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1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 9,769 526 osób (dane za 2020)  

Powierzchnia: 97 030 km²  

Mniejszości narodowe i etniczne: wszystkie mniejszości narodowe i etniczne określane są mia-
nem „narodowości” na mocy ustawy z 2011 r. – węg. nemzetiség. Dane ze spisu powszechne-
go przeprowadzonego w 2011 r.: Cyganie (315 583), Niemcy (185 869), Rumuni (35 641), Sło-
wacy (35 208), Chorwaci (26 774) (ponadto Serbowie, Ukraińcy, Polacy, Bułgarzy i in.)  

Wyznania: rzymsko-katolickie (37,15%), kalwini (11,6%), luteranie (2,2%), greko-katolicy (1,8), 
inne wyznania (1,7%), judaizm (0,1%), niereligijni (16,7%), ateiści (1,5%), odmowa odpowie-
dzi: 27,2%) (2011) 

PKB:  157,9 mld USD (2018)  

Dług publiczny (% PKB): 66,3 % (2019) 

Export: 119,9 mld euro 

Import: 114,6 mld euro 

Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Niemcy, USA, Chiny (2020)  

Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: konsumpcja dane za rok 2018 – 9,9 mld m3, wydo-
bycie własne: 1,7 mld3. Import: 8,2 mld3, 100% importu z terytorium Federacji Rosyjskiej, 
Gazprom. Umowa terminowa do 2021 r.  

Infrastruktura drogowa: 1715 km autostrad (2020) 

Pozycja w rankingu potęg światowych: 47 (2019 wg. US News & World Report) 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 52 (2020) 
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2.  
TEZY 
 

1. Węgry są państwem, które dotychczas nie angażowało się w Inicjatywę Trójmorza 

( Three See Initiative, 3SI). Na pięć szczytów 3SI prezydent Węgier János Áder oficjal-

nie uczestniczył jedynie w dwóch stacjonarnych spotkaniach (w Dubrowniku i Warsza-

wie) oraz w ostatnim  tallińskim wydarzeniu, które ze względu na ograniczenia spowo-

dowane pandemią SARS-CoV-2 miało charakter hybrydowy (sposób zdalnego udziału 

prezydenta Ádera w Estonii zostanie omówiony poniżej, bowiem sam w sobie jest nie-

zwykle interesujący). 

2. Inicjatywa Trójmorza wpisuje się w interesy ekonomiczne Węgier, brak jednak realnej 

woli politycznej do zaangażowania się w projekt. Zaangażowanie Węgier w Inicjatywę 

Trójmorza można określić mianem działań pozorowanych, których celem jest pogłębia-

nie i utrzymanie dobrych relacji z Polską, traktowaną jako inicjator i lider projektu. 

3. Węgry aspirują do odgrywania samodzielnej roli w polityce międzynarodowej, któ-

rą określić można mianem „dywersyfikacyjnej”. Ma ona stwarzać Budapesztowi szan-

se na dobre relacje z państwami będącymi w wykluczających się sojuszach. 
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 4. Inicjatywa Trójmorza jest dla Węgier jedną z możliwości współpracy w Europie 

Środkowej, która jednak w żaden sposób nie determinuje innych elementów polityki 

zagranicznej. Wspomniane aspiracje do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicz-

nej, wykraczającej poza rolę przypadającą Węgrom ze względu na potencjał państwa,  

determinuje angażowanie się w inicjowanie nowych formatów współpracy, a nie  

wyłącznie dołączanie się do już istniejących.  

5. Zwiększenie autentycznego zaangażowania Węgier w Inicjatywę Trójmorza zależy od 

stopnia zaangażowania Niemiec w 3SI. Z racji węgiersko-niemieckich powiązań gospo-

darczych Budapeszt będzie podążał za Berlinem, gdyż będzie leżało to w węgierskim 

interesie. 

6. Na Węgrzech nie ma żadnych ośrodków akademickich czy instytucji eksperckich, 

które systematycznie zajmowałyby się zagadnieniem Inicjatywy Trójmorza. Można 

wprawdzie dostrzec bardzo delikatne zwiększenie zainteresowania tym tematem. 

Często zapraszani do Polski przedstawiciele Stowarzyszenia Instytutu Geostrategicz-

nego Trójmorza (węg. Trimarium Geostratégiai Intézet Egyesület), nie wykazują żad-

nej aktywności na Węgrzech (brak profesjonalnej strony internetowej, brak publika-

cji). 
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2.  
ANALIZA 
 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

 

Analizę stosunku głównych sił politycznych na Węgrzech do Inicjatywy Trójmorza rozpocząć 

należy od wskazania, iż pozycja ustrojowa prezydenta Węgier, który jest zapraszany na szczy-

ty 3SI, wynika wprost z porządku konstytucyjnego i ogranicza się  de facto wyłącznie do funk-

cji reprezentacyjnej. Faktyczna władza pozostaje skupiona w rękach premiera Węgier, aktual-

nie Viktora Orbána, lidera zarówno rządowej koalicji, dysponującej większością  

konstytucyjną w parlamencie, jak i partii Fidesz. Format Inicjatywy Trójmorza ma charakter 

spotkań prezydenckich, jednakże m.in. w przypadku węgierskim, brak zaangażowania rządu  

i premiera utrudnia faktyczne zaangażowanie polityczne (stąd istotnym powinno być  

docelowe przeniesienie ciężaru reprezentacji 3SI na poziom premierów, jak miało to miejsce 

w przypadku Grupy Wyszehradzkiej).  

Sam projekt Inicjatywy Trójmorza nie jest przedmiotem jakiejkolwiek debaty politycznej na 

Węgrzech. Ani partie koalicji rządowej, ani opozycyjne nie zajmują wobec 3SI określonego 

stanowiska, brak było też dotychczas jakiejkolwiek debaty o 3SI na forum węgierskiego parla-

mentu. W 2020 r. komunikat dotyczący Inicjatywy Trójmorza odnosił się do przystąpienia  

Węgier do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza (Three Seas Iniciative Investment Fund, 

TSIIF). Jeśli o projekcie wspomina premier Orbán, to czyni to w zasadzie wyłącznie w czasie  

wywiadów dla polskich mediów bądź podczas spotkań z polskimi politykami, traktując te dekla-

racje jako element politycznego PR w relacjach z Polską.  
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B. Informacja na temat Inicjatywy Trójmorza 

 

Informacje na temat Inicjatywy Trójmorza na stronach rządowych (wspólna domena publiczna 

kormany.hu) są trudne do odszukania i jest ich bardzo niewiele. Nie otrzymują specjalnej  

kategorii, nie są także „tagowane”. Czasem występują pod nazwą Három Tenger 

Kezdeményezés, czasem pod hasłem „3SI”. Ostatni wpis zamieszczony został w czerwcu  

2020 r. i dotyczy on przystąpienia Węgier do wspomnianego TSIIF. Komunikat informuje także  

o chęci utworzenia w Budapeszcie sekretariatu stałego Inicjatywy Trójmorza. Co interesujące, 

wpisów dotyczących 3SI nie ma zbyt wiele także na stronach kancelarii prezydenta Węgier 

(keh.hu) i to pomimo faktu, że to właśnie prezydent János Áder reprezentuje Węgry na szczy-

tach 3SI. Na stronie prezydenta nie ma wzmianki nt. udziału Ádera w szczycie w Tallinie, brak 

jest także treści jego przemówienia. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że chociaż prezydent Węgier pojawił się na wirtualnym na 

ostatnim szczycie, to nie wziął udziału w debacie prezydenckiej (podobnie postąpił prezydent 

Chorwacji, Zoran Milanović) i nie ma go też na oficjalnej liście uczestników tallińskiego wyda-

rzenia. Wcześniej nie uczestniczył w szczytach w Rumunii i w Słowenii. W pierwszym przypad-

ku w momencie kołowania prezydenckiego samolotu miało dojść do kolizji z autem obsługi 

lotniska, co uniemożliwiło start statku powietrznego, w drugim zamiast do Lublany, prezydent 

Áder udał się z wizytą do Siedmiogrodu w Rumunii. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 

przypuścić, że gdyby szczyt w Estonii odbywał się w sposób tradycyjny, węgierski prezydent 

ponownie nie wziąłby w nim udziału. 

Analizując dostępne informacje na temat projektu Inicjatywy Trójmorza na Węgrzech, wska-

zać można, że dotychczas nie powstała żadna strona internetowa, która w kompleksowy spo-

sób wyjaśniałaby istotę 3SI. Paradoksalnie nawet z hasła w węgierskiej Wikipedii niewiele 

można się dowiedzieć, co więcej – nie podaje ona nawet dat szczytu Trójmorza, który odbył 

się w Słowenii. Nie ma także żadnej aktualizacji poświęconej szczytowi w Tallinie.   

Jeżeli 3SI zaistnieje w przestrzeni medialnej (a występuje niezwykle rzadko), to obecny jest  

on w mediach sprzyjających koalicji Fidesz-KDNP, tj. w dwóch dziennikach ogólnowęgier-

skich:. „Magyar Nemzet” oraz „Magyar Hírlap”. Według GOOGLE TRENDS – hasło Három  

Tenger Kezdeményezés (Inicjatywa Trójmorze w języku węgierskim), na przestrzeni pięciu  

lat wyszukiwane było sporadycznie. Najwyższy wynik osiągnięty został w połowie maja br., tj. 

przy okazji informacji dotyczącej przystąpienia Węgier do Funduszu Inwestycyjnego Trójmo-

rza (100 wyszukań). Wszystkie zapytania formułowane były z Budapesztu. 
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Zagadnienie Inicjatywy Trójmorza nie było dotychczas szeroko analizowane przez think-tanki, 

także przez podległy węgierskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych Instytut Spraw Zagra-

nicznych i Handlu Zagranicznego, w skrócie KKI - Külügyi és Külgazdasági Intézet (ang. Institu-

te for Foreign Affairs and Trade). KKI wydało dwie publikacje, pierwszą w 2017 r., drugą rok 

później. Zwraca się w nich uwagę na dominującą rolę Polski, odwołującą się jeszcze do kon-

cepcji Międzymorza. Nie poddaje się jednak analizie korzyści, jakie płynąć mogą z węgierskie-

go zaangażowania w 3SI. 

W 2018 r. powołano Stowarzyszenie - Trójmorski Instytut Geostrategiczny (węg. A Trimarium 

Geostratégiai Intézet Egyesület), jednakże dotychczas nie wykazał się on jakimkolwiek dorob-

kiem. Nie posiada także swojej strony internetowej, a profil na facebooku nie jest aktualizo-

wany od stycznia 2019 r. Pomimo tego faktu, osoby związane ze stowarzyszeniem zapraszane 

są do udziału w różnych konferencjach organizowanych w Polsce. Mowa tu o zaproszeniu 

głównego eksperta Attili Balligi na Forum Ekonomiczne w Krynicy, czy dyrektora Dávida Szabó 

na uniwersytet letni w Krasiczynie, organizowany przez Instytut Współpracy Polsko-

Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 

W ostatnim czasie problematyką Inicjatywy Trójmorza zainteresowało się także Centrum  

Wiedzy im. Józsefa Antalla, Antall József Tudásközpont, które w listopadzie br. zorganizowało 

panel dyskusyjny z udziałem sekretarza stanu spraw zagranicznych Węgier Pétera Sztaraya  

i podsekretarza stanu w polskim MSZ, powołanego na pełnomocnika ds. Inicjatywy Trójmo-

rza, Pawła Jabłońskiego. 

 

C. Przyczyny zaangażowania lub rezerwy i dystansu do Inicjatywy Trójmorza 

 

W ostatnich kilkunastu tygodniach 2020 r. dostrzec można bardzo ostrożne i powolne zwięk-

szenie zaangażowania Węgier w projekt Inicjatywy Trójmorza. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że kiedy Węgry przystąpiły do TSIIF, to ich wkład wyniósł tylko 20 mln EUR, co stanowi kwotę 

minimalną. Zostało to pozytywnie przyjęte, jako dowód na dostrzeżenie w 3SI potencjału. 

Jednakże, jeśli spojrzeć na tą decyzję w szerszy kontekst, to należy też wspomnieć o urucho-

mionej kilkanaście dni później, przy okazji wizyty Viktora Orbána w Mińsku, linia kredytowej 

na kwotę 60 mln EUR w węgierskim Eximbank, której celem jest rozwój bilateralnych relacji. 

Wartość ta jest trzykrotnie wyższa, aniżeli wkład Węgier w Fundusz Inicjatywy Trójmorza. 
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Węgierską rezerwę wobec Inicjatywy Trójmorza tłumaczyć można polityką „otwarcia  

na Wschód”, w myśl której istotnym partnerem dla Budapesztu jest Federacja Rosyjska.  

Na Węgrzech 3SI w dużej mierze uważana była za projekt antyrosyjski. Nie bez znaczenia  

pozostawała także inna obawa, że Inicjatywa Trójmorza ma stanowić pewną alternatywę wo-

bec Unii Europejskiej. W takich ramach ujmował zagadnienie 3SI w jednym z wywiadów do-

radca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz. Padło wówczas określenie „Planu B”. Zybertowicz 

zapewniał jednakże, iż Inicjatywa Trójmorza nie jest nastawiona na działanie przeciwko UE. 

Warto też zaznaczyć, że zazwyczaj w pobliżu terminu szczytów Inicjatywa Trójmorza ważni  

węgierscy politycy (czy to Viktor Orbán, czy szef dyplomacji Péter Szijjártó) przebywali z wizytą 

w Moskwie bądź podejmowali w Budapeszcie istotnych rosyjskich przedstawicieli, zapewniając 

przy tych okazjach o strategicznej węgiersko-rosyjskiej współpracy. Np. w roku 2018, w dniu, 

w którym w Bukareszcie trwał drugi dzień szczytu 3SI, Orbán poleciał do Moskwy na spotka-

nie z Władimirem Putinem. W 2020 r. do takiej sytuacji nie doszło, co może być pozytywnym 

sygnałem, jednak nie należy tego gestu wyciągać daleko idących wniosków o zmianie węgier-

skiego stanowiska wobec 3SI, ponieważ wszelkie kontakty międzynarodowe zostały mocno 

ograniczone z powodu pandemii SARS-CoV-2. 

Ostrożne węgierskie zaangażowanie w Inicjatywę Trójmorza tłumaczyć można postrzeganiem 

tego projektu jako potencjalnie pomocniczego dla rozwoju wymiany handlowej, czy kooperacji 

w zakresie komunikacji cyfrowej oraz transportu. Węgry wykazują dużą rezerwę wobec przed-

sięwzięć energetycznych. Niezmiennie najważniejszym partnerem w tym obszarze pozostaje 

Federacja Rosyjska. Ewentualne sygnały dotyczące konieczności dywersyfikacji dostaw energii 

(ropy, gazu) spoza Federacji Rosyjskiej w dużej mierze służyć mają poprawie pozycji negocja-

cyjnej węgierskiego rządu przed przyszłoroczną turą negocjacji długoterminowej umowy  

gazowej. 

Elementem zmieniającym węgierskie podejścia do Inicjatywy Trójmorza byłoby istotne zwięk-

szenie zainteresowanie projektem ze strony Niemiec. W ostatnich latach strategiczne relacje 

gospodarcze coraz poważniej przekładają się na zacieśnianie współpracy politycznej, vide  

porozumienie dotyczące budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu NextGenerationUE, 

które w największej mierze realizuje węgierskie interesy. Niemal nazajutrz po podpisaniu  

porozumienia w Brukseli, fabryka Mercedesa w Kecskemét zadeklarowała rozbudowę i rozpo-

częcie produkcji aut elektrycznych. Z inwestycją wiąże się zwiększenie zatrudnienia o blisko 

4000 osób. Kilkadziesiąt godzin później szef węgierskiej dyplomacji gościł w Monachium, 

gdzie w siedzibie BMW ustalano szczegóły niemieckiej inwestycji pod Debreczynem. Powiąza-

nie pomiędzy Węgrami a Niemcami pod koniec rządów Angeli Merkel jest silne, jak nigdy 

dotychczas. Największymi beneficjentami tarcz antykryzysowych dla sektora przedsiębiorstw  
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są niemieckie koncerny motoryzacyjne, a listę tę otwiera fabryka Audi w Győr. Od przeszło  

dekady Węgry funkcjonują głównie jako wielka montownia zagranicznych firm (głównie  

motoryzacyjnych). Można przypuszczać, że w przypadku niemieckiego zaangażowania  

w Inicjatywę Trójmorza, Węgry najpewniej przestaną uznawać Polskę za lidera projektu  

i zaczną w ten sposób tytułować Berlin.  

 

D. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola w Inicjatywie Trójmorza 

 

Stanowisko węgierskich elit politycznych wobec Inicjatywy Trójmorza jest trudne do jedno-

znacznego zdefiniowania, podobnie jak rola, którą Węgry miałyby odgrywać w projekcie.  

Problematyka 3SI występuje najczęściej przy okazji komunikatów dotyczących Polski, sama  

w sobie nie występując niezależnie w przestrzeni politycznej czy debacie publicznej.  

Jednocześnie należy zauważyć, że ponieważ Inicjatywa Trójmorza jest bardzo silenie kojarzo-

ne z koalicją Zjednoczonej Prawicy w Polsce, a także rządami Fidesz-KDNP, nie można wyklu-

czyć, iż w przypadku zmiany ekipy rządzącej na Węgrzech po wyborach w 2022 r. i przejęcia 

władzy przez dzisiejszą opozycję, nowy gabinet oraz większość parlamentarna mogłyby  

wykazać daleko idącą wstrzemięźliwość wobec 3SI. 

Obecną rolę Węgier w ramach Inicjatywy Trójmorze można określić mianem ostrożnego  

obserwatora, który nieco zwiększa swoje zaangażowanie np. poprzez chęć umiejscowienia 

sekretariatu 3SI w Budapeszcie. Na Węgrzech brakuje jednak istotnych graczy, podmiotów 

gospodarczych, które mogłyby w pełni wykorzystać potencjał  całego projektu lub Funduszu 

Inwestycyjnego Trójmorza. 

 

E. Postrzeganie innych państw – uczestników Inicjatywy Trójmorza 

 

Spośród państw uczestniczących w projekcie Inicjatywy Trójmorza Węgry mają bardzo złożone 

relacje polityczne (uwarunkowane historycznie) z Rumunią i Słowacją. O ile kontakty bilateral-

ne z pozostałymi krajami są poprawne, o tyle szczególnie stosunki z Rumunią budzić mogą 

obawy. Ostatnie wybory parlamentarne w Rumunii i wejście Demokratycznego Związku Wę-

grów w Rumunii (RMDSZ) do rządu być może zmienią postrzeganie kontaktów  

węgiersko-rumuńskich, dając impuls do ich poprawy.  
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Co zaś tyczy się relacji węgiersko-słowackich.  Te od 2015 r. ulegają normalizacji. Impulsem  

do budowania politycznego porozumienia był wspólny sprzeciw przeciwko unijnej polityce 

migracyjnej w czasie wybuchu kryzysu uchodźczego. Pole do współdziałania wyciszyło doraź-

ne spory, m.in. poprzez przyzwolenie słowackich władz na posiadanie drugiego, węgierskiego 

obywatelstwa przez węgierską diasporę. Współpraca ze Słowacją od pięciu lat przynosi wy-

mierne korzyści skutkujące wzrostem wolumenu wymiany handlowej pomiędzy państwami. 

Obie stolice łączy także stosunek m.in. do Rosji, co niewątpliwie zbliża wzajemne stanowisk. 

Węgrzy na Słowacji znajdują się w szczególnej sytuacji, bowiem od lutego 2020 r., tj. wybo-

rów parlamentarnych nie posiadają swojej reprezentacji politycznej w słowackim parlamencie 

pierwszy raz od 1990 r. Niespotykane dotychczas gesty politycznej dobrej woli czynione  

są przez słowackiego premiera Igora Matoviča, co wzmocnić może szansę na możliwość 

współdziałania węgiersko-słowackiego także w ramach 3SI.  

Istotny wpływ na Inicjatywę Trójmorza mają relacje chorwacko-węgierskie i wciąż trwający  

strategiczny spór wokół chorwackiego operatora naftowego – INA. Pakiet kontrolny akcji  

posiada w tym podmiocie węgierski koncern naftowy MOL. W ten sposób Węgry mogą  

oddziaływać na pływający terminal LNG na chorwackiej wyspie KRK. Niejednokrotnie węgier-

skie działania odczytywane były przez stronę chorwacką za wrogie. Węgry blokują także 

członkostwo Chorwacji w OECD.  

 

F. Konkurencyjne lub komplementarne względem Inicjatywy Trójmorza  

projekty integracyjne (regionalne) 

 

Węgry były jednym z inicjatorów utworzenia Strategii Naddunajskiej (Strategia UE dla regionu 

Dunaju), która na różnych poziomach politycznych kształtowała się w latach 2002-2010,  

by ostatecznie trafić na poziom UE w 2009 r. i po pracach legislacyjnych wejść w życie  

13 kwietnia 2011 r., w czasie węgierskie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W jej ramach 

Budapeszt odpowiedzialny jest za trzeci spośród 11 priorytetów strategii, dotyczący promowa-

nia kultury i turystyki, a także tworzenia sieci kontaktów międzyludzkich. Turystyka naddunaj-

ska zajmuje istotne miejsce wśród priorytetów politycznych Węgier. Chodzi tutaj tak o wy-

miar polityczny, jak i ekonomiczny. Poza wzrostem liczby turystów odwiedzających Węgry, 

regularnie zwiększa się także wielkość frachtu przewożona dunajskim szlakiem wodnym,  

a także masa ładunku przeładowywanego w śródlądowych portach rzecznych. Współpraca  

w ramach Strategii umożliwia zacieśnienie kooperacji z Niemcami, Austrią, Czechami, Słowacją  

i Chorwacją. 
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G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego 

 

Węgry wysunęły propozycję ulokowania stałego sekretariatu Inicjatywy Trójmorza w Budapesz-

cie, które miałoby koordynować działania 3SI i promować cały projekt. Wciąż jednakże nie 

powołano żadnego polityka ani urzędnika wysokiego szczebla, który stałby się odpowiedzialny 

za operacjonalizację Inicjatywy Trójmorza od strony węgierskiej. Być może (póki co to jedynie 

przypuszczenia), taką postacią będzie Péter Sztaray, sekretarz stanu w MSZ. Jednakże bez 

przeniesienia ciężaru realizowania polityki 3SI na poziom szefów rządów, nie będzie istniała 

możliwość weryfikacji faktycznego czy planowanego zaangażowania Węgier w Inicjatywę 

Trójmorza.  

 

H. Identyfikowane zagrożenia i szanse dla Inicjatywy Trójmorza 

 

Węgierskie obawy związane z większym zaangażowaniem w Inicjatywę Trójmorza dotyczą 

przede wszystkim lęku, że projekt może być uznanym za alternatywę dla Unii Europejskiej 

(wspomniany „plan B dla Europy”). Viktor Orbán pomimo eurosceptycznej polityki, nie chce 

wypaść z rdzenia decyzyjnego UE, w którego trwaniu pomaga mu wciąż członkostwo FIDESZ  

w Europejskiej Partii Ludowej. Z węgierskiej perspektywy 3SI winno być pogłębioną integracją 

państw-członków UE, ale nie czymś, co miałoby stanowić jakąkolwiek opcję wobec UE – głów-

nie ze względu na przytaczane znaczenie relacji węgiersko-niemieckich. 

Drugim elementem, w którym można upatrywać zagrożenia dla 3SI w Budapeszcie są napięte 

relacje polsko-rosyjskie, co może negatywnie wpływać na realizacje celów węgierskiej wschod-

niej polityki zagranicznej. Aktywniejsze uczestnictwo Węgier w Inicjatywie Trójmorza może 

budzić obawy, że w pewnych okolicznościach dojdzie do konieczności dokonywania wyboru 

między 3SI a tzw. „otwarciem na Wschód”. Przytoczoną już doktryną polityki zagranicznej  

z 2013 roku. 

Dominująca krytyka polityków rządu w Budapeszcie pod adresem Trójmorza dotyczy niewy-

starczających działań praktycznych związanych z realizacją projektu.  
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I. Inicjatywa Trójmorza a Unia Europejska 

 

Obecnie Inicjatywa Trójmorza w dużej mierze postrzegana jest jako próba budowania prze-

ciwwagi wobec zachodniej części UE. Przy czym, o ile retorycznie Węgry ustawiają się w kon-

trze wobec starych państw członkowskich, to jednak owej retoryki nie przekuwają w konkret-

ne działania polityczne. Chociaż wymiana handlowa z państwami 3SI systematycznie wzrasta, 

to wciąż trudno uznawać tę kooperację za jakkolwiek konkurencyjną wobec współpracy  

np. węgiersko-niemieckiej. 

Inicjatywa Trójmorza powinna stanowić swoiste forum budowania i wzmacniania potencjału 

państw będących członkami 3SI i UE jednocześnie, głównie w obszarze infrastrukturalnym. 

Jednakże ów potencjał dotyczyć będzie różnych obszarów, m.in.  podniesienia atrakcyjności 

inwestycyjnej, co przełoży się na zwiększenie liczby zagranicznych inwestorów zainteresowa-

nych ulokowaniem kapitału w regionie Europy Środkowej.  

Według Węgrów czynnikiem mającym największy wpływ na zbyt niską konkurencyjność Europy 

Środkowej jest niedostateczny poziom innowacyjności. Oczekiwaniem Budapesztu jest, by rea-

lizacja inwestycji finansowanych przez TSIIF przyczyniła się w największym stopniu właśnie  

do wzrostu innowacyjności regionu, a nie konkurowaniu wyłącznie w oparciu o niższe koszty 

pracy. 

 

J. Postrzeganie i ocena polityki państw trzecich wobec Inicjatywy Trójmorza 

 

W retoryce węgierskiego rządu Niemcy są państwem, które próbuje zdominować region środ-

kowoeuropejski, czyniąc z niego zaplecze swoich interesów gospodarczych. Na wzajemne rela-

cje wciąż oddziałuje kryzys migracyjny z 2015 r. i spór niemiecko-węgierski dotyczący sposobu  

prowadzenia przez Budapeszt polityki migracyjnej (w tym budowy płotu na granicy serbsko-

węgierskiej). Jednakże w praktyce Węgry prowadzą politykę, która czyni to państwo wciąż  

bardziej zależne gospodarczo od Niemiec. Dobrym przykładem jest nowelizacja w 2018 r.  

kodeksu pracy, który został dostosowany do oczekiwań niemieckich koncernów motoryzacyj-

nych funkcjonujących na Węgrzech (trzyletni cykl rozliczenia czasu pracy tożsamy z trzyletnim 

cyklem produkcji samochodów). Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że jeże-

li nastąpi zwiększenie zaangażowania Niemiec w 3SI, pociągnie to za sobą zwiększenie zaan-

gażowania Węgier. 
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Węgry dążą do zwiększenia zaangażowania Chin w regionie środkowoeuropejskim poprzez  

rozwijanie szlaków transportowych, tak frachtu lotniczego, jak i kolejowego. W Węgierskiej 

Akademii Nauk (Magyar Tudományos Akadémia) w kwietniu 2017 r. zainaugurował działal-

ność pierwszy w Europie instytut China-CEE ( China-CEE Institute), prowadzący badania  

dotyczące relacji Chin i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to podmiot powołany 

przez Chińską Akademię Nauk Społecznych (Chinese Academy of Social Science, CASS).  

W Budapeszcie swoją filię ma Bank of China, była to pierwsza siedziba tej placówki w Europie 

Środkowej. Węgry dążą do zacieśnienia współpracy z Pekinem w obszarze nowoczesnych 

technologii, stąd za sukces postrzegana jest decyzja Huawei o utworzeniu na Węgrzech  

centrum badawczego. Poza sektorem nowych technologii, chińscy przedsiębiorcy inwestują 

także w sektor motoryzacyjny. 

Relacje węgiersko-rosyjskie w dużej mierze opierają się na współpracy energetycznej. Tak  

w obszarze przemysłu gazowego, jak i energetyki. Rosyjska inwestycja w budowę dwóch no-

wych bloków w elektrowni atomowej w Paks (tzw. Paks 2) jest już opóźniona o kilka lat i wciąż 

nie ma informacji dotyczących terminu jej finalizacji. Bliska współpraca z Rosją skutkuje prefe-

rencyjnymi stawkami za dostawy gazu. Węgry są państwem, dzięki któremu Moskwa zwiększa 

swoje wpływy w Europie Środkowej. 

Imperialnej polityki oraz aktywności rosyjskiej Węgry nie postrzegają jako wrogiej, czy zagra-

żającej bezpieczeństwu tak państwa, jak i regionu. Istotny wpływ na Europę Środkową Rosja 

uzyskała dzięki przeniesieniu do Budapesztu w 2019 r. siedziby Międzynarodowego Banku  

Inwestycyjnego (ros. Международный инвестиционный банк, ang. International Investment 

Bank), który uzyskał na Węgrzech status placówki dyplomatycznej, a tym samym jego działal-

ność została wyłączona spod kontroli węgierskich służb i objęta pełnym immunitetem. 

Turcja wpisuje się w węgierską politykę „otwarcia na Wschód”. Jest wskazywana jako jeden  

z trzech filarów trójkąta, na którym opiera się polityka zagraniczna Węgier, które wyznaczają 

trzy stolice – Berlin, Moskwa i Ankara. Rokrocznie dochodzi do spotkań węgiersko-tureckich 

na najwyższym politycznym szczeblu. Węgry odrzucają sceptyczną politykę UE oraz NATO 

wobec Turcji, w której krytykowana jest współpraca Ankary i Moskwy. W czasie spotkania 

Viktora Orbána i Recepa Tayyipa Erdoğana (Budapeszt, 8 listopada 2019 r.), węgierski pre-

mier podkreślał istotę pogłębiania relacji UE-Turcja i przyśpieszenia negocjacji akcesyjnych  

(o których w samej UE w zasadzie nikt już nie mówi). Czynnikiem zbliżającym Węgry i Turcję 

jest m.in. Rada Ludów Turańskich. Sam turanizm można ujmować jako ideologię, ale także  

paranaukowy nurt dowodzący pochodzenia Węgrów od ludów wywodzących się z Azji. Do 

wspomnianej Rady przynależą m.in. Turcja, Kirgistan, Turkmenistan. W czasie spotkań Rady 

Ludów Turańskich padają deklaracje dotyczące zacieśniania relacji gospodarczych i politycz-

nych pomiędzy państwami członkowskimi.  
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Analizując węgierski stosunek do Inicjatywy Trójmorza dostrzec można dużą zachowawczość  

z delikatnym zwiększeniem zainteresowania uczestnictwem w projekcie. Sygnałem potwier-

dzającym ten trend będzie udział prezydenta Jánosa Ádera w najbliższym szczycie 3SI w Sofii, 

który odbyć ma się w 2021 roku. Istotnym sygnałem byłoby doprowadzenie do utworzenia 

stanowiska koordynatora Inicjatywy Trójmorze w węgierskim rządzie. Kontakty z węgierskimi 

partnerami powinna być maksymalnie treściwe i oparte na konkretnych propozycjach,  

by wyeliminować możliwości politycznego lawirowania między dotychczasowymi deklaracjami 

a realnym zaangażowaniem. Przy obecnym układzie politycznym istotnym czynnikiem 

mobilizującym Węgrów do odgrywania bardziej aktywnej roli w 3SI będzie stanowisko 

Niemiec. Ważnym elementem dotyczącym budowania pewnych ram instytucjonalno-

organizacyjnych Inicjatywy Trójmorza powinno być docelowe przeniesienie ciężaru 

reprezentacji 3SI na poziom premierów, jak miało to miejsce w przypadku Grupy 

Wyszehradzkiej. 

Węgierskie zaangażowanie przynieść może stawianie na zacieśnienie współpracy w ramach 

3SI w obszarach infrastruktury oraz nowych technologii, których celem będzie poprawa kon-

kurencyjności. Z pewnością na węgierskie poparcie liczyć mogę wszelkie projekty mające  

na celu przyśpieszenie połączeń pomiędzy środkowoeuropejskimi stolicami. 
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Istotnym wydaje się zastrzeżenie, iż z polskiej perspektywy nie należy warunkować agendy 

Inicjatywy Trójmorza od tego, czy państwo węgierskie będzie bardziej biernym czy aktywnym 

jej uczestnikiem. Należy mieć także na względzie, że 3SI wykorzystywana jest przez Budapeszt 

w politycznym PR w relacjach z Polską. 

 Wydaje się, że najmniejsze szanse na bardzo aktywne zaangażowanie ma sektor energe-

tyczny, szczególnie ten, który miałby dążyć do uniezależnienia regionu od rosyjskiego gazu.  

W 2021 r. dobiega końca długoterminowa umowa gazowa z Gazpromem. Można spodziewać 

się wzrostu zapewnień o dywersyfikacji źródeł energii, jednakże w największym stopniu ich 

celem będzie budowanie pozycji negocjacyjnej przed rozmowami z Rosją. 
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