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Powstanie ba³tyckiej przestrzeni ekonomicznej

W pierwszej dekadzie XXI wieku, bardziej ni¿ kiedykolwiek zaobserwowaæ mo¿na budzenie siê œwiadomoœci regionalnej i poczucia wspólnej to¿samoœci u mieszkañców Regionu Morza Ba³tyckiego (RMB). Obecne warunki
polityczne, ekonomiczne, kulturowe czy spo³eczne wskazuj¹ na to, ¿e region
taki istnieje i proces jego scalania bêdzie postêpowaæ bardzo szybko. Trudno
jest jednak znaleŸæ pozycje naukowe jednoznacznie definiuj¹ce ten obszar,
gdy¿ region ten „nigdy nie zosta³ prawid³owo okreœlony, w szczególnoœci zaœ
nie z politycznego, spo³ecznego lub ekonomicznego punktu widzenia”1. Próby zdefiniowania RMB jako podmiotu studium politycznego, historycznego
czy gospodarczego maj¹ miejsce dopiero od niedawna, a niniejszy artyku³
jest prób¹ systematyzacji i czêœciowej jego analizy.
Formowanie siê tego regionu bêdzie jednym z wa¿niejszych zjawisk zauwa¿alnych na kontynencie europejskim w najbli¿szej przysz³oœci. Przyczyn
nale¿y szukaæ g³ównie w integracji europejskiej, która, scalaj¹c niemal ca³¹
Europê, przybli¿y³a do siebie mieszkañców wielu regionów, które niegdyœ
konkurowa³y ze sob¹, a dzisiaj chc¹ siê ³¹czyæ celem maksymalizacji zysków
ekonomicznych i spo³ecznych. Silnie promowana w Unii Europejskiej zasada subsydiarnoœci jest motorem rozwoju regionalnego w Europie, tak¿e
w odniesieniu do subregionu ba³tyckiego. Trudno jednak wskazaæ na chwilê
obecn¹ inny region europejski, który móg³by pos³u¿yæ za model teoretyczny
do analizy porównawczej przy definiowaniu Regionu Ba³tyckiego.
Niew¹tpliwie promocja regionalizmu i unijnej polityki regionalnej ma
ogromny wp³yw na kszta³towanie siê przedmiotowego regionu, jednak sam
proces integracyjny przebiega sprawnie g³ównie dziêki temu, ¿e pañstwa
le¿¹ce wokó³ Morza Ba³tyckiego s¹ nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zane od wie1
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ków. Mylne jest jednak twierdzenie, ¿e tylko wiêzi historyczne scalaj¹ ten obszar. Wzrastaj¹ca œwiadomoœæ znaczenia regionalizacji pobudza spo³ecznoœæ
ba³tyck¹ do wytê¿onej pracy na rzecz budowania silnego, konkurencyjnego
i homogenicznego regionu, który aspiruje do miana jednego z podstawowych
(tzw. regionu korzenia – core region) we wci¹¿ jednocz¹cej siê UE. Aby poznaæ specyfikê Regionu Ba³tyckiego nale¿y zacz¹æ od poszukania odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania: czym w ogóle jest region i w czym wyra¿a siê to¿samoœæ Regionu Ba³tyckiego?
Z wielu definicji okreœlaj¹cych region trudno jest wybraæ nadrzêdn¹, która uwa¿ana by³aby za kompleksow¹ i poprawn¹. Wynika z tego prosty wniosek – nie ma jednej, standardowej definicji regionu powszechnie uwa¿anej za
w³aœciw¹. St¹d trudniej o definicjê Regionu Ba³tyckiego. Z wieloœci definicji
i koncepcji teoretycznych mo¿na natomiast wyselekcjonowaæ kluczowe
has³a, które s¹ sta³ymi elementami wiêkszoœci z nich. Bezdyskusyjny jest fakt
etymologicznego pochodzenia s³owa region ze staro¿ytnej ³aciny. Dla mieszkañców staro¿ytnego Rzymu region oznacza³ liniê, kierunek, ruch w okreœlonym kierunku, a tak¿e granicê, okolicê, obszar, krainê, a nawet dzielnicê
miasta2. O wiele bardziej enigmatyczn¹ definicjê podaje wydany w 1861 r.
tzw. „s³ownik wileñski”, który regionem nazywa „wielk¹ przestrzeñ na ziemi,
w powietrzu lub na niebie”3.
Wspó³czesne definicje regionu oscyluj¹ wokó³ kilku podstawowych terminów charakteryzuj¹cych region. Za czêœæ wspóln¹ tych definicji uznaæ mo¿na s³owa: terytorium, obszar, czêœæ pañstwa/kontynentu charakteryzuj¹ca siê
odrêbnymi od s¹siaduj¹cych terenów cechami. Region mo¿e byæ te¿ „koncepcj¹, której u¿ywa siê w celu klasyfikacji i wyznaczenia terytorium z poszanowaniem dla jego przestrzeni i przes³anek organizacyjnych (charakteryzuj¹cych ten obszar). Wynika z tego, ¿e regiony s¹ kreowane przez ludzi na
potrzebê analizy, syntezy i planowania”4. Wymieniane cechy ró¿ni¹ siê nieznacznie, w zale¿noœci od tego, na potrzeby jakiej nauki definiowane jest pojêcie regionu.
Generalnie, chc¹c stworzyæ jak najszersz¹ definicjê (nie ograniczaj¹c¹
regionu tylko do pojêcia z gatunku nauk ekonomicznych czy te¿ geograficznych) wymieniæ nale¿y cechy:
– fizyczno-geograficzne,
– spo³eczno-ekonomiczne,
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– polityczne5.
Naturalnie w sk³ad wy¿ej wymienionych wchodz¹ te¿ cechy historyczne
i kulturowe, które mo¿na zaliczyæ do drugiej kategorii (cech spo³eczno-ekonomicznych), jednak ze wzglêdu na ich kluczowe znaczenie w studiach nad
Regionem Ba³tyckim zasadne jest ich podkreœlenie i wyró¿nienie. Z powy¿szego podzia³u wynika, ¿e o istnieniu regionu nie stanowi¹ wy³¹cznie cechy
geograficzne, ale tak¿e pewna homogenicznoœæ i kohezja miêdzy mieszkañcami regionu, które pozwalaj¹ radziæ sobie ze wspólnymi problemami oraz
jednoznacznie wyró¿niaj¹ ten teren od innych6. Warto wspomnieæ, ¿e krytycy
sceptycznie nastawieni do istnienia Regionu Morza Ba³tyckiego czêsto wysuwaj¹ argument mówi¹cy o heterogenicznoœci tego regionu, która jest na tyle
silna, ¿e dyskwalifikuje go jako jednostkê terytorialn¹ maj¹c¹ prawo do tej
nazwy.
Podobne do przedstawionych wy¿ej, trzy cechy kluczowe dla okreœlenia
regionu wyró¿nia Zgromadzenie Regionów Europy (ZRE, Assembly of European Regions – AER) – powsta³a w 1985 r. organizacja zrzeszaj¹ca ponad 250
europejskich regionów. W tej definicji region to: „jednostka polityczno-terytorialno-administracyjna, usytuowana bezpoœrednio po centralnej w³adzy
pañstwowej, wyposa¿ona w wybierane i mianowane przedstawicielstwo polityczne, zabezpieczona istnieniem rady regionalnej, ukonstytuowana przez
podleg³e jej jednostki terytorialne”7.
Postrzeganie regionu i badañ nad nim ewoluowa³o bardzo mocno w XX
wieku. Region postrzegany by³ w poszczególnych okresach jako:
1. region fizyczny (podejœcie chorologiczne) delimitowany przez bariery
œrodowiskowe i granice jednostek fizyczno-geograficznych; takie podejœcie dominowa³o na prze³omie XIX i XX wieku a¿ do koñca II wojny
œwiatowej;
2. region gospodarczy (regional science) wyznaczany przez analizê przestrzenn¹ zjawisk i procesów gospodarczych; stopieñ zaawansowania rozwoju gospodarczego, a w szczególnoœci postêpu technicznego; koncentracja na rozwoju gospodarczym dominowa³a w latach 60. XX wieku;
3. region spo³eczny wyznaczany dziêki analizie struktur spo³eczno-przestrzennych, czyli charakter i intensywnoœæ relacji spo³ecznych; to podejœcie charakterystyczne jest dla lat 80. i 90. XX wieku, czyli okresu przeobra¿eñ politycznych i spo³ecznych w RMB;
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4. region kulturowy (podejœcie humanistyczne) – kultura ma decyduj¹cy
wp³yw na charakter spo³ecznie formowanych instytucji, które powoduj¹
powstanie ró¿nych uk³adów regionalnych – to podejœcie do analizy regionu
jest charakterystyczne dla koñca XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku .
Obecnie punktem odniesienia, najczêœciej branym pod uwagê przy rozwa¿aniach na regionem, tak¿e w kontekœcie Regionu Ba³tyckiego, s¹ spo³eczeñstwo i wszelkie przemiany spo³eczne oraz wspólne dziedzictwo i wartoœci
kulturowe. St¹d dominuje socjologiczne ujêcie regionu, gdy¿ w sensie socjologicznym region jest „synonimem regionalnej zbiorowoœci, czyli spo³ecznoœci ludzkiej stanowi¹cej jeden z typów spo³ecznoœci terytorialnej. Istot¹ tej
spo³ecznoœci jest z³¹czenie jej mniej lub bardziej rozwiniêtym poczuciem odrêbnoœci i wiêzi¹ opart¹ na emocjonalnym stosunku do zamieszkiwanego terytorium9”. Czynniki socjologiczne i kulturowe u progu XXI wieku s¹ wiêc
usytuowane na pierwszym miejscu w hierarchii badanych czynników.
Nie oznacza to jednak, ¿e rozumienie RMB jako regionu gospodarczego
nie wystêpuje b¹dŸ ma marginalne znaczenie. Przeciwnie, zmiany gospodarcze w regionie, które postêpuj¹ bardzo progresywnie, zintensyfikowa³y siê na
tyle, ¿e okreœla siê je nowym fenomenem Hanzy albo po prostu „Now¹
Hanz¹”. Naukowcy twierdz¹, ¿e „si³a nowej fali wspó³pracy Nordycko-Ba³tyckiej doprowadzi³a do rozmów o Lidze Hanzeatyckiej XXI wieku albo „drugiej
Hanzie”, która wytworzy now¹ przestrzeñ ekonomiczn¹10”. Na pewno wpisuje siê to w ogólny trend obserwowany w Unii Europejskiej – czyli koncentracjê na gospodarce, wspólnym rynku i nieograniczonej wymianie handlowej. Ten sam pogl¹d o nawi¹zywaniu do dziedzictwa minionych wieków
wystêpuje te¿ w krajach nordyckich, gdzie kreowanie Nowej Hanzy mia³o
wype³niæ lukê po upadku „dobrego, starego ³adu powojennego”11.
Warto jeszcze przedstawiæ koncepcjê Bruce’a M. Russetta, który region
wyró¿nia za pomoc¹ piêciu kryteriów niezbêdnych wed³ug niego do opisania
go, s¹ to: „spo³eczna i kulturowa homogenicznoœæ; zachowania polityczne
oraz zachowania w relacjach zewnêtrznych; instytucje polityczne; niezale¿noœæ ekonomiczna i podobieñstwo geograficzne”12. W odniesieniu do Regio-
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nu Morza Ba³tyckiego jest to wa¿na koncepcja, gdy¿ region ten nie by³ postrzegany jako jednostka o zbli¿onych wartoœciach kulturowych, politycznych
czy ekonomicznych w latach jej powstania, czyli w po³owie lat 70. XX wieku.
„Zimna wojna” oraz dziel¹ca ten teren tzw. „¿elazna kurtyna” by³y przeszkodami uniemo¿liwiaj¹cymi podkreœlenie jakichkolwiek wspólnych wartoœci,
dzia³a³y wrêcz odwrotnie – akcentowa³y heterogenicznoœæ tego obszaru i odbiera³y mu prawo do wspólnej to¿samoœci.
Dopiero w latach 90. XX wieku zaczêto mówiæ o licznych podobieñstwach i potencjale RMB, a koncepcja Russetta sta³a siê jedn¹ z konkretnych odpowiedzi na pytanie: jak delimitowaæ ten region. Resumuj¹c, czynniki polityczne, spo³eczne i gospodarcze wspólnie stanowi¹ o potencjale
Regionu Ba³tyckiego oraz wp³ywaj¹ na procesy w nim zachodz¹ce. Dowodem zaistnienia integracji ba³tyckiej s¹ przyk³adowo liczne instytucje regionalne powstaj¹ce lawinowo wskutek zmian politycznych prze³omu 1989
i 1990 r. Dzia³aj¹ one na p³aszczyŸnie ponadnarodowej, jednak nie dubluj¹
instytucji i programów stricte unijnych, staraj¹c siê je raczej uzupe³niaæ,
dbaj¹c jednoczeœnie o ba³tycki charakter. Dziœ bez w¹tpienia mo¿na uznaæ,
¿e Region Morza Ba³tyckiego istnieje, a prognozy wskazuj¹ na wzrost jego
znaczenia, czego dowodem jest m.in. przyjêta przez UE Strategia dla Regionu Morza Ba³tyckiego.
Wszystkie opisane powy¿ej teorie posiadaj¹ wspólny mianownik – aby
powsta³ zintegrowany region musi nast¹pi w nim intensywna wymiana handlowa, oparta na innowacyjnej gospodarce, poparta licznymi sojuszami ekonomicznymi. Dodatkowym kryterium powinien byæ zrównowa¿ony rozwój
gospodarczy regionu, tak aby wszystkie pañstwa wchodz¹ce w jego sk³ad
mog³y uczestniczy w wymianie handlowej w tym samym (lub podobnym) stopniu. Region powinien staæ siê konkurencyjny, a w efekcie powinien stale podnosiæ siê poziom ¿ycia wszystkich jego mieszkañców (a nie tylko w kilku najwiêkszych oœrodkach przemys³owych regionu).
W ujêciu regionalnym rozwój gospodarczy rozumiany bêdzie jako wzrost
potencja³u gospodarczego tego regionu (np. wzrost produkcji, poziomu inwestowania, eksportu), zwiêkszenie jego konkurencyjnoœci oraz poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców w d³ugim okresie13. Zak³ada siê, ¿e dotyczyæ on powinien ca³ego regionu w jednakowym stopniu, mo¿liwe s¹ nieznaczne
ró¿nice w poziomie rozwoju gospodarczego (co czêsto zdarza siê na peryferiach regionu), jednak generalnie nale¿y d¹¿yæ do zrównowa¿onego,
ca³oœciowego rozwoju. Niestety w RMB sytuacja kszta³tuje siê odmiennie,
a 20 lat wytê¿onej wspó³pracy gospodarczej nie przynios³a na razie zak³ada13
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nych rezultatów w postaci wyrównania ró¿nic miêdzy poziomem ¿ycia
mieszkañców poszczególnych regionów le¿¹cych nad Morzem Ba³tyckim
oraz poziomem konkurencyjnoœci ich gospodarek.
Region Morza Ba³tyckiego w kontekœcie badania wzrostu konkurencyjnoœci regionu postrzegany jest podobnie jak tzw. „Blue Banana” (potoczna
nazwa korytarza urbanizacji w Europie Zachodniej ci¹gn¹cego siê od pó³nocno-zachodniej Anglii a¿ do Mediolanu charakteryzuj¹cego siê bardzo wysokim wskaŸnikiem rozwoju gospodarczego) czy tzw. „Po³udniowy £uk” (analogicznie teren ci¹gn¹cy siê od Mediolanu a¿ do Madrytu, trac¹cy na znaczeniu w wyniku postêpuj¹cego kryzysu finansowego, który dotkn¹³ Hiszpaniê).
Uwa¿a siê zatem, ¿e RMB stanowi wyodrêbniony obszar, a w jego geograficznych granicach le¿¹: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Norwegia, Polska,
Szwecja, dwa landy z Republiki Federalnej Niemiec, czyli Meklemburgia –
Pomorze Przednie i Szlezwik–Holsztyn oraz dwa regiony Federacji Rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki i Sankt Petersburg.
Próba badania regionu w kontekœcie poziomu rozwoju gospodarczego
obok badania gospodarek poszczególnych pañstw narodowych jest charakterystyczna dla wspó³czesnej ekonomii – wynika bezpoœrednio z postêpuj¹cej
i dynamicznej globalizacji, która zaciera granice miêdzy pañstwami na rzecz
szerokich sojuszy, najczêœciej gospodarczych (jak Unia Europejska). Za
punkt wyjœcia do badañ poziomu rozwoju gospodarczego RMB nale¿y
przyj¹æ lata 1990–1995, kiedy to rozpoczê³a siê intensywna wspó³praca polityczna i ekonomiczna miêdzy tymi pañstwami i poszczególnymi regionami.
Kapita³, z którym startowa³ region ba³tycki by³ niema³y – „ponad 15% œwiatowej produkcji i handlu z koñca lat 90. pochodzi z tego regionu, mimo ¿e
sam Ba³tyk stanowi zaledwie 0,15% powierzchni mórz i oceanów”14.
W latach 90. XX wieku ogromne dysproporcje w rozwoju regionu wynika³y z po³¹czenia w ramach RMB gospodarek pañstw i regionów Europy Zachodniej – bardzo rozwiniêtych, konkurencyjnych i opartych na wiedzy –
z gospodarkami pañstw zacofanych pod wzglêdem rozwoju technologicznego i infrastrukturalnego, bêd¹cych w procesie transformacji gospodarczej
(le¿¹cych po wschodniej stronie Ba³tyku). Obrazuje to porównanie PKB, jednego z najwa¿niejszych wskaŸników makroekonomicznych, który ogólnie
mówi¹c wskazuje na poziom aktywnoœci gospodarczej badanej jednostki.
W krajach le¿¹cych wokó³ Morza Ba³tyckiego rozk³ad z lat 1991, 1994 i 1998
wygl¹da³ nastêpuj¹co:
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Tabela 1. Wzrost PKB w krajach Regionu Morza Ba³tyckiego w latach 1991–1998
Kraj
Dania
Estonia
Finlandia
Litwa
£otwa
Niemcy
Norwegia
Polska
Rosja
Szwecja

1991
1,5
-8,1
-6,5
-15
-10,4
5
2,8
-7
-5
-1

1994
3,5
-2
4
-12
0,6
3
5,5
5,2
-12
3

1998
2,8
4
2,5
5
3,6
3
3,5
4,8
2
2,5

ród³o: A.B. Kisiel-£owczyc, Ba³tycka integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 30.

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli wyraŸnie widaæ,
¿e od 1991 r. pañstwa le¿¹ce kiedyœ za tzw. „¿elazn¹ kurtyn¹” zaczê³y z impetem transformowaæ swoje gospodarki, na co wskazuj¹ wzrosty ich PKB w latach 1991–1994 i póŸniej. Jednoczeœnie pañstwa nale¿¹ce ju¿ w latach 90.
XX wieku do Unii Europejskiej utrzymywa³y relatywnie wysokie PKB. Tu
wyj¹tkiem by³y Finlandia i Szwecja. Kryzys, w jakim w 1991 r. znalaz³a siê
Finlandia spowodowany by³ os³abieniem wymiany gospodarczej tego kraju
z ZSRR, która w latach 1945–1990 utrzymywa³a siê na bardzo wysokim poziomie. Warto zauwa¿yæ, ¿e kryzys zwi¹zany z niskim PKB w pañstwa skandynawskich za¿egnano wyj¹tkowo szybko – ju¿ w 1994 r. odnotowa³y one
wyraŸny wzrost.
Dane zawarte w tabeli 1. wyraŸnie wskazuj¹ na skokowy wzrost PKB
i szybki rozwój pañstw bêd¹cych w transformacji (republiki ba³tyckie, Polska, Rosja), ale te¿ na sta³y wzrost gospodarczy odnotowywany w pañstwach
le¿¹cych w zachodniej czêœci Ba³tyku. Implikowa³o to dalszy wzrost dysproporcji w regionie i w rezultacie nie pozwala³o na wyrównanie tych ró¿nic do
koñca XX wieku. Przejœcie od gospodarek centralnie planowanych, które nastawione by³y do 1990 r. g³ownie na rozwój rolnictwa i przemys³u, a nie
us³ug (jak to ma miejsce w pañstwa Europy Zachodniej), okaza³o siê trudniejsze ni¿ przypuszczano na pocz¹tku transformacji.
Ogromne ró¿nice obserwowano w udziale poszczególnych sektorów, czyli rolnictwa, us³ug i przemys³u w wytwarzaniu PKB. Przyk³adowo w 1996 r.
w Niemczech w us³ugach pracowa³o 68% spo³eczeñstwa, w przemyœle 31%,
a w rolnictwie tylko 1%, tymczasem w Polsce ten odsetek wynosi³ analogicznie 67, 27 i 6%, a na Litwie 61, 28 i a¿ 11% w rolnictwie15. Wysoko rozwiniê15

A.B. Kisiel-£owczyc, op. cit., s. 32.
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ta Szwecja ju¿ w 1999 r. prezentowa³a udzia³ us³ug w PKB na poziomie 70%,
co do dziœ jest nieosi¹galne dla niektórych gospodarek w regionie.
Kolejnym znacz¹cym problemem w zrównowa¿onym rozwoju gospodarczym RMB by³y wahania w poziomie inflacji miêdzy poszczególnymi pañstwami. WskaŸnik ten w zasadniczy sposób wskazywa³ na dysproporcje
w rozwoju gospodarczym pañstw nadba³tyckich i na ci¹gle utrzymuj¹cy siê
jeszcze w 1998 r. podzia³ na rozwiniête pañstwa Ba³tyku Zachodniego i bêd¹ce
nadal w procesie transformacji pañstwa Ba³tyku Wschodniego.
Wysoka inflacja w krajach, takich jak: Estonia, Polska, Litwa i £otwa dodatkowo utrudnia³a spe³nienie kryteriów konwergencji, jakie postawi³a
w Traktacie z Masstricht przed tymi gospodarkami Unia Europejska.
Zak³adano w nim, ¿e poziom inflacji pañstwa (w roku poprzedzaj¹cym
badanie) nie mo¿e przekraczaæ wiêcej ni¿ o 1,5% wskaŸnika inflacji trzech
pañstw unijnych, które osi¹gnê³y najbardziej stabilny poziom cen. W 1998 r.
œrednia inflacja w UE wynosi³a 1,21%16, a œrednia dla czterech aspiruj¹cych
pañstw 6,82%, przy czym w najgorszej sytuacji by³a Polska z dwucyfrowym
wskaŸnikiem inflacji (jako jedyna z tej grupy pañstw kandyduj¹cych). Szczegó³owe dane przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Poziom inflacji w krajach RMB w 1998 r.
Kraj

Poziom inflacji
w skali roku (w %)

Dania

1,8

Estonia

6,5

Finlandia

1,5

Litwa

5,1

£otwa

4,7

Niemcy

0,9

Norwegia

2,3

Polska

11,0

Rosja

84,0

Szwecja

2,0

ród³o: CIA World Factbook 1998

Z punktu widzenia Polski Region Morza Ba³tyckiego jest dla nas powa¿nym partnerem handlowym, a udzia³ eksportu Polski do krajów RMB osi¹ga
wysoki poziom. Ju¿ na pocz¹tku okresu transformacji polskiej gospodarki,
czyli w 1990 r. wynosi³ on ponad 50%, co sprawia ¿e region ba³tycki jako
16

Triami Media BV, Utrecht, the Netherlands, www.inflation.eu, Worldwide Inflation Data.
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ca³oœæ by³ naszym najwa¿niejszym partnerem handlowym. Zachwianie
nast¹pi³o w latach 1993 i 1998, kiedy to odnotowano ujemne saldo w wymianie handlowej Polski z RMB – co przedstawiono w tabeli 3. Generalnie w latach 1990–2002 polski eksport do pañstw regionu ba³tyckiego by³ nieco wy¿szy ni¿ import. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dane te zawieraj¹ w sobie wymianê
handlow¹ z Federacj¹ Rosyjsk¹, a ta zw³aszcza na pocz¹tku lat 90. XX wieku,
nadal by³a bardzo o¿ywiona i charakteryzowa³a siê wysokim stopniem eksportu i importu. Po 1993 r. rolê g³ównego partnera handlowego Polski przejê³y Niemcy i ta tendencja utrzymuje siê a¿ do dziœ (choæ saldo tej wymiany
maleje).
Tabela 3. Obroty handlu zagranicznego Polski z krajami Regionu Morza Ba³tyckiego
w latach 1990–2002 (w mld USD)
Rok
1990

1993

1996

1999

2002

Œwiat
143 220,0
100%
14 143,0
100%
24 400,0
100%
27 407,0
100%
410 064,1
100%

Kraje ba³tyckie
7216,2 USD
Export – 50,4%
Import – 59,3%
6860,5
Export – 48,5%
Import – 44%
12 379,1
Export – 50,7%
Import – 39,9%
13 467,5 USD
Export – 49,1%
Import – 36,9%
19 393,3 USD
Export – 47,3%
Import – 40,9%

ród³o: R. Koszyk-Bia³obrzeska, Stosunki handlowe Polski z regionem Morza Ba³tyckiego w œwietle globalizacji gospodarki œwiatowej, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, D. Kopyciñska (red.), Szczecin 2005.

Polska w ostatniej dekadzie XX wieku mia³a zdecydowanie najbardziej
zaktywizowan¹ wymianê handlow¹ w RMB z Niemcami, Szwecj¹ i Dani¹.
Niemcy generalnie sta³y siê liderem gospodarczym w regionie i dla wiêkszoœci pañstw RMB s¹ g³ównym partnerem handlowym. Relatywnie niskie by³y
obroty wymiany handlowej Polski z republikami ba³tyckimi, które by³y na
poziomie 0,7% ca³oœci eksportu Polski w 1993 r. i 1,1% w 1999 r. dla Litwy,
0,3% w 1993 r. i 0,2% dla £otwy i tylko 0,1% w 1993 i 1999 r. dla Estonii.
Pierwsza dekada XXI wieku przynios³a o¿ywienie tej wymiany. Przyk³adowo
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w 2010 r. Polska by³a dla Litwy czwartym rynkiem zbytu (eksport 7,7%) oraz
trzecim w kolejnoœci, bior¹c pod uwagê import – 8,8%17.
Pocz¹tek XXI wieku charakteryzuje siê skokowymi wzrostami PKB gospodarek Wschodniego Ba³tyku, regularnym spadkiem inflacji i bezrobocia,
a tak¿e wzrostem konkurencyjnoœci poszczególnych pañstw i regionów. Dziêki
temu zaobserwowano stopniowe wyrównywanie drastycznych ró¿nic, które
charakteryzowa³y Region Morza Ba³tyckiego w latach 90. poprzedniego wieku. Nie znaczy to jednak, ze jest to ju¿ w pe³ni heterogeniczny i zintegrowany
gospodarczo region. Paradoksalnie w dalszej kompensacji ró¿nic pomóc
mo¿e œwiatowy kryzys gospodarczy, który równomiernie dotkn¹³ wszystkie
pañstwa RMB, ale jego skutki s¹ bardziej dotkliwe dla gospodarek rozwiniêtych Ba³tyku Zachodniego ni¿ dla pañstw rozwijaj¹cych siê.
W 2007 r., kiedy kryzys powoli os³abia³ gospodarki Niemiec, Danii i Szwecji, kwit³a wymiana handlowa i poziom inwestycji zagranicznych w Polsce
i republikach ba³tyckich. PKB wynosi³o 6,5% w Polsce, 7,3% w Estonii i a¿
8% na Litwie, dla porównania Dania odnotowa³a PKB na poziomie 1,7%,
Niemcy 2,6%, a Szwecja 3,4%18. Rok 2008 przyniós³ jeszcze wiêksze za³amanie siê rynków Europy Zachodniej, co dalej os³abia³o Niemcy, Daniê i pañstwa
skandynawskie. W rezultacie PKB dla ca³ego Regionu Morza Ba³tyckiego
wyniós³ w 2009 r. rekordowo niski poziom 5,9%19, na co wp³yw mia³o g³ównie
spowolnienie dotychczas najbardziej rozwiniêtych gospodarek RMB (pomimo dodatnich wartoœci PKB w latach 2007–2009 w Polsce i republikach
ba³tyckich).
Obecnie Region Morza Ba³tyckiego charakteryzuje siê stabilnym wzrostem gospodarczym, który jest coraz bardziej wyrównany we wszystkich regionach. Jednoczeœnie w RMB obserwuje siê jeden z najwy¿szych chyba na
œwiecie wspó³czynników powi¹zañ i sojuszy politycznych, gospodarczych,
naukowych i kulturowych per capita, co daje podstawy sadziæ, ¿e rozwój bêdzie ca³y czas postêpowa³. Dodatkowo region wyró¿nia siê pod wzglêdem
poziomu innowacyjnoœci oraz inwestycji zagranicznych – w³adze lokalne regionów le¿¹cych bezpoœrednio nad Ba³tykiem musz¹ dostrzegaæ ten kapita³
i potencja³, jaki tkwi w RMB. W erze intensywnej globalizacji przed makroregionem ba³tyckim stoi wiele wyzwañ. Ma on du¿e szanse sprostania celom
wyznaczonym miêdzy innymi w Strategii Unii Europejskiej dla Morza Ba³tyckiego. S¹ to: RMB jako obszar zrównowa¿ony, jako obszar dobrobytu, jako
17

18
19

Handel zagraniczny Litwy w 2010 r., Wydzia³ Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Wilnie, http://vilnius.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,161,Handel_zagraniczny_Litwy_w_2010_r.html.
CIA World Factbook 2007.
Swedbank’s analysis of the economic conditions and structure of the countries around the Baltic Sea from a corporate perspective, Swedbank Baltic Sea Analysis, No 24, 30 June 2010, s. 3.
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obszar dostêpny i atrakcyjny oraz RMB jako obszar bezpieczny20. Taka wizja
Regionu Morza Ba³tyckiego mo¿liwa jest do zrealizowania do 2020 r. pod
warunkiem kontynuowania wspó³pracy wszystkich pañstw w regionie.
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Summary
Emerge of the Baltic Sea economic space
The paper presents definition of the region and basic characteristic of various scientific approaches to the problematic aspects of the Baltic Sea Region. Article also
identifies economic aspects of Baltic integration since 1990 until today presenting its
challenges and opportunities. Basic economic indicators are presented to allow better understanding of the economic transformation process in the region.

