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Összefoglalás: A Három tenger kezdeményezés 2017. július 6-án rendezett csúcs-
találkozója kapcsán nagy nyilvánosságot kapott az a lengyel geopolitikai koncepció, 
amely a közép-kelet-európai térség államainak összefogásán alapul. A tizenkét, tér-
ségbeli ország államfőjének részvételével lezajlott, tehát egyébként is nagyszabású 
találkozó jelentőségét Donald Trump amerikai elnök jelenléte is emelte. Bár maga 
a koncepció a lengyel külpolitikai gondolkodásban mintegy száz éve jelen van, a 
többi ország (köztük hazánk) közvéleménye valószínűleg először hallott szélesebb 
körben róla.

A visegrádi országok együttműködése az utóbbi években mintha új lendületet 
kapott volna; ennek hátterében elsősorban a migrációs válsággal kapcsolatban ki-
alakított, azonos véleményük áll. De lehetséges, hogy szerepet játszik benne annak 
a felismerése is, hogy az Európai Unió új tagállamai más területeken is hasonló 
kihívásokkal szembesülnek (elvándorlás a gazdaságilag fejlettebb uniós államokba, 
„agyelszívás”, a helyi kis- és középvállalkozások versenyhátránya a piacukon megje-
lenő multinacionális cégekkel szemben, stb.). Ennek fényében a magyar külpolitika 
számára lényeges a minél szélesebb körű rálátás a kezdeményezés hátterére és 
várható perspektíváira.

Abstract: In the context of the recent Three Seas Summit that took place in Warsaw 
with the participation of US president Donald Trump, a Polish geopolitical project 
based on the cooperation of the countries of Central and Eastern Europe, gained 
wider publicity. In my study, I first introduce the Intermarium concept that has been 
present in Polish political thinking for a hundred years, then review the immediate 
outcomes of the summit, the motives of the American involvement, and attempt to 
outline the possible future perspectives. The initiative, meant to complement, not 
to replace the V4 cooperation, although having controversial historical allusions 
that make it difficult for some countries to accept, is firmly backed by three coastal 
states: Poland, Croatia, and Romania and also supported by the current president of 
the United States. The necessity of developing infrastructure and energy security is 
given; however, future prospects of the project are heavily dependent on the backing 
or disapproval of the European Union, especially its key member Germany.

A koncepció háttere

A Három tenger kezdeményezés (lengyelül: Trójmorze) egy mintegy százéves 
lengyel geopolitikai elképzelésen, az Intermarium/Międzymorze [tengerköz] 
eszméjén alapul – bár több elemző is igyekszik cáfolni a két koncepció kö-

zötti kapcsolatot. Az elgondolás az első világháború után született, bár a gyökereit 
egyesek egészen a középkorig, a Jagelló-kori Lengyelország közép-európai hatalmi 
törekvéseiig, mások a 19. századi lengyel emigráns gondolkodókig vezetik vissza.

https://poland.pl/politics/foreign-affairs/european-added-value/
https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/dismissing-the-three-seas-initiative-is-counter-productive-for-brussels/
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A Lengyel–Litván Köztársaság szellemi örökségéből táplálkozó, némileg talán 
Kossuth Lajos „Dunai Szövetség” nevű föderációs tervével rokonságot mutató pro-
jekt alapeszméjének szellemi atyja a két világháború közti Lengyelország autoriter 
vezetője, Józef Piłsudksi marsall volt, de kapcsolódik a második világháború után 
a lengyel emigránsok által kialakított, az ukrán függetlenség támogatásáról szóló 
Giedroyc-doktrínához is. Lech Kaczyński lengyel államelnök volt az, aki végül felújí-
totta, és külpolitikája egyik vezérelvévé tette az évszázados gondolatot.

Kaczyński elnöksége idején fontos lépéseket is tettek a terv gyakorlatba való át-
ültetésére. Ilyenek voltak az Ukrajna, Azerbajdzsán, Grúzia, Moldova, Románia és a 
balti államok részvételével rendezett energetikai témájú találkozók, melyek célja egy 
olyan vezetékrendszer kiépítése volt, amelyen keresztül az azeri energiahordozókat 
Lengyelországba lehetett volna juttatni, s így azok hozzájárultak volna az európai 
energiaellátás diverzifikálásához is. Ezt a célt szolgálták a kaukázusi országokban 
tett látogatásai, amelyek során jó kapcsolatot igyekezett kialakítani a lengyel és a 
helyi elitek között.

A 2010-ben repülőszerencsétlenségben elhunyt Kaczyński párttársa, Andrzej 
Duda köztársasági elnökké választása után ismét terítékre került a projekt, amelyet 
az új államfő már beiktatási beszédében is egyik fő céljaként említett. (A „Duda-
doktrína” Lengyelország közép-európai és NATO-beli vezető szerepéről, az ország 
természetes szövetségesének tekintett többi közép-európai állammal való szoro-
sabb kapcsolatról, illetve egy, elsősorban monetáris ügyekben megvalósuló, kisebb 
mértékű európai integrációról szól.) Már 2015. végi romániai látogatása során arra 
buzdította a kelet-közép-európai országokat, hogy találják meg a közös hangju-
kat; kijelentette: Lengyelország arra fog törekedni, hogy a NATO növelje a térségbeli 
jelenlétét. Vele egy időben a román elnök, Klaus Johannis vendégül látta a balti 
államok, Szlovákia, Magyarország és Bulgária vezetőit is. A jelenlegi horvát köz-
társasági elnök, Kolinda Grabar-Kitarović szintén érdeklődést mutat az elképzelés 
iránt, amit az is bizonyít, hogy aktív részt vállalt az Adria–Balti-tenger–Fekete-ten-
ger között fekvő országokra vonatkozó kezdeményezésben, elsősorban ami az 
energiabiztonsági aspektust illeti.

Az Intermarium projekt, amelyet ABC-projektnek is szoktak hívni a három tenger 
lengyel nevének kezdőbetűi alapján (Adriatyckie, Bałtyckie, Czarne), értelemszerűen 
az általuk határolt régió országainak szövetségét jelenti. A térséget tág értelem-
ben úgy lehet elképzelni, mint egy nagyjából egyenlő szárú háromszöget, amelynek 
egyik szára a Pomerániai-öböltől (Balti-tenger) a Velencei-öbölig (Adriai-tenger), 
másik pedig a Rigai- vagy a Finn-öböltől a Fekete-tenger északi partjáig nyúlik. 
(Józef Piłsudski egyes tervei szerint kiterjedt volna Finnországra, egész Skandiná-
viára, Olaszországra és Görögországra is.) Azaz a koncepció magában foglal olyan 
államokat is, amelyek a 2017. júliusi találkozón nem vettek részt, és nem tagjai az 
EU-nak:  Fehéroroszországot, Ukrajnát és Moldovát, illetve az adriai térségből Bosz-
niát, Montenegrót, Albániát, Szerbiát, Koszovót és Macedóniát.

Az együttműködést a koncepció egyes változatai eltérő területekre terjesz-
tenék ki. Eredetileg valamiféle föderális államalakulatról lett volna szó (hasonló 

http://geostrategy.org.ua/en/komentari-ta-ocinki/item/800-misiya-dudi-povernennya-do-kontseptsiyi-mizhmor%E2%80%99ya-yuzefa-pilsudskogo-ta-ideyi-ukrayinsko-polskoyi-spivpratsi-ezhi-gedroytsya
http://geostrategy.org.ua/en/komentari-ta-ocinki/item/800-misiya-dudi-povernennya-do-kontseptsiyi-mizhmor%E2%80%99ya-yuzefa-pilsudskogo-ta-ideyi-ukrayinsko-polskoyi-spivpratsi-ezhi-gedroytsya
http://przeglad.org/wp-content/uploads/2013/08/09.pdf
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projektekben akkoriban nem volt hiány: pl. a kisantant vagy a kevésbé működő-
képes balti antant), végül azonban csak a lengyel–román szövetség valósult meg, 
1921-ben. A leghangsúlyosabb a védelmi-geopolitikai aspektus volt, tehát hogy a 
térség országai egységes katonai tömböt képezzenek Oroszország/a Szovjetunió 
és Németország között, és ellenálljanak azok imperialista törekvéseinek.

A mostani elképzelésben elsősorban az infrastrukturális, a gazdasági – azon 
belül is elsősorban az energiapolitikai, energiabiztonsági – szempontok az uralko-
dóak, és a katonai aspektus kisebb súllyal van jelen (bár a visegrádi négyek által 
2011-ben létrehozott, lengyel parancsnokság alatt álló közös harccsoport szintén 
az Intermarium által inspiráltnak tűnik). A lengyel vezetés érvelése szerint a Há-
rom tenger kezdeményezést nem érdemes párhuzamba állítani az Intermarium 
koncepcióval, ugyanis az az utóbbival ellentétben nem geopolitikai, hanem pusztán 
pragmatikus jelleggel bír. Ez azonban joggal vonható kétségbe, különösen azoknak 
a kijelentéseknek a fényében, amelyek a csúcstalálkozón Oroszország kapcsán el-
hangzottak. (De az Északi Áramlat 2 gázvezetékkel kapcsolatos áthallások okán 
akár a Németországgal való szembehelyezkedés sem feltétlenül légből kapott.)

A horvát elnök viszont nem rejtette véka alá, hogy az ő értelmezésében a gazda-
ságin túl politikai együttműködésről és a térség közös biztonságának szavatolásáról 
is szól a koncepció. Van olyan lengyel szakértő is, aki szerint a kezdeményezés 
üzenete az európai uniós mainstreammel szemben álló koalíció létrehozása. Ugyan-
akkor olyan vélemény is akad, amely szerint a régió infrastrukturális hálózatának 
fejlesztése a nyugati tagállamok gazdaságának is érdekében áll, mivel a térség így 
vonzóbb lesz a befektetők számára.

Bartosz Wiśńiewski külpolitikai szakértő azt hangsúlyozta, hogy a térség orszá-
gainak gazdaságában jelentős részt tesz ki az egymással folytatott kereskedelem: 
Lengyelország esetében ez 20 százalék, Horvátországéban 30, Lettországéban 
pedig 40 százalék. Kamil Zajączkowski, a Varsói Egyetem tanára arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a kezdeményezésnek a Lengyelországba érkező, egyre csökkenő 
uniós támogatások szempontjából is jelentősége van: a Nyugat-Balkán várhatóan 
nagyobb mértékben fog az EU-pénzekből részesedni, s az ottani infrastrukturális 
fejlesztésekből Lengyelország is kiveheti a részét.

A három tenger kezdeményezés csúcstAlálkozójA 
(2017. július 6.)

Maga a Három tenger kezdeményezés a lengyel és a horvát elnök közös 
ötlete volt, amely még 2015-ben született. Az idei csúcstalálkozója a má-
sodik volt: az elsőt 2016-ban, Dubrovnikban tartották.

Az idei értekezlet zárónyilatkozata azt hangsúlyozza, hogy dinamikus térségről 
van szó, amelynek fejlődése jelentős mértékben függ a régión belüli koordináci-
ótól, ezért a már meglévő (jórészt az uniós fejlesztési támogatásokból kiépült) 

http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
http://www.ceep.be/www/wp-content/uploads/2017/07/THE-SECOND-SUMMIT-OF-THE-3-SEAS-INITIATIVE-joint-declaration-2017.pdf
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kelet–nyugati összeköttetések mellett erősíteni kell az észak–déli kapcsolatokat is, 
elsősorban az infrastruktúra, a gazdasági és szociális interkonnektivitás terén. Erre 
a régión belüli közlekedési, energetikai és telekommunikációs hálózatok közötti kü-
lönbségek miatt is szükség van, amelyek hátráltatják a térség gazdasági fejlődését.

Az együttműködés célja az egész Európai Unió egységének, kohéziójának erő-
sítéséhez és fejlődéséhez való hozzájárulás. Fő fókusza a befektetések támogatása 
a gazdaság, a közlekedés, az energia-infrastruktúra, a környezetvédelem, a kutatás-
fejlesztés és a digitális kommunikáció terén. Prioritásai:

• a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztése. Ennek egyik része 
az előreláthatóan 2026-ra megépülő, Miskolcot és Debrecent is érintő Via 
Carpatia közlekedési folyosó, amely a Balti-, a Fekete- és az Égei-tengert 
kötné össze, és a tervek szerint a litvániai Klaipėdától Constanţába, illetve 
Szalonikibe vezet majd. (Ezenkívül három nagy projekt megvalósítását is 
tervezik: a Rail Balticáét, a Via Balticáét és az Északi Gázfolyosóét [Brama 
Północna]);

• az uniós energiapolitikai célok megvalósítása;
• közös gazdasági projektek;
• teljes szinergia az uniós politikákkal.

Egyértelmű tehát, hogy deklaráltan nem az EU-val versengő, hanem azt ki-
egészítő kezdeményezésről van szó. Erre utalhat a jelmondatában (Connectivity, 
Commerciality, Complementarity) szereplő complementarity is. A legfontosabb 
alapelvek között említi a dokumentum az EU-tagságot, a hosszú távú közös ter-
veket, az üzleti körök felé való nyitottságot. Az aláíró felek hangsúlyozzák, hogy a 
kezdeményezés nyitott a globális partnerek és a világ bármely részéről érkező üzleti 
szereplők felé. A csúcstalálkozó során megalakult a Három Tenger Üzleti Fórum is.

A zárónyilatkozat a kezdeményezést rugalmas államfői fórumként definiál-
ja, amelynek célja az üzleti szereplők, a kormányok és a civil szervezetek közötti 
együttműködés erősítése a regionális kapcsolatok fejlesztése révén, de a konkrét 
eredmények elérése mindenekelőtt az adott kormányok bevonásán múlik.

A találkozón Andrzej Duda lengyel államfő egy, a horvát elnök által megrendelt 
szakértői tanulmányra hivatkozva kijelentette, hogy több mint 150 nagyszabású 
infrastrukturális projektet lehetne megvalósítani Közép- és Kelet-Európában. A tér-
ségnek a közlekedési infrastruktúra tekintetében is be kell hoznia Nyugat-Európától 
való lemaradását. A horvát elnökkel közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kez-
deményezés fő célja az infrastruktúra-fejlesztés mellett a régió biztonságosabbá 
tétele, ami magában foglalja az energiabiztonságot is. Az államfők együttműködése 
ehhez ernyőként szolgál. A régió államait méltatva megjegyezte, hogy az érintett ti-
zenkét ország gyakorlatilag az Európai Unió egyharmadát teszi ki, 112 millió polgárral 
és az uniós átlag alatti (7 százalékos) munkanélküliségi mutatóval. Az észak–déli 
gázfolyosóval kapcsolatban kifejtette, hogy egyik fő célja annak biztosítása, hogy 
senki ne zsarolhassa a gázzal az európai országokat. A kezdeményezés három 
fő céljaként a következőket nevezte meg: modernizáció, integráció (elsősorban 

http://www.hirado.hu/2016/03/04/megepulhet-a-a-via-carpatia-kozlekedesi-folyoso-2026-ig/
http://www.hirado.hu/2016/03/04/megepulhet-a-a-via-carpatia-kozlekedesi-folyoso-2026-ig/


E-2017/30.

 A Három tenger kezdeményezés 7

észak–déli konnektivitás) és egyesítés (a régión belül, illetve felzárkózás az Unió 
többi részéhez).

Donald Trump szerint a tervek megvalósulása a biztonsággal és a szabad-
sággal kapcsolatos kötelezettségek mellett infrastrukturálisan is össze fogja kötni 
Közép-Európát egész Európával és a Nyugattal. Az amerikai elnök az új üzleti fó-
rumhoz hazája támogatását is megígérte. Hozzátette, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok célja az energiapiacokhoz való hozzáférés kiterjesztése, az energiakeres-
kedelmet korlátozó akadályok eltávolítása és az energiabiztonság növelése – azaz 
ugyanazok, mint amelyekre a közép-európaiak is törekszenek. Hangsúlyozta, hogy 
az USA soha nem fogja arra használni az energiát, hogy azzal nyomást gyakorol-
jon a kezdeményezés országaira, és azt sem fogja megengedni, hogy más állam a 
monopolhelyzetét kihasználva ezt tegye (világos célzás Oroszországra). A kezde-
ményezés nemcsak gazdasági fellendülést hozhat, hanem a részt vevő országok 
szuverenitását, biztonságát és idegen behatástól való mentességét is garantálja. 
Hozzátette, Amerika a kezdeményezés legerősebb szövetségese és állhatatos tá-
mogatója lesz.

Kolinda Grabar-Kitarović horvát elnök kiemelte, hogy a kezdeményezés nem va-
laki ellen irányul, hanem éppen ellenkezőleg: célja a kohézió erősítése Európában, az 
Európai Unióban és a transzatlanti közösségben.

A román államfő felajánlotta, hogy a soron következő, jövő évi csúcstalálkozót 
Bukarestben tartsák.

Az AmerikAi szál

Donald Trump amerikai elnök jelenlétét többféleképpen magyarázták; többek 
között azzal, hogy a csúcstalálkozó remek lehetőséget kínált neki, hogy ja-
vítsa a saját megítélését a NATO keleti tagállamai körében (amelyre az 5. 

cikkely alkalmazásával kapcsolatos kijelentései és oroszbarát imázsa vetnek árnyé-
kot). Ráadásul ezt úgy teheti, hogy közben jó példaként állítja a többi tagállam elé 
Lengyelországot, amely teljesíti az elvárt, a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi 
ráfordítást. A lengyelek számára viszont kapóra jött, hogy az amerikai elnök vendé-
gül látásával megcáfolhatják az ország külpolitikai izolációjáról szóló narratívákat. 
Lengyelország egyik ambíciója a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy közép-eu-
rópai energiaelosztó központ legyen. (Ezt célozza a Baltic Pipe projekt is, amely 
norvég gázt szállítana Dánia érintésével Lengyelországba, de azt az Északi Áramlat 2 
könnyen meghiúsíthatja.) Ehhez viszont szüksége van az amerikai befektetésekre.

Az Egyesült Államok térségbeli gazdasági jelenléte ugyanakkor biztonsági ga-
ranciákat is jelenthet. Trump támogatása ebben a kontextusban az orosz–német 
érdekeltségű Északi Áramlat 2-vel szemben az észak–déli gázfolyosó terve melletti 
állásfoglalásként értelmezhető (főleg, ha figyelembe vesszük az amerikai szenátus 
által nemrég elfogadott, majd Trump elnök által is jóváhagyott, az előbbi építésében 

http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
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részt vevő cégeket is sújtó szankciókat). Még inkább meglepő volt Trumpnak az 
orosz energiapolitika iránt megfogalmazott kritikája, amely nemigen van összhang-
ban az Oroszországról eddigi alkotott véleményével, de konzisztens az amerikai 
üzleti érdekeket előtérbe helyező felfogásával. Külön figyelmet érdemel az orosz 
destabilizációval kapcsolatos kijelentése, amelynek elemzése messzire vezetne, de 
valószínűleg legalább annyira szólt Lengyelországnak, mint Oroszországnak.

James L. Jones nyugalmazott tábornok, az Obama-kabinet nemzetbiztonsági 
tanácsadója úgy véli, a Három tenger kezdeményezésnek stratégiai prioritás-
nak kell lennie a Trump-adminisztráció számára, tekintettel annak a transzatlanti 
kapcsolatok szempontjából várható geopolitikai, geostratégiai és geoökonómiai je-
lentőségére. Hozzátette, hogy a közép-kelet-európai országok sokkal inkább az 
USA-hoz hasonlóan látják a világot és az őket érintő fenyegetéseket, mint az Ame-
rika hagyományos szövetségesének számító Nyugat-Európa, amelynek a projekttel 
kapcsolatos érdektelensége nyilvánvaló.

A németek valóban kritikusak a kezdeményezéssel kapcsolatban. (Egy, a 
Süddeutsche Zeitungban megjelent – eléggé durván általánosító – kommentár sze-
rint autoriter stílust képviselő, nacionalista és izolacionista kormányok szövetségéről 
van szó.) Ez nem is csoda, hiszen az együttműködés Németország ellensúlyozásá-
ról, illetve Varsónak a térségben esetlegesen betöltendő vezető szerepéről is szól. 
(Konrad Szymański lengyel EU-ügyekkel foglalkozó államtitkár a felszólalásában 
például azt mondta, a kelet-közép-európai régió megérdemli, hogy hallathassa a 
hangját, és ne csak a francia–német vezetést kövesse.) Franciaországgal együtt 
attól is tartanak, hogy a Trump-adminisztráció megkísérel éket verni a „régi” és az 
„új” Európa közé, ahogy azt Donald Rumsfeld próbálta 2003-ban. Trumpnak, aki-
nek a nyugat-európai vezetőkkel való kapcsolata korántsem felhőtlen, nagyon jól 
jönnek a szövetségesek Németország keleti szomszédságában. (A németeket már 
a 16+1 formátum is aggasztja, mert a kínai befolyásnak a térségbeli megerősödé-
sétől tartanak.) Ha Lengyelországnak nincsenek is ilyen tervei, nem lehet kizárni, 
hogy Trump a saját céljaira akarja felhasználni a kezdeményezést – amivel a len-
gyel vezetés nem feltétlenül van tisztában. A részükről nagyon ügyes diplomáciai 
manőverezésre van tehát szükség.

A csúcstalálkozóval egy időben megállapodás született az Egyesült Államok és 
Lengyelország között a legkorszerűbb technikát képviselő Patriot rakétarendszerek 
adásvételéről is (ezek a rakéták jelentik a leghatékonyabb védelmet az orosz rövid 
hatótávolságú rakéták ellen). Ez szintén a térség legnagyobb állama és Amerika 
közötti védelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését mutatja.

https://www.ft.com/content/03a9fd6a-51d8-11e7-bfb8-997009366969
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/making-the-three-seas-initiative-a-priority-for-trump
http://www.sueddeutsche.de/politik/g-gipfel-am-ufer-des-zwischenmeers-1.3559660
http://financialobserver.eu/poland/three-seas-summit-in-poland/
https://www.welt.de/politik/ausland/article166320555/Wie-Donald-Trump-Europa-spalten-will.html
https://www.economist.com/news/europe/21725025-angela-merkel-troubled-presidents-chumminess-putin-and-poland-germany-fears-donald
http://www.politico.eu/article/donald-trump-wants-a-do-over-in-europe/
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A megvAlósulás esélyei

Egyes országok előtt valószínűleg nehéz tisztázni a projektet annak a vádja alól, 
hogy lengyel hatalmi ambíciókat tükröz, hiszen olyan, egykor lengyel befolyás 
alatt álló, a lengyel államhoz tartozó területeket is érint, mint Ukrajna, Fehér-

oroszország, Litvánia (részben Lettország és Észtország). Emiatt ezek az országok 
minden bizonnyal hűvösebben, kisebb lelkesedéssel viszonyulnak a projekthez.

Ez elsősorban Litvániára lehet igaz, amely jelenleg viszonylag jó kapcsolatokat 
ápol ugyan Lengyelországgal, de a történelmi tapasztalatai miatt minden lengyel 
vezetésű dologra bizalmatlanul tekint. Ukrajna és Fehéroroszország valószínűleg 
szívesebben venne részt az együttműködésben, de a külpolitikai mozgásterük 
– érthető okokból – korlátozott. Feltehetően ugyanez mondható el a még nem 
EU-tag, de talán nagyobb mozgástérrel rendelkező nyugat-balkáni államokról is. 
(Esetükben inkább az eltérő fejlettség és az egymás közötti ellentétek jelenthetnek 
akadályt.) Csehországnak szintén vannak fenntartásai a projekttel kapcsolatban, 
mivel az szerintük túlságosan emlékeztet Piłsudski imperialista koncepciójára. 
(A két háború között Lengyelország és Csehszlovákia viszonya igen rossz volt, s 
ez volt az egyik oka a Tengerköz-koncepció kudarcának.) Nem meglepő, hogy a 
leglelkesebb a Lengyelországhoz hasonlóan elkötelezett atlantista Románia, illetve 
a némileg periferiális helyzetű és az EU-ban is újoncnak számító Horvátország. Ez 
utóbbi szempontjából szintén hátráltathatja a projektet a balkáni szomszédjaival 
való rossz viszony. Ám ha Lengyelország és ez a két állam elkötelezett az együtt-
működés iránt, az kezdetnek biztató, hiszen így a projektet máris támogatja a három 
(Balti-, Fekete-, Adriai-) tenger mentén fekvő egy-egy állam, illetve a térség (Ukraj-
nán kívüli) két legnagyobb lélekszámú országa.

Végső soron azonban két tényező határozza meg, hogy lehet-e jövője a kezde-
ményezésnek: van-e mögötte gazdasági érdek és politikai akarat?

Ami a gazdasági érdeket illeti, nem szabad túlbecsülni a régió gazdasági súlyát, 
mert bár együttesen az EU területének 28, a lakosságának pedig 22 százalékát teszik 
ki, a GDP-jének mindössze 10 százalékát adják. (Bár a gazdasági növekedés üteme 
gyorsabb, mint a régi tagállamokban.) Az együttműködés jelenlegi formátumában 
az összes ország EU-tagállam, így eleve szabadon áramolhatnak az áruk és a szol-
gáltatások a régión belül. Ráadásul hasonló adottságaik miatt a részt vevő országok 
éppen egymás vetélytársai az EU-n belül. Ahol a projekt hozzáadott értéket tudna 
nyújtani, az valószínűleg az energiapolitika, hiszen az energiaellátás diverzifikálása 
valamennyi részes ország közös érdeke lenne. Azaz függetlenséget jelenthetne az 
orosz gázszállításoktól. Ha Amerikát is érdekeltté lehetne tenni, az egyúttal pótlóla-
gos biztonsági garanciát is jelenthetne. Az Északi Áramlat 2-re válaszként felmerült 
ötlet, az észak–déli vezeték megvalósulása a német–orosz energiaügyleteket a 

http://foreignpolicy.com/2017/07/06/trump-stumbles-into-europes-pipeline-politics-putin-europe-poland-liquified-natural-gas-three-seas-initiative/
http://wyborcza.pl/7,75399,21976040,wylom-w-trojmorzu-czesi-nie-chca-byc-czescia-antyniemieckiego.html?disableRedirects=true
http://geopolityka.net/piotr-gil-drugi-szczyt-trojmorza-sukcesem-dzieki-wsparciu-usa/
http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
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közép-európai–amerikai energetikai együttműködéssel ellensúlyozná. Ezenfelül a 
tizenkét állam következetes kooperációja, közös álláspont kialakítása, a bilaterális 
helyett a multilaterális tárgyalások előnyben részesítése védelmet is jelenthetne 
Moszkva „oszd meg és uralkodj”-politikájával szemben. (Oroszország egyébként 
szintén rendkívül kritikusan viszonyul a projekthez, ami nem meglepő, hiszen alap-
vető gazdasági – illetve esetlegesen geopolitikai – érdekeit fenyegeti.)

Kérdéses viszont, hogy – figyelembe véve az egyes országok Moszkvával kap-
csolatos eltérő viszonyát – mennyire megvalósítható a közös álláspont kialakítása. 
A másik kérdés, hogy mennyire van fogadókészség a drágább amerikai cseppfolyós 
földgázra. Az első híradások szerint Magyarország például éppen a csúcstalálkozót 
megelőző nap írt alá megállapodást a Török Áramlathoz való csatlakozásról, ame-
lyen keresztül oroszt gázt vásárolhat. Egy hónappal később viszont a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nincs szerződés, csak a 
megvalósíthatósági tanulmány készült el. (A kezdeményezés országai közül Bul-
gária már korábban aláírt hasonló megállapodást.) További probléma lehet, hogy 
több részt vevő országnak hosszú távú gázszállítási szerződése van érvényben a 
Gazprommal.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a lelkes nyilatkozatok ellenére kevés 
érdemi lépés történt: a świnoujściei és a Krk szigeti terminál közötti összeköt-
tetés építése évek óta egy helyben áll; a Via Carpatia pedig ugyan több lengyel 
kormánynak is a prioritásai között szerepelt (bár csak a deklarációk szintjén), 
a lengyelországi 700 kilométeres szakaszából eddig alig 70 km épült meg. 
Tomasz Żornaczuk külügyi szakértő szerint a közlekedési projektek befejezését 
a kormány csak 2025 körül tervezi.

Európai uniós viszonylatban szintén eredményes lehet a közös érdekérvényesí-
tés, különösen a brexit utáni űrben, a német–francia tengely ellensúlyozása céljából. 
Felmerülnek olyan aggályok is, amelyek szerint a közép-kelet-európai államok el-
különülése a kétsebességes Európa eszméjét erősítené. Mateusz Gniazdowski, a 
varsói Keleti Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese szerint a kétsebessé-
ges Európa tény, és a régión belüli modernizáció, az infrastrukturális fejlesztések 
éppen a különbségek kiküszöbölését segíthetik elő. E tekintetben a projekt élet-
képessége nagyban múlik azon, hogy milyen lesz a politikai irányultsága a régi 
tagállamokkal szemben; konkrétan: hogy németellenes lesz-e, illetve hogy az EU 
és Németország olyanként fogja-e fel. Egyes országoknak ugyanis azért vannak 
fenntartásaik, mert attól félnek, a részvétel megronthatja a viszonyukat Berlinnel 
és Brüsszellel. (Ez elsősorban Ausztriára és Csehországra igaz, amelyek nem is ál-
lamfői szinten képviseltették magukat a csúcson. Cseh tisztviselők még a találkozó 
előtt annak a véleményüknek adtak hangot, hogy egy Németország nélküli közép-
európai szövetség nem lenne kívánatos; egy osztrák híroldal pedig megkérdőjelezte 
az ország részvételének illendőségét az „illiberális demokráciák” szövetségében. 
Ausztria lengyelországi nagykövete viszont egy interjúban szigorúan infrastruktu-
rális projektnek nevezte a kezdeményezést.)

http://wyborcza.pl/7,75399,22064318,ciszej-nad-ta-warszawa-rosyjskie-media-o-wizycie-donalda-trumpa.html
http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
http://index.hu/gazdasag/energia/2017/07/05/szijjarto_2019_vegeig_csatlakozunk_a_deli_gazfolyosohoz/
http://www.hirado.hu/2017/08/08/lmp-a-kormany-bebetonozza-az-orosz-energiafuggosegunket/
https://worldview.stratfor.com/article/who-are-president-trumps-friends-europe
http://biznesalert.pl/zornaczuk-budowa-trojmorza-do-2025-roku/
http://biznesalert.pl/zornaczuk-budowa-trojmorza-do-2025-roku/
http://biznesalert.pl/zornaczuk-budowa-trojmorza-do-2025-roku/
https://poland.pl/politics/foreign-affairs/european-added-value/
http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
https://www.tagesschau.de/ausland/polen-trump-101.html
http://derstandard.at/2000060911892/Drei-Meeres-Initiative-Wo-wir-dabei-sind
http://www.dw.com/pl/austriacki-dyplomata-tr%C3%B3jmorze-to-inicjatywa-infrastrukturalna-nie-polityczna/a-39630402
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Ebből a szempontból nem túl biztató előjel, hogy mindhárom meghívott EU-biz-
tos visszautasította a részvételt. (Lehet, hogy azért, mert csak a gazdasági részre 
hívták meg őket, az államfői találkozóra – amelyen Trump is jelen volt – nem). A hi-
vatalos német állásfoglalásról annyit lehet tudni, hogy július 18-án, tehát majdnem 
két héttel az esemény után Angela Merkel 45 perces telefonbeszélgetést folytatott a 
lengyel államfővel, gratulált neki a csúcstalálkozóhoz, és egyetértettek abban, hogy a 
Három tenger kezdeményezés Európát erősítő jellegű, és segít egyesíteni az Európai 
Uniót. Állítólag a német válasz a kezdeményezésre egy új európai infrastrukturális 
alap lehet, amellyel azt tesztelnék, hogy Lengyelország és szövetségesei valóban 
csak több külföldi befektetést szeretnének, vagy inkább geopolitikai céljaik vannak.

Az eseményre adott reakciók vegyesek voltak; jelentős részük határozottan ne-
gatív. Például olyan is akadt, amelyben – Trump részvételére is utalva – „páriák 
nemzetközi konferenciájának” nevezték a találkozót. Ugyanakkor az Euractiv egy cik-
ke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kezdeményezés akadályozása kontraproduktív 
lehet az EU számára, mivel a részt vevő országok eltérő hozzáállása miatt amúgy 
sem fenyeget annak a veszélye, hogy az valamiféle szeparatista, EU-ellenes blok-
ká fejlődjön, az elítélő nyilatkozatok viszont Lengyelországban hozzájárulhatnak a 
Brüsszel- és Berlin-ellenes retorika megerősödéséhez.

Szintén érdekes kérdés, hogy mi lesz az új kezdeményezés viszonya a visegrádi 
négyekhez. Mateusz Gniazdowski szerint a két együttműködés nem akadályozza, 
hanem kiegészíti egymást: például a Három tenger kezdeményezésben részt vevő 
országok elnökeinek támogatása hasznos lehet a V4+ formátum alkalmazásában, 
a más régiós országokkal való kapcsolat szorosabbra fűzésében; Lengyelország 
számára viszont továbbra is a visegrádi csoport marad az EU-n belüli fő multilate-
rális együttműködési forma.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_trump_in_warsaw_what_is_at_stake_for_poland_and_7306
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