały estońskie 

Ministerstwo Finansów oraz łotewskie Attīstības finanšu institūcija Altum (ALTUM). 

19 października, polskie BGK podczas Szczytu Inicjatywy w Tallinnie ogłosiło zwiększenie swojego 

wkładu do Funduszu o 250 mln EUR, do łącznej sumy 750 mln EUR. To jedyne do tej pory zwiększe-

nie wkładu przez inwestora. 

3 grudnia do Funduszu dołączyły węgierski Magyar Export-Import Bank (Eximbank Hungary) oraz 

słoweńska Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka). Przed końcem roku, 15 grudnia, do 

Funduszu zdążył dołączyć jeszcze bułgarski Българска банка за развитие (BDB). 

29 stycznia 2021 r. do Funduszu dołączyło dwóch ostatnich, jak dotąd, inwestorów z państw regio-

nu – litewska Viešųjų investicijų plėtros agentura (VIPA) oraz chorwacki Hrvatska banka za obnovu  

i razvitak (HBOR). 

We wrześniowym wywiadzie portalu trimarium.pl z Janem Sechterem, czeskim pełnomocnikiem  

ds. Trójmorza, padła deklaracja o gotowości Czech do przystąpienia do Funduszu Trójmorza. Miało 

to zostać ogłoszone przed końcem miesiąca, co jednak ostatecznie nie miało miejsca. Można  

przypuszczać, że sytuację skomplikowały wybory parlamentarne, które odbyły się w dniach 8-9 paź-

dziernika, a w wyniku których do władzy doszła opozycja. Mimo zmiany rządu minister Sechter  

pozostał na stanowisku, co może oznaczać, że wejście Czech do Funduszu nie jest całkiem  

przekreślone. 
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W przypadku Słowacji nie ma żadnych publicznych deklaracji dotyczących wejścia do Funduszu. 

Nieformalnie jednak jej wejście zależy od zaangażowania w Fundusz prywatnych inwestorów  

i międzynarodowych instytucji takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) czy Europej-

ski Bank Inwestycyjny (EBI). Zdecydowany brak zainteresowania Funduszem widać w przypadku 

Austrii, jednak przedstawiciele BGK w wywiadach podkreślają, że jest to spodziewane, ze względu 

na lepszą sytuację gospodarczą i infrastrukturalną tego państwa. 

Dziewięć państw regionu zadeklarowało dotychczas łączny wkład do Funduszu w wysokości 913 

mln EUR, z czego Polska zadeklarowała 750 mln EUR, Słowenia 23 mln EUR, a pozostałe państwa  

po 20 mln EUR. Kwota 20 mln EUR na państwo nie jest przypadkowa, jest to bowiem minimalna 

kwota, która daje miejsce w Zarządzie Funduszu (prawo zasiadania w Radzie mają wszystkie  

państwa regionu nawet jeżeli nie są akcjonariuszami). 

Minimalne wysokości wkładów mogą świadczyć o wciąż ostrożnym podejściu państw regionu  

do Funduszu, szczególnie braku przekonania co do korzyści jakie może on przynieść poszczególnym 

akcjonariuszom. Można założyć, że do ewentualnego zwiększenia wkładu zachęciłyby dane  

państwo ulokowane w nim inwestycje Funduszu. Inwestycje mają bowiem potencjał polityczny,  

a zaangażowanie poszczególnych państw w Fundusz, w tym kwota ich wkładu, pozostaje decyzją 

polityczną.  

 

D. Zaangażowanie poszczególnych państw w Fundusz 

Pomimo podobnych wkładów zaangażowanie poszczególnych państw w Fundusz jest różne. Wśród 

najbardziej aktywnych znajdują się Polska, Estonia, Bułgaria i Słowenia. Mniej aktywne są Rumunia, 

Łotwa, Chorwacja, Węgry i Litwa. Najmniej aktywne pozostają: Czechy, Słowacja i Austria.  

Polska – jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem Funduszu. Fundusz cieszy  

się wparciem zarówno na poziomie prezydenckim, jak i rządowym (głównie MSZ). BGK odgrywa 

wiodącą rolę w promocji Funduszu – we wszystkie mini-konferencje dot. Funduszu, wydarzenia 

krajowe i zagraniczne, a także Fora Biznesowe przy szczytach Inicjatywy zaangażowani są przedsta-

wiciele BGK. 

Estonia – początkowo bardzo sceptyczny, Tallin stał się od lutego 2020 r. jednym z największych 

orędowników Funduszu. Poparcie to jeszcze bardziej zwiększyło się po ulokowaniu jednej  

z inwestycji Funduszu w Estonii. Estonia regularnie organizuje wydarzenia promujące Funduszu  

i inwestycje w regionie. Nadal jednak nie powołała swojego przedstawiciela do Zarządu. 

Bułgaria – po początkowym relatywnym braku zainteresowania, państwo to w zaledwie cztery  

miesiące zdążyło przystąpić do Funduszu, a w 2021 r. mimo zmiany rządu zorganizowało bardzo 

dobrze ocenianą konferencję promującą Fundusz oraz Forum Gospodarcze towarzyszące Szczytowi 

Inicjatywy. W wydarzenia zaangażowani byli politycy najwyższego szczebla, w tym prezydent  

Bułgarii, co świadczy o szerokim i ponadpartyjnym poparciu dla projektu. 
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Słowenia – jako jedyna, poza Polską, zadeklarowała zainwestowanie w Fundusz kwoty prze-

kraczającej 20 mln EUR. Była też pierwszym państwem, które w pandemii COVID-19 zdecydowało 

się na organizację mini-konferencji Funduszu, otwierając drogę do jego promocji  w formie  

hybrydowej.  

Rumunia – choć odegrała kluczową rolę przy powołaniu Funduszu i jako pierwsza zorganizowała 

mini-konferencję promocyjną, to obecnie jej zaangażowanie jest mało widoczne, a zadeklarowany 

wkład w niewielkim stopniu odpowiada potencjałowi gospodarczemu państwa. Tym nie mniej,  

poza Polską Rumunia posiada najwięcej swoich przedstawicieli w Radzie i Zarządzie, co z konieczno-

ści czyni ją względnie zaangażowaną w Fundusz.  

Łotwa – zaangażowanie tego państwa w Fundusz nie jest na szczególnie widoczne. Tym nie mniej 

już od września 2019 r. ma ona swojego przedstawiciela w Radzie, jako pierwsze państwo spoza 

grona założycieli zorganizowała mini-konferencję promującą Fundusz, a do niego samego weszła 

jako jedno z dwóch pierwszych państw spoza grona założycieli. 

Chorwacja - choć jest to współzałożyciel Inicjatywy Trójmorza, to decyzja o zaangażowaniu się  

w Fundusz zapadła dość późno, a dołączenie nastąpiło dopiero w styczniu 2021 roku. Wynikało  

to z jednej strony z trudnej sytuacji państwa, które w 2020 r. doświadczyło dwóch znaczących  

trzęsień ziemi, z drugiej z objęcia stanowiska prezydenta przez niechętnego współpracy  

trójmorskiej Zorana Milanovića, z trzeciej wreszcie, z kampanii parlamentarnej, która wypadła  

w pierwszej połowie 2020 roku. Na korzyść Funduszu działa to, że osoby z otoczenia byłej  

prezydent Chorwacji pozostają zaangażowane w sprawy trójmorskie poprzez chorwackie MSZ.  

Węgry – na poziomie deklaratywnym często podkreślają swoje zainteresowanie Inicjatywą  

Trójmorza i Funduszem, szczególnie wskazując na ich komplementarność z węgierskimi celami  

strategicznymi. Warto jednak odnotować, że Węgry jako jedyny akcjonariusz Funduszu nie zrobiły 

publicznie dostępnej konferencji go promującej, a informację o tym, że się odbyła opublikowali  

dopiero po fakcie. Wynika z tego, że projekt ten nie jest aż tak priorytetowy jakby wynikało  

z węgierskich deklaracji. 

Litwa – długo zwlekała z dołączeniem do Funduszu Trójmorza, a jej zaangażowanie w sprawy  

trójmorskie pozostaje najmniejsze spośród państw bałtyckich. Jednak wyraźnie widoczna jest  

poprawa klimatu względem Funduszu po zmianie rządu w Wilnie w grudniu 2020 roku. Litwa  

dołączyła do niego jako jeden z dwóch ostatnich inwestorów krajowych i jako ostatnia podjęła się 

organizacji konferencji promującej (dopiero w listopadzie 2021). 

Czechy – mimo deklaracji, że Praga jest bliska ogłoszenia wejścia do Funduszu, formalnego  

zobowiązania nadal brakuje. Wynika to z jednej strony z czeskiej polityki wewnętrznej, a z drugiej  

z restrukturyzacji jaką przechodzi potencjalny reprezentant Czech w Funduszu – Národní rozvojová 

banka (NRB). Tym nie mniej Czesi jako pierwsi, poza założycielami, skorzystali z możliwości  

powołania swojego przedstawiciela do Rady Funduszu, która przysługuje wszystkim państwom  

regionu. Dodatkowo od kwietnia przedstawicielem tym jest Prezes NRB, co świadczy o rosnącym  
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zainteresowaniu Czechów kwestiami Funduszu. Zainteresowanie te łączy się z widoczną pozytywną 

zmianą nastawienia Pragi do Inicjatywy Trójmorza ogólnie – wcześniej ten model współpracy  

regionalnej postrzegany był jako anty-unijny i antyniemiecki, co przekładało się na niechęć do niej. 

Słowacja – jej zaangażowanie dotychczas pozostaje niepewne. Bratysława nie wierzy, że Funduszu 

może pomóc zrealizować priorytetowe dla niej projekty, a jego profesjonalizm i niezależność pod-

waża w jej oczach ciągły brak inwestorów prywatnych, jak również brak zaangażowania EBI i EBRD. 

Austria – od początku pozostaje poza Funduszem, nie brała udziału w pracach nad jego powoła-

niem. Nie skorzystała też z prawa do powołania swojego przedstawiciela do jego Rady Nadzorczej. 

Nie należy spodziewać się zmiany nastawienia do projektu w dającym się przewidzieć czasie. 
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3.  
 
Struktura i zasady organizacyjne 
 
Fundusz Trójmorza jest spółką akcyjną, która może posiadać jednego lub więcej akcjonariuszy. Jest 

jednocześnie funduszem inwestycyjnym o kapitale zmiennym (investment company with variable 

capital), kwalifikowanym jako alternatywny fundusz inwestycyjny, w którym inwestować mogą  

tylko wybrani inwestorzy (reserved alternative investment fund). Część dokumentacji dotyczącej 

Funduszu w tym m.in. jego statut, sprawozdania finansowe i informacje o zmianach w Zarządzie  

i Radzie, są dostępne publicznie. Niejawne jest za to Memorandum, w którym opisane zostały m.in. 

dodatkowe wymogi wobec członków organów Funduszu, definicje uprawnionych inwestorów,  

regulacje dot. Komitetu Inwestycyjnego, a także cele, wytyczne i strategie inwestycyjne. 

Podstawowe zasady organizacyjne i struktura Funduszu zostały opisane w jego statucie (Articles  

of Association). Statut Funduszu od czasu jego powołania był zmieniany kilkukrotnie, a jego  

najnowsza wersja pochodzi z 30 czerwca 2020 r. Wskazane poniżej w nawiasach liczby odnoszą się 

do numerów artykułów z najnowszej wersji statutu. 

Fundusz został utworzony na czas ograniczony, który wynosi 15 lat (4.1). Okres ten liczy się od  

momentu tzn. Initial (First) Closing czyli od przyjęcia pierwszych inwestorów do Funduszu. Data 

Initial Closing ujęta jest tylko w Memorandum, a tym samym nie jest jawna. Część publicznie  

dostępnych źródeł, m.in. prezentacje Doradcy Inwestycyjnego Funduszu wskazują, że data ta  

wypadła w lutym 2020 r., kiedy umowy subskrypcyjne podpisali jego założyciele. Komunikat prasowy  

Julita Wilczek, Andrzej Rudowski 

22 



 

EximBank Hungary z czerwca 2021 r. wskazuje jednak, że Initial Closing wypadł dopiero w lutym 

2021 r., czyli po przyjęciu wszystkich dotychczasowych inwestorów z państw regionu. Ta druga data 

wydaje się być bardziej prawdopodobna, gdyż umożliwiłaby ona przyjęcie do Funduszu jak największej 

liczby państw na tych samych, preferencyjnych warunkach (wstąpienie po dacie Initial Closing  

może wiązać się z koniecznością pokrycia opłaty wyrównującej (equalisation fee) (8.4., 8.9).  

Oznacza to, że Fundusz zostanie rozwiązany najpewniej nie wcześniej niż w styczniu 2036 roku. 

Okres ten może jednak zostać skrócony w dowolnym momencie na warunkach wskazanych  

w statucie (4.2.), jak również wydłużony dwukrotnie o 2,5 roku przez Walne Zgromadzenie  

na wniosek Zarządu Funduszu (4.3.) 

 

A. Walne zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie reprezentuje interesy ogółu akcjonariuszy Funduszu. Ma najszersze  

uprawnienia w stosunku do pozostałych organów. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia musi odbyć 

się co najmniej raz w roku w miejscu rejestracji Funduszu czyli w Luksemburgu (mieście).  

W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd Funduszu może zdecydować o odbyciu posiedzenia gdzie indziej 

(34.1, 34.2). 

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub –  

w wyjątkowych sytuacjach – dwóch Członków Zarządu łącznie. Zwołanie posiedzenia może także 

być zainicjowane przez akcjonariuszy reprezentujących 1/10 kapitału (35.2). W czasie głosowania 

na każdą akcję przypada jeden głos (35.4). Decyzje zapadają zwykłą większością głosów oddanych 

przez akcjonariuszy obecnych bądź reprezentowanych. Wyjątkiem jest zmiana statutu bądź zmiana 

kraju rejestracji Funduszu (35.5). 

Akcje Funduszu mają równą wartość nominalną wynoszącą 1 EUR. (8.10). Najwięcej głosów  

na Walnym Zgromadzeniu (81,26 proc) przypada obecnie BGK z wkładem wynoszącym 750 mln 

EUR na 923 mln EUR (913 mln od krajów regionu, 10 mln od prywatnego inwestora). 2,49 proc. 

głosów na Walnym przypada słoweńskiemu SID Banka, po 2,17 proc. mają pozostałe państwa  

regionu, a inwestor prywatny 1,08 proc. 

Statut przewiduje trzy kategorie akcji (a w konsekwencji akcjonariuszy) (6.4): 

• Klasy A – akcje tej kategorii są dostępne wyłącznie dla instytucji reprezentujących kraje  

regionu Trójmorza (dalej Core Sponsorzy). Jedynie akcjonariusze posiadający akcje tej kate-

gorii mogą przedstawiać kandydatów na Członków Zarządu Funduszu, 

• Klasy B – akcje tej kategorii są dostępne wyłącznie dla międzynarodowych instytucji finanso-

wych, 

• Klasy C – akcje tej kategorii są dostępne dla pozostałych, uprawnionych inwestorów. 

Szczegółowe cechy akcji poszczególnych kategorii opisane są w Memorandum. Statut przewiduje 

możliwość utworzenia innych kategorii akcji w miarę potrzeby (6.6). 
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Inwestorzy decydujący się na objęcie akcji podpisują Umowę Subskrypcji (Subscription Agreement), 

w której zobowiązują się do wpłat do Funduszu do wysokości wartości objętych akcji (8.3). 

Kluczowe kompetencje Walnego Zgromadzenia: 

• wybieranie oraz odwoływanie Członków Zarządu , decyduje o ich liczbie i długości kadencji 

(17.1, 17.4., 17.5), 

• wybieranie oraz odwoływanie Członków Rady (26.1, 26.4, 26.5), 

• decydowanie o wydłużeniu lub skróceniu czasu trwania Funduszu (4.2, 4.3). 

 

B. Zarząd 

Zarząd odpowiada za bieżące funkcjonowanie Funduszu. Składa się z minimum dwóch osób,  

z których jedna pełni rolę Przewodniczącego. Kadencja Członków Zarządu trwa maksymalnie 6 lat,  

a reelekcja jest możliwa (17.1). Ze sprawozdania finansowego Funduszu wynika, że za pracę  

w Zarządzie jego członkowie otrzymują wynagrodzenie.  

Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zaproponowanych  

przez Core Sponsorów (17.1). Analiza listy Członków Zarządu pokazuje, że kandydaci na tę funkcję 

wskazywani są spośród pracowników delegującego ich Core Sponsora.  

Każdy Core Sponsor, który zadeklarował wkład do Funduszu w wysokości co najmniej 20 mln EUR, 

ma prawo do jednego przedstawiciela w Zarządzie, a każdy który zadeklarował co najmniej 300 mln 

EUR ma prawo do dwóch. Dwóch przedstawicieli w Zarządzie mają też zagwarantowani założyciele 

Funduszu. Core Sponsor, którego zadeklarowany wkład nie przekracza wskazanego minimum,  

może oddelegować do Zarządu jednego obserwatora bez prawa głosu (17.2). 

Statut dopuszcza dodatkowo powołanie Sekretarza Zarządu, który nie jest Członkiem Zarządu,  

a który jest odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdania ze spotkań Zarządu (18.1). 

Przewodniczący Zarządu wskazywany jest przez Zarząd spośród Członków Zarządu, którzy  

reprezentują Core Sponsora o największym zadeklarowanym wkładzie do Funduszu (18.2).  

Od sierpnia 2020 r. jest nim Piotr Karnkowski z BGK. 

Zarząd spotyka się w zależności od potrzeb Funduszu. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą 

większością głosów (18.8), a ewentualne remisy rozstrzyga Przewodniczący Zarządu (18.9).  

Zarząd zobowiązany jest do konsultowania się z Radą co najmniej dwa razy w roku w zakresie 

portfolio inwestycyjnego Funduszu oraz rozważanych inwestycji i dezinwestycji, a także istniejących 

i potencjalnych konfliktów interesów (29.4). Raz na kwartał Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej 

raport dotyczący postępów w zakresie działalności biznesowej Funduszu (29.6). 
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Kluczowe kompetencje Zarządu: 

• reprezentowanie Funduszu wobec stron trzecich (wymagany jest podpis dwóch dowolnych 

Członków (23.1), 

• powoływanie komitetów i nadawanie im uprawnień do reprezentowania Funduszu  

lub doradzania mu. W szczególności Zarząd powołuje Komitet Inwestycyjny, którego skład, 

zadania i inne aspekty ujęte zostały w Memorandum (22.1), 

• mianowanie Alternative Investment Fund Manager, odpowiedzialnego m.in. za wyniki 

portfolio i zarządzanie ryzykiem (24.1), 

• określanie celów, polityk, ograniczeń i wytycznych inwestycyjnych Funduszu, a także strategii 

zabezpieczeń i zarządzania płynnością Funduszu, zgodnie z przepisami prawa luksemburskie-

go, Memorandum oraz ewentualnymi rekomendacjami ze strony Rady Nadzorczej lub komi-

tetów doradczych (25), 

• możliwość odmowy lub ograniczenia objęcia akcji Funduszu przez potencjalnego  

akcjonariusza (11). 

Obecny skład Zarządu: 

• Piotr Karnkowski – przewodniczący Zarządu, reprezentuje Polskę, w Zarządzie od 18.08.2020, 

Dyrektor Zarządzający w BGK, 

• Dorin Badea – reprezentuje Rumunię, w Zarządzie od 29.05.2019, Dyrektor wykonawczy  

w EximBank Romania, 

• Justinas Bučys – reprezentuje Litwę, w Zarządzie od 10.03.2021, Dyrektor Zarządzający (Chief 

Business Development Officer) w VIPA, 

• Ákos Dölle – reprezentuje Węgry, w Zarządzie od 10.03.2021, Dyrektor ds. płynności finanso-

wej (Treasurer) w Eximbank Hungary, 

• Goran Katušin – reprezentuje Słowenię, w Zarządzie od 13.04.2021, Członek Zarządu SID 

banka, 

• Iliya Lingorski – reprezentuje Bułgarię, w Zarządzie od 22.09.2021, Główny Ekonomista  

w BDB, 

• Ilze Lore – reprezentuje Łotwę, w Zarządzie od 30.06.2021, Zastępca Dyrektora w Minister-

stwie Gospodarki Łotwy,  

• Anela Memišević Štetić – reprezentuje Chorwację, w Zarządzie od 10.03.2021, doradca  

Zarządu HBOR, 

• Krzysztof Senger – reprezentuje Polskę, w Zarządzie od 13.04.2021, Dyrektor Zarządzający  

w BGK, 
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• Corina Vulpes – reprezentuje Rumunię, w Zarządzie od 29.05.2019, Dyrektor Marketingu  

w EximBank Romania. 

Byli Członkowie Zarządu: 

• Bartłomiej Bronisz – reprezentował Polskę, w Zarządzie od 29.05.2019 do 13.04.2021, w tym 

czasie był menedżerem ds. inwestycji w BGK, 

• Aleksander Ferenc – reprezentował Polskę, w Zarządzie od 29.05.2019 do 13.03.2020, w tym 

czasie był dyrektorem w BGK, 

• Panaiot Filipov – reprezentował Bułgarię, w Zarządzie od 10.03.2021 do 07.07.2021, w tym  

czasie był Członkiem Zarządu BDB, 

• Andrzej Kopyrski – reprezentował Polskę, w Zarządzie od 29.04.2020 do 30.06.2020 jako  

Przewodniczący, w tym czasie był Dyrektorem Zarządzającym w PFR. 

 

C. Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza nadzoruje prace Zarządu. Składa się z minimum trzech Członków, którzy nie muszą 

reprezentować konkretnych akcjonariuszy. W praktyce oznacza to, że w Radzie jest miejsce dla przed-

stawicieli instytucji ze wszystkich państw regionu, bez względu na to, czy dany kraj zadeklarował 

wkład do Funduszu. To tłumaczy dlaczego, przedstawiciel Czech jest w Radzie od powstania Fundu-

szu, choć państwo to nadal pozostaje poza Funduszem. Podobnie przedstawiciele Łotwy i Estonii  

weszli do Rady na wiele miesięcy przed przystąpieniem tych państw do Funduszu.  

Kadencja Członków Rady trwa maksymalnie 6 lat (w pierwotnej wersji statutu były to 3 lata), a reelek-

cja jest możliwa (26.1).  

Statut Funduszu przewiduje cztery kategorie Członków Rady (26.1): 

• Klasy A – są to przedstawiciele delegowani przez Core Sponsorów. Każdemu z Core Sponsorów 

przysługuje jeden przedstawiciel. Dodatkowo Core Sponsorzy, którzy zadeklarowani wkład  

w wysokości co najmniej 300 mln EUR mają prawo do dwóch. Prawo do dwóch przedstawicieli 

w Radzie mają też zagwarantowani założyciele Funduszu. Członków Rady wybiera Walne Zgro-

madzenie, spośród kandydatów zaproponowanych przez Core Sponsorów (Akcjonariuszy Klasy 

A), 

• Klasy B – wybierani przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zaproponowanych przez 

Akcjonariuszy Klasy B, 

• Klasy C - wybierani przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zaproponowanych przez 

Akcjonariuszy Klasy C, 

• Niezależni - wybierani przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów zaproponowanych 

przez Członków Rady Nadzorczej.  
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Statut nie precyzuje ilu Członków Rady Klasy B, Klasy C oraz Niezależnych może zasiadać w Radzie. 

Analiza listy Członków Rady pokazuje, że kandydaci na tę funkcję pochodzą przede wszystkim  

z Zarządów wskazującego ich Core Sponsora. Aktualnie w Radzie na dwunastu członków zasiada  

aż sześciu prezesów i dwóch Członków Zarządu instytucji będących akcjonariuszami Funduszu. 

Przewodniczący Rady wskazywany jest przez Radę na dwuletnią kadencję. Przewodniczący wybiera-

ny jest z listy kandydatów zaproponowanych kolektywnie przez Członków Rady Klasy A, Klasy B  

i Klasy C. O wyborze decyduje otrzymanie 2/3 głosów Członków Rady każdego typu (27.1).  

Przewodniczącym Rady jest obecnie Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK, nie jest jednak jasne, 

kiedy rozpoczęła się jej kadencja.  

Rada Nadzorcza spotyka się co najmniej raz w roku. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większo-

ścią głosów (27.7), a ewentualne remisy rozstrzyga Przewodniczący Rady (27.6). W 2019 odbyły się 

dwa posiedzenia Rady (lipiec, październik), a w 2020 pięć (styczeń, luty, czerwiec, wrzesień,  

grudzień). Dane za 2021 nie były znane w czasie oddawania tego raportu do publikacji. 

Kluczowe kompetencje Rady: 

• nadzorowanie pracy Zarządu Funduszu (29.1) w tym dostęp do ksiąg, korespondencji,  

protokołów spotkań i innych informacji niezbędnych do kontroli zarządzania Funduszem 

(29.5), 

• akceptacja zmian w strukturze zarządczej Funduszu (29.2.1), 

• akceptacja zmian w strategii, celach i wytycznych inwestycyjnych Funduszu. (29.2.2), 

• wyznaczanie strategicznego kierunku Funduszu i doradztwo strategiczne dla Zarządu (29.3), 

• wypowiadanie się w zakresie portfolio inwestycyjnego Funduszu oraz rozważanych inwestycji 

i dezinwestycji, a także w zakresie istniejących i potencjalnych konfliktów interesów nie  

rzadziej niż dwa razy w roku, z inicjatywy Zarządu (29.4). 

 

Obecny skład Rady: 

• Beata Daszyńska-Muzyczka – przewodnicząca Rady, reprezentuje Polskę, w Radzie od 

29.05.2019, Prezes BGK, 

• Nicolae Albu – reprezentuje Rumunię, w Radzie od 29.05.2019, doradca prezesa EximBank  

Romania,  

• Tsanko Arabadzhiev – reprezentuje Bułgarię, w Radzie od 22.09.2021, Członek Zarządu BDB, 

• Reinis Bērziņš – reprezentuje Łotwę, w Radzie od 24.09.2019, Prezes ALTUM, 

• Doru Bulata – reprezentuje Rumunię, w Radzie od 29.05.2019, doradca prezesa EximBank  

Romania, 
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• Gvidas Dargužas– reprezentuje Litwę, w Radzie od 10.03.2021, Prezes VIPA, 

• Eszter Gyarmati – reprezentuje Węgry, w Radzie od 10.03.2021, brak informacji na temat 

afiliacji, 

• Jirí Jirásek – reprezentuje Czechy, w Radzie od 13.04.2021, Prezes NRB, 

• Paweł Nierada – reprezentuje Polskę, w Radzie od 29.05.2019, I Wiceprezes BGK, 

• Tamara Perko – reprezentuje Chorwację, w Radzie od 10.03.2021, Prezes HBOR, 

• Tiit Riisalo – reprezentuje Estonię, w Radzie od 16.03.2020, Szef Kancelarii Prezydenta, 

• Sibil Svilan – reprezentuje Słowenię, w Radzie od 23.12.2020, Prezes SID banka. 

Byli Członkowie Rady: 

• Přemysl Bosák, reprezentował Czechy, w Radzie od 29.05.2019 do 10.03.2021, nie jest jasne, 

jaką funkcję sprawował w ČMZRB (dzisiaj NRB). 

• Nikolay Dimitrov, reprezentował Bułgarię, w Radzie od 10.03.2021 do 07.07.2021, w tym  

czasie był Członkiem Zarządu BDB. 

 

D. Obsługa Funduszu 

Doradcą prawnym Funduszu jest CMS Luxembourg, luksemburska filia międzynarodowej firmy  

specjalizującej się w doradztwie prawnym i podatkowym. CMS doradza Funduszowi zarówno  

w kwestii struktury i zasad organizacyjnych, jak i przy wdrażaniu (onboarding) nowych akcjonariuszy. 

Audytorem Funduszu jest luksemburski oddział Ernst & Young S.A., międzynarodowego koncernu 

świadczącego usługi doradcze i audytorskie. Rolą audytora jest badanie rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu. 

Administratorem (domiciliary agent) Funduszu jest Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,  

a depozytariuszem Credit Suisse (Luxembourg) S.A., międzynarodowa firma świadcząca usługi  

bankowe i finansowe. Rolą depozytariusza jest przechowywanie aktywów (środków finansowych) 

Funduszu, a także nadzór nad prawidłowym wykonaniem transakcji. Siedziba Funduszu jest zareje-

strowana pod adresem siedziby Credit Suisse, tj. 5 Rue Jean Monnet, 2180 Luksemburg. 

Zarządzającym Funduszu (Alternative Investment Fund Manager), jest Fuchs Asset Management 

S.A. z Luksemburga. Zarządzający jest wybierany przez Zarząd Funduszu. Odpowiada on za wyniki 

portfolio i zarządzanie ryzykiem, a także inne obszary ujęte w umowie zawartej z Funduszem. 

Doradcą Inwestycyjnym Funduszu jest Amber Fund Management Limited, brytyjska spółka specjali-

zująca się w zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie tymi z sektora energetyki, 

transportu i technologii cyfrowych. Rola Ambera znacząco wykracza poza doradztwo. Jest on bo-

wiem odpowiedzialny za znalezienie potencjalnych projektów, ich ocenę, dokonanie inwestycji  
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i zarządzanie nimi przez cały czas trwania Funduszu. Dla realizacji tego zadania Amber utworzył 

swoje biura w Warszawie, Pradze i Wiedniu. 

Amber zaangażowany jest też w promocję Funduszu i pozyskiwanie inwestorów. Na wydarzeniach 

biznesowych reprezentowany jest głównie przez swojego prezesa, Gavina Taita, bądź szefa zespołu 

inwestycyjnego Funduszu – Josepha Philipsza. 

Fuchs razem z Amberem gwarantują niezależność procesu inwestycyjnego Funduszu, co ma kluczo-

we znaczenie przy pozyskiwaniu prywatnych inwestorów. Szczegółowo zostało to opisane  

w rozdziale czwartym. 
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4.  
 
 
 

Działalność Funduszu 
 
Fundusz Trójmorza rozpoczął w pełni swoją działalność 26 lutego 2020 r. wraz z wyborem Doradcy 

Inwestycyjnego. Od tego dnia liczy się początek okresu inwestycyjnego, który ma trwać 5 lat  

z możliwością dwukrotnego wydłużenia o rok. Okres inwestycyjny to czas w którym z jednej strony 

Fundusz dokonuje inwestycji, a z drugiej pozyskuje inwestorów.  

Inwestycje Funduszu w poszczególne projekty mieszczą się w przedziale od 50 do 250 mln EUR, 

choć dopuszcza się niższe kwoty w państwach o mniejszych gospodarkach. De facto, na stronach 

opisujących Fundusz, chorwacki HBOR pisze, że minimalna kwota inwestycji Funduszu to 30 mln 

EUR. Zdaniem Joe Philipsza, Szefa Zespołu Inwestycyjnego Funduszu w Amberze, wraz ze wzrostem 

budżetu Funduszu będą też możliwe większe inwestycje. 

Obecnie w Funduszu jest dziesięciu inwestorów, a łączny zadeklarowany budżet wynosi 923 mln 

EUR. Docelowy budżet Funduszu ma wynieść 3-5 mld EUR. Inwestorami w Funduszu mogą być  

instytucje reprezentujące państwa Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe oraz uprawie-

ni inwestorzy prywatni. 
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Fundusz zarządzany jest w pełni na zasadach komercyjnych, a jego proces inwestycyjny jest nieza-

leżny od akcjonariuszy. Docelowy IRR (wewnętrzna stopa zwrotu) Funduszu szacowany jest na  

12-15 proc. a za jego osiągnięcie odpowiedzialny jest Zarządzający Funduszu. 

Atrakcyjność oferty Funduszu wynika z potencjału gospodarczego regionu. Połączenie wysokiego 

wzrostu gospodarczego, typowego dla rynków wschodzących, z relatywną stabilnością, cechującą 

kraje rozwinięte, oznacza możliwość osiągania wysokich, a jednocześnie bezpiecznych zwrotów  

z inwestycji. Zakłada się, że wysokie zwroty z inwestycji wypracowane przez Fundusz, zachęcą  

prywatnych inwestorów do dalszych inwestycji w regionie, a państwa regionu do tworzenia  

kolejnych funduszy infrastrukturalnych. To zmniejszy przyszłe koszty pozyskania kapitału  

na inwestycje w infrastrukturę. 

Fundusz już teraz ma istotny wpływ komplementarny. Po pierwsze może być uzupełnieniem  

dla innych dostępnych funduszy – unijnych czy krajowych. Po drugie ma też moc dźwigni, bo każda 

inwestycja kapitałowa dokonywana przez Fundusz to także zaanagażowanie kapitałowe lub dłużne 

innych inwestorów. Oznacza to, że docelowe 3-5 mld EUR, które planuje pozyskać Fundusz może 

się przełożyć na inwestycje wielokrotnie większe, nawet do 100 mld EUR. 

Fundusz dociera do potencjalnych inwestorów oraz firm posiadających projekty warte inwestycji 

zarówno bezpośrednio, jak i poprzez dedykowane wydarzenia tzw. mini-konferencje. Zorganizowa-

no ich dotychczas łącznie dziewięć: w Bukareszcie (stacjonarna, listopad 2019), w Warszawie 

(stacjonarna, styczeń 2020), Rydze (stacjonarna, luty 2020), Lublanie (online, listopad 2020),  

Tallinie (hybrydowa, kwiecień 2021), Sofii (hybrydowa, maj 2021), Budapeszcie (online, maj 2021), 

Zagrzebiu (hybrydowa, czerwiec 2021) i Wilnie (hybrydowa, listopad 2021). 

Dodatkowo przedstawiciele BGK i Ambera wzięli udział w wydarzeniach promujących inwestycje w 

regionie Trójmorza w Tokio (czerwiec 2021) i Kopenhadze (wrzesień 2021). Spotkanie te zorganizo-

wały polskie ambasady we współpracy z lokalnymi partnerami.  

Fundusz oraz potencjał inwestycyjny Trójmorza promowany jest też na krajowych i międzynarodo-

wych wydarzeniach takich jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Europejski Kongres Finansowy, Bled 

Strategic Forum czy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. 

 

A. Inwestorzy 

Fundraising Funduszu prowadzony jest przez Amber. Fundusz posiada obecnie 9 inwestorów  

krajowych (Core Sponsorów) reprezentujących państwa Trójmorza, które zadeklarowały łączny 

wkład w wysokości 913 mln EUR. Ponadto, od czerwca 2021 r., Fundusz ma pierwszego inwestora 

prywatnego z wkładem wynoszącym 10 mln EUR. Jest nim Fond NEK z Chorwacji. 
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Podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinie Prezes Ambera Gavin Tait zadeklarował, że Amber 

zostanie jednym z inwestorów Funduszu z wkładem wynoszącym do 10 mln EUR. Mimo upływu  

roku brakuje jednak informacji, kiedy do tej inwestycji dojdzie i jaka ostatecznie kwota zostanie  

zainwestowana. 

Nie wiadomo z iloma potencjalnymi inwestorami prywatnymi nawiązano kontakt do tej pory,  

ale sprawozdanie finansowe Funduszu szacuje tę liczbę na 200 do lipca 2021 roku. Zdaniem Pawła 

Nierady z BGK w 2022 rozmowy z inwestorami prywatnymi będą przybierać na sile. 

Z wywiadów udzielanych przede wszystkim przez Prezes i I-ego Wiceprezesa BGK wynika,  

że Fundusz zabiega o inwestorów (prywatnych i instytucjonalnych) ze Stanów Zjednoczonych,  

Japonii, Niemiec, Australii oraz Korei Południowej. Strona Funduszu posiada wersje oświadczeń  

o wyłączeniu odpowiedzialności (disclaimers) dedykowane Izraelowi, Katarowi, Korei Południowej, 

Kuwejtowi, Omanowi, Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonym Emiratom Arabskim 

oraz państwom Unii Europejskiej. Inwestorzy z pozostałych państw informowani są o braku dostępu 

do strony z ich lokalizacji. Przygotowanie strony pod inwestorów z konkretnych państw może  

wskazywać, że należą one do grona pożądanych udziałowców Funduszu. 

Nie ma informacji o statusie pozyskania międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Bank 

Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, z którymi  

Fundusz prowadzi rozmowy od 2019 roku. Ich brak wśród inwestorów jest niejednoznaczny – może 

wynikać zarówno z ich wewnętrznych uwarunkowań, jak i zastrzeżeń wobec Funduszu (np. co do 

przedmiotu inwestycji bądź zakładanych celów). Bez wątpienia, pozyskanie finansowania od mię-

dzynarodowych instytucji finansowych zwiększyłoby wiarygodność Funduszu, co mogłoby przełożyć 

się na większe zainteresowanie nim wśród inwestorów prywatnych, a potencjalnie także na dołą-

czenie kolejnych państw z regionu (szczególnie Słowacji) lub zwiększenie istniejących wkładów. 

Pewnym sukcesem Funduszu jest jednak wymienienie go z nazwy w raporcie Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego „Infrastructure in Central, Eastern, and Southeastern Europe Benchmarking, 

Macroeconomic Impact, and Policy Issues”. 

Inwestorem o priorytetowym statusie dla Funduszu są Stany Zjednoczone. W styczniu 2020 r.  

w Waszyngtonie odbyła się seria spotkań dot. możliwości współpracy państw Trójmorza z amery-

kańskimi partnerami. Z przedstawicielami administracji rządowej i międzynarodowych instytucji 

finansowych spotkali się przedstawiciele pięciu państw regionu (Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy  

i Czech). 

W lutym Stany Zjednoczone zadeklarowały gotowość przeznaczenia na rozwój infrastruktury  

w regionie Trójmorza do 1 mld USD. W październiku na Szczycie Trójmorza w Tallinnie Podsekretarz 

Keith Krath podkreślił, że ostateczna wysokość amerykańskiego wsparcia uzależniona jest od sumy 

zadeklarowanych wkładów do Funduszu ze strony państw regionu i wyniesie 30 proc. łącznie  

zebranych wkładów. 
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Instytucją, poprzez którą amerykańskie dofinansowanie miało trafić do regionu, jest International 

Development Finance Corporation (IDFC). W grudniu 2020 r. IDFC na swoim Twitterze zadeklaro-

wało, że jego finansowanie dla Funduszu wyniesienie 300 mln USD, co odpowiadało mniej więcej 

1/3 wkładów zadeklarowanych przez kraje regionu. 

Mimo upływu roku od publikacji na Twitterze nie było nowych komunikatów w tej sprawie. Sugeru-

je to, że finansowanie ze strony Stanów Zjednoczonych nadal nie trafiło do Funduszu. Można  

założyć, że na przeszkodzie stanęła zmiana administracji w USA w styczniu 2021, w efekcie której  

w IDFC zmieniło się kierownictwo.  

Amerykańska inwestycja w Fundusz cieszy się w Kongresie ponadpartyjnym poparciem, czego  

dowodem jest m.in. rezolucja z listopada 2020 r. (H.RES. 672) czy Ensuring American Global  

Leadership and Engagement Act (EAGLE Act) z maja 2021. Bez wątpienia jednak, dla administracji 

prezydenta Bidena projekt ten stracił priorytet.  

Warto podkreślić, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych inwestycja w Fundusz ważna jest 

nie tylko na potencjalny zysk z inwestycji, lecz także ze względu na: 

• korzyści geopolityczne – inwestycje Funduszu, a także szerzej w ramach Inicjatywy, postrze-

gane są jako przeciwwaga dla inwestycji w ramach chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (Belt and 

Road Initiative) oraz formatu 16+1, zwłaszcza, że dotyczą one przede wszystkim projektów 

infrastrukturalnych; 

• korzyści dot. bezpieczeństwa – inwestycje Funduszu mogą podnieść bezpieczeństwo regionu, 

w szczególności energetyczne i cyfrowe vis a vis Rosji; dziewięć krajów Trójmorza stanowi 

wschodnią flankę NATO, stąd kwestii bezpieczeństwa w amerykańskiej motywacji nie można 

pominąć;  

• korzyści gospodarcze – część z zainwestowanych środków trafi do amerykańskich podmiotów 

obecnych w regionie np. poprzez usługi czy dostawę produktów i rozwiązań technologicz-

nych. 

Szeroka gama korzyści pozwala założyć, że ewentualna inwestycja amerykańska w Fundusz nadal 

jest możliwa, choć warunki i wysokość finansowania mogą się jeszcze zmienić, by odzwierciedlić 

zmianę priorytetów obecnej administracji. 

 

B. Proces inwestycyjny Funduszu 

Proces inwestycyjny Funduszu jest transparentny, niezależny od inwestorów i prowadzony zgodnie 

ze strategią inwestycyjną. Odpowiadają za niego Zarządzający – Fuchs oraz Doradca Inwestycyjny – 

Amber.  

Istotną rolę w procesie odgrywa Komitet Inwestycyjny, który jest organem doradczym, powoływa-

nym przez Zarząd. Szczegółowe zapisy dot. jego zasad organizacyjnych, wymagań stawianych jego 

członkom i sposobu ich wyboru, zawarte są w Memorandum, tym samym pozostają niejawne. 
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Z prezentacji biznesowych Funduszu wynika jednak, że składa się on z pięciu osób, z których dwie 

reprezentują Ambera, jedna Fuchs, a pozostałych dwóch jest niezależnych, przez co należy  

rozumieć specjalistów z rynku nie będących w zatrudnieniu podmiotów obsługujących Fundusz 

bądź istniejących inwestorów. 

Obecny skład Komitetu: 

• Gavin Tait (Amber), 

• Amanda Woods (Amber), 

• Luc Dupont (Fuchs), 

• Colin Hewett (Niezależny), 

• Gerald Koch (Niezależny). 

Proces inwestycyjny zajmuje od 9 do 15 miesięcy i zaczyna się od identyfikacji potencjalnego  

projektu bezpośrednio przez Ambera lub podmioty z nim współpracujące np. Core Sponsorów.  

Z projektem do Ambera zgłosić może się też podmiot zabiegający o inwestycję ze strony Funduszu. 

Inwestycja może zostać odrzucona na dowolnym etapie procesu inwestycyjnego. Statystyki  

udostępnione na mini-konferencjach Funduszu pokazują, że prawie połowa projektów opada już  

na pierwszym etapie (ocenie wstępnej), w czasie której Doradca Inwestycyjny ocenia zgodność  

inwestycji z założeniami Funduszu.  

Drugim etapem jest analiza projektu. Doradca inwestycyjny dokonuje w nim przeglądu uzasadnie-

nia biznesowego i wykonalności transakcji, a także określa warunki przejścia do kolejnego etapu. 

Etap kończy się wstępnym zatwierdzeniem projektu przez Komitet Inwestycyjny. Zaledwie osiem 

projektów przeszło poza ten etap (stan na 12 października 2021). 

Kolejnym etapem jest wielowymiarowe i dogłębne badanie projektu (due diligence) połączone  

z modelowaniem finansowym. W proces zaangażowani są też konsultanci, prawnicy i doradcy  

finansowi z państwa lokalizacji Funduszu oraz lokalne biura Ambera w Warszawie, Pradze  

i Wiedniu. Przejście do kolejnego etapu uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem badania lub 

spełnieniem dalszych warunków.  

Następnie pozyskiwani są inni inwestorzy kapitałowi i dłużni dla inwestycji. Sporządzana jest też 

szczegółowa dokumentacja prawna transakcji. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Komitet  

Inwestycyjny dochodzi do podpisania dokumentacji i zamknięcia transakcji, a Doradca Inwestycyjny 

zaczyna zarządzenie inwestycją. 
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C. Kryteria inwestycyjne 

Szczegółowe kryteria dot. projektów inwestycyjnych Funduszu są zawarte w Memorandum, które – 

jak już wspominano – jest dokumentem niejawnym. Kluczowe warunki można jednak wywniosko-

wać z wypowiedzi przedstawicieli BGK zasiadających w Radzie Funduszu; są one także wymienione 

w prezentacjach pokazywanych podczas wydarzeń biznesowych (np. mini-konferencji).  

Fundusz inwestuje w projekty, które: 

• poprawiają łączność i współpracę w regionie Trójmorza, 

• przyspieszają rozwój gospodarczy regionu poprzez rozbudowę nowoczesnej infrastruktury, 

• dotyczą długoterminowych aktywów o kluczowym znaczeniu dla łańcuchów dostaw, 

• zwiększają bezpieczeństwo regionu i wspierają transformację energetyczną. 

Kryteria dot. poszczególnych projektów: 

• komercyjny charakter – projekt musi mieć potencjał do przyniesienia zysku inwestorom, 

szczególnie przyczynić się do osiągnięcia przez Fundusz IRR na poziomie 12-15 proc;  

• lokalizacja projektu w Trójmorzu – projekt musi się fizycznie znajdować w regionie Trójmorza 

(czyli na terenie jednego z 12 krajów Inicjatywy Trójmorza); 

• transgraniczny charakter – projekt musi mieć pozytywny wpływ na co najmniej dwa kraje 3SI; 

możliwe są inwestycje, w które zaangażowany jest dodatkowo państwa spoza regionu,  

ale projekt nadal musi mieć wpływ na więcej niż jedno państwo Trójmorza; 

• w priorytetowym sektorze inwestycyjnym – projekt musi dotyczyć co najmniej jednego  

z trzech sektorów: energetyki, transportu lub infrastruktury cyfrowej; 

• odpowiedni etap realizacji i potencjał rozwoju – dopuszczalne są inwestycje w projekty  

realizowane od podstaw, ale gotowe do wdrożenia (tzw. greenfield), oraz w istniejące  

projekty (tzw. brownfield) pod warunkiem, że mają one potencjał do rozwoju (ekspansji) 

bądź znaczące wydatki kapitałowe (związane z modernizacją); inwestycje w projekty  

na etapie fazy rozwojowej nie są możliwe;  

• potencjał biznesowy – projekt powinien posiadać klarowny model przychodów, przewidywal-

nych długoterminowo i indeksowanych wskaźnikiem inflacji, a także ograniczoną wrażliwość 

na cykle gospodarcze;  

• wysokiej klasy zarządzanie – projekt powinien być zarządzany przez doświadczony zespół  

menadżerów i doradców nastawionych na rozwój;  

• zrównoważony charakter – projekt powinien być zgodny z kryteriami ESG (environmental, 

social and corporate governance), szczególnie odpowiedzialnie podchodzić do aspektów  

środowiskowych;  
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Kryteria dot. ogółu portfolio: 

• równomierne rozłożenie geograficzne – projekty powinny być w miarę możliwości ulokowane 

w całym regionie, ale nie ma gwarancji, że na każdy kraj musi przypaść co najmniej jedna 

inwestycja, bądź że wysokość wkładu danego kraju przełoży się na kwotę lokalnej inwestycji; 

• preferencja dla połączeń na linii północ-południe – szczególnie dotyczy to projektów  

transportowych i energetycznych; 

• równomierne rozłożenie w sektorach – 40 proc. finansowania powinno trafić na projekty 

transportowe, 40 proc. na energetyczne i 20 proc. na cyfrowe; rozważane jest zwiększenie 

ilości inwestycji cyfrowych, ze względu na wzrost wagi tego sektora w czasie pandemii;  

• preferencja dla greenfield – większość dokonanych inwestycji powinno dotyczyć projektów, 

dzięki którym powstanie nowa infrastruktura. 

 

D. Inwestycje  

Fundusz dokonuje długoterminowych inwestycji w trzech sektorach: energetyce, transporcie  

i infrastrukturze cyfrowej, w szczególności w następujące rodzaje infrastruktury: 

• transport: drogi, tory kolejowe, tabor kolejowy, porty morskie i rzeczne, lotniska, 

• energetyka: OZE, gazociągi, LNG, produkcja gazu, sieci dystrybucyjne, 

• technologie cyfrowe: światłowody, 5G, centra danych. 

W portfolio Funduszu znajdują się trzy inwestycje o łącznej wartości 440 mln EUR, po jednej  

w każdym z priorytetowych sektorów inwestycyjnych. Doradca Inwestycyjny Funduszu do tej pory 

zidentyfikował ponad 200 potencjalnych projektów, z czego ponad 130 zostało już odrzuconych 

(stan na 12 października 2021). 

Ponad połowa zidentyfikowanych projektów dotyczyła sektora gazowego, szczególnie OZE. Najwię-

cej, bo ponad jedna trzecia, zidentyfikowanych przez Amber projektów zlokalizowana jest w Polsce, 

najmniej – zaledwie trzy – w Słowenii. Co ciekawe, ponad 30 projektów dotyczy terytorium Słowacji 

i Czech, choć pozostają one poza Funduszem. 

Różnice w liczbie zidentyfikowanych projektów wynikają z jednej strony z różnych potencjałów  

gospodarczych państw, jak również z daty przyłączenia do Funduszu – w 2020 r. Amber przede 

wszystkim skupiał się na analizie projektów z krajów, które zainwestowały już w Fundusz lub  

odpowiednio wcześnie zadeklarowały przystąpienie do niego. Działanie to miało zmotywować  

pozostałe kraje do wejścia.  

Poszczególne inwestycje Funduszu wynoszą między 50 a 250 mln EUR. W zamian Fundusz  

obejmuje pakiet kontrolny lub znaczący pakiet mniejszościowy (pod warunkiem, że zagwarantuje 

mu on wpływ na inwestycję), a przedstawiciel Funduszu dostaje miejsce w zarządzie firmy.  

Julita Wilczek, Andrzej Rudowski 

36 



 

Cargounit 

• Lokalizacja: Polska 

• Transgranicznych charakter: planowana jest ekspansja na cały regon 

• Sektor: transport 

• Rodzaj infrastruktury: tabor kolejowy 

• Cele SDG: 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 11 Zrównoważone miasta i społeczności 

• Typ: brownfield z potencjałem ekspansji 

Pierwsza inwestycja Funduszu, sfinalizowana w listopadzie 2020 roku. Fundusz objął 100 proc. akcji 

spółki. Dokładna kwota transakcji nie jest znana, ale Komitet Inwestycyjny zaaprobował na tę inwe-

stycję środki do wysokości 151,6 mln EUR. Cargounit to lider rynku wynajmu lokomotyw w regionie 

i szósta co do wielkości firma taborowa w Europie, posiadająca 175 lokomotyw, w tym 96 elektrycz-

nych. Posiada doświadczony zespół zarządzający i długoterminowe kontrakty z wieloma dużymi 

spółkami giełdowymi. Inwestycja Funduszu pomoże rozwinąć regionalną sieć połączeń towarowych 

i usprawnić wymianę handlową pomiędzy państwami Trójmorza, w efekcie przekładając się na  

obniżenie kosztów transportu. 

Inwestycja w Cargounit wywołała pewne kontrowersje, ze względu na to, że stanowi konkurencję 

dla Rail Capital Partners i Polskiego Taboru Szynowego, które należą odpowiednio do Polskiego 

Funduszu Rozwoju i Agencji Rozwoju Przemysłu, które razem z BGK tworzą Grupę PFR. Trzeba  

jednak pamiętać, że BGK jako inwestor nie ma bezpośrednio przełożenia na to, jakich inwestycji 

dokonuje Fundusz, nie można więc mówić o celowym działaniu. 

Greenergy Data Centers 

• Lokalizacja: Estonia 

• Transgranicznych charakter: usługi dostępne będą dla całego regionu 

• Sektor: infrastruktura cyfrowa 

• Rodzaj infrastruktury: centra danych 

• Cele SDG: 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 

• Typ: greenfield 

Druga inwestycja Funduszu, sfinalizowana w grudniu 2020 roku. Fundusz objął 92 proc. akcji spółki. 

Dokładna kwota transakcji nie jest znana, ale Komitet Inwestycyjny zaaprobował na inwestycję 

środki do wysokości 70,9 mln EUR. Greenergy realizuje budowę największego i najbardziej wydaj-

nego energetycznie centrum danych w regionie bałtyckim. Projekt wyróżnia się też wykorzystaniem 

energii w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Cyfrowe rozwiązania w zakresie przechowywania  

i przetwarzania danych dostępne będą dla wszystkich państw regionu. W planach spółki są też  

centra danych poza Estonią. 
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Dzięki tej inwestycji Funduszu region Trójmorza zyska nową infrastrukturę cyfrową, na którą  

zapotrzebowanie znacząco wzrosło w czasie pandemii. Większe wykorzystanie technologii  

cyfrowych, zwłaszcza w usługach i tradycyjnych branżach, jest kluczowe do podniesienia konkuren-

cyjności regionu.  

Enery 

• Lokalizacja: Czechy, Bułgaria, Słowacja 

• Transgranicznych charakter: projekt realizowany w kilku krajach regionu 

• Sektor: energetyka 

• Rodzaj infrastruktury: OZE 

• Cele SDG: 7 Czysta i dostępna energia, 13 Działania w dziedzinie klimatu 

• Typ: brownfield z potencjałem ekspansji 

Trzecia inwestycja Funduszu, sfinalizowana w maju 2021 roku. Fundusz nabył znaczący udział  

w spółce. Enery Development posiada elektrownie słoneczne o mocy 156 MW w trzech państwach 

regionu. Ponadto w realizacji są projekty o mocy ponad 2 GW w Rumunii, Bułgarii, Czechach  

i na Słowacji. Inwestycja zarządzana jest przez doświadczony zespół, który pozostaje zaangażowany 

w projekt także kapitałowo.  

Dzięki pozyskanym środkom Enery zainwestuje ponad 1 mld euro w transformację energetyczną 

Trójmorza. Inwestycje w OZE są kluczowe do osiągnięcia celów dekarbonizacji w Europie Środkowej 

i Wschodniej. Zdaniem Funduszu region ma idealne warunki środowiskowe dla fotowoltaiki i niskie 

koszty ziemi, tym samym znaczący potencjał wzrostu dla dokonanej inwestycji.  
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Podsumowanie 
 
Fundusz Trójmorza to największe, wymierne przedsięwzięcie integracyjne w ramach Inicjatywy 

Trójmorza. Jego cele oraz zadania oparte są na zidentyfikowanych niezależnie i wielokrotnie  

potwierdzonych potrzebach regionu w zakresie infrastruktury i jej finansowania.  

Mimo znaczącego zaangażowania w Fundusz instytucji publicznych, udało mu się do tej pory zacho-

wać niezależność w odniesieniu do procesu inwestycyjnego. W ciągu pierwszych dwóch i pół roku 

istnienia udało mu się też osiągnąć kilka znaczących kamieni milowych. 

Po pierwsze, zakończył się wstępny etap przyjmowania inwestorów, w czasie którego do Funduszu 

dołączyło dziewięć z jedenastu perspektywicznych krajów regionu z łącznymi zadeklarowanymi 

wkładami w wysokości ponad 900 mln EUR. 

Po drugie, Fundusz posiada już po jednej inwestycji w każdym z priorytetowych sektorów. Wszyst-

kie inwestycje można uznać za zrównoważone i proekologiczne, co jest ważne dla przyciągnięcia 

inwestorów prywatnych i międzynarodowych instytucji finansowych. 
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Po trzecie, w organach Funduszu są już reprezentowane prawie wszystkie państwa regionu (poza 

Słowacją i Austrią). Warte podkreślenia jest to, że zasiadają w nich reprezentanci wysokiej rangi –  

w samej Radzie na dwunastu członków jest aż sześciu prezesów i dwóch Członków Zarządu  

akcjonariuszy Funduszu. 

Przed Funduszem nadal jednak stoi wiele wyzwań i wiele obietnic do spełnienia. 

Przede wszystkim kluczowe jest przekonanie Czech i Słowacji do dołączenia do Funduszu,  

a pozostałych krajów regionu do zwiększenia zadeklarowanych wkładów. Pozwoli to na więcej  

inwestycji i pokaże zaufanie do Funduszu. Jeżeli obietnice amerykańskie pozostają w mocy, to dla 

uzyskania zapowiedzianego 1 mld USD finansowania, kraje regionu muszą same zadeklarować  

3 mld USD (2,64 mld EUR) wkładów do Funduszu. 

Większe wkłady pozostałych państw pomogą też zrównoważyć wpływy Polski w Funduszu. Obecnie 

Bank Gospodarstwa Krajowego posiada przewodniczącego Rady i Zarządu, po dwóch przedstawi-

cieli w każdym z organów, oraz ponad 80 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łatwo więc  

o wrażenie, że Fundusz to bardziej polski niż regionalny projekt, co działa na szkodę Funduszu, jak 

również współpracy w regionie.  

Funduszowi bardzo potrzebni są też inwestorzy prywatni i finansowanie z międzynarodowych  

instytucji finansowych. Ich pozyskanie będzie kluczowe w 2022 r. dla wiarygodności Funduszu. 

Szczególnie oczekiwane jest wejście amerykańskiego IDFC, który zadeklarował w 2020 roku. wkład 

w wysokości 300 mln. Trzeba jednak pamiętać, że wraz ze zmianą administracji prezydenckiej  

w 2021 r. zmieniły się priorytety Stanów Zjednoczonych, więc ostateczna wysokość finansowania  

i jego warunki mogą ulec korekcie.  

Fundusz potrzebuje też przyspieszenia prac nad kolejnymi inwestycjami. Pierwsze trzy inwestycje – 

zgodnie z zapowiedziami Doradcy Inwestycyjnego – miały być zrealizowane do końca 2020 roku. 

Kolejne dwie inwestycje zdaniem Pawła Nierady z BGK – do końca 2021 roku. Tymczasem Fundusz 

na koniec 2021 roku nadal miał tylko trzy inwestycje. Pewną przeszkodą jest tu oczywiście  

wyczerpująca się pula środków  – na pierwsze trzy przeznaczono 440 mln EUR czyli prawie połowę 

obecnego budżetu. 

Oceniając dotychczasową działalność Funduszu nie można jednak zapominać, że jest to pierwsze 

przedsięwzięcie tego typu stworzone w regionie na potrzeby regionu i że od początku funkcjonuje 

w specyficznych warunkach, jakie stworzyła dla biznesu pandemia COVID-19. Miała ona zarówno 

pozytywny, jak i negatywny wpływ na Fundusz.  

Z jednej strony powróciło myślenie o inwestycjach infrastrukturalnych jako sposobie na wychodze-

nie z kryzysu gospodarczego, a inwestorzy zaczęli szukać mniej ryzykownych inwestycji, co zwięk-

szyło atrakcyjność Funduszu. Z drugiej, ograniczenia w przemieszczaniu się utrudniły kontakty  

z potencjalnymi inwestorami, jak również możliwość analizy na miejscu potencjalnych inwestycji 

przez Doradcę Inwestycyjnego. Działania pomocowe poszczególnych państw na rzecz własnych 

gospodarek zmniejszyły też pulę środków, które potencjalnie mogły zostać zainwestowane w Fun-

duszu.  
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Ocena pod tym kątem dotychczasowego bilansu Funduszu wypada pozytywnie. Na ile skuteczny 

okaże się on długoterminowo będzie można ocenić dopiero po zakończeniu okresu inwestycyjnego 

i później, po rozwiązaniu Funduszu. Sukces Funduszu, szczególnie w zakresie zysków dla inwesto-

rów, pomoże przyciągnąć do Trójmorza dodatkowy kapitał. Środki te są bez wątpienia regionowi 

niezbędne, bo jego potrzeby infrastrukturalne ciągle rosną, a źródeł ich finansowania poza UE  

nie ma wiele.  

Wymowna w tym zakresie pozostaje lista adresatów oferty Funduszu. Wskazuje ona pośrednio  

na rolę Stanów Zjednoczonych w procesie pozyskiwania inwestorów. W świetle powyższego  

decyzja na temat realizacji zapowiadanego amerykańskiego zaangażowania finansowego Stanów 

Zjednoczonych byłaby prawdopodobnie katalizatorem uruchamiającym dalsze inwestycje.  

Analogiczną rolę mogłyby w pewnym zakresie odegrać także Niemcy przy udziale europejskich  

instytucji finansowych.  
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Interethnicum, od 2018 r. Wiceprezes Zarządu PTNP O/Warszawa. Badawczo zajmuje się paradygmata-

mi modernizacyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej, systemami politycznymi i partiami politycznymi 

w Europie Środkowo-Wschodniej oraz edukacją i kształceniem obywatelskim w Polsce. Opublikował 

m.in.: Plany modernizacji państwa w exposé premierów RP po przystąpieniu Polski do UE w świetle teorii 

zmiany i rozwoju społecznego, w: B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność. Wieczne 

wyzwanie, Warszawa 2018, s. 609-620. 




