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ażde wielkie wyzwanie zaczyna się od marzeń.

K Przez wieki losy narodów żyjących między trzema morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, kształtowane były nie tylko przez ambicje milionów mieszkańców tych terenów, ale również przez skomplikowaną historię i wolę silniejszych.
Austriacki myśliciel Erik von Kuehnelt-Leddihn powiedział: „człowiek
rzadko wyciąga lekcje z historii, a narody nigdy”. Chcemy to zmienić. Trudne doświadczenia wojen i totalitaryzmów na zawsze odcisnęły swoje piętno
w świadomości mieszkańców 12 państw regionu. Jest to obciążenie, ale również bogactwo, z którego powinniśmy czerpać. Okoliczności na szczęście
się zmieniły, jednak nasze marzenia pozostały. Czas je zrealizować.
Ma temu służyć Inicjatywa Trójmorza – jeden z najbardziej ambitnych
geopolitycznych projektów naszych czasów. Jego głównym zadaniem jest
wykorzystanie gigantycznego potencjału, jaki drzemie w regionie. Pragniemy budować drogi i mosty pomiędzy narodami, zwiększyć szanse
rozwojowe, wyrównać dotychczasowe różnice pomiędzy Wschodem i Zachodem kontynentu oraz pokazać światu potencjał krajów Trójmorza.
Wszystko to chcemy osiągnąć, wykorzystując olbrzymi kapitał społeczny,
siłę i kreatywność ponad 110 milionów jego mieszkańców.
Mam nadzieję, że ten raport, będący wprowadzeniem i syntezą projektu, pokaże ambicje i ogrom potencjału dzieła, którego budowę rozpoczęliśmy. Czerpiąc z mądrości i bogactwa przeszłości, śmiało patrzmy
w przyszłość. Historia Trójmorza wciąż się toczy – napiszmy ją wspólnie!
Zapraszam do lektury.
Beata Daszyńska-Muzyczka
Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza
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Poznaj
Trójmorze —
najbardziej ambitny
geopolityczny projekt
naszych czasów

Dwanaście krajów, trzy morza

Inicjatywa
Trójmorza
8
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Most Łańcuchowy
w Budapeszcie,
Węgry

01.
Czym
jest Inicjatywa
Trójmorza?
się za tzw. żelazną kurtyną. Po obaleniu komunizmu skorzystały z szansy
i przystąpiły do Unii
na jako 3SI, to regionalne
Europejskiej.
forum współpracy mięInicjatywa ma na
Inicjatywa ma na celu
dzynarodowej, poświęcocelu stworzenie
stworzenie regionalnego
ne w największym, lecz
regionalnego forum
forum dialogu na tematy
nie jedynym stopniu,
dialogu na tematy
istotne dla państw członprojektom infrastruktuistotne dla państw
kowskich,
zwłaszcza
ralnym.
członkowskich,
w zakresie infrastruktury
Grupa składa się z nazwłaszcza w zakresie
transgranicznej.
stępujących państw: Auinfrastruktury
Prezydent Polski Anstrii, Bułgarii, Chorwacji,
transgranicznej.
drzej Duda i prezydent
Czech, Estonii, Litwy,
Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Sło- Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarovic
to główni inicjatorzy projektu 3SI, któwenii i Węgier.
Wszystkie te państwa, z wyjątkiem rzy wspólnie zdołali przekonać partneAustrii, po II wojnie światowej znalazły rów z Europy Środkowo-Wschodniej
nicjatywa Trójmorza – ang. Three

I Seas Initiative, skrótowo określa-
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Prezydent Polski Andrzej Duda
i prezydent Chorwacji Kolinda
Grabar-Kitarovic
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o konieczności uruchomienia nowej zakończeniu II wojny światowej i to doświadczenie je łączy.
formy współpracy regionalnej.
Ta potężna, ideoPierwszy szczyt państwlogiczna, społeczna
-członków Inicjatywy TrójTrójmorze ma naprawić
i polityczna bariera zemorza odbył się w Chorwabraki infrastruktury
rwała naturalne więzi,
cji w 2016 roku.
biegnącej na osi
jakie niegdyś łączyły
Wszystkie kraje zaangapółnoc—południe
region Trójmorza z zażowane w Inicjatywę Trójw Europie
chodnią, europejską
morza, z wyjątkiem AuŚrodkowo-Wschodniej.
cywilizacją.
Dialog
strii, na długie lata utknęły
kulturowy i naukowy,
za sowiecką żelazną kurtyną, która podzieliła Europę tuż po wymiana myśli i tradycji między Europą

Jakby tego było mało, żelazna kurtyWschodnią a Zachodnią, za sprawą narzuconej przez Kreml izolacji, niemal na stanowiła barierę nie tylko między
Europą Środkowo-Wschodnią a zacałkowicie ustały.
Równie brzemienny w skutkach był chodnią częścią kontynentu, ale dzielinagły koniec powiązań biznesowych ła też dzisiejszych członków Inicjatywy
Trójmorza.
i stosunków gospodarInicjatywa Trójmorza
Tak długo jak Zwiączych, które kwitły
daje nam –
zek Radziecki odgrywał
w poprzednich latach.
mieszkańcom tej części
główną rolę w regionie,
Wszystkie kraje za żelazną
Europy – szansę na
drogi i tory kolejowe
kurtyną zostały zmuszone
odrobienie straconych
prowadzące do Moskwy
do przyjęcia gospodarki
lat powojennej
miały najwyższy prioryplanowej, której wymakoniunktury.
tet, podczas gdy regionalgała od nich doktryna
komunistyczna. Blisko pół wieku funk- na infrastruktura, niezbędna dla procecjonowania tego modelu doprowadziło su integracji regionu Trójmorza, była,
do stagnacji w regionie, podczas gdy wol- także celowo, zaniedbywana.
Odbudowa więzi między Wschonorynkowe gospodarki Europy Zachodniej pełnymi garściami czerpały z dobro- dem a Zachodem po upadku żelaznej
dziejstw cudu gospodarczego, jaki nastąpił kurtyny okazała się procesem bolesnym i powolnym. Musiało minąć kopo zakończeniu działań wojennych.
Inną istotną konsekwencją ideologicz- lejnych 15 lat, zanim pierwsze kraje
nej i geopolitycznej izolacji Europy Środ- regionu stały się członkami Unii Eukowo-Wschodniej była narzucona przez ropejskiej. Należy pamiętać, że dopieStalina niemożność przyjęcia pomocy ro od niedawna kraje Trójmorza mogą
Marshalla, zaoferowanej przez Stany w pełni korzystać z tego, co oferuje
Zjednoczone. Pomoc ta, zwana również wolny, wewnętrzny rynek europejski.
Na koniec warto wspomnieć, że
planem Marshalla, walnie przyczyniła się
do niezwykłego, powojennego sukcesu za- kraje Trójmorza łączy doświadczenie
obcej dominacji nie tylko z okresu
chodnioeuropejskich gospodarek.
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II wojny światowej, lecz również z poprzedzających ją stuleci. Przez większość XIX wieku wszystkie obecne
kraje członkowskie Inicjatywy Trzech
Mórz, poza Austrią, nie istniały jako
suwerenne państwa.
Inicjatywa Trójmorza daje nam –
mieszkańcom tej części Europy – szansę
na odrobienie straconych lat powojennej
koniunktury. Od naszego pokolenia zależy, czy wykorzystamy wyjątkowe, sprzyjające okoliczności, które pojawiły się po
przystąpieniu państw regionu Trójmorskiego do Unii Europejskiej.
Po transformacji ustrojowej w 1989 roku wszystkie kraje regionu rozpoczęły
budowę dróg prowadzących do Europy Zachodniej, głównie Niemiec
i Włoch, co w tamtych latach było ekonomicznie uzasadnioną decyzją. Wiele
projektów infrastrukturalnych, które
należało zbudować na osi Wschód–
Zachód, zostało już zrealizowanych, ale
w środkowo-wschodniej części Europy
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nadal odczuwane są olbrzymie braki infrastruktury biegnącej na osi
północ–południe.
W rezultacie czas potrzebny na
transport towarów i osób jest znacznie wydłużony w regionie 3SI w porównaniu z Europą Zachodnią. Taki
stan rzeczy ogranicza potencjał handlu
regionalnego wewnątrz Europy Środkowo-Wschodniej i stanowi barierę
utrudniającą krajom regionu ściślejszą
współpracę gospodarczą, polityczną,
kulturową i społeczną.
Inicjatywa Trójmorza powstała
przede wszystkim, aby przezwyciężyć
widoczną „lukę infrastrukturalną”, ale
także, żeby stworzyć warunki do poprawy i rozwoju stosunków handlowych, naukowych i kulturalnych oraz
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu. Od momentu powstania
do agendy 3SI dodano kolejne tematy
współpracy, które będziemy omawiać
w dalszej części dokumentu.

02.
Tło
historyczne
utworzyło sojusz wojskowy skierowany
przeciwko szybko rozwijającemu się Imdzimi decydenci często tworzyli sojusze perium Osmańskiemu i z pomocą Wenecji, oraz przy wsparciu
regionalne, aby przeciwpapiestwa, wyruszył na
stawić się silniejszym graBitwa pod Warną
krucjatę w kierunku poczom, którzy mogli zagropokazała, że narody
łudniowych Bałkanów.
zić
naszej
suwerenregionu mogą
Wyprawa zakończyności. Było tak m.in.
skutecznie połączyć
ła się śmiercią polskiego
w roku 1385, kiedy zawiąsiły w obliczu
króla Władysława III Jazano Unię w Krewie, gdzie
silnego zagrożenia
giellończyka (nazwanePolska zrobiła pierwszy
zewnętrznego.
go później Warneńczykrok w kierunku przyszłekiem) na polu bitwy pod
go
zjednoczenia
się
z Wielkim Księstwem Litewskim prze- Warną w południowo-wschodniej Bułgarii, ale pokazała, że narody regionu
ciwko Państwu Zakonu Krzyżackiego.
W 1444 roku kilkanaście naro- mogą skutecznie połączyć siły w obliczu
dów Europy Środkowo-Wschodniej silnego zagrożenia zewnętrznego.
olska historia i myśl strategiczna

P zna wiele przypadków, kiedy ro-
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Sukiennice
na Rynku
w Krakowie,
Polska

etnicznym ludności Europy ŚrodkoW czasie II wojny światowej rządy
wo-Wschodniej, spowodowało konokupowanych przez III Rzeszę państw –
flikty o terytorium między sąsiedniPolski i Czechosłowacji, dyskutowały
mi narodami;
o możliwości utworzenia konfederacji
po zakończeniu konfliktu, a podobne » brak suwerenności państw regionu –
większość z nich, jeśli nie
rozmowy toczyły między
Aktualna sytuacja
wszystkie, była przez wiesobą również Jugosławia
geopolityczna
ki rządzona przez inne,
i Grecja. Chodziło o to, aby
daje mieszkańcom
silniejsze mocarstwa –
te dwie konfederacje ściśle
Trójmorza niezwykłą
Imperia Osmańskie, Pruwspółpracowały, a potenszansę na owocną
skie, Rosyjskie i Austriaccjalnie utworzyły nawet
współpracę, rozwój
kie w XVIII i XIX wieku,
jedną dużą konfederację.
i budowę dobrobytu,
czy też totalitarne reżiW 1991 roku powstała
jakiego w regionie nie
my – niemiecki nazistowGrupa Wyszehradzka. Jej
było od stuleci.
ski i komunistyczny sogłównym celem było utowiecki przez większą część XX wieku.
rowanie drogi do członkostwa w Unii
Swobodna współpraca regionalna
Europejskiej dla Polski, Węgier i Czechosłowacji, ale od tego czasu V4 stała była możliwa tylko w ciągu dwóch krótsię najbardziej zaawansowaną formą kich okresów w ostatnich stuleciach,
współpracy regionalnej w Europie a mianowicie:
» w okresie międzywojennym 1918–1939;
Środkowo-Wschodniej.
Historyczne przeszkody, które zatrzy- » od roku 1989.
Wysiłki w zakresie współpracy remały współpracę regionalną w regionie
gionalnej w dwudziestoleciu międzyEuropy Środkowo-Wschodniej, to:
» pojawienie się nacjonalizmu jako wojennym załamały się z powodu hiideologii w XIX wieku, w połączeniu storycznych konfliktów terytorialnych
z bardzo zróżnicowanym składem i tożsamościowych.
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Dom Bractwa Czarnogłowych
w Rydze, Łotwa

Najważniejszym przesłaniem, jakie
chcący promować Inicjatywę Trójmorza powinni przekazać zarówno liderom, jak i zwykłym mieszkańcom tego
regionu, jest świadomość, że aktualna

sytuacja geopolityczna daje nam niebywałą szansę na współpracę, budowę
dobrobytu i wspólnej, dostatniej przyszłości, jakiej nie mieliśmy od 500 lat.

Król Władysław III
Jagiellończyk poległ
w bitwie pod Warną
w 1444 roku
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03.
Aktualny stan
Trójmorza
będzie koncentrował się na aspektach ekonomicznych, a w szczególności na budowie
współpracy regionalnej
Podczas pierwszego
infrastruktury transw 2015 roku i pierwszej
szczytu Trójmorza
granicznej, początkowe
połowie 2016 roku niew Dubrowniku
obawy i sprzeciw woktóre z państw regionu
podkreślono, że grupa
bec projektu 3SI zostały
były początkowo niepew12 państw widzi
wycofane, a 12 państw,
ne swoich stanowisk,
potrzebę pogłębienia
podczas
pierwszego
obawiając się, że taki prodotychczasowej
szczytu Inicjatywy Trójjekt może wzbudzić niewspółpracy
morza w Dubrowniku
chęć dużych graczy mięw sektorach
w dniach 25–26 sierpdzynarodowych
oraz
energetyki, transportu,
nia 2016, podpisało
zadając, skądinąd słuszkomunikacji cyfrowej
wspólne,
historyczne
ne, pytania o to, czy taka
i gospodarki.
oświadczenie.
Inicjatywa nie zostanie
Podczas pierwszego szczytu Trójprzyjęta jako skierowana na rozbijanie
morza w Dubrowniku podkreślono,
jedności Unii Europejskiej.
Po zapewnieniach krajów ini- że grupa 12 państw widzi potrzebę pocjujących współpracę, że projekt głębienia dotychczasowej współpracy
związku z rozpoczęciem dyskusji

W o potrzebie budowy nowej formy
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w sektorach energetyki, transportu,
komunikacji cyfrowej i gospodarki.
W dokumencie zapisano również, że
zwiększona integracja regionalna sprawi, że Europa Środkowo-Wschodnia
będzie bezpieczniejsza i bardziej konkurencyjna, jednocześnie przyczyniając
się do wzmocnienia Unii Europejskiej
jako całości.

Ważnym elementem oświadczenia
jest stwierdzenie, że kompleksowa
współpraca w obszarze adriatycko-bałtycko-czarnomorskim będzie się
odbywać zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w szerszej przestrzeni transatlantyckiej, otwierając drzwi
dla zaangażowania w projekt Stanów
Zjednoczonych.
Fot. Krzysztof Świtkowski

Szczyt w Warszawie 2017
tanowisko Stanów Zjednoczonych

S stało się jasne, gdy prezydent USA
Donald Trump wziął udział w drugim
szczycie 3SI w Warszawie w 2017 roku.
Wsparcie USA dla zwiększenia dostępu
Europy Środkowo-Wschodniej do skroplonego gazu ziemnego (LNG) uznano za
kluczowy element wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu, który
nadal jest silnie uzależniony od energii
dostarczanej rosyjskimi rurociągami.
Na szczycie warszawskim zdecydowano również o rozszerzeniu elastycznej formuły Forum Prezydenckiego
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i zwiększeniu roli, jaką powinny odgrywać rządy państw członkowskich Inicjatywy oraz podmioty gospodarcze,
podkreślając jednocześnie długofalowy
charakter wspólnych planów i potrzebę
wzmocnienia motorów modernizacyjnych w krajach regionu.
PODJĘTO DEC Y ZJĘ O UT WOR ZENIU
D O D AT K O W E J

INST Y TUCJI

WSP Ó Ł-

PR AC Y — 3 SE A S BUSINESS FORUM,

powstałej z myślą o przedstawicielach
dużych podmiotów gospodarczych,
chcących rozwijać i pogłębiać więzi
gospodarcze w regionie.

Szczyt w Bukareszcie 2018
zczyt ten był ważny z trzech po-

S wodów. P O P I E R W S Z E – poprzez

udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i niemieckiego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa. Było to wyraźnym
sygnałem, że Bruksela i Berlin zaakceptowały i poparły projekt 3SI.

Prezydent USA Donald Trump
przedstawił nową strategię
LNG dla regionu na szczycie
w Warszawie

P O D RU G I E – we wspólnym oświadczeniu ze szczytu podkreślono znaczenie Inicjatywy 3SI dla polityki
i programów Unii Europejskiej skierowanych do Bałkanów Zachodnich
i krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym wysiłków na rzecz zbliżenia tych regionów z UE poprzez
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Niemcy i Komisja Europejska
poparły 3SI na szczycie
w Bukareszcie

zwiększenie wzajemnych połączeń.
Z konkluzji szczytu jasno wynikało,
że zakres zainteresowania 3SI będzie
się rozszerzał o sąsiadujące z krajami
Unii regiony nienależące do UE.
P O T R Z E C I E – podczas I edycji Forum
Biznesowego 3SI, które zgromadziło

600 urzędników i przedstawicieli biznesu z krajów uczestniczących, innych
państw członkowskich UE, USA, Europy Południowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, zdecydowano o utworzeniu sieci izb handlowych 3SI.

Szczyt w Lublanie 2019
zczyt w Lublanie był przede

S wszystkim próbą konsolidacji wy-

tyczonej, ku przyszłości Inicjatywy,
ścieżki. Był to również początek polityki
kładzenia większego nacisku na współpracę w kluczowych dziedzinach cyfryzacji i innowacji.

G ŁÓW N Y M W Y DA R ZENIEM 2 0 19 ROK U
BYŁO P OWO Ł ANIE PR ZEZ P OLSK I BANK
GOSPODAR S T WA KR AJOWEGO OR A Z RUMUŃSK I E X IM BANK FUNDUSZU INWES T YC YJNEGO INICJAT Y W Y TRÓJMOR Z A
(3SI IF), K TÓREGO CELEM JES T P OZ YSK ANIE 3 —5 MLD EURO NA ROZ WÓJ PROJEKTÓW W REGIONIE TRÓJMOR Z A .

Szczyt w Tallinie 2020
lobalna pandemia koronawirusa
wymagała zorganizowania szczytu w 2020 roku w formie cyfrowej, co
niestety utrudniło nawiązywanie nieformalnych kontaktów i kuluarowych
dyskusji podczas Forum Biznesu, jak
działo się to w latach poprzednich.
Niemniej jednak podczas szczytu Estonia potwierdziła swoją reputację jako
wiodącego w cyfryzacji wielu obszarów
narodu europejskiego i przedstawiła
plan dotyczący inteligentnych połączeń
(Smart Connectivity), polegający na wizji

G
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uwolnienia potencjału cyfrowego Inicjatywy Trójmorza poprzez modernizację
infrastruktury energetycznej i transportowej za pomocą komponentów cyfrowych,
które pozwolą na zwiększenie potencjału
gospodarek regionu.
Pandemia COVID-19 sprawiła również, że państwa 3SI podkreśliły znaczenie regionalnych więzi gospodarczych
i dobrze rozwiniętej infrastruktury transgranicznej w stymulowaniu ożywienia gospodarczego po pandemii. Można to również postrzegać jako zapowiedź planów
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wykorzystania globalnego trendu skracania łańcuchów dostaw z Chin na rzecz
przenoszenia produkcji przemysłowej
w kierunku zachodnim. Atutami państw
3SI zwiększającymi konkurencyjność są
tu stosunkowo niskie koszty pracy i wysoko wykwalifikowana i wykształcona siła
robocza.
W CIĄGU ROKU ESTONIA, ŁOT WA,
WĘGRY, BUŁGARIA, LIT WA, SŁOWENIA
I CHORWACJA DOŁĄCZYŁY DO POLSKI
I

RUMUNII

JAKO

INWESTOR ZY

FUN-

DUSZU INWEST YCYJNEGO INICJAT Y W Y
TRÓJMOR Z A.

Kolejnym ważnym krokiem było
zwiększenie zaangażowania rządów
państw i zachęcanie ich do odgrywania
większej roli w Inicjatywie 3SI, zamiast
polegania na osobistych inicjatywach
prezydenckich i głów państw, jak zdarzało się to w pierwszych latach istnienia 3SI.
Wyrazem tego kierunku było zorganizowanie przez Estonię w czerwcu
2020 roku wideokonferencji ministrów
spraw zagranicznych państw Trójmorza. Do większej liczby takich spotkań
ministerialnych zachęcano członków na
szczycie w Tallinie.

Bułgaria będzie bronić
bliższej współpracy
Trójmorza, Grecji i Cypru
na szczycie w Sofii
w 2021 roku. Na mapie jest
wyznaczony planowany
gazociąg EastMed z odnogą
w kierunku Trójmorza

Szczyt w Sofii 2021
ułgaria ogłosiła swoje cele na

morza gaz ziemny z Izraela i Cypru

B kolejny szczyt 3SI w 2021 roku, przez Grecję i Bułgarię.
sygnalizując, że będzie chciała ściślej
związać Grecję i Cypr z projektem
Trójmorza. Oba państwa mogą stać
się ważne dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, ponieważ proponowany gazociąg EastMed
miałby dostarczać do państw Trój-
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SOFI A

Z A S YGNAL I ZOWAŁ A

RÓW-

NIEŻ , ŻE BĘDZ IE CHC I AŁ A POPROWADZ IĆ TRÓJMOR ZE W K IERUNKU, W K TÓ RYM W IĘK SZ Ą WAGĘ PR Z Y W I Ą ZUJE SIĘ
DO WSPÓ ŁPR AC Y W Z AKRESIE BADAŃ
I ROZ WOJU (B + R) OR A Z Z W IĘK SZENI A
JAKOŚC I EDUK ACJI .
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04.

Park Narodowy
Jezior Plitwickich,
Chorwacja

Infrastruktura
i gospodarka
Po wdrożeniu projekty wniosą istotny
wkład w osiągnięcie ogólnego celu Inispodarczy stanowią sedno Inicjatywy cjatywy Trójmorza, stymulując wzrost
gospodarczy, rozwijając
Trójmorza.
Lista priorytetowych Dwa z proponowanych korytarz infrastruktuprojektów: korytarz
ralny północ–południe,
projektów dotyczących
gazowy
północ–
niwelując różnice regiopołączeń transgraniczpołudnie
oraz
nalne w UE i zwiększając
nych była tworzona na
Via Carpatia, są
spójność europejską.
każdym szczycie Inicjatynieformalnie
uznawane
Dwa z proponowanych
wy Trójmorza począwszy
za
flagowe
i
mające
projektów: korytarz gaod 2018 roku. Na szczycie
znaczący
wpływ
na
cały
zowy północ–południe
w Tallinie w 2020 roku
region.
oraz Via Carpatia, są niedodano 22 nowe projekty,
co daje łączną liczbę 77 inicjatyw. Pro- formalnie uznawane za flagowe i mające
jekty te są pogrupowane w trzy katego- znaczący wpływ na cały region.
Korytarz gazowy północ–południe,
rie: transport (51%), energia (32%) i cyrozciągający się od wybrzeża Bałtyku
fryzacja (17%).
ozwój infrastruktury transgra-

R nicznej i sprzyjający jej wzrost go-
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Baltic Pipe
Terminal LNG
Świnoujście

w północnej Polsce do wyspy Krk i cyfrowej, które przyczyniać się będą
w Chorwacji, połączy gazociągi w Eu- do rozwoju regionu Trójmorza. Każdy
ropie Środkowo-Wschodniej i zapew- z projektów, w które angażuje się funni dostawy zarówno norweskiego dusz, musi mieć wpływ przynajmniej
gazu przez gazociąg Baltic Pipe, jak na dwa kraje Trójmorza. Docelowo na
i z rynków na całym świecie przez realizacje inwestycji fundusz chce pozyskać od 3 do 5 miliardów
terminale LNG w ŚwiUlepszona
euro od inwestorów innoujściu i Krk.
infrastruktura
stytucjonalnych (przede
Ulepszona infrastruksprawi, że handel
wszystkim prywatnych).
tura sprawi, że handel
wewnątrzregionalny
Obecnie posiada zobowewnątrzregionalny bębędzie
bardziej
wiązania inwestycyjne
dzie bardziej opłacalny
opłacalny i zwiększy
na poziomie blisko mii zwiększy obroty między
obroty między
liarda euro. Na Giełdzie
państwami członkowskipaństwami
Papierów Wartościowych
mi. Inicjatywa Trójmorza
członkowskimi.
w Warszawie stworzono
aktywnie działa również
nowy indeks – CEEplus –
w obszarze rozwoju kontaktów biznesowych w Europie Środ- który obejmuje ponad 100 najbardziej
kowo-Wschodniej poprzez organizację płynnych akcji notowanych na giełdach
3 Seas Business Forum oraz budowę sie- w regionie.
Lepsza infrastruktura w regionie
ci Izb Handlowych.
Celem Funduszu Inwestycyjnego Ini- oznacza większe możliwości zawieracjatywy Trójmorza jest inwestowanie, nia nowych kontaktów biznesowych,
na zasadach komercyjnych, w projekty a Inicjatywa Trójmorza to platforma zaz trzech kluczowych obszarów – infra- pewniająca tę infrastrukturę w Europie
struktury transportowej, energetycznej Środkowo-Wschodniej.

30

Korytarz gazowy północ–południe
zwiększy bezpieczeństwo energetyczne
Europy Środkowo-Wschodniej

Terminal
LNG KRK

Via Carpatia – międzynarodowy szlak
komunikacyjny ciągnący się od Kłajpedy
na Litwie do Salonik w Grecji, zapewni
regionowi bardzo potrzebny korytarz
transportowy północ–południe w jego
wschodniej części. Obecnie czas podróży
ludzi i transportu towarów w tej
części Europy należy do najdłuższych
na kontynencie. Autostrada będzie
stanowić trzon systemu transportowego
z Bałtyku do Morza Czarnego i połączy
porty w Rumunii z portami w Polsce
oraz na Litwie
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05.
Czego jeszcze
brakuje?

ięć lat po utworzeniu Inicjatywa nie ma wystarczającego oddolnego
Trójmorza, choć jej znaczenie wsparcia ze strony społecznej w regionie. Trudno przewciąż rośnie i budzi zawidywalne
zmiany
interesowanie kolejnych
Sukces gospodarczy
polityczne w krajach
graczy międzynarodoregionu po
członkowskich Inicjawych, wśród opinii putransformacji
tywy mogą zdestabiblicznej, jak i decydenpolitycznej
tów w regionie, nie i gospodarczej w 1989 lizować cały projekt.
Konieczne jest zakobudzi zainteresowania
roku nie został
na miarę ambicji założy- wystarczająco dobrze twiczenie wsparcia dla
Inicjatywy Trójmorza
cieli 3SI.
zakomunikowany
poprzez strategię „zdoW rezultacie Inicjaświatu.
bywania serc i umytywa charakteryzuje
słów”
zarówno
zwykłych obywateli,
się zróżnicowaną, płynną dynamiką
realizowanych spotkań i projektów. jak i liderów opinii i decydentów caJej słaba widoczność oznacza, że łego regionu.

P

32

33

Warszawa,
Polska

PKB Polski rósł średnio
o 4,2% rocznie w latach
1992–2019 – cud
gospodarczy, który miał
i ma miejsce w całej Europie
Środkowo-Wschodniej
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Kolejnym utrudnieniem komunikacyjnym, z jakim musi zmierzyć się
społeczność Trójmorza, jest nikła
świadomość istniejących powiązań
historycznych, podobieństw kulturowych i wspólnoty doświadczeń, problemów i szans, które istnieją w regionie.
Przykładem przeszkody, z którą borykają

się wszystkie kraje 3SI, jest brak kapitału i relatywne ubóstwo (w stosunku
do kapitału zgromadzonego na zachodzie kontynentu europejskiego), skutkujące brakiem środków na, tak potrzebną przecież, infrastrukturę. Inną
przeciwnością są niewystarczające
bezpośrednie inwestycje zagraniczne

w sektor prywatny gospodarek państw siebie, niezbędnej do skutecznego skoTrójmorza. Sukces gospodarczy regionu munikowania odniesionych sukcesów,
po transformacji politycznej i gospo- która jest zasadnicza dla budowania
darczej w 1989 roku nie został wystar- „soft power” – potęgi państwa w oparciu
czająco dobrze zakomunikowany światu o sprawnie rozwijający się system gospoi głównym centrom finansowym od No- darczy, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i atrakcyjność oraz
wego Jorku, przez Lonsiłę oddziaływania jego
dyn, po Tokio, co wciąż
wpływa na relatywnie Posiadanie soft power” ideologii i kultury. Konniski napływ kapitału umożliwia przekonanie cepcja ta została spopulado swojej agendy
ryzowana przez politologa
inwestycyjnego.
i
przyciągnięcie
innych,
Josepha Nye’a.
Dodatkową
barierą,
którzy chcą
Dzięki „soft power”
którą należy przezwyciębyć
tacy,
jak
Ty”.
państwo lub organizażyć, to setki lat obcych
cja może osiągać efekty,
rządów, trudności ekonomicznych, konfliktów zbrojnych, okupa- których pragnie w polityce światowej,
cji i społecznych rewolucji, które zaszcze- bez użycia „hard power”, na przykład
piły w dużej części populacji regionu klasycznej siły militarnej, ponieważ
inne kraje – podziwiając i naśladując
pewien fatalizm i pesymizm.
Zamiast sięgać po ambitne cele, wielu jego wartości, aspirują do jego pozioprzyjęło postawę, którą można podsu- mu dobrobytu i otwartości oraz chcą
mować polskimi terminami „niedasizmu” za nim podążać. Posiadanie „soft power” umożliwia przekonanie do swojej
i „będzie, co ma być”.
Społecznościom regionu w wielu wy- agendy i przyciągnięcie innych, któpadkach przydałoby się więcej pewności rzy chcą „być tacy, jak Ty”.
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Część II

Strategia
komunikacji
Trójmorza
i jego
potencjału
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01.
Promowanie
Trójmorza:
fascynująca historia
Komunikacja dotychczasowa —
wyzwania i zagrożenia
badaniach przeprowadzonych na
zlecenie Fundacji State of Poland
na reprezentatywnej próbie 1214 respondentów, pochodzących z sześciu państw Trójmorza, jedynie 14–23%
respondentów (zależnie od kraju badania) wskazywało na zainteresowanie tematyką polityczną i gospodarczą – czytali, słuchali bądź oglądali wiadomości
polityczne lub gospodarcze co najmniej
raz w tygodniu i potrafili poprawnie
dopasować nazwiska osób do pełnionych funkcji Sekretarza Generalnego

W
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NATO, ONZ i Przewodniczącego Komisji Europejskiej (tabela 1).
Chociaż wariancja zainteresowania
wspomnianymi zagadnieniami nie odbiega zapewne od wariancji zainteresowania społeczeństwa np. architekturą,
znamienny pozostaje fakt ograniczonej
przynależności do społeczeństwa zainteresowanego tematyką wpływającą na
kształt, jakość i poziom życia, będący
pochodną decyzji i inicjatyw polityczno-gospodarczych toczących się w obszarze Trójmorza.
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Zamek Bratysławski,
Bratysława,
Słowacja
23%

Czechy

Słowenia

Węgry

Polska

% populacji w wieku 18+, która deklaruje, że przynajmniej
raz w tygodniu czyta, słucha lub ogląda wiadomości polityczne lub ekonomiczne oraz potrafi prawidłowo połączyć
nazwiska osób do ich funkcji (Sekretarz Generalny ONZ,
Sekretarz Generalny NATO, Przewodniczący Komisji
Europejskiej)*

Estonia

* W dalszej części raportu grupa ta opisana jest
jako „Próba osób zaangażowanych politycznie
i ekonomicznie”

Bułgaria

TA B E L A 1

23%

14%

17%

18%

19%

22%

46%

TA B E L A 2
Próba
reprezentatywna dla
Trójmorza

Bułgaria

Estonia

Czechy

Słowenia

Węgry

Polska

Trójmorze

25%

42%+

18%

13%-

19%

11%-

46%+

N=

605

99

100

102

104

101

99

Proszę zaznaczyć wszystkie inicjatywy
i organizacje międzynarodowe, które Pan(i)
zna lub o których słyszał(a):
+\-: różnice statystycznie istotne
na poziomie 95%

Jak pokazują wspomniane wyżej badania Fundacji State of Poland, świadomość wspomagania Inicjatywy Trójmorza waha się między 11% a 42%. Jedynie
w Bułgarii więcej niż co piąty respondent
zna lub słyszał o 3SI (tabela 2).
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Projekty infrastrukturalne Trójmorza
będą stanowiły w przyszłości ogromną korzyść zarówno dla społeczeństwa, jak i dla
biznesu. Drogi, przyłącza gazowe i szybka
kolej podniosą znacznie standard życia,
a także ułatwią prowadzenie interesów.
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Wesoły Cmentarz,
Săpânța, Rumunia

rójmorze potrzebuje ugruntowania w świadomości jego mieszkańców, ponieważ na chwilę obecną
jest to projekt geopolityczny, leżący
w gestii rządów poszczególnych krajów
i do nich skierowana jest wszelka narracja. Jednak, aby projekt przyspieszył
i nabrał znaczenia, powinny zostać

T

opracowane podwaliny szerszej komunikacji skierowanej do biznesu i mieszkańców regionu.
Dzisiejsza świadomość przynależności do siły będącej inicjatorem wspomnianych projektów strukturalnych
kształtuje się na poziomie 16% (tabela 3).
36%

TA B E L A 3
Próba
reprezentatywna dla
Trójmorza

Bułgaria

Estonia

Czechy

Słowenia

Węgry

Polska

Trójmorze

16%

29%+

14%

4%-

9%-

5%-

36%+

N=

605

99

100

102

104

101

99

Proszę zaznaczyć inicjatywy i organizacje, do których należy Pana(i) kraj
pochodzenia:

+\-: różnice statystycznie istotne
na poziomie 95%

TA B E L A 4
Na poniższej liście zaznacz wszystkie odpowiedzi,
które definiują Inicjatywę Trójmorza

Fot. Danuta Nierada
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Próba reprezentatywna dla Trójmorza

Inicjatywa gospodarczo-polityczna

30%

Sojusz militarny

9%

Nazwa programu wymiany studenckiej

4%

Inicjatywa zrzeszająca 12 państw będących członkami UE

25%

Nazwa inicjatywy mającej na celu odbudowę różnorodności biologicznej wód
Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku

38%

Inicjatywa mająca na celu koordynację budowy infrastruktury transregionalnej

16%

Nie wiem

32%

N=

605

38%
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inicjatywy mającej na celu odbudowę
różnorodności biologicznej wód Bałtyku,
Morza Czarnego i Adriatyku” (tabela 4).

Budowanie świadomości
Ś

W I ADOMOŚĆ RESPONDENTA PO W INNA BYĆ BUDOWANA NA JA S-

NYM KONCEP C IE P OS ŁUGUJĄC YM SIĘ
ARGUMENTAMI R ACJONALNYMI I EMO CJONALNYMI S T WOR ZONYMI NA BA Z IE
PR AWDZ I W YCH SP OS TR ZEŻEŃ I ODP O W I ADAĆ NA RE ALNE PROBLEMY.

Projekt Trójmorza posiada silne argumenty racjonalne, ale nawet one muszą
zostać przekazywane za pomocą korzyści dla odbiorcy, a nie samych faktów.
Trójmorskie projekty infrastrukturalne
przyniosą wiele korzyści, ale chwilowo ich hermetyczność techniczna oraz
rozciągnięty w czasie plan realizacji

Alfons Mucha
Alegorie Sztuki,
fragment

Uszereguj inicjatywy realizowane i planowane w ramach Trójmorza od tych najbardziej
interesujących dla Ciebie osobiście (chciałbyś dowiedzieć się o tym więcej, chętnie o tym
przeczytasz, obejrzysz program, weźmiesz udział w wydarzeniu) do tych najmniej interesujących (bez znaczenia, nudnych)
Projekty transportowe, które pozwolą państwom Inicjatywy Trójmorza dogonić Europę
Zachodnią. Nowe autostrady i szybkie koleje integrujące region

3,18

Tania i bezpieczna energia. Nowe projekty infrastruktury energetycznej łączące Inicjatywę Trójmorza i uwalniające ją od zależności od pojedynczego dostawcy

4,23

Najciekawsze turystyczne miejsca Trójmorza

4,39

Odkrywanie architektonicznych perełek Trójmorza: Pragi, Budapesztu, Dubrownika, Rygi,
Krakowa itd.

4,48

Podobieństwa i różnice między kuchniami państw Inicjatywy Trójmorza. Najlepsze dania
i napoje z Trójmorza

4,58

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w państwach objętych Inicjatywą Trójmorza. Węgierskie
umiejętności jazdy konnej na Nizinie Panońskiej, tradycyjne spływy na drewnianych tratwach
po Dunajcu w Polsce/na Słowacji, Nestinarstvo — starożytny taniec ognia w Bułgarii itp.

4,7

Najwięksi artyści, malarze, autorzy, muzycy itp., którymi Trójmorze obdarzyło świat

5,22

My wszyscy za żelazną kurtyną — porównanie codziennych problemów związanych z życiem
w czasach komunizmu, w bloku wschodnim

5,24

Próba reprezentatywna dla Trójmorza, N =

605

5,24

Alfons Mucha Jesień,
fragment
Fot. Danuta Nierada

Fot. Danuta Nierada
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stanowi niełatwą podstawę do nośnej
komunikacji.
Respondenci proszeni o uszeregowanie tematów w kolejności od tych
budzących ich największe zainteresowanie, o których aktywnie poszukują
informacji, chętnie słuchają, czytają
lub oglądają programy ich dotyczące,
na pierwszym miejscu wskazują tematy związane z budowaniem społecznej,
historycznej i kulturowej tożsamości.
Zagadnienia związane z transportem
czy bezpieczeństwem energetycznym
zyskują najmniej uwagi i zainteresowania (tabela 5).

TA B E L A 5
Średnia

Spośród odpowiedzi o tematy definiujące Inicjatywę Trójmorza najczęściej
wskazywana jest ta w brzmieniu „nazwa
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Teatr
Narodowy
w Pradze,
Czechy

02.
Idea
Trójmorza
dea Trójmorza wymaga jasnego specyficzny, techniczny temat, trudny
zdefiniowania. Zjawiska istnieją do absorpcji dla szerszej publiczności
w świadomości ludzkiej tylko wtedy, ze względu na swoją hermetyczność,
kiedy mają nadane i zintegrowane a także odległą perspektywę realizaw swej istocie znaczenie oraz, jeśli to cyjną. Trójmorze ma ogromny potencjał, ale jego świadomość należy konsemożliwe, są zobrazowane.
Ujmując to prościej: jeśli chcemy, aby kwentnie budować.
Trójmorze potrzebuje
dane zjawisko zaistniało,
Jeśli chcemy, aby dane
opowieści, która wzbumusimy je nazwać. Jeśli
zjawisko pojawiło się,
dzi pozytywne emocje,
chcemy, żeby weszło na
musimy je nazwać.
a co za tym idzie zbustałe do świadomości, poJeśli chcemy, żeby
duje
zainteresowanie
winniśmy nadać mu obraz.
weszło na stałe
mieszkańców oraz deChociaż Trójmorze jest
do świadomości,
cydentów. Bez poparcia
konceptem, który ma
powinniśmy
i zaangażowania tych
założenia ściśle biznesonadać mu obraz.
ostatnich możliwości
we, to jednak ich realizacja nie wystarczy, aby wypełnić go uzyskania funduszy i środków niemaodpowiednim, głębszym znaczeniem. terialnych na realizację projektu są
Budowa dróg i połączeń gazowych to ograniczone.

I

46

47

03.
Dlaczego
promowanie Trójmorza
jest takie ważne?

rójmorze jest czymś więcej niż tylko deklaratywną unią 12 krajów.
Trójmorze to ponad 112 milionów
ludzi żyjących w regionie o łącznej powierzchni ponad miliona kilometrów
kwadratowych. To ogromny potencjał,
który może posłużyć do pokazania
mieszkańcom regionu, że nie muszą
znajdować się na wschód od zachodu,
ani na zachód od wschodu, ale mogą
być tętniącym sercem Europy. Dziś
2/3 mieszkańców Trójmorza dostrzega wspólnotę należenia do własnego

T
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kręgu kulturowego leżącego pomiędzy
Wschodem a Zachodem (wykres 1, 2).
Tej autopercepcji towarzyszy chęć
utożsamiania swojego narodu tym samym kręgiem kulturowym i cywilizacyjnym. A tylko dzięki ścisłej współpracy społeczność Trójmorza będzie
mogła w pełni wykorzystać możliwości, które w nas, w naszych państwach
i gospodarkach, drzemią.
Trójmorze jako obszar gospodarczy –
łączna kapitalizacja giełd państw tego
regionu wyniosła w 2018 roku 347 mld
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Tracki grobowiec
z Kazanłyku,
Bułgaria

W Y K R E S 1, 2

Czy uważasz, że kultura
kraju, w którym mieszkasz,
jest bardziej:

Próba reprezentatywna
dla Trójmorza

14%

Swoistą,
między
Wschodem
a Zachodem

68%

22%

12%

63%

** Badanie firm
z Polski, Czech oraz
Słowacji dotyczące
protekcjonizmu
wewnątrz Unii
Europejskiej dla
Warsaw Enterprise
Institute
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8%

60%

Wschodnią

25%

* Według raportu
Polskiego Instytutu
Ekonomicznego

64%
14%

18%

Zachodnią
Z jaką tożsamością
kulturowo-cywilizacyjną
chciał(a)byś, aby identyfikowali się Twoi rodacy?

Próba osób zaangażowanych
politycznie i ekonomicznie

EUR, a wartość realizowanych przez nie
w latach 2014–2020 projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych – 80 mld EUR*.
Połączone siły wszystkich krajów regionu mają o wiele większą moc sprawczą niż pojedyncze działania. Działania
lobbystyczne 12 krajów pozwalają skutecznie realizować interesy narodowe
i regionalne, ale możliwe są tylko w przypadku zrozumienia wagi pozostawania
integralną częścią większej całości.

32%

Według badań niemal 40% badanych
firm zetknęła się osobiście lub przez
partnerów biznesowych ze stosowaniem praktyk protekcjonistycznych wewnątrz Unii Europejskiej**.
Mieszkańcy Trójmorza dostali
szansę bycia częścią czegoś większego,
poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, ale dalej brakuje im przekonania, że są jej istotnym wzmocnieniem
oraz świadomości, jak wiele mają do
zaoferowania światu. Uświadomienie
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Estoński
Festiwal Piosenki
w Tallinie

im tego pozwoli odzyskać tożsamość lub planowanych projektów (tabei godność, której zostali pozbawieni la 6). Największa liczba promotorów
przez długie lata komunizmu, zni- (osób, które w skali 1-10 współpracę
w ramach Trójmorza,
welować różnice w pogdzie 1 oznacza, że jest
ziomie bogactwa oraz
Łączna kapitalizacja
zupełnie nieważna, a 10
zmienić wielowiekową
giełd państw regiooznacza bardzo ważna,
tradycję traktowania ich
nu Trójmorza wyoceniają na 9 lub 10)
ojczyzn, jak skrzyżowaniosła w 2018 roku
nie dróg czy pole bitwy. 347 mld EUR, a wartość wskazała projekty: 'poprawa infrastruktury
Poparcie ludności dla
realizowanych przez
projektu i wysoka świa- nie w latach 2014–2020 transportowej (drogi,
kolej) pomiędzy pańdomość Inicjatywy są
projektów transporstwami
Trójmorza',
ważne dla uzyskania potowych, energetycz'działania proekologiczparcia elit politycznych.
nych i cyfrowych –
ne w regionie, łącznie
Jak już wspomniano, bez
80 mld EUR*.
z poprawą jakości poniego trudno będzie zdobyć środki niezbędne do powodzenia wietrza', 'przyspieszenie wzrostu goTrójmorza. Wzmożona współpraca spodarczego i technologicznego gruw regionie, zwłaszcza inwestowanie py' (tabela 6).
Trójmorze jest projektem kluczowym
w transgraniczną infrastrukturę, będzie
jednym z głównych czynników przyspie- dla zwiększania bezpieczeństwa enerszenia wzrostu gospodarczego, pomaga- getycznego, rozbudowy infrastruktury
jącego Europie Środkowo-Wschodniej drogowej i kolejowej, rozwoju handlu,
cyfryzacji i relacji biznesowych. To ważdogonić Europę Zachodnią.
Mieszkańcy państw Trójmorza ne i zasadne cele. Jednak cały czas aktualbardzo pozytywnie oceniają poten- ne pozostaje pytanie: jak rozbudzić zaincjał współpracy w ramach Inicjaty- teresowanie Inicjatywą Trójmorza wśród
wy dla większości będących w toku zwykłych ludzi?
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* Według raportu
Polskiego Instytutu
Ekonomicznego
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Co trzeci mieszkaniec Trójmorza
pytany o projekty Korytarz Gazowy
Północ–Południe, Cyfrową Autostradę Trójmorską, Smart Connectivity,
TA B E L A 6

Próba reprezentatywna
dla Trójmorza

Działania proekologiczne w regionie, łącznie
z poprawą jakości powietrza

31%

Przyspieszenia wzrostu gospodarczego i technologicznego grupy

30%

31%

34%

39%

20%

12%

27%

30%

% Promotorzy (ocena 9—10 na skali)

% Promotorzy
(ocena 9—10 na
skali)
63%

% Obojętni (ocena
7—8 na skali)

% Obojętni
(ocena 7—8 na
skali)
25%

% Krytycy (ocena
1—6 na skali)

% Krytycy (ocena 1—6 na skali)
12%

Próba osób zaangażowanych politycznie
i ekonomicznie

% Promotorzy (ocena 9—10 na skali)

% Promotorzy
(ocena 9—10 na
skali)
32%

Próba reprezentatywna
dla Trójmorza
% Obojętni (ocena
7—8 na skali)

% Obojętni
(ocena 7—8 na
skali)
33%

uznawane są za równie ważne, a szczególnie doceniane przez pokolenie Baby
Boomers (tabela 7).

% Krytycy (ocena
1—6 na skali)

% Krytycy (ocena 1—6 na skali)
35%

35%

Trójmorza, uznaje je za absolutnie
kluczowe dla regionu. Co ciekawe,
wszystkie wymienione inicjatywy

TA B E L A 7

Próba osób zaangażowanych politycznie
i ekonomicznie

Poprawy infrastruktury transportowej (drogi,
kolej) pomiędzy państwami Trójmorza

W skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza — bardzo mało istotna, a 10 oznacza — projekt
kluczowy dla regionu), jak ważna według
Pana(i) współpraca w ramach Trójmorza
będzie dla:

54

Wyszehradzką usługę pasażerską dużych prędkości, Autostradę Via Carpatia, Cyfrową platformę monitoringu baz hydrograficznych w rejonie

Korytarz Gazowy Północ—Południe

34%

32%

34%

26%

32%

42%

Cyfrowa Autostrada Trójmorska

37%

33%

30%

26%

37%

37%

Smart Connectivity (cyfryzacja w sektorze
transportowym i energetycznym)

38%

32%

30%

26%

34%

40%

Wyszehradzka kolej dużych prędkości

37%

35%

28%

27%

34%

39%

Szlak komunikacyjny Via Carpatia

37%

35%

28%

26%

33%

41%

Cyfrowa platforma monitoringu baz hydrograficznych w rejonie Trójmorza

39%

34%

27%

30%

35%

35%

Które projekty Pana(i) zdaniem będą miały
największy pozytywny wpływ na region?
Proszę uszeregować je w skali 1—10, gdzie
1 oznacza — bardzo mały wpływ, a 10 oznacza — projekt kluczowy dla regionu.

53%

58%

Promowania turystyki i kulinariów Trójmorza
między krajami wewnątrz Trójmorza
jak i na zagranicznych rynkach

29%

32%

39%

25%

32%

43%

Złagodzenie historycznych animozji, które
kiedyś utrudniały współpracę regionalną

23%

29%

48%

24%

32%

44%

Poznanie historii i kultury poszczególnych
państw należących do Inicjatywy Trójmorza
i całego regionu

24%

27%

49%

24%

39%

37%

Zwiększenie poczucia przynależności i wspólnoty wśród mieszkańców Trójmorza

20%

27%

53%

31%

35%

34%
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Stare Miasto
w Dubrowniku,
Chorwacja

04.
Komunikacja
poprzez korzyści
Co z tego będę miał?
Komunikacja przez korzyści jest
ajskuteczniejszą metodą dotarcia do szerokiej publiczności najskuteczniejszym narzędziem promocyjnym,
ponieważ
jest komunikacja przez
Przez korzyści
powoduje spontaniczne
korzyści, czyli przez zarozumiemy nie tylko
zainteresowanie i niskogadnienia, które ludzi
rzeczy praktyczne,
progowy poziom abinteresują najbardziej.
użytkowe, materialne,
sorpcji informacji przez
Są to: dobro osobiste,
ale również, a może
odbiorcę oraz chęć przya w szerszym kontekprzede wszystkim,
łączenia się i działania
ście – dobro mojej rokorzyści emocjonalne,
na rzecz danej koncepdziny, mojej wspólnoty,
budujące, inspirujące
cji. Na korzyściach emomojego państwa.
do działania.
cjonalnych oparty jest
Przez korzyści rozumiemy nie tylko rzeczy praktyczne, użyt- sukces najlepszych marek – zwanych
kowe, materialne, ale również, a może w świecie reklamowym „Love brands”.
Benefity najlepiej rezonują w ludzprzede wszystkim, korzyści emocjonalkiej
świadomości, kiedy są oparte na
ne, budujące, inspirujące do działania.

N
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Estonia

prawdziwych spostrzeżeniach i właściwie zdefiniowanych problemach stanowiących mocną podstawę pod celnie
skonstruowany komunikat.
W jaki sposób Trójmorze pomaga
zwykłym ludziom w ich codziennym

życiu i jak ich wzbogaca? A mówiąc szerzej – w jaki sposób Inicjatywa przynosi korzyści obywatelom regionu, w jaki
sposób pomaga przyspieszyć jego rozwój
oraz jak pomaga Europie Środkowo-Wschodniej dogonić Europę Zachodnią?

Benefity emocjonalne:
ednym z najważniejszych aspek- nie musimy być peryferiami mocarstw,
tów projektu jest pokazanie miesz- nie musimy być na wschodzie Zachodu
kańcom regionu potencjału, jaki posiada ani na zachodzie Wschodu, ale możemy
ich kraj i cały region, gdyż dziesięciole- zająć przynależną nam rolę Serca Eurocia komunizmu znacznie nadszarpnęły py i być panami własnego losu.
Potwierdzają to wyniki badań (tapoczuciem ich pewności siebie i tożsamości. Gospodarka planowana wyhamo- bela 8), według których blisko 40%
mieszkańców Trójmorza
wała wzrost gospodarczy
Powinniśmy więcej
uważa, że siłą, z któw naszym regionie i nadczerpać z naszej
rą Trójmorze powinno
szarpnęła zaufanie do inwłasnej przeszłości,
mieć najbliższe relacje,
stytucji państwowych.
doświadczeń, porażek, jest sama Inicjatywa, zaś
Odbudowanie
wiary
sukcesów i unikatowej uwaga skupiać się poobywateli krajów Trójtożsamości.
winna na wewnętrznej
morza we własne możliwości i przekonanie ich do konieczności współpracy w ramach 3SI.
Musimy przestać naśladować tych,
stawiania ambitnych celów swoim państwom będzie kluczowe dla przyszłości których uważamy za lepszych od siebie. Powinniśmy więcej czerpać z naszej
regionu.
Ważnym aspektem projektu jest rów- własnej przeszłości, doświadczeń, poranież pokazanie mieszkańcom regionu, że żek, sukcesów i z naszej tożsamości.

J
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Up To Date Festival 2020,
Polska

Próba reprezentatywna dla Trójmorza

Próba osób zaangażowanych politycznie i ekonomicznie

N = 605

N = 609

Traktować wszystkie mocarstwa podobnie i skupić się na współpracy
w ramach regionu Inicjatywy Trójmorza

36%

32%

Unia Europejska

31%

34%

Niemcy

11%

12%

Rosja

10%

9%

USA

9%

10%

Chiny

3%

1%

Japonia

1%

1%

Turcja

1%

1%

TA B E L A 8

Z jakim mocarstwem Pana(i) zdaniem Trójmorze powinno mieć najbliższe relacje?

3S I- - -

---

3S I- - -

---

-

-

--

--

- - - - - -- - - - - - UE
--

---

U

--

---

---------------

--

E-

---

---------------

--

Fot. Krzysztof Karpiński

60

- - - - - -- - - - - - - - -

rójmorze to projekt, który realnie pomoże ludziom, czyniąc
region bardziej rozwiniętym, lepiej
skomunikowanym, bardziej zaawan-

T

---

Benefity racjonalne:

-

--

--

-

sowanym technologicznie, bardziej
niezależnym i suwerennym oraz, co
najważniejsze, bogatszym.
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Duma narodowa i tożsamość Trójmorza
Możemy zainspirować się początkami
Unii Europejskiej, która u swego zarania
była projektem czysto gospodarczym.
Trójmorze może zaistnieć nie jako
konkurencja dla Unii, ale jako jej
wschodnie wzmocnienie.
Wykorzystując markę Trójmorza,
połączone zasoby i efekty synergiczne,
możemy promować cały
A BY MIEĆ W P ŁY W, A LE
region oraz poszczególne
DZ IĘK I
TRÓJMOR SK IEJ
Trójmorze może
kraje odbiorcom spoza
W SPÓ ŁPR AC Y
MOŻEM Y
zaistnieć nie jako
Trójmorza.
MIER Z YĆ S IĘ Z S IŁ A MI
konkurencja dla Unii,
Ten aspekt działań koZBY T W IELK IMI DL A S Aale jako jej wschodnie
munikacyjnych jest szczeMOTNEGO K R A JU.
wzmocnienie.
gólnie ważny dla przyInspirację i wzorce możemy czerpać z krajów, które rozwinęły ciągania nie tylko turystów, ale przede
się oraz stworzyły silną tożsamość kultu- wszystkim bezpośrednich inwestycji
rową i dumę, zwłaszcza z krajów takich zagranicznych z Ameryki Północnej,
jak USA, Wielka Brytania czy Francja. Europy Zachodniej i Azji Wschodniej.

uma narodowa, duma trójmorska
może częściowo wynikać z historii
poprzednich potęg regionalnych, takich
jak Rzeczpospolita Obojga Narodów,
dynastia Jagiellonów, dynastia Przemyślidów czy Imperium Bułgarskie Symeona Wielkiego.
Mówmy: MÓJ K R A J JES T Z A M A ŁY,

D
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05.
Trójmorze —
poznajmy się!
uropa
Środkowo-Wschodnia w których mieszkają, i choć tylko 1% rei kraje Trójmorza to piękny re- spondentów wypowiada się o swym pańgion, pełen magicznych miejsc, niezwy- stwie w sposób jednoznacznie negatywkłej przyrody, wspaniałej kuchni, cieka- ny, aż 85% osób ma mieszane uczucia,
wych miast, silnej kultury i cennych w których obywatelskiej dumie, planach
spędzenia życia w danym
zabytków. Jest duży pokraju i uznawaniu go za
tencjał do budowania
Apetyt
„moje miejsce na Ziemi”
ciekawości wewnątrzrena Trójmorze
towarzyszy poczucie niegionalnej, promowania
turystyki i wymiany młodzieżowej oraz pewności i brak przywiązania. Pierwszy
promowania regionu na arenie międzyna- krok na tej drodze to wyznaczenie temarodowej w ramach tych kluczowych tów i obszarów, które w najkorzystniejaspektów. Jednak musimy się bliżej po- szy sposób przedstawią region i wywołaznać i to od najlepszej strony. Jak pokazują ją tak zwany „Apetyt na Trójmorze”.
Niektóre kraje radziły sobie lepiej niż
badania (wykres 3), mieszkańcy Trójmorza mają krytyczne nastawienie do państw, inne w rozwiązywaniu problemów – na

E
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W YKRES 3

TA B E L A 9
Bułgaria

Estonia

Czechy

Słowenia

Węgry

Polska

Które z poniższych określeń najlepiej opisuje Pana(i) stosunek do swojej ojczyzny?

Korupcja

74%+

41%-

63%

61%

68%

57%

Wielu młodych ludzi opuszczających kraj

80%+

65%+

20%-

46%-

71%+

54%

Brak środków na prowadzenie badań rozwojowych,
które napędzałyby gospodarkę

45%

59%+

52%

31%-

45%

55%

Stosunkowo niski w porównaniu z Europą poziom
infrastruktury komunikacyjnej (drogi, pociągi)

57%+

40%

37%

50%

44%

47%

Niski poziom konkurencyjności krajowych firm na
arenie międzynarodowej

53%+

46%

33%-

40%

38%

37%

W porównaniu z Europą, stosunkowo niski poziom
infrastruktury transportowej prowadzącej z kraju do
krajów sąsiednich

39%

41%

36%

38%

35%

41%

Brak wiedzy na Zachodzie o historii i kulturze Twojego kraju

47%+

45%+

38%

15%-

32%

43%

Wysoki poziom smogu, zanieczyszczeń i skażenia
środowiska

47%+

17%-

30%

12%-

32%

64%+

Niski poziom wiedzy na temat oferty/możliwości
turystycznych w Twoim kraju wśród międzynarodowej publiczności

37%+

28%

24%

21%

18%-

29%

Stosunkowo niski poziom cyfryzacji

25%

8%-

38%+

10%-

15%

21%

Żadne z powyższych

1%-

1%-

6%

11%+

4%

6%

Próba reprezentatywna dla Trójmorza, N =

99

100

102

104

101

99

Które z poniższych problemów
dotyczą Pana(i) kraju:

Zdecydowanie
N E G AT Y W N Y
Czasem jest mi wstyd, że pochodzę z…

1%

Zdecydowanie
POZ Y T Y WNY

Chciałbym stąd wyjechać
14%

To moje miejsce na Ziemi
Jestem dumny z tego, że jestem…
85%

Planuję spędzić tu całe życie

To po prostu kraj, w którym żyję
Nie żywię do niego szczególnych uczuć
MIESZ ANE
uczucia

przykład Estonia może podzielić się
swoimi sukcesami w gospodarce cyfrowej, a Węgry sukcesami polityki rodzinnej. Przykładów jest aż nadto.
W tabeli 9 pokazano, które z problemów mieszkańcy regionu i poszczególnych państw postrzegają jako te, które
dotykają ich kraju.
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Kraje naszego regionu mają podobną
historię, doświadczenia oraz problemy
strukturalne związane ze skomplikowaną i burzliwą przeszłością. Oznacza
to, że możemy i powinniśmy uczyć się
od siebie nawzajem, jak też dzielić się
swoimi sukcesami i porażkami, w celu
łatwiejszego przezwyciężania trudności.

+\-: różnice
statystycznie
istotne na poziomie 95%
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Budapeszt,
Węgry

06.
Trójmorze —
fascynująca
historia
ak powszechnie wiadomo, każdy komunikacja powinna otworzyć możlilubi mówić i słuchać o… sobie. wości swobodnego przyłączania się.
To nie tylko najlepszy sposób, aby zain- Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy każdy widzi swoją korzyść
teresować rozmówcę, ale
Dobry storytelling,
w kontekście rozbudorównież sposób działapasjonujące historie
wywania projektu, czyli
nia, który zapewni przyopowiedziane ze
gdy będzie mógł opowiełączanie się do projektu
swadą, budzące
dzieć swoją historię, kiei poszerzanie jego zasięzainteresowanie
dy będzie widział swój
gu. Żadne z poszczególi ochotę na więcej
nych państw nie stworzy przyniosą oczekiwany udział w ciekawej, nośnej koncepcji.
w pojedynkę komunikarezultat.
cji Trójmorza. Tak jak
Doświadczenia
hisama idea Trójmorza jest oparta na do- storyczne, wspólne wartości i podobbrowolności przystępowania, tak ny sposób myślenia, łączące państwa

J
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Zamek w Trokach,
Litwa

należące do Inicjatywy Trójmorza stanowią nieocenione podstawy dla budowy wspólnej, jednoczącej nas narracji (tabela 10).
Na sukces komunikacji składa
się nie tylko to, co opowiadamy,
ale sposób, w jaki to robimy. Dobry

storytelling, pasjonujące historie opowiedziane ze swadą, budzące zainteresowanie i ochotę na więcej przyniosą oczekiwany rezultat.
Nie ma nudy – będzie ciekawie!
Czy uda się „opowiedzieć” nasze kraje
w ten sposób?

TA B E L A 10
Próba reprezentatywna
dla Trójmorza

Bułgaria

Estonia

Czechy

Słowenia

Węgry

Polska

Historyczne doświadczenia za żelazną kurtyną (z wyjątkiem Austrii)

47%

43%

60%+

56%

37%-

44%

45%

Wszystkie kraje (z wyjątkiem Austrii)
są relatywnie mniej rozwinięte gospodarczo
w porównaniu z Europą Zachodnią

44%

51%

38%

46%

38%

49%

43%

Podobne wartości, podobny sposób
myślenia

37%

33%

47%+

29%

41%

39%

34%

N=

605

99

100

102

104

101

99

Na poniższej liście zaznacz wszystkie
stwierdzenia, które Twoim zdaniem
opisują, co łączy państwa należące do
grupy Trójmorza, poza przynależnością
do samej Inicjatywy

+\-: różnice statystycznie istotne
na poziomie 95%
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07.
Jak mówić,
żeby
nas słuchano
trategia komunikacyjna Inicjatywy Trójmorza musi funkcjonować
na dwóch płaszczyznach: z jednej strony
powinna informować na poziomie politycznym, eksperckim, instytucjonalnym
i akademickim, z drugiej zaś bazować na
bardziej popularnej i łatwiej przyswajalnej dla opinii publicznej relacji.
Komunikacja w ramach Inicjatywy
jest skomplikowana. Zarówno ze względu na rozległość samego projektu, który
obejmuje inicjatywy infrastrukturalne,
energetyczne i związane z cyfryzacją,
jak i rozmiary samego regionu obejmującego wiele języków, kultur i historii.

S
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Taki „ogrom” jest zarówno trudnością, jak i szansą, ponieważ umożliwia
promowanie Inicjatywy na poziomie
popkulturowym na wiele sposobów.
Liczne badania i konsultacje pozwoliły Fundacji State of Poland wyznaczyć
zakres tematów, które są najbardziej interesujące dla mieszkańców Trójmorza.
Zidentyfikowanych zostało pięć
głównych tematów:
T U RY S T Y K A
KUCHNI A
K U LT U R A
HISTOR I A
E D U K AC J A

73

Praski zegar
astronomiczny,
Czechy

Tematy te zostały wybrane, ponieważ
są najbardziej atrakcyjne dla odbiorców.
Zbudowana wokół nich strategia pozwoli

nam na dotarcie do maksymalnej liczby
osób w regionie i poza nim oraz spory
udział organicznych zasięgów.

Turystyka
raje Trójmorza nie ustępują uro- zarówno z punktu widzenia gospodardą i atrakcyjnością innym krajom czego, jak i tożsamościowego.
Komunikacja turystyczna niekoEuropy. Jednak nie są tak znane jak one.
Czas to zmienić i zacząć promocję naj- niecznie musi być nastawiona na faktyczne podróże, w szerszym aspekcie
ciekawszych miejsc regionu.
Należy pokazać piękno naszych kra- pozwala zgromadzić zasób zdjęciowy
i kontent mogący pojów, krajobrazów, lasów,
jezior, mórz, gór i miast. Podróż to jedyna rzecz, służyć do podnoszenia
Tworzenie więzi mię- za którą płacisz, a która atrakcyjności wizerunkowej danego kraju.
dzy narodami Trójmorza
czyni cię bogatszym.
można przyspieszyć, zachęcając ludzi do turystyki wewnątrzregionalnej. Mówi się,
że – „podróż to jedyna rzecz, za którą
płacisz, a która czyni cię bogatszym”.
Daje ona lepsze zrozumienie nie tylko
miejsca, do którego podróżujemy i ludzi
w nim mieszkających, lecz także pozwala spojrzeć na swój kraj i naród z innej
perspektywy. Szersza, globalna promocja regionu jest również korzystna

K
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Zamek w Branie,
Rumunia
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Potrafimy o jedzeniu rozmawiać – i towarzyskie. Ludzie Trójmorza są goto temat rzeka, który nigdy się nie ścinni i otwarci.
Nie wolno bagatelizować faktu, że
kończy, jest zawsze aktualny i, o dzipraktycznie każdy kraj
wo, budzi sporo emocji.
naszego regionu specjaliDość zbliżone do siebie
Kuchnia Europy
tradycje kulinarne na- Środkowej i Wschodniej zuje się w jakimś rodzaju
napojów alkoholowych.
szego regionu pozwalają
jest nośnikiem
Polska wódka, czeskie
na odważne próbowanie
wielu wspólnych
piwo, węgierski tokaj to
nowości i nie onieśmielawartości – takich jak
ją, jak wiele kuchni egzo- otwartość, gościnność, prawdziwe skarby narodowe i regionalne.
tycznych. Kuchnia Europy
gospodarność,
Opowiadanie o nas
Środkowej i Wschodniej
tradycja.
i o naszej historii powciąż pozostaje nieodkryta dla świata, a jest nośnikiem wielu przez kulturę kulinarną, biesiadną ma
wspólnych wartości – takich jak otwar- moc zbliżania ludzi i łączenia
tość, gościnność, gospodarność, tradycja. ich poprzez wspólne zainWokół stołu gromadzimy się nie tylko, teresowania i wspólne
by jeść. To dla nas wydarzenie rodzinne wartości.

Jezioro Bled,
Słowenia

Plac Zamkowy,
Warszawa, Polska

Kuchnia
ipokrates powiedział – „Jesteś
tym, co jesz”. Fakt, że jedzenie
jest integralną częścią kultury narodów, nadaje temu powiedzeniu podwójne znaczenie. Wspólną cechą,
nas – ludzi Europy, jest umiejętność
gotowania i biesiadowania. Po biednych czasach komunistycznych potrafimy docenić dobry posiłek, napitek
i miłe towarzystwo. Pozostała w nas

H
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umiejętność gotowania, a także dobrego gospodarowania. Kulinaria regionu
często pozostają blisko ekologicznego
sposobu myślenia, jako że trudne czasy
nauczyły ludzi umiejętności samodzielnego organizowania żywności i optymalnego korzystania z darów natury.
Czerpiemy z natury, umiemy wyczarować znakomite potrawy praktycznie
w każdych warunkach.
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Kultura
ultura to całość historii, tradycji, jest, tworząc poczucie zakorzenienia
rozwoju cywilizacyjnego danego i istotności, a przede wszystkim tożsakraju lub regionu. Historia Europy mości. Każdy kraj może się poszczycić
wybitnymi osobowościaŚrodkowo-Wschodniej
mi, które zapisały się
nadal jest nieobecna
Jesteśmy
w historii nauki, sztuki,
w świadomości, nie tylko
przyzwyczajeni do
sportu i cywilizacji. Jedświata, ale nawet osób
poznawania historii
nak bardzo często, w wyz niej pochodzących. Jezachodniej, niewiele
niku komunistycznego
steśmy przyzwyczajeni
wiedząc o swoich
pisania historii na nowo
do poznawania historii
sąsiadach.
i przerwania pomostu cyzachodniej, niewiele wiedząc o swoich sąsiadach. Inicjatywa wilizacyjnego, to postacie zapomniane
Trójmorza pozwoli na zbudowanie po- do tego stopnia, że trudno je znaleźć
mostu między tym, co było, a tym, co w ogólnodostępnych źródłach.

K

Historia
istoria to temat, który łączy nas takie powiedzenie, które głosi, że zwycięzwszystkich – a kraje Trójmorza cy piszą historię. Odzyskanie niepodległości jest niewątpliwie zwymają między sobą głębokie
Ci,
cięstwem,
więc
czas
dawne i zaszłe powiązania.
którzy kontrolują
opowiedzieć swoje dzieje.
Większość z kart naszej
przeszłość,
W dodatku we współczeswspólnej historii jest niekontrolują przyszłość.
nym marketingu bardzo
znana opinii publicznej lub
została wymazana z pamięci zbiorowej docenia się moc umiejętnego storytellinprzez komunistyczną propagandę. Jest gu, czyli dobrze opowiedzianej historii.

H
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Edukacja
dukacja jest jednym z głównych wszystko zależy od edukacji. Sukces
aspektów formowania przy- programu Erasmus w budowaniu tożsamości UE jest dla nas
szłych pokoleń, zwłaszSukces programu
wzorem do naśladowacza na poziomie licealErasmus w budowaniu nia i inspiracją. Idealnym i uniwersyteckim.
tożsamości UE jest
nym sposobem propagoJest niezbędna dla rozdla nas wzorem
wania regionu byłyby
woju dobrze funkcjonudo naśladowania
wymiany
uczelniane,
jącego i dostatniego spoi inspiracją.
które w optymalnych
łeczeństwa. Integracja
regionu, budowanie przyszłych elit warunkach, bo na miejscu, pozwalałyi tworzenie tożsamości regionalnej – to by młodzieży doświadczać Trójmorza.

E
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08.
Strategia
dystrybucji komunikatów
worzenie atrakcyjnych treści to
zaledwie połowa sukcesu. Dopiero umiejętna dystrybucja może przynieść pełny sukces. Jest wiele sposobów

T

płatnej promocji, ale najbardziej pożądanym sposobem jest „zarażanie” odbiorców, czyli zasięgi organiczne odpowiednio stymulowane.

Drogi popularyzacji idei Trójmorza:

Fot. Tomasz Szprycha
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» Dyplomacja cywilizacyjna na poziomie Trójmorza – oparta na wydarzeniach historycznych, które jednoczą
kraje Europy Środkowo-Wschodniej,
podobnej architekturze, rozwoju infrastruktury (np. kolejowej), pokazującej historię tego, co zostało zrobione i co jeszcze pozostaje do zrobienia.

» Organizowanie festiwali kulinarno-filmowych prezentujących filmy i kuchnie regionalne.
» Organizowanie warsztatów i wyzwań
kulinarnych, aby zjednoczyć liderów
kuchni wiejskich Trójmorza.
» Organizowanie krajowych, regionalnych i międzynarodowych debat,
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»

»
»

»

»

»

Destylowana
geografia;
pasy
alkoholowe”
Europy
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dyskusji i paneli poświęconych Trójmorzu oraz różnym aspektom Inicjatywy.
Promowanie postaci historycznych,
zwłaszcza tych, które odegrały ważną
rolę w wielu krajach regionu.
Wspólne ekspozycje ukazujące postacie
ważne w dziejach naszych narodów.
Podkreślanie i podawanie przykładów wcześniejszej współpracy między krajami w regionie.
Współpraca z i pomiędzy stowarzyszeniami studenckimi w regionie
w celu integracji młodzieży i wyłaniania przyszłych liderów.
Mapowanie i wykorzystanie potęgi
diaspory Trójmorza – do celów promocyjnych, PR, ale też lobbingu.
Branding „cudu gospodarczego”, który wydarza się w rejonie Trójmorza
od 1989 roku (3 Seas Tigers).

» Tworzenie sieci ekspertów promujących Inicjatywę Trójmorza.
» Tworzenie atlasu wzajemnych pozytywnych stereotypów. Organizowanie konkursów i rankingów online, na przykład konkursy online na
najlepsze wino w regionie, konkursy potraw narodowych. Można to
promować i propagować za pomocą
mediów społecznościowych.
» Organizowanie cyklicznych festiwali winiarskich w celu promocji
turystyki winiarskiej, a także wykorzystanie wina jako dodatku do
innych wydarzeń (koncerty, parady,
wykłady itp.).
» Tworzenie produkcji telewizyjnych
i filmowych, zarówno w celu promocji turystyki, historii, spraw łączących kraje regionu, jak i lokowania
produktu (wszystkie kategorie).
» Promowanie turystyki wewnątrzregionalnej poprzez wartości kulturalne i krajobrazowe. Prezentowanie
zabytków, piękna przyrody, w tym
gatunków zwierząt i ras charakterystycznych dla regionu jako symboli
danych krajów (np. żubry w Polsce).

09.
Kanały
dystrybucyjne
Media społecznościowe i Internet
Tematyka portalu będzie dotyczyć
ortal publicystyczny prowadzoturystyki,
kulinariów,
ny po angielsku,
kultury, gospodarki i wydotyczący aktualności
darzeń bieżących.
Trójmorza,
miejsce,
Dzięki portalowi
Portal będzie agrew którym będzie można
publicystycznemu
gować i promować akpoznać się wewnątrzremieszkańcy
gionalnie. Prowadzony Trójmorza będą mogli tualne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.
przez dziennikarzy, indzielić się swoimi
Dzięki niemu mieszfluencerów i ekspertów
doświadczeniami,
kańcy Trójmorza będą
z poszczególnych krapokazywać różne
mogli dzielić się swoimi
jów, co może stanowić
punkty widzenia.
doświadczeniami, pokazynową jakość w propagować różne punkty widzewaniu treści regionalnych, często do tej pory zamkniętych nia. To miejsce, w którym publikowane
będą informacje o Inicjatywie Trójmorza,
hermetycznie w ojczystych językach.

P
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funduszu, projektach infrastrukturalnych
i gospodarczych. Będzie to miejsce spotkania biznesu, zarówno dużego, jak i małego.
Docelowo portal publicystyczny powinien mieć redakcje we wszystkich

krajach, które też mogą spełniać funkcję klubów koordynujących kontrybucję treści, ale również tworzyć szeroką
sieć organizacji, think tanków, wpływowych osób, biznesmenów i polityków.

Konta w mediach społecznościowych
» Konta Three Seas we wszystkich
językach regionu, a także konto
w języku angielskim.
» Platformy: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, LinkedIn.

Tradycyjne media
» Artykuły w prasie głównego nurtu
» Obecność w telewizji /
product placement
» Filmy dokumentalne

Targi
Organizacja cyklicznych targów trójmorskich odbywających się w kolejnych
krajach regionu, stykających organizacje
finansowe, wspierających średni i mały
biznes, z przestrzeniami wystawienni-
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czymi i towarzyszącymi konferencjami
oraz debatami na istotne tematy, takie
jak tworzenie wspólnej legislacji, sieci
współpracy czy też obalaniu barier przeszkadzających w jej rozwoju.
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Ambasadorzy Trójmorza
ależy wyszukać i przekonać przedstawicieli pięciu poniższych grup,
mających wpływ na odbiorców w swoim
kraju, do udziału w promocji trójmorskich
kont na mediach społecznościowych.

N

– zgromadzenie grupy ekspertów w różnych dziedzinach: sztuki,
historii, turystyki, socjologii, etnologii,
turystyki, kulinariów, polityki, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków
międzynarodowych i ekonomii.
E K S PE RC I

Fot. @tanczaca_z_aparatem
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DZ I E N N I K A R Z E – zgromadzenie zasobu dziennikarzy piszących na tematy
geopolityczne, gospodarcze, a także
na tematy specjalistyczne, takie jak
transport, energetyka oraz cyfryzacja,
i informować ich o aktualnościach
w Trójmorzu. W związku z tym strona
internetowa i konta w mediach społecznościowych powinny być prezentowane jako dobre źródło inspiracji
do powstania przyszłych artykułów
i wiadomości.

P O L I T YC Y – należy przeprowadzić analizę wskazującą polityków najbardziej przyjaznych Trójmorzu w każdym państwie
członkowskim, na poziomie regionalnym,
krajowym i unijnym, i przedstawić im intelektualne i strategiczne zasoby State of
Poland, a także zaoferować pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi politykami wspierającymi Inicjatywę.
Jak pisze M. Prior w książce Hooked:
How Politics Captures People's Interest:
„Niektórzy ludzie oddają głos tylko
od czasu do czasu, nie mając zbyt wielu informacji na temat swojego wyboru. Inni mogą nawet nie głosować,
ale zbierają i udostępniają informacje,
które mają wpływ na tych, którzy to
robią. Niektórzy ludzie studiują politykę wyczerpująco, tylko po to, aby
podjąć najlepszą decyzję. Jeszcze inni
poświęcają dużo czasu i wysiłku na
budowanie koalicji i organizowanie
wspólnych akcji. Wspólnie, poprzez
swoje decyzje i działania polityczne,
decydują o tym, w jaki sposób dane
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Wiedeń, Austria

państwo stawia czoła wyzwaniom
i idzie naprzód”. Dlatego, dla projektów i Inicjatyw Trójmorza, z założenia długofalowych, systematyczne
zaangażowanie szerokiej populacji
pozostaje kluczowe.
KO M E N TAT O R Z Y I I N FLU E N C E R Z Y – ta
kategoria może być najbardziej przydatna w dotarciu do dużej liczby odbiorców. Osoby, które mają już spore
zasięgi i wielu followersów w Internecie, można zaangażować do nagrywania i publikacji treści związanych
z Trójmorzem. Naszym celem jest
nawiązanie współpracy z nimi jako
dostarczycielami najbardziej celnych
i prawdziwych wiadomości z ich kraju.
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O RG A N I Z AC J E S T U D E N C K I E I O RG A N I Z AC J E PO Z A R Z Ą D O W E – studenci
i osoby zaangażowane w organizacje pozarządowe mogą być przekonani, że Trójmorze jest zbieżne z ich poglądami i celami. Od szczytu w Bukareszcie w 2018
roku Inicjatywa w coraz większym stopniu koncentruje się na kwestiach, takich
jak ekologia, badania i rozwój. Smog i zanieczyszczenie powietrza to problemy
znane w większości krajów Trójmorza.
Strategia dostosowania się do narracji
forsowanej przez organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią i zmianami klimatycznymi może być wykorzystana do
promowania projektu w grupach, które
albo o niej jeszcze nie słyszały, albo do tej
pory niechętnie ją przyjmowały.
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10.
Wnioski
by wygenerować wśród społeczeństwa poparcie dla tej wielomilionowej, międzynarodowej, wewnątrzregionalnej i wielowektorowej
Inicjatywy, komunikacja w ramach
projektu musi jasno informować ludzi, co dobrego z niego wyniknie.
Każdy aspekt komunikacji powinien
kończyć się odpowiedzią na pytanie:
„W jaki sposób Trójmorze i jego sukces
wpłynie na życie zwykłych obywateli?”.
„W jaki sposób ich wzbogaci?”. W konsekwencji wygenerujemy poparcie dla całej Inicjatywy, mimo że jej szersze cele,
choć ważne, wciąż pozostają stosunkowo nieznane dla ogółu społeczeństwa.
Ważne jest, aby nie tracić z oczu tego,
czym ostatecznie jest Trójmorze – to
wielowektorowy projekt mający na celu
poprawę infrastruktury w 12 krajach
Europy Środkowej i Wschodniej. Musi
to również znaleźć swoje odzwierciedlenie w komunikacji z odbiorcami.
Chociaż autostrady, rurociągi czy kable

A

ak brzmi główny wniosek dotyczący komunikacji skierowanej do
ogółu społeczeństwa na temat Inicjatywy Trójmorza? Wszystkie
działania powinny być podejmowane z myślą o fundamentalnym pytaniu: „co JA z tego będę miał?”.

J
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internetowe nie są tematami najbardziej
porywającymi i rozpalającymi wyobraźnię, stanowią raczej korzyść racjonalną,
którą docenia się w momencie, gdy jest
ona wykonana i gotowa.
Podejście „soft power” polegające
na wykorzystywaniu spraw pozornie
niezwiązanych z wielką gospodarką,
takich jak turystyka, kuchnia, historia, kultura i edukacja, jest w naszym
regionie niedostatecznie wykorzystywane. A mamy wiele do zaoferowania
światu. Taki „miękki” typ komunikacji
jest przydatny również jako doskonałe
narzędzie promocji naszych wartości
w globalnej perspektywie. Dzięki niej
możemy przekazać światu znacznie
więcej niż tylko samą ideę formalnej,
międzynarodowej struktury, jaką jest
Trójmorze. Kluczowa dla efektywnej
komunikacji regionalnej jest współpraca wszystkich państw przy budowaniu
spójnego przekazu i przy tworzeniu
wspólnej potęgi marketingowej.
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