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Összefoglalás: A Három Tenger Kezdeményezés 2018. szeptember 18-i bukaresti 
csúcstalálkozója lényegi előrelépést hozott a közép-európai államok együttműkö-
désében. A régió vezetői és az Európai Unió, valamint az Amerikai Egyesült Államok 
döntéshozói kifejezték a közös munkára vonatkozó szándékukat, és konkrét pro-
jekteket neveztek meg, amelyek annak alapját képezhetik. Közlekedési, energetikai 
és digitális hálózatok fejlesztéséről és összekapcsolásáról szólnak a Három Tenger 
Kezdeményezés keretében kötött megállapodások – jelentette be Klaus Johannis 
román államfő a megbeszélések eredményeit ismertetve. Főleg észak–déli infra-
struktúra-folyosók kiépítéséről van szó, s az elfogadott közös nyilatkozat leszögezi, 
hogy a kezdeményezésben részt vevő tizenkét tagállam a régiónak a nyugat-euró-
pai szinthez történő felzárkóztatását, azaz a „valós konvergenciáját” szorgalmazza, 
ugyanakkor a transzatlanti együttműködés erősítésének is a híve.

Abstract: The Bucharest Summit of the Three Seas Initiative held on September 18, 
2018 is a major step forward in cooperation among the Central European states. The 
regional decision-makers and their global partners expressed their willingness to 
cooperate, and specific projects were named. Agreements on the development and 
interconnection of transport, energy, and digital networks are under the auspices 
of the Three Seas Initiative, announced Romanian President Klaus Johannis, 
describing the results of the summit. They are mainly about building north–south 
infrastructure corridors, and the agreed Joint Declaration states that the 12 member 
states participating in the initiative are calling for the ‘convergence’ of the region to 
the Western European level, but also for the promotion of transatlantic cooperation. 
Hungary is a supporter of this endeavor, though we would confront also the financial, 
political, and historical challenges.

A HÁROM TENGER KEZDEMÉNYEZÉS TÖRTÉNETE

A Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger által határolt térség országai alkotta regi-
onális szervezet, a Három Tenger Kezdeményezés (Three Seas Initiative, TSI) 
tizenkét európai uniós közép-európai állam szövetsége, amelynek a 2016. 

augusztus 25–26-i dubrovniki alapítótalálkozón megfogalmazott célja a regionális 
párbeszéd és fejlesztési projektek megteremtése, széles körű nemzetközi támoga-
tással. A szervezet tagjai: Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlové-
nia. Valamennyi állam az utóbbi évtizedekben csatlakozott az EU-hoz. 2016-ban a 
TSI létrehozását kezdeményező lengyel és horvát köztársasági elnök egy olyan kö-
zös energia- és infrastruktúra-projektet nevezett meg, amelynek a megvalósítását 
ez a formátum támogathatná. A dubrovniki értekezleten jelen volt a kínai külügymi-
niszter-helyettes is, aki gazdasági együttműködést javasolt, valamint James Jones 
korábbi amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, aki a szervezetnek az Európa biz-
tonságában játszandó szerepét hangsúlyozta. A 2017. július 6–7-i varsói találkozón 

http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/summit-ul-initiativei-celor-trei-mari-s-a-incheiat-cu-succes-ce-a-castigat-romania-interviu-1530365
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/summit-ul-initiativei-celor-trei-mari-s-a-incheiat-cu-succes-ce-a-castigat-romania-interviu-1530365
http://three-seas.eu/
http://three-seas.eu/
https://3si-business.com/about/
https://visegradpost.com/en/2017/07/08/three-seas-initiative-trump-in-warsaw-supports-the-project/
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Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke üdvözölte az új demokráciákat, amelyek 
fontos szerepet töltenek be a kontinens biztonságának szavatolásában, és egyúttal 
útnak indította a Három Tenger Üzleti Fórumot.

A 2018. szeptember 17–18-i bukaresti csúcson elhatározták, hogy amerikai 
segítséggel hasznosítják a román tengeri talapzat szénhidrogénjét (a román tör-
vényhozás egyelőre blokkolta az erről szóló döntést), határozat született a térség 
kereskedelmi kamaráinak összefogásáról, valamint egy közös fejlesztési alap 
létrehozásáról írtak alá szándéknyilatkozatot. Az értekezlet fókuszában az energia-
politika, azon belül is a lengyel Świnoujściében levő LNG-terminálnak a Krk szigeti 
leendő gázterminállal tervezett összekötése állt. Ez utóbbi részeként elhatározták a 
magyar–szlovák gázvezetékek kapacitásbővítését. A tervek Achilles-sarka a 2,4 mil-
liárd köbméter éves kapacitásúra tervezett horvát terminál megépítése: egyelőre 
nincs elég pénz rá, mert a felajánlott európai uniós, magán és horvát állami keret 
nem elég – a washingtoni Atlantic Council kutatóintézet közleménye szerint. Ha a 
lengyel és a horvát kikötő vezetékes összeköttetése megvalósul, és olcsóbb lesz 
az amerikai LNG, akkor Közép-Európa energiaellátása jelentősen diverzifikálód-
hat. A román tengeri talapzati gáz a tervezett kitermelés mellett 15 év alatt kimerül, 
addigra azonban az amerikai LNG várhatóan versenyképes áron lesz elérhető. Az 
amerikai gáz ideiglenes kiváltását célzó román–magyar BRUA gázvezetéknek tehát 
prioritása lenne, és igen fontos szerepet töltene be az egész energiapolitikai straté-
giában.

A TSI a kelet-közép-európai térség gazdasági kohézióját erősítő, első ízben idén 
megszervezett üzleti fórumot is rendszeresíteni fogja. A fórumra nyugat-balkáni 
országokból, illetve a keleti partnerség államaiból is érkeztek üzletemberek, a szer-
vezők ebből is hagyományt akarnak teremteni. A TSI bukaresti csúcstalálkozóján 
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Rick Perry, az Egyesült Államok 
energiaügyi minisztere és Heiko Maas német külügyminiszter is részt vett. A talál-
kozón elfogadott nyilatkozat üdvözli a térség iránt tanúsított kiemelt érdeklődést, az 
EU és az USA részéről megnyilvánuló támogatást, és arról is döntés született, hogy 
a TSI – tekintettel a térséghez fűződő gazdasági érdekeltségeire – Németorszá-
got is partnerévé fogadja. Kelet-Közép-Európa országai számíthatnak az Egyesült 
Államokra az energiaellátásuk terén, mert megengedhetetlen, hogy az energiaszek-
tort büntetésként vagy a nemzetbiztonság veszélyeztetéseként játsszák ki egyes 
országok ellen – mutatott rá Perry a bukaresti találkozót záró sajtóértekezleten. 
Hozzátette: aggasztó, hogy a Krím félsziget annektálása óta Európának az orosz 
gáztól való függősége az addigi 30-ról 40 százalékra emelkedett, Amerika ezért is 
támogatja a TSI-t az energiaforrások változatosabbá tételében.

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-three-seas-initiative-s-bucharest-summit-focusing-on-energy
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/the-three-seas-initiative-s-bucharest-summit-focusing-on-energy
http://business-review.eu/news/us-secretary-of-energy-rick-perry-in-bucharest-europe-should-cut-dependence-on-russian-gas-diversify-energy-sources-184609


E-2018/34

5

KKI
E L E M Z É S E K

 A Három Tenger Kezdeményezés 

A KEZDEMÉNYEZÉS EDDIGI PROJEKTJEI

A Három Tenger Kezdeményezés bukaresti értekezletén született döntések 
mindenképpen üdvözlendők, hiszen térségünk összehangolt biztonsági, gaz-
dasági fejlődését szolgálják, ugyanakkor ha eredményeket akarunk elérni, 

tisztában kell lennünk az akadályokkal is. A 2016-ban létrejött szervezet egyelőre 
kevés konkrét eredményt mutathat fel, már csak az időszűke miatt is, de a műkö-
dése záloga, hogy gazdasági sikereket érjen el. Induláskor két nagyobb, közösen 
végrehajtandó projektet neveztek meg:

• A Via Carpatia úthálózat. 2016-ban írták alá a hozzávetőleg 3300 km hosz-
szú, autópályákból és gyorsforgalmi utakból álló, a tervek szerint 2026-ra 
elkészülő közlekedési folyosóról szóló megállapodást. Az elképzelések sze-
rint az új útvonal a Balti-tenger partján fekvő litvániai kikötővárost, Klaipėdát 
kötné össze a görögországi Szalonikivel, leágazással a romániai Konstanca 
és a bolgár–török határon levő Szvilengrád felé. Elvileg a tagországoknak a 
saját területükön már el kellett volna kezdeniük az építkezést, de az elmúlt 
két évben ez nem történt meg. Romániában még el sem kezdték, sőt konk-
rét tervek sem szerepelnek az új úttal kapcsolatban a kormányprogramban. 
Lengyelországban megkezdődött az autópálya építése, de csak kisebb 
szakaszokat fejeztek be, Bulgáriában pedig kínai finanszírozással tervezik 
megépíteni Rusze és Veliko Tirnovo között az autópályát. Kérdéses, hogy 
az EU és az USA mennyire támogatja a kínai jelenlét ez újabb megerősödé-
sét. Elmondhatjuk, hogy a Via Carpatia projekt alig haladt előre, és ha nem 
történik lényegi változás a lengyel és a román hozzáállásban, akkor 2026-ra 
biztosan nem fog megvalósulni.

• LNG-terminálok és gázvezetékek összekötése. Ez a projekt több megállapo-
dáson nyugszik, és alapvetően térségünk energiabiztonságát szolgálná. Célja, 
hogy a litvániai Klaipėdában 2014-ben, a lengyelországi Świnoujściében 
pedig 2015-ben átadott, valamint a horvátországi Krk szigeten megépíten-
dő LNG-terminálokat összekötő észak–déli gázvezetékrendszer létrejöjjön. 
Ezzel lehetővé válna az orosz földgáz alternatíváját jelentő, tengeren érkező 
cseppfolyósított földgáz eljuttatása a kezdeményezés országaiba. A projekt 
gyenge pontja, hogy az EU-nak van ugyan energiastratégiája, ugyanakkor a 
német–orosz Északi Áramlat 2 vezeték folyamatban lévő megépítése aka-
dályozza a közös, uniós szintű fellépést. Ha az EU nem lesz cselekvő részese 
a TSI projektjeinek, akkor nehezen elképzelhető a vezetékrendszer gyors 
megépítése a régiónkban, hiszen bizonytalan annak finanszírozási háttere.

https://deschide.md/ro/stiri/editorial/36937/Iulian-CHIFU--Concluziile-Summitului-Ini<021B>iativei-celor-trei-m�ri-Locul-Republicii-Moldova.htm#.W6TFIWHfOIA.facebook
https://deschide.md/ro/stiri/editorial/36937/Iulian-CHIFU--Concluziile-Summitului-Ini<021B>iativei-celor-trei-m�ri-Locul-Republicii-Moldova.htm#.W6TFIWHfOIA.facebook
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balti-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szaloniki
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konstanca
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szvilengr%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://www.gov.pl/infrastruktura/podpisano-umowe-na-realizacje-kolejnego-odcinka-szlaku-via-carpatia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awinouj%C5%9Bcie
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Krk_(sziget)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldg%C3%A1z
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1. ábra
A Via Carpatia terve

A HÁROM TENGER KEZDEMÉNYEZÉS
POLITIKAI KIHÍVÁSAI

Érdekes észrevennünk azt, hogy míg 2016-ban, a TSI beindulásakor a tag-
államok tárt karokkal fogadták a kínai részvételt, ezért volt ott a dubrovniki 
értekezleten a meghívottak között az akkori kínai külügyminiszter-helyettes, 

aki a Via Carpatiának az új selyemúttal való összekapcsolását javasolta. A bukaresti 
találkozón már nem hangzott el kínai együttműködésre való utalás. Kérdéses a TSI 
projektjeinek a retorikán kívüli, konkrét brüsszeli támogatása, és az USA és az EU 
aggodalmai miatt a kínai finanszírozás sem vehető készpénzek. A Nyugat fő ag-
godalma, hogy Kína európai üzletei versenyjogot sértőek, árudömpinggel szorítják 
háttérbe a helyi termelőket, valamint az itteni tevékenységük nehezen illeszthető be 
egy atlantista biztonságpolitikába.

http://www.nouvelle-europe.eu/en/three-seas-initiative-european-regionalism-supranational-nature
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A TSI további politikai gyengéje a meglátásom szerint, hogy nem tisztázódott 
a munkamegosztása és az együttműködési formája sem a Közép-európai Kezde-
ményezéssel, sem a Visegrádi Csoporttal, sem pl. a Craiova Csoporttal. (Az utóbbit 
2015-ben, a V4 mintájára hozta létre Románia, Szerbia, Bulgária és Görögország, és 
szintén egy regionális gazdasági, politikai és biztonsági együttműködés lenne – bár 
látható eredmények még nem születtek.) Ha a meglévő térségbeli együttműkö-
dések nem pontosítják a viszonyukat, akkor attól lehet tartani, hogy a működésük 
egymás ellen hat, s csökken a hitelük.

Sokkal sikeresebben is haladhatna a TSI biztonsági együttműködése, hiszen 
első lépésként ma még inkább csak a meglévő katonai, biztonsági struktúrák 
interoperabilitásának a megteremtése a feladat – amely egy tágabb politikai háttér-
rel egészíti ki a NATO-n belüli, Bukaresti Kilencek nevű regionális együttműködést. 
A NATO (helyi és központi szervei) melletti hasonló intézmény pl. az osztrák, cseh, 
szlovák, magyar, szlovén, horvát hadgyakorlatokra, konzultációkra létrehozott (és 
lengyel megfigyelőkkel működő) Közép-európai Védelmi Együttműködés (Central 
European Defence Cooperation, CEDC), amely 2015 után elsősorban a migráció ke-
zelésének a regionális eszközévé vált. Megemlíthetjük még a Salzburgi Fórumot, 
amely térségünk államainak a szervezett bűnözés és a csempészet elleni együttmű-
ködése, illetve több balti- és fekete-tengeri együttműködést is. Mindezen biztonsági 
szervezeteknek az összehangolását el tudná érni a TSI, amelynek az az előnye, 
hogy szélesebb körű részvétellel működő szervezet, és így jobban lefedhetné a re-
gionális biztonságban érdekeltek körét. Feltételes módban írtam, mert a biztonság 
felfogásának alakulása például attól is függ, hogy milyen irányt vesz Európában a 
német–francia együttműködés, amely egy, az Egyesült Államokkal továbbra is ko-
operáló, de függetlenebb biztonságpolitika felé halad. Ez az önállósodásuk viszont 
annak a függvénye, hogy lesz-e a közeljövőben élesebb afrikai vagy közel-keleti 
konfliktus – pl. egy kiújuló líbiai vagy szíriai polgárháború formájában –, amelyet újabb 
migránshullám követ, mert ebben az esetben a német–francia különutas bizton-
ságpolitika nem lesz elég a problémák kezelésére, és nőni fog az USA szerepének 
fontossága.

Mindezt természetesen Moszkva is élénken figyeli, hiszen a TSI „elődje”, az 1920-
as években létrejött lengyel Intermarium kezdeményezés jobbára a Szovjetunió, 
kisebb részben Németország ellen irányult. 2017 októberében találkozott Vlagyimir 
Putyin orosz elnök és Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő, amikor is az utóbbi 
arról biztosította orosz kollégáját, hogy a TSI „nem az amerikaiak trójai falova”, és 
nem Oroszország ellen kívánják fenntartani. Moszkva egyre érzékenyebben reagál 
a térségünkben zajló katonapolitikai fejleményekre, a fegyverkezésre, miközben úgy 
tűnik, elfelejti, hogy saját maga volt az okozója e folyamatnak. A Kreml aggodalma 
annyiban jogos, hogy a NATO–Oroszország Tanács tevékenységének blokkolása 
óta nem létezik olyan intézmény vagy fórum, ahol térségünk biztonságának va-
lamennyi érintettje jelen lenne, ott párbeszéddel csillapítanák a kedélyeket, és az 
egymás iránti bizalmat építenék. Ilyen értelemben a TSI tevékenységének folytatá-
sa a jó irányba tett lépés lehet, mert a regionális szinten érdekeltek teljesebb köre 
vesz részt benne, és markánsabban megjelenhet a véleményük – elősegítve a bé-
kés egymás mellett élést.

http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/97463-bukaresti-kilencek-a-nato-nyugat-balkani-nyitott-ajtos-politikaja-kedvez
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/55872
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A TSI-ben a globális biztonságpolitikai vonatkozások mellett felbukkan az EU 
belső feszültsége is. A bukaresti találkozón részt vevő Heiko Maas német külügymi-
niszter kifejtette, hogy hazája a szervezetben való rendes tagságért fog folyamodni. 
Meglátásom szerint a várható német tagság minden bizonnyal elősegíti a leg-
erősebb európai gazdaság együttműködését Közép-Európával, de ha figyelembe 
vesszük a jelenlegi politikai feszültségeket, ez nem lesz egy könnyű viszony. Itt el-
sősorban az EU, vagyis a döntő befolyású német–francia páros energiapolitikájára 
és demokráciafelfogására gondolok – azok mögött nem csupán technikai, hanem 
ideológiai és hatalmi érdekek is meghúzódnak. Az EU, valamint Lengyelország és 
Románia viszonyát terheli az épülőfélben lévő Északi Áramlat 2 gázvezeték; az 
Egyesült Államok által támogatott két állam Oroszország növekvő befolyásától 
tart. Önmagában ez a feszültség is jelzi, hogy a Három Tenger Kezdeményezés 
túlmutat a földrajzi határain. A TSI regionális kezdeményezés, de a tavalyi varsói 
találkozóján jelen volt Donald Trump amerikai elnök is, akinek a szabadságot és a 
nemzeti büszkeséget előtérbe helyező felszólalását igen kritikusan kommentálták 
a nyugat-európai médiumok és az uniós politikusok. Mind a keleti, mind a nyugati 
nyilvánosságban egy torz kép alakult ki a TSI-ről ettől, amelyben a tények figyel-
men kívül hagyásával, elfogult módon jelentek meg hol a brüsszeli politikusok, hol 
a nacionalista közép-európaiak. A nyilvánosságban elhangzottak következménye 
a bizonytalanság és a bizalmatlanság megjelenése volt. Mit lehet tenni, hogy ez az 
árnyék eltűnjön a TSI fölül?

Részben már történtek lépések a feszültség oldására. Jean-Claude Juncker 
EB-elnök a bukaresti találkozón az EU támogatásáról biztosította az addig egyolda-
lúan Amerika-barátnak tekintett kezdeményezést, ugyanakkor igen barátságosan 
felajánlotta Romániának, hogy az ország az uniós fejlesztési projektek regionális 
elosztó központja legyen. Mintha a V4-nek a kezdeményezésben meglévő túlsúlyát 
igyekezne kiegyensúlyozni. Tekintetbe véve, hogy az uniós országok közül Bukarest 
menedzseli a leggyengébben a brüsszeli finanszírozású projekteket, igen alacsony 
az EU-s pénzkeret romániai felhasználtsága, Juncker ajánlata inkább csak jelképes, 
hiszen nem várható, hogy rövid távon lényegileg javulna a román menedzsment-
képesség. Az EB elnökének baráti gesztusa tehát inkább a lengyel és a magyar 
félnek szánt figyelmeztetés és egyféle jelzése annak, hogy Juncker egy politikailag 
kiegyensúlyozottabb TSI-t támogatna. Ezt elősegíti, hogy Lengyelország és Romá-
nia lett a szervezet vezető párosa.

A TSI kihívásai közé tartozik még az 1920-as évekbeli lengyel Intermarium po-
litikai elmélet örökségének a tisztázása. Az akkori lengyel elnök, Józef Piłsudski 
nevével fémjelzett regionális összefogás célja az volt, hogy egy hatalmi erőközpont 
jöjjön létre a Szovjetunióval és Németországgal szemben. Az Intermariumot az 
akkori magyar kormányzat hasznosnak, de kivitelezhetetlennek tartotta, mert úgy 
érezte, hogy a kisantant (Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia szövetsége) nem 
kívánja feloldani Magyarországnak a régióbeli elszigetelését – ami helyes meglá-
tásnak bizonyult. A TSI a három tenger összekötésén kívül másban nem fedi az 
Intermarium elképzeléseit, alapvetően más a jellege. A 21. században ez már nem 
egy önálló katonai szerveződés, hiszen inkább csak a NATO hatékonyabb jelenlétét 
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tenné lehetővé, és erősítené a résztvevők egymás iránti megértését. A 2016-os ala-
pító értekezlet óta észrevehetően és folyamatosan erősödik a tagállamok igénye a 
gazdasági jellegű közös munkára. De nem helytállóak azok a nyugati médiahírek 
sem, hogy a TSI gyengítené az EU egységét, hiszen épp az uniós gyártási, gépipa-
ri együttműködést erősítené a szükséges infrastruktúra létrehozásával. Ez utóbbi 
nyilvánvalóvá is vált a tervezett TSI-projektek fényében. Ami a múlt örökségét illeti, 
talán Varsónak kellene pontosabban fogalmaznia a céljaival kapcsolatban, hogy 
eloszlassa az Intermarium emléke miatt érezhető kétértelműséget, vagyis egy ag-
resszív katonai szövetség irreális képét. E célból tettek is már lépéseket, s a lengyel 
kormányzati álláspont szerint a különbség alapvetően az, hogy a mostani kezde-
ményezésnek nincsen geopolitikai jellege, s csupán tisztán pragmatikus célokat 
tűztek ki a résztvevők.

A TSI-vel szembeni negatív érzések tompítását szolgálná a tagállamok ponto-
sabb költség-profit értékelése is, azaz egy olyan számítás, hogy mivel járulnának 
hozzá a kezdeményezéshez, és konkrétan mit szeretnének elérni a jóvoltából. Ez 
utóbbi a TSI-n kívüli országok döntéshozóit is megnyugtathatná. Azt is tudatosí-
tani lehetne, hogy a TSI biztonságpolitikai céljairól nem teljesen azonos módon 
nyilatkozik a varsói kormányzat otthon és külföldön. A Visegrádi Csoportban való 
együttműködés a bizonyíték arra, hogy nem a lengyelek, magyarok vagy mások 
nemzeti nagyságának, gőgjének a megtestesülése a kezdeményezés. Piłsudski 
Intermariuma egyszerűen a lengyel történelem egy belpolitikai alapfogalma, amely 
elkerülhetetlenül felbukkan minden regionális összefüggésben, de távol van attól, 
hogy szeparatizmust generáljon az EU-ban – gondoljunk csak a lengyel, balti, cseh, 
magyar erőteljesen EU-barát közvéleményre. Mindez érvényes Trump elnök ta-
valyi lengyelországi útjára is. Az Egyesült Államok szándéka az atlantista kötődés 
erősítése Lengyelországban és a térségben, amelynek hozadéka kell hogy legyen 
az amerikai befektetések és IT terjedése a régiónkban. A jövő majd megmutatja, 
mindebből mennyi valósul meg, de a lengyel gazdasági tervek jelzik, hogy az EU 
fontossága nem csökken Varsó számára, míg a jelentősebb amerikai kooperáció 
inkább csak távlati lehetőség.

A V4 elsődleges gazdasági partnere az EU, s az a gazdasági integrációnk fő 
terepe is. Éppen emiatt lehet az EU nyitottabb a TSI felé, és ezek a gazdasági tények 
teszik hamissá és kontraproduktívvá a kezdeményezéssel kapcsolatos nyugat-eu-
rópai „fanyalgásokat”. Különös összefüggés, hogy a V4, Románia, Horvátország és 
a baltiak mind erőteljesen tiltakoznak egy többsebességes EU kialakulása ellen, 
a konvergenciát célul kitűző TSI pedig egy hasznos eszköz lehet ebben a vonatko-
zásban. Ennek megfelelően a Három Tenger Kezdeményezést kifogásolók pedig 
éppen a többsebességes EU-t támogatják, és az uniós egységet veszélyeztetik. 
A TSI tagállamainak ezért tudatosabban kellene fellépniük, felmutatva, hogy szer-
vezetük az Európai Unió alapértékeit erősíti. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, a 
TSI-vel kapcsolatos vélemények hátterében az is felismerhető, hogy térségünk álla-
mai fokozatosan a saját kezükbe akarják venni a sorsuk alakítását, és ez különböző 
érzelmeket vált ki a nagyhatalmak részéről: aggódást az EU egysége és konvergen-
ciája miatt; esetleg ellenkezőleg: reményt az EU egységének és konvergenciájának 

https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968
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a megtörésére; de megjelenik az az EU-val kapcsolatos dilemma is, hogy az a tagál-
lamok felett áll, vagy azok szövetségét jelenti. Az eddig leírtakból kiderül, a TSI jelen 
projektjei az uniós tagállamok szövetségét és konvergenciáját szolgálja, miközben 
jobban érvényesül a térség államainak az akarata is.

ÉRTÉKELÉS

A TSI az indulásakor inkább egy USA-párti biztonsági kezdeményezés volt, 
emiatt a fontossága leginkább akkor nő, ha az Európai Unió szomszédsá-
gában konfliktus tör ki, mert olyankor Washington biztonságpolitikai szerepe 

is jelentősebbé válik. A TSI-nek a gazdasági része számottevően megerősödött az 
elmúlt 2 évben, ha a találkozókon született nyilatkozatokat nézzük, de a projektek 
megvalósulása nehézkesen halad előre. A régiós infrastruktúra kiépítése a berli-
ni és a brüsszeli politikusoktól is függ, az utóbbiak és a nemzetközi bankok pedig 
csak a mostani találkozón nyilatkoztak kedvezően. A TSI bukaresti értekezletén 
ambiciózus tervek hangzottak el, a megvalósítás módjáról kevesebb szó esett. Meg-
látásom szerint a Három Tenger Kezdeményezés sikere az érdekelt döntéshozók 
mellett a közvélemény támogatásától is függ, amelyet gazdasági eredményekkel 
lehet biztosítani. Ehhez viszont a lengyeleknek kissé gyorsabban kellene haladniuk, 
Romániának pedig legalább néhány száz kilométernyi autópályát kellene a saját 
területén rövid távon megépítenie.

A Három Tenger Kezdeményezésnek a nehézségekkel együtt és ellenére is 
komoly jövője van, és teljesen megfelel a magyar állami érdekeknek is. Elősegí-
ti a külpolitikai prioritásaink – szomszédság- és nemzetpolitika, gazdasági nyitás, 
energiabiztonság, cselekvő euroatlanti és uniós szövetség – sikerét. A TSI résztve-
vőinek a köre nem más, mint az EU új tagállamainak egy csoportja, amelyek egyben 
az Unió fejlődési motorjai is: jelenleg a kontinensen belül ezekben az államokban a 
legnagyobb a GDP növekedése (a nyugati EU-tagállamok átlaga jelenleg 1,5-2 szá-
zalék körüli). Az is fontos, hogy a nyugati befektetők e régióban igen magas profitot 
érnek el a magasan képzett és olcsó munkaerő következtében, vagyis ez az új infor-
mációs gazdaság ideális terepe. Ennek a fejlődési potenciálnak köszönhető, hogy 
az EU, az USA, az EB és Németország Bukarestben lelkesen jelezte, hogy beszállnak 
a TSI-be. A magyar politika nem fogja ezt passzívan szemlélni, hiszen itt a remek le-
hetőség, hogy hazánk brüsszeli ideológiai görcsök nélkül járuljon hozzá az európai 
projekt újraindításához – amelynek a TSI lehet az egyik húzóereje, már csak azért 
is, mert egy jó kompromisszum körvonalazódik ez ügyben az Egyesült Államok és 
az Európai Unió között. Márpedig mi lehet európaibb, mint regionális összefogással 
közös jövőt építeni, és demokráciát, biztonságot, jólétet kisugározni a szomszéd-
ságra? Nem csupán a Balkán, Kelet-Európa vagy a Közel-Kelet felé, hanem akár a 
Nyugat felé is, ahol jelenleg például olyan defetista ideológiák is divatosak, mint a 
replacement, amely egy felvilágosult elit vezetésével az elöregedő nyugati államok 
lakosságát afrikaiakkal és ázsiaiakkal egészítené ki.
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A TSI kilátásait javítja, hogy a nagy nemzetközi bankok (a Világbank, az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank) tervei között immár 
szerepel a Via Carpatia finanszírozása. Ami logikus is, hiszen Ukrajnában és Török-
országban már vannak hasonló projektjeik.

Európa biztonságának újjászervezésekor a nagy katonai bázisokat, repülőtere-
ket a nyugati országokban hagyták, kellő távolságra a NATO keleti határától ahhoz, 
hogy az első orosz csapások ne okozzanak meglepetést és károkat. Ugyanakkor 
fontos a régió jó infrastruktúrája is, hogy szükség esetén hatékonyan mozgathatók 
legyenek a NATO-erők. Ez Oroszországnak annyiban előnyös, hogy kiszámíthatób-
bá teszi a regionális biztonsági helyzetet, kezelhetőbbé a viszonyokat.

A TSI bukaresti értekezlete segített a Nyugat konszenzusépítésében, s nem csak 
a három nagy gazdasági témában, azaz az infrastruktúra, az energia és a digitalizá-
lás terén. A jövőben kiderül, mennyire valósul majd meg a Bukarestben elhatározott 
kamarai együttműködés. A tervezett 100 milliárd eurós befektetési alaphoz szük-
séges teljes összeg rendelkezésre állása nem biztos, abba még sok döntéshozó 
beleszólhat. A jövő évi ljubljanai értekezletnek azonban mindenképpen előrelépést 
kell hoznia a Három Tenger Kezdeményezés ügyeiben.


