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Od pewnego czasu narasta zainteresowanie perspektywami współpracy go-
spodarczej i politycznej państw basenu Morza Bałtyckiego. Znaczenie je j wzrosło 
zwłaszcza w wyniku przemian zachodzących w krajach Europy Srodkowo-
-Wschodniej, jak i wobec postępującego rozszerzania Unii Europejskiej - jak na 
razie o Finlandię i Szwecję, w dalszej perspektywie o Polskę i republiki bałtyckie -
Litwę, Łotwę i Estonię. 

Przejawem rosnącego zainteresowania tą problematyką jest fakt ukazania się 
na rynku wydawniczym monografii „Bałtycka integracja ekonomiczna" autorstwa 
prof. Anny Kisiel-Łowczyc z Uniwersytetu Gdańskiego. Pozycja ta stała się ważną 
wizytówką PWE w czasie ostatnich majowych warszawskich Międzynarodowych 
Targów Książki. 

Zasadniczą intencją autorki była odpowiedź na pytanie o specyfikę bałtyckiej 
drogi do Unii Europejskiej podlegających transformacji państw Bałtyku Południo-
wo-Wschodniego. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na znaczenie w tym 
procesie handlu zagranicznego i międzynarodowych związków kapitałowych. 

Autorka w kolejnych rozdziałach dokonuje prezentacji regionu Morza Bałtyc-
kiego, perspektyw integracji państw tego regionu poprzez handel, znaczenia 
i kierunków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w integracji państw regio-
nu Morza Bałtyckiego. Wskazuje też na miejsce Polski w ekonomicznej integracji 
regionu oraz przedstawia perspektywy bałtyckiej integracji ekonomicznej do 2010 r. 

Książka jest interesującą i wartościową monografią ukazującą stan obecny 
i perspektywy procesów integracyjnych dziesięciu państw regionu Morza Bałtyc-
kiego: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji 
i Rosji. 

Zdaniem Autorki Bałtyk jest przykładem unikatowego w skali świata procesu 
integracji. Region ten jest bowiem obszarem, w którym współistnieją różne gru-
py państw o rozmaitych doświadczeniach politycznych i zróżnicowanym pozio-
mie ekonomicznym. Jest to też obszar o niezwykle interesującym położeniu 
i strukturze geopolitycznej. Spotykają się tu i do pewnego stopnia przenikają roz-
maite inicjatywy integracyjne i regionalne: Unia Europejska, Europejski Obszar 
Ekonomiczny, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA, Rada Nordyc-
ka, NATO, Rada Państw Morza Bałtyckiego. Na szczególną uwagę zasługują im-
plikacje poszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Północnej - przystąpienie 
do niej Szwecji i Finlandii oraz plany w tym zakresie Polski i Estonii, a w dalszej 
perspektywie również Litwy i Łotwy. 
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Profesor Anna Kisiel-Łowczyc słusznie przedstawia złożoność problemów 
związanych z definicją regionu państw Morza Bałtyckiego. Poszczególni autorzy 
różnią się bowiem w poglądach jeśli chodzi o kwestie związane z definicjami, 
klasyfikacją i wyodrębnieniem omawianego regionu. Każda próba klasyfikacji 
i wyodrębnienia kryteriów spotyka się z argumentami za i przeciw. 

Autorka przedstawia w pracy charakterystykę regionu Bałtyku - morza, które 
jako jedyne zostało uznane za wewnętrzne morze Unii Europejskiej. Stara się 
udowodnić, że głównymi elementami integracji ekonomicznej są właśnie handel 
między krajami regionu Morza Bałtyckiego oraz bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne. O znaczeniu tego regionu w skali kontynentalnej i globalnej wystarczają-
co dużo mówi fakt, że ponad 15% handlu światowego pochodzi z regionu morza, 
które w skali globalnej stanowi zaledwie 0,1% powierzchni mórz i oceanów. 

Pracę uzupełnia niezwykle bogaty i interesujący aneks statystyczny. Dotyczy 
on struktury towarowej i geograficznej handlu zagranicznego państw leżących 
nad brzegiem Morza Bałtyckiego oraz wielkości i struktury zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich. Wydaje się, że obszerny materiał statystyczny i jego dogłęb-
na analiza to najmocniejsze strony opracowania. Bogata obudowa statystyczna 
książki imponuje, wzbudza podziw i szacunek, zwłaszcza jeśli wiadomo, że nie 
w każdym przypadku zdobycie tak szczegółowych danych było sprawą prostą. 

Stosunkowo sporo uwagi poświęcono istotnej z punktu widzenia specyfiki 
regionu problematyce ekologicznej i ochronie środowiska. 

Równocześnie jednak czytelnik odczuwać może pewien niedosyt. Wydaje się, 
że bardzo bogatemu materiałowi statystycznemu nie zawsze towarzyszy głębsza 
refleksja nad specyfiką regionu, złożonością i uwarunkowaniami jego rozwoju. 
Stosunkowo mało uwagi poświęcono procesowi poszerzania Unii Europejskiej 
o kraje tej części kontynentu, implikacjom współpracy bałtyckiej dla przyszłej 
Unii Europejskiej, politycznym aspektom współpracy regionalnej, wreszcie spe-
cyfice republik bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii i ich roli w procesach integracji 
bałtyckiej. 

Nie jest też wciąż do końca jasne, jaka - zdaniem Autorki - może i powinna 
być relacja pomiędzy integracją bałtycką a szerzej pojmowaną integracją euro-
pejską, i jakie są możliwe implikacje ekonomiczne i polityczne tego procesu dla 
krajów zaangażowanych. 

Analizując przejawy współpracy i integracji regionalnej Autorka stosunkowo 
mniej uwagi poświęciła Litwie, Łotwie i Estonii i ich miejscu w przyszłej Europie. 
W szczególności dość skromnie potraktowała ważne inwestycje infrastruktural-
ne (jak chociażby priorytetowej dla takich państw, jak Litwa, Łotwa i Estonia Via 
Baltica) oraz interesujące nowe przejawy programów regionalnych, jakimi są 
ważne inicjatywy naukowe i edukacyjne (utworzenie filii Stockholm School of 
Economics w Rydze, pierwsze inwestycje edukacyjne Norwegii na Litwie, dzia-
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łalność EuroFaculty oraz próby utworzenia Kolegium Stefana Batorego przy Uni-
wersytecie Wileńskim). W zasadzie nie mają one aż tak wielkiego znaczenia jak 
handel zagraniczny i zagraniczne inwestycje bezpośrednie, niemniej jednak im-
plikacje tych procesów mogą być bardzo istotne. Wydaje się to szczególnie ważne 
z punktu widzenia polskiej racji stanu. Nie bez znaczenia dla problemów regio-
nalnych jest też kwestia mniejszości narodowych i ich roli ekonomicznej i poli-
tycznej (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia). 

W nawiązaniu do omawianej, bardzo interesującej książki, nasunąć się może 
kilka głębszych refleksji. Sprawą niezwykle interesującą jest przyszła strategia 
geopolityczna i ekonomiczna republik bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Pozo-
staje kwestią otwartą, na ile kraje te zainteresowane są wzajemną współpracą 
i integracją, na ile zaś orientują się na integrację z Unią Europejską. Jest też nie-
zwykle interesujące, czy kraje te (a zwłaszcza Litwa) wybiorą drogę integracji ze 
strukturami euroatlantyckimi za pośrednictwem Europy Środkowej (np. Polski), 
czy też raczej przeważać będzie preferowana niekiedy (choć chyba niekoniecznie 
lepsza i skuteczniejsza) ścieżka skandynawska. Jest też kwestią otwartą przyszłe 
znaczenie związków z krajami dawnego ZSRR oraz współpracy w ramach bloku 
trzech małych republik bałtyckich. Jak wiadomo, tego rodzaju dylematy politycz-
ne i ekonomiczne stoją przed władzami i elitami Litwy oraz innych krajów. 

Słuszny jest pogląd Autorki, że znaczenie współpracy w ramach szeroko poj-
mowanego regionalnego bloku bałtyckiego jest też ważnym problemem dla 
Polski. Wiele zdaje się wskazywać, że nie był to kierunek - pomimo licznych de-
klaracji - wystarczająco przez naszą dyplomację i politykę gospodarczą doce-
niany. Przykładem niech będzie fakt, że jak na razie skala naszej obecności w re-
publikach bałtyckich, pomimo zauważalnego postępu, nie jest na miarę naszych 
aspiracji i możliwości. A przecież w okresie międzywojennym stosunki Polski 
z Estonią uchodziły za wzorcowe. 

Jest też sprawą otwartą, czy i na ile Polska wykorzystuje pozytywny stosunek 
do niej krajów skandynawskich, zwłaszcza w kontekście koncepcji budowy przy-
szłej „bałtyckiej" flanki Unii Europejskiej. Problem ten należy, jak się wydaje, po-
strzegać w kontekście złożonego stosunku do Unii Europejskiej tak samych 
Skandynawów, jak i społeczeństw krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warto 
by było głębiej zastanowić się, czy i na ile współpraca bałtycka może być istotna 
dla przyszłego kształtu Unii Europejskiej jako całości. 

Wiele spośród tych kwestii przeanalizowanych zostało w książce „Perspekty-
wy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Es-
tonią" przygotowanej w ramach Kolegium Gospodarki Światowej SGH pod 
redakcją Ambasadora RP na Litwie prof. dr hab. Eufemii Teichmann przy współ-
pracy dr Z. Matkowskiego oraz autora niniejszej recenzji. 
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Autorka (bądź korekta) nie ustrzegła się drobnych błędów rzeczowych: na przy-
kład na stronie 21 cieśnina oddzielająca Danię (a konkretnie Zelandię) od Szwecji 
nazwana został - nie wiedzieć czemu - Oversund. 

Pomimo wspomnianych usterek i niedoskonałości pracę uznać należy za dzie-
ło o znacznej wartości naukowej i poznawczej. Pogratulować można Autorce 
zwłaszcza zgromadzenia bogatego materiału statystycznego i wielu głębokich 
refleksji. Praca poszerza znacznie naszą wiedzę o regionie, w którym - jak by nie 
było - żyjemy, a o którego specyfice i perspektywach wiemy wciąż mniej, niż, 
zdawałoby się, powinniśmy wiedzieć. 

Tomasz Dołęgowski 


