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ROMÁNIA REGIONÁLIS POLITIKÁJÁNAK 
MEGJELENÉSE TÉRSÉGÜNK NEMZETKÖZI 

SZERVEZETEIBEN

Összefoglalás: A román részvételű regionális szervezeteket vizsgálva kitűnik, hogy 
három nagyobb csoportjuk van: az euroatlanti integrációt elősegítők, a fekete-
tengeri együttműködések és az újonnan létrejöttek (Három Tenger Kezdeményezés, 
trilaterálék). Utóbbiak inkább rá vannak hangolódva a kor kihívásaira, és biztató, 
hogy tanulva a múlt hibáiból igyekeznek egy-egy nagyobb, jól mediatizált projekttel 
megmozgatni, életet lehelni a kezdeményezésekbe (Három Tenger Kezdeményezés). 
A román politika jól látja lehetőségeit, és hosszú távon tervezve igyekszik nemzeti 
érdekeit érvényesíteni ezen szervezetekben. Magyarország a térségbeli politikájában 
jobban kapcsolódhatna távolabbi régiókhoz (Fekete-tenger térsége, Közel-Kelet, 
Baltikum, Kaukázus), ha a román tapasztalatot figyelembe véve, akár megfigyelői 
státussal, különleges megfigyelőként, projekt részeseként jelen lenne ezen szervezet-
mátrixban. A román részvételű regionális szervezetek működése összefügg, ezek 
komoly egyeztetési, tájékozódási, döntés-előkészítési fórumok – és tevékenységük 
akkor is érdekes számunkra, ha gazdasági hozadékuk csekély.

Abstract: The regional organizations with Romanian participation have three major 
groups: those facilitating Euro-Atlantic integration, the Black Sea co-operations, 
and the newly created (Three-Sea Initiative, trilaterals). The latter are more aligned 
with the challenges of the era and have learned from the mistakes of the past by 
focusing on larger, well-mediated projects ensuring better chances of success. 
Romanian politics understands the potential of regional organizations and seeks 
to pursue its national interests in these in the long run. Taking into consideration 
the Romanian experience, Hungary’s regional politics could be better connected 
to more distant regions (Black Sea, Middle East, Baltics, Caucasus), whether with 
observer status, or as a project member in this organization matrix. The operations 
of these regional organizations are interconnected, and they are serious forums 
for consultation, orientation and decision making - their activity is interesting to us 
even if their economic returns are low.

BELPOLITIKAI HÁTTÉR

A román társadalom erősen megoszlott a baloldalra szavazó vidéki, idősebb, 
hagyományosabb értékrendű fele és a jobboldali-liberális párti fiatalabb, városi, 
magasabban képzett fele között. A két tábor majdnem fele-fele arányban oszlik 
meg, de a baloldali csoport a hatalom folyamatosságának is köszönhetően jobban 
szervezett, és kiterjedtebb vidéki hálózatokkal rendelkezik. Utóbbiak vannak most 
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kormányon a szociáldemokrata és a liberáldemokrata (PSD–ALDE) párt koalíciója révén. 
Bár gyakoriak a szocialista párton, a PSD-n belüli hatalmi turbulenciák, amelyeket 
az idéz elő, hogy vezetőik ellen ügyészségi eljárások zajlanak korrupció miatt, 
valamint az erdélyi pártelit nehezményezi a forráselosztást – az ellenzék is 
megosztott, és nem rendelkezik konkrét programmal –, a kormány várhatóan 
kitölti 2020-ig tartó mandátumát.Az ellenzék fő ereje, a nemzeti liberálisok 
(PNL) nem tudnak 25% fölé kerülni a felmérésekben, gazdasági-szociális 
programjuk lényegileg nem különbözik a kormánypártokétól, így a külpolitikai 
elképzelésekben sincsen lényegi eltérés, inkább kisebb nézetkülönbségekről 
beszélhetünk. Románia félelnöki köztársaság, az alkotmány döntő befolyást ad 
a köztársasági elnöknek a kül- és biztonságpolitika alakításában. Klaus Johannis 
államfő elnökli a titkosszolgálatok által dominált nemzetbiztonsági tanácsot 
(CSAT), és az elnöki hivatal készíti el a kül- és biztonságpolitikai stratégiát, 
amelyhez a kormányoknak igazodniuk kell. Az elnöki hivatal és a kormány 
közötti nézetkülönbségek megjelennek a kül- és biztonságpolitikában is, aminek 
a hátterében az eltérő modernizálási stratégiák húzódnak meg. A Közép-
Európa-politikát befolyásoló tényezőként az elmúlt évek kormányválságai 
nyomán növekszik az államelnöki hivatal szerepe és befolyása a külpolitika, 
ezen belül a regionális politika alakításában. Az elnöki hivatal által képviselt 
titkosszolgálatok egy atlantista, Amerika-barát politikával a hadsereget 
fejlesztenék, és a katonai középhatalmi státusz révén válnának regionális 
energiaelosztóvá, IT-, hadiipari központtá. Ez összefüggésben van a bukaresti 
politikai elit azon elképzelésével, amely a katonai középhatalmi szerepét 
szeretné nemzetpolitikai (a Moldovai Köztársaság esetében) céljai érdekében 
is kamatoztatni. A kormányoldalon inkább az EU-ba irányuló exportra, uniós 
államokból érkező gépipari befektetésekre alapoznák az ország modernizálását, 
ennek megfelelően készítik elő a szakmunkát támogató oktatási és az uniós 
források felhasználását elősegítő adminisztrációs reformot.

Egyre erősödik egy más jellegű megoszlása is a román politikának: az erdé-
lyi, partiumi és bánsági részek a gépipar és az IT révén gyorsabban fejlődnek 
gazdaságilag, és a felmérések szerint az itteni lakosok inkább Németország-
hoz és a hagyományos közép-európai partnerekhez közelítenék hazájukat. 
A regáti részek (Ó-Románia) Bukarest kivételével súlyos gazdasági-társadal-
mi problémákkal küszködnek, folytatódik a kivándorlás, egész vidékek népte-
lenednek el. Az itteniek inkább az Egyesült Államokat látják főbb partnernek, 
és előtérbe helyeznék az állam szerepét a gazdaságban.

ELTÉRŐ ELKÉPZELÉSEK 

Ahhoz, hogy megértsük szomszédunk térségbeli politikáját, a nagyrégiónk-
ban lévő összetett román politikát és a regionális szervezetekben való tevé-
kenységét vázolom. Itt jegyezném meg, hogy a román külpolitikai kultúrában 

http://vasiledancu.blogspot.com/2017/12/bilantul-politic-al-anului-2017.html?m=1
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kevésbé használt és ellentmondásos fogalom Közép-Európa, gyakran a volt 
Osztrák–Magyar Monarchiával azonosítják, tehát inkább történelmi elnevezés. 
Szomszédunk hivatalos külpolitikája nem használja a Közép-Európa önálló fo-
galmat, inkább csak konkrét összefüggésekben találhatjuk meg, például a 
Visegrádi Csoporttal kapcsolatos témákban. 

Mint az a román Külügyminisztérium honlapján megjelenik, földrajzilag a 
magyar gyakorlatnál szélesebb körben értelmezik regionális politikájukat. 
Ennek oka lehet, hogy az ország közvetlen szomszédjai eltérő európai kultúr-
körökhöz tartoznak, és történelmi okokból sem feszültségmentes a kapcso-
latuk egymással, ezért a siker érdekében és atlantista politikájának hozadé-
kai reményében Bukarest tágítja régiója körét, és főleg lengyel, valamint török 
partnerséget keres. Utóbbi igyekezetek viszont nem voltak eddig túl sikere-
sek, Varsó inkább a Baltikumban van lekötve, Ankara pedig javítja kapcsolatait 
Moszkvával.Bár gazdasági érdekei a közép-európai térség felé kellene közelít-
sék Romániát, nem alakult még ki ennek megfelelő, összefüggő bukaresti poli-
tika – lásd a V4-gyel való hullámzó viszonyát. Így tavaly több V4-fórumon jelen 
volt román fél, de az idén mintha alábbhagyott volna az érdeklődés irántunk.

A román politikai elit külpolitikája a belpolitikai modernizációs stratégiák 
különbsége miatt sem összefüggő. Az elmúlt években a kormány Európa-
központú külpolitikáját képviselő Teodor Meleșcanu külügyminiszter igen ak-
tívan építette a kapcsolatokat francia, német és V4-espartnereivel, többször 
tárgyalt magyar partnereivel is. Meleșcanu kezdeményezte, hogy a Visegrádi 
Csoporttal egyeztessenek uniós ügyekben (migráció, brexit, EU-reformok) kö-
zös álláspontok kidolgozására. Klaus Johannis elnök viszont több alkalommal 
kijelentette, hogy nem tartja „reálisnak” a V4-gyel való együttműködést, mert 
országának „más érdekei és politikai értékei vannak”. 2018-ban eddig inkább 
az elnöki hivatal külpolitikája került előtérbe amerikaifegyverzet-vásárlási, regi-
onális biztonságpolitikai ügyekben. Az elnöki hivatal külpolitikájának a legfon-
tosabb középtávú célja, hogy az amerikai eszközök segítségével (rakétaelhá-
rító rendszerek, légierő- és páncélos egységek fejlesztése, tengeri, szárazföldi 
hadgyakorlatok, hibrid katonai képességek fejlesztése) összekösse a fekete-
tengeri, a kelet-európai és a balkáni biztonsági teret – ezt az elnöki hivatal által 
kidolgozott stratégiában követhetjük nyomon.

A román elnöki hivatal kommunikációjában 2018 elején előtérbe került a 
Három Tenger Kezdeményezés. Bukarest egy minimális koherenciát szeretne 
létrehozni a NATO balti-tengeri, valamint fekete-tengeri biztonsági működé-
sében. Ennek sikere érdekében viszont gazdasági és infrastruktúra-projektek 
is kellenének, amelyek nem körvonalazódnak, így például az észak–dél irá-
nyú autópálya megépítése (Via Carpathia). A gazdasági projektek hiányában 
meglátásomban a román regionális politika nehézségekbe fog ütközni, mert 
például nehezebben tud társadalmi támogatottságot nyerni.

http://mae.ro/node/1434/2
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-magyar-roman-kapcsolatok-es-romaniai-megitelesuk-2017-ben/443
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-magyar-roman-kapcsolatok-es-romaniai-megitelesuk-2017-ben/443
http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
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A 2016–2020-AS ROMÁN KÜLPOLITIKAI PROGRAMRÓL 
ÉS REGIONÁLIS SZERVEZETEKRŐL

Az alábbiakban a román kormányprogram részeként a Külügyminisztérium 
külpolitikai programját foglalom össze, kiemelten a közös térségünkre vo-
natkozó részt. 

Románia külpolitikájának a térségbeli politika a negyedik pillérje, az EU, 
a NATO-biztonság, valamint a külgazdaság után. A hivatalos álláspont szerint 
a regionális kapcsolatok fő célja a politikai párbeszéd kialakítása és a térség-
beli projektek fejlesztése. Bukarest előtérbe helyezi azt a megközelítést, hogy 
egy sor biztonsági és gazdasági kihívást „közösen kell kezeljünk a hatékonyság 
érdekében”. A román külügyi programban kitérnek arra, hogy térségünk bizton-
sága globálisan is egyre fontosabb. Régiónk együttműködése az EU és a NATO 
komplementáris politikája kell hogy legyen, vagyis összefüggést kell létrehozni 
az EU, a NATO és a regionális politikák között. A megfelelő biztonsági környezet 
„előnyös a gazdasági fejlődés számára”.Szomszédunk igen serényen tevékeny-
kedik regionális szervezetkben, és ezek által is igyekszik összekötni a Balkán, 
a V4, Kelet-Európa, a Kaukázus és a Közel-Kelet igen összetett folyamatait. 
A román részvételű regionális szervezeteket alább ismertetem, már csak azért 
is, mert az egymás közötti viszonyuk fényt derít szomszédunk elképzeléseire. 

SEECP – South East European Cooperation Process. 

Délkelet-európai Együttműködési Folyamat1996-ban jött létre bolgár kezdemé-
nyezésre, célja a balkáni államok párbeszédének az elősegítése, a bizalom és a 
stabilitás megteremtése. Az intézmény a balkáni térség nyugati integrációját 
szolgálja, Magyarország nem tagja.  Éves rotációs elnöksége van, amelyet a 
tagállamok külügyminisztériuma lát el. Éves találkozókat szerveznek külügyi, 
államfői és kormányfői szinten. Relatív fontosságát az adja, hogy Törökország 
is tagja.  A sajtó szerint a török–görög rivalizálás az utóbbi években lefagyasz-
totta a szervezet működését. Ankara többnyire nagyobb forrásokat ígér a kö-
zös infrastruktúra kialakításához, mint Görögország, a közös célokban nehe-
zen tudnak megegyezni. A 15 éve beharangozott nagy közös projektjük lenne 
a Fekete-tenger körüli autópálya megépítése, amelynek megvalósítását viszont 
meg sem kezdték. Fontos tevékenysége például a fekete-tengeri és az égei-ten-
geri halászat, hajózás koordinálása, közös mentési és katasztrófaelhárító ak-
ciók szervezése. A SEECP a gyakorlatban inkább egy eszmecserefórum, amely 
az együttműködés révén a nyugati integrációt kellene elősegítse, de a szerve-
zetben megjelennek a térségbeli feszültségek is, például az energiapolitikában. 
Románia gazdasági hozadékot várna a SEECP-től, de ezt akadályozhatja még 
az is, hogy a szervezet a fekete-tengeri nem orosz kapcsolatok fórumaként 
szolgál, és ezért például Törökország szerepe ellentmondásos. Hazánknak a 
szervezet biztonsági és gazdasági működése egyaránt fontos lehet. 

http://mae.ro/node/1606
http://mae.ro/search/node/seecp
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RCC – Regional Cooperation Council. 
Regionális Együttműködési Tanács

Az RCC-t a 2008-as szófiai ülésén hozták létre abból a célból, hogy „elősegít-
se a délkelet-európai államok együttműködését az euroatlanti szervezetekkel 
az integráció érdekében, az itt élő lakosok hasznára”. A Stabilitási Paktum 
utódszervezete, Szarajevóban van a titkársága. A Balkán államai mellett tagja 
még az RCC-nek maga a NATO és az EU, valamint a Világbank, a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet, az OECD, az EBRD bank (Európai Újjáépítési és Fejlesz-
tési Bank), az EBESZ és az ENSZ néhány szakosodott szervezetének európai 
képviselete. Elvben az RCC fő feladata operációs hátteret adni a SEECP-nek, 
a gyakorlatban fontossága csökkent az elmúlt években, mert túl heterogén 
érdekek jelennek meg benne. Felfogható a Nyugat egyik eszközeként, hogy a 
Balkánt pacifikálja, demokratizálja, és elősegítse a piacgazdaság fejlődését. 
A bonyolult szervezetben nehézkes a döntéshozatal, bár tevékenysége igen-
csak hiánypótló lenne. Nem tud sok eredményt felmutatni, a német–francia 
páros számára még nem tisztázott a szerepe, az Egyesült Államok pedig el-
sősorban a biztonságpolitikában érdeklődik utána. Az elmúlt évek tanulsá-
ga, hogy gazdasági, infrastruktúra-projektek hiányában nehézkesen haladnak 
előre a biztonsági, bizalomépítési, igazságügyi feladatok is. A nyugati mér-
sékelt érdeklődéshez társul a Balkán államainak csekély együttműködési 
készsége, így például utóbbiak egymás közötti kereskedelme igen szerény. 
Magyarország tagja a szervezetnek. A fő kihívások folyamatosak, Boszniában 
például erős az etnikumok közötti feszültség, gyenge a gazdasági együttmű-
ködés, az RCC-nek ez lehet az egyik működési terepe. Az RCC-nek tehát lenne 
feladata továbbra is. A magyar és a román fél a főbb ügyeket hasonlóan látja a 
Nyugat-Balkán biztonságát illetően, együttműködünk számos vonatkozó ügy-
ben (Albánia, Montenegró, Macedónia euroatlanti integrálása) – mindez elősegíti 
az RCC-ben való kapcsolatunkat is.

SECI – South East European Cooperation Initiative. 
Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés

A balkáni államok biztonsági párbeszéd és szervezett bűnözés elleni intéz-
ménye kellene hogy legyen, de az utóbbi években kevés aktivitást mutat, in-
kább csak azért került az első helyre a román Külügyminisztérium vonatkozó 
fejezetében, mert többször ülésezett Bukarestben, és Románia tartalommal 
szeretné megtölteni működését. 1996-ban jött létre Erhard Busek akkori oszt-
rák helyettes kancellár és Richard Schifter amerikai külügyminiszter-helyet-
tes kezdeményezésére. A térség EU- és NATO-integrációját segítendő kap-
csolatokat teremt, tárgyalási fórumot nyújt. Hazánk is tagja a Bécs-központú 
SECI-nek. A SECI érdeme az RCC létrehozásában való közreműködés.

http://mae.ro/search/node/rcc
http://mae.ro/search/node/seci


E-2018/44

8

KKI
E L E M Z É S E K

 Románia regionális politikájának megjelenése...

CEI – Central European Initiative. 
KEK – Közép-európai Kezdeményezés

18 közép-európai és balkáni állam a tagja, titkársága 1996-tól Triesztben van. 
Elődjét, a Quadragonalét Ausztria, Magyarország, Olaszország és Jugoszlávia hozta 
létre 1989-ben Budapesten, regionális bizalomépítési céllal, majd a szervezet fokoza-
tosan bővült célokkal és tagállamokkal is. Az 1990-es évek elején jó szolgálatot tett a 
délszláv válság tárgyalásos megoldási kísérleteiben, mert fórumot tudott teremteni 
a különböző politikai rendszerek és nézetek számára. Az utóbbi évtizedben csökkent 
fontossága, és a gazdasági, szociális projektek kerültek előtérbe. Ausztria és Olasz-
ország kellene legyenek a fejlesztési projektek legnagyobb donorjai, de mind Róma, 
mind Bécs hullámzó érdeklődést mutat a CEI/KEK iránt, voltak például olyan olasz 
kormányok, amelyek tartózkodtak a Balkán ügyeibe való erőteljesebb bekapcsolódás-
tól. A szervezet jelenleg inkább a politikai párbeszéd fórumaként működik, és időnként 
közös üzeneteket fogalmaz meg az EBESZ, az EU, az OECD felé. Jelenleg van néhány 
együttműködési terület, ahol részben EU-s finanszírozással a tudásalapú gazdaság, 
a közös infrastruktúra, a szabad nyilvánosság létrejöttét igyekeznek elősegíteni. Ezen té-
mák vitelét a CEI/KEK három szinten végzi: nemzeti koordinátorok, rendszeres kor-
mányfői és külügyminiszteri találkozók. A nemzeti koordinátorok felelősek a projektek 
megvalósításáért. Léteznek a CEI/KEK-parlamentek, valamint az Ipari és Kereskedel-
mi Kamarák találkozói, bár ezek elég rapszodikusak, és a konzultáción kívül nincsen 
pontos feladatuk. Magyarország aktív a szervezetben, többször látta el elnökségét, és 
kezdeményezte új tagok felvételét, például Románia esetében. Románia tagfelvételé-
nek támogatása jelzi jó partnerségünket, ugyanakkor a Balkán újjáépítésében a ma-
gyar és a román vállalatoknak nem sikerült komolyabb megrendeléseket elérniük. 
A CEI/KEK-ben létrejött jó román–magyar együttműködést lehetne átvinni a BSEC-be.

BSEC – Organization of the Black Sea Economic Cooperation. 
Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet

1992-ben jött létre török kezdeményezésre, a fekete-tengeri gazdasági együttmű-
ködés összehangolása céljából. Szerteágazó kapcsolatai és működési területei 
vannak, számos nem tengerparti állam is a tagja vagy megfigyelője, hazánk részt 
vesz ebben az együttműködésben. Az EB-vel, amerikai magánintézményekkel 
(egyetemekkel, cégekkel) és a német Konrad Adenauer Alapítvánnyal közösen is 
vannak projektjei. A BSEC-ben Románia által felügyelt terület a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem. A szervezet fő erénye, hogy a főleg török tőkével működő Fekete-
tenger Fejlesztési Bank (BSTDB) révén határon átnyúló vállalkozásokat támogat. 
Fontosságát az is adja, hogy Oroszország tagja a szervezetnek, nemzetközi kap-
csolatainkban egyre kevesebb az az intézmény, amelyben a Nyugat és Oroszor-
szág partnerek.  A BSEC fő mozgatója, Törökország gazdasága évek óta gyengél-
kedik, de jelek vannak arra, hogy a BSEC megújulva indul 2020 után. A térség jóval 
a világátlag felett fejlődik, megfontolandó lehetne hazánknak a megfigyelői státusz 
elnyerése – amelyben a román fél segítséget nyújthat.

http://mae.ro/search/node/initiativa%20central%20europeana
http://mae.ro/node/1500
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DCP – Danube Cooperation Process
Dunai Együttműködési Folyamat

Osztrák–román kezdeményezésre jött létre 1992-ben, az EB Délkelet-európai 
Stabilitási Paktuma részeként, főleg EU-s finanszírozással. A budapesti Duna 
Bizottság feladatait részben lefedi. A szervezet létrehozásában Magyarország 
nem játszott kiemelt szerepet. Kisebb Duna menti helyi környezetvédelmi, turiszti-
kai, infrastruktúra-projektek koordinálása zajlik a szervezetben.

Black Sea Synergy – Fekete-tengeri Szinergia

2007-ben hozta létre az Európai Tanács román, görög, bolgár kezdeményezésre, 
célja az EU fokozottabb bevonása a fekete-tengeri térség gazdasági, biztonsá-
gi folyamataiba. Elsősorban egyeztetési fórum, uniós politikákat kezdeményez 
például a Kaukázus felé. Létezik civil társadalom fóruma. Külpolitikánk Déli 
Nyitása keretében tájékozódik a szervezet működésről. A román álláspont az, 
hogy ebben a térségben a krími események után rosszabbodott a biztonság, 
ezért komolyabb NATO- és uniós lépésekre van szükség. Az EU nem mutatott 
eddig összefüggőbb elképzelést a térség biztonsága erősítése érdekében, ezzel 
szemben a NATO 2016-os varsói csúcsértekezletének dokumentumában már sze-
repel egy terv a térség biztosítására.

A Három Tenger Kezdeményezés – Three Seas Initiative – TSI 

A 2016-ban létrejött, 12 EU-tag regionális szervezet 2018. szeptember 18-i bukaresti 
csúcstalálkozója lényegi előrelépés a közép-európai államok együttműködésében, 
amennyiben az itteniek és az ezen a körön túli döntéshozók kifejezték együttműkö-
dési szándékukat, és konkrét projekteket neveztek meg. Közlekedési, energetikai és 
digitális hálózatok fejlesztéséről és összekapcsolásáról szólnak a megállapodások 
a Három Tenger Kezdeményezés keretében – jelentette be Klaus Johannis román 
államfő a bukaresti csúcstalálkozó eredményeit ismertetve. Főleg észak–déli 
infrastruktúra-folyosók kiépítéséről van szó, az elfogadott közös nyilatkozat leszö-
gezi, hogy a kezdeményezésben részt vevők a térség nyugat-európai szinthez tör-
ténő felzárkóztatását, azaz „valós konvergenciáját” szorgalmazzák, ugyanakkor a 
transzatlanti együttműködés erősítésének is hívei. 

Bukarestnek vannak kistérségi és háromoldalú együttműködései is, amelyek 
közül a lengyel–román–török talán a legfontosabb. Ez utóbbi biztonsági témák-
ra összpontosít, és tervezik a hadiipari fejlesztések, valamint a hadseregépí-
tés összehangolását. Hasonlóan biztonságközpontú a bolgár–ukrán–román 
trilaterálé, amely fekete-tengeri flottagyakorlatokban, katasztrófaelhárítási pro-
jektekben ölt testet. Mindezek a trilaterálék áttételesen hatnak Közép-Európa 
térségére is. 

http://mae.ro/node/46385
http://mae.ro/node/1502
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://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/summit-ul-initiativei-celor-trei-mari-s-a-incheiat-cu-succes-ce-a-castigat-romania-interviu-1530365
http://mae.ro/search/node/trilaterale
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ÉRTÉKELÉS

A regionális szervezeteket vizsgálva kitűnik, hogy három nagyobb csoportjuk 
van: az euroatlanti integrációt elősegítők, a fekete-tengeri együttműködések és az 
újonnan létrejöttek (Három Tenger Kezdeményezés, trilaterálék). Utóbbiak inkább 
rá vannak hangolódva a kor kihívásaira, és biztató, hogy tanulva a múlt hi-
báiból igyekeznek egy-egy nagyobb, jól mediatizált projekttel megmozgatni, 
életet lehelni a projektbe (például a Három Tenger Kezdeményezés eseté-
ben). A román politika jól látja lehetőségeit, és hosszú távon tervezve igyek-
szik érdekeit érvényesíteni ezen szervezetekben, összehangoltan lobbizva 
főbb nemzeti érdekeiért, így a Moldovai Köztársaság nyugati integrációja, a 
regionális energiafüggetlenség, az euroatlanti biztonság érdekében. Egy-egy 
fontosabb bukaresti kormányzati projekt megjelenik e szervezetekben is, a 
megfelelő szinten és módon. Magyarország térségbeli politikájában jobban 
kapcsolódhatna távolabbi régiókhoz (a Fekete-tenger térsége, Közel-Kelet, 
Baltikum, Kaukázus), ha a román tapasztalatot figyelembe véve, akár megfi-
gyelői státussal, különleges megfigyelőként, projekt részeseként jelen lenne 
ezen szervezet-mátrixban. A fentebb leírtakból kiderül, hogy a román részvé-
telű regionális szervezetek működése összefügg, komoly egyeztetési, tájé-
kozódási, döntés-előkészítési fórumok vannak – és tevékenységük akkor is 
érdekes számunkra, ha gazdasági hozadékuk csekély. 

Bukarest egy kétoldalú kapcsolatok, regionális szervezet, trilaterálék mátrix-
ban igyekszik érvényesülni, és ennek része Magyarország is. Ennek a bonyolult 
politikának az ambícióit példázza, hogy Bukarest megfigyelői státuszt kért és 
kapott Lengyelország segítségével a Balti Államok Tanácsában (CBSS), amivel 
elképzelésében érdekeltebbé teheti partnereit a fekete-tengeri biztonságban. 
Magyarország érdeke közös térségünk biztonságának az erősítése, és partne-
rek vagyunk Bukarest regionális politikájában, de meglátásomban Budapest 
szerepét inkább akkor lehet majd pontosabban meghatározni, ha konkrétab-
ban beindul a Három Tenger Kezdeményezés. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy 
előrelépés legyen a Via Carpathia (Klaipėda–Szaloniki) autópálya építésében, 
valamint a lengyel, litván, illetve a tervezett horvát cseppfolyósítottgáz- (LNG) 
kikötők vezetékekkel való összekötésében.Összességében elmondható, hogy 
a román modernizációs elképzelések ellentmondásossága miatt is hullám-
zóan alakul a román Magyarország- és Közép-Európa-politika. Ha megvizs-
gáljuk a Romániában lezajlott regionális rendezvények témáit, akkor kitűnik, 
hogy Bukarest az elmúlt években inkább a biztonság erősítésében és kevés-
bé a gazdasági kapcsolatok bővítésében fejtett ki tevékenységet, és a jelek 
szerint nehezen tudja összehangolni a két területet (lásd az autópálya-épít-
kezések késését a Via Carpatia esetében).Magyarországot és Jugoszláviát 
a második világháború után Bukarest fő regionális vetélytársának tekintette, 
de Jugoszlávia megszűnt, hazánk pedig csökkenő kihívás szomszédunk szá-
mára, inkább közös érdekeink vannak régiónkban, és a nagy kihívást Bukarest 
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már a Fekete-tenger térségéből észleli – ezt mutatja a regionális szerveze-
tekben való tevékenysége is. Ennek megfelelően a gyorsan alakuló regionális 
politikai, gazdasági környezetben Magyarország Bukarest számára inkább 
a nagyobb térség biztonsági összefüggéseiben szerepel – lehet, ezért sem 
prioritás az irányunkba való infrastruktúra kiépítése. Ez viszont változni fog, 
mert a román kormány – kevésbé az elnöki hivatal – egyre fontosabbnak tart-
ja a Közép-Európával való gazdasági kapcsolatokat. 

Szembetűnő a biztonsági megfontolások jelenlegi dominálása Bukarest 
regionális politikai programjában, ami az elnöki hivatal – vagyis a titkos-
szolgálatok – atlantista modernizációs céljait tükrözi. Ebben a felfogásban 
nemzetpolitikai és gazdasági érdekeiket az amerikai kül- és biztonságpoliti-
kai eszközök szolgálják leginkább, mert a puhább eszközökkel érvényesülő 
EU nem mutat Bukarestnek megfelelő érdeklődést a térsége iránt, például 
a Fekete-tenger esetében nincsen még külön biztonsági stratégia. Németor-
szág óvatos a Balkán uniós integrálásában, Franciaország számára nem a 
Fekete-tenger, hanem a Mediterráneum a kiemelt biztonsági térség.Bukarest 
ambiciózus fegyverkezési terveinek megfelelően amerikai AEGIS rakétael-
hárító rendszert telepített, és várható a PATRIOT rakétarendszerek üzembe 
helyezése, további katonai hardver beszerzése főleg az USA-ból. Az ország 
területén amerikai katonai bázis, egy regionális közös parancsnokság, vala-
mint egy légibázis is működik. A fekete-tengeri, román vezetésű NATO-flotta-
gyakorlatok évről évre nagyobbak. Szintén amerikai segítséggel kiépült a ro-
mán hibrid és információs hadviselési képesség is, amely már olyan magas 
színvonalú, hogy részben román szakemberek látják el az ukrán kormányzat 
kibervédelmét. Ez egy olyan konkrét, hadi képességekkel alátámasztott erő, 
amely kiinduló alapja az elnöki hivatal által fémjelzett mostani regionális po-
litikának.Ezekben az összefüggésekben úgy foglalnám össze a román regio-
nális politikát, hogy katonai képességeik és szövetségi hátterük segítségével 
igyekeznek összefüggésbe hozni a fekete-tengeri, balkáni, kelet- és közép-
európai érdekeiket. Ugyanakkor érvényesülni fog hosszabb távon a kormány 
Közép-Európát előnybe helyező gazdaságpolitikája is. Vélhetően egyik román 
hatalmi tábor, modernizációs és külpolitikai elképzelés sem fog felülkereked-
ni a másikon az elkövetkező években, mert bár a kormány bírja a parlamen-
ti többséget, az államfői hivatal és a titkosszolgálatok befolyása is nagy. 
A végeredmény középtávon meglátásomban egy hibrid román regionális és 
Közép-Európa-politika lesz, amelyben rövid, külpolitikai, biztonsági kezdemé-
nyezések/kitörések után az elszigetelődés periódusai jönnek hűvösebb vi-
szonnyal a szomszédok és a multinacionális cégek felé.Bár Románia regionális 
katonai hatalomnak tekinti magát, nem ért el áttörő eredményeket a biztonság-
politikában az elmúlt tíz évben, amióta EU-tag (Moldova-, Fekete-tenger-témák). 
Ebből arra következtethetünk, hogy Bukarest keresni fogja az új utakat, térség-
beli politikai, biztonsági kezdeményezéseket – és a regionális együttműkö-
dést. Ez az év az új politika előkészítése kellene hogy legyen, mert 2019-ben 
Románia látja el az EU-elnökséget, és államfői, valamint EP-választás is lesz 
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– tehát eredményeket kellene felmutatni bel- és külhasználatra is. Emellett 
a külpolitika megújulása nem lehet független az idei százéves egyesülési 
ünnepségek hazafias hangulatától. 

Magyarország és Románia számára egyre több olyan témakör van térsé-
günkben, amelyben kitűnően együttműködik, ilyen elsősorban az energiapo-
litika, a közös infrastruktúra, a katonai interoperabilitás. Várható, hogy erő-
södnek a Duna-völgyi és a kisrégiós együttműködések is. Együttműködésünk 
hosszabb távon várhatóan komolyabban előreléphet, annak függvényében is, 
ahogy szomszédunk jobban bekapcsolódik Közép-Európa gazdaságába. 
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