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1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 7,0 mln (2020) 

Powierzchnia: 88.361 km2 

Mniejszości narodowe i etniczne: Węgrzy (3,5%), Romowie (2,1%), Boszniacy (2%), Chorwaci 
(0,8%), Słowacy (0,7%), Wołosi, Czarnogórcy (po 0,5%), Rumuni (0,4%), Bułgarzy, Macedoń-
czycy, Muzułmanie (po 0,3%) (2011) 
 
Wyznania: prawosławni (84,6%), katolicy (5%), muzułmanie (3,1%), protestanci (1%) (2011) 
PKB:  46 mld euro (2019)  

Dług publiczny (% PKB): 62,5 (2020) 

Export: 15,9 mld USD (2019) 

Import: 20,4 mld USD (2019) 

Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Holandia, Austria, Niemcy, Cypr, Francja  

Inwestycje w sieć gazową: na przełomie 2020/21 roku uruchomiono serbski odcinek gazocią-
gu TurkStream tłoczącego gaz z Rosji do państw Europy Środkowej i Południowej.  
 
Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: 72% (2017) 
Infrastruktura drogowa: 980 km autostrad (2020) 

Pozycja w rankingu potęg światowych: 44 (2020 wg. US News & World Report) 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 60 (2020) 
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2.  
Tezy 
 

1. Stosunek Serbii do Inicjatywy Trójmorza jest zdecydowanie negatywny. Uzasadnieniem  

takiej postawy są względy polityczne i gospodarcze, po części również cywilizacyjno-

kulturowe. W szczególności postawę taką warunkują:  

 a) wykluczenie Serbii z projektu (niezaproszenie przedstawiciela rządu w Belgradzie do 

 udziału w szczycie założycielskim); 

 b) odmienne od państw zaangażowanych w projekt interesy w zakresie zaspokajania 

 potrzeb energetycznych; 

 c) budowa w ramach 3SI paneuropejskiego korytarza transportowego alternatywnego 

 (konkurencyjnego) do serbskiego; 

 d) rzekomo antyrosyjski (i po części także antyturecki) charakter 3SI;  

 e) rzekomo anty-unijny charakter 3SI; 

 f) konkurencyjny lub wrogi charakter 3SI wobec Inicjatywy 17+1, w której Serbia  

 upatruje największe szanse i korzyści rozwojowe. 

2. Inicjatywa Trójmorza jest interpretowana na ogół w kategoriach narzędzia polityki Stanów 

Zjednoczonych w globalnych rozgrywkach z Rosją, Chinami i po części z Unią Europejską 

(przede wszystkim jednak z Berlinem). 

3. Jednym z rzekomych celów (a przynajmniej przewidywanych efektów) Trójmorza jest izola-

cja Serbii, która od wschodu, zachodu i północy graniczy z państwami Trójmorza, będącymi  

jednocześnie członkami Paktu Północnoatlantyckiego. 
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4. Czynnikiem osłabiającym krytycyzm Belgradu wobec 3SI mogłoby być samo członkostwo  

w Unii Europejskiej (oraz być może w NATO), które wymuszałoby europeizację i westernizację 

kraju. Pewne znaczenie w przełamywaniu lodów może mieć również funkcjonowanie 

„Warneńskiej Czwórki” (format bałkańskiej współpracy zrzeszający cztery państwa bałkańskie, 

z czego trzy należące do Unii Europejskiej, a dwa do Inicjatywy Trójmorza: Bułgarię, Grecję, 

Rumunię i Serbię). Trudno jednak obecnie oszacować możliwości i potencjał współpracy w tej 

grupie. Potencjalnie ważną rolę w procesie zbliżenia Serbii i 3SI mogą odegrać Węgry. 
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2.  
ANALIZA 
 

Serbia jest największym i najludniejszym państwem tzw. Bałkanów Zachodnich. Pozostaje ona 

poza strukturami Unii Europejskiej, NATO oraz Inicjatywy Trójmorza. Z uwagi na swoje bliskie 

relacje z Rosją, Chinami i Turcją, a także położenie geopolityczne (na szlaku wiodącym z połu-

dnia na północ Europy Środkowo-Wschodniej), państwo to, mimo dystansu do UE, odgrywa 

ważną rolę w regionie, zwłaszcza zaś w tzw. przestrzeni postjugosłowiańskiej. Są to wystar-

czająco ważne powody, aby bliżej przyjrzeć się postrzeganiu Inicjatywy Trójmorza z perspek-

tywy Belgradu. 

 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

Kluczową rolę w serbskiej polityce odgrywa przywódca partii politycznej cieszącej się najwyż-

szym poparciem społecznym, niezależnie od piastowanej przez siebie funkcji w oficjalnym 

systemie władzy. Od 2014 roku osobą tą jest Aleksandar Vučić, który w latach 2014-2017 peł-

nił funkcję premiera Serbii, a w roku 2017 roku wygrał wybory prezydenckie. Vučić będąc pre-

zydentem nadal pozostaje formalnie i faktycznie szefem Serbskiej Partii Postępowej (Српска 

напредна странка, SNS), która w wyborach parlamentarnych w 2020 roku uzyskała 62,4% 

głosów i 189 mandatów w 250-osobowym parlamencie. Partia ta pozostając w koalicji z So-

cjalistyczną Partią Serbii (Социјалистичка партија Србије, SPS) sprawuje rządy w Serbii od 

2012 roku. Niezależnie od poparcia wyborczego, SNS swoim zasięgiem członkowskim obej-

muje… ponad 10% społeczeństwa Serbii (730 tys. członków). Władza polityczna w Serbii pre-

zentuje zatem dość jednolite stanowisko w kwestiach polityki zagranicznej. Nie istnieją różnice  
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zdań w odniesieniu do polityki zagranicznej między prezydentem a premierem. Opozycja nie 

odgrywa istotnej roli w polityce serbskiej, jest wewnętrznie podzielona i nie posiada zaplecza 

społecznego ani medialnego na poziomie umożliwiającym jej skuteczną walkę z obozem wła-

dzy. 

Rząd Serbii nie wypracował oficjalnego stanowiska w kwestii 3SI, projekt ten jest formalnie 

jedynie obserwowany. W rzeczywistości jednak stosunek władz Serbii do Inicjatywy Trójmorza 

jest jednoznacznie negatywny. Wynika to z przyjętych na początku mijającej dekady zasad i 

celów polityki zagranicznej Serbii. W największym skrócie sprowadzają się one do balansowa-

nia między prounijną polityką nastawioną na członkostwo w Unii Europejskiej, współpracą z 

USA a aktywną polityką nastawioną na zacieśnianie współpracy z Rosją, Chinami i Turcją. 

Ważnymi elementami polityki prounijnej jest budowanie dobrych relacji zwłaszcza z Berlinem, 

Paryżem i Rzymem. Współpraca z USA zakłada niepodejmowanie przez Waszyngton inicjatyw 

w (w oficjalnych dokumentach z początku drugiej dekady XXI w. pojawia się również perspek-

tywa członkostwa w NATO). Rosja, Chiny i Turcja to państwa, na współpracy z którymi usiłuje 

się budować stabilność ekonomiczną Serbii. 

Władze Serbii zdając sobie sprawę z położenia geopolitycznego swojego państwa (położone w 

centrum Bałkanów, w głównym korytarzu transportowym z południa na północ Europy), 

względnej stabilności swojej pozycji politycznej wynikającej z szerokiego poparcia społeczne-

go, kontroli nad mediami oraz biznesem, największe korzyści upatrują w stopniowej, lecz po-

zbawionej presji czasowej integracji z Unią Europejską. Belgradowi faktycznie nie zależy bo-

wiem na szybkim przystąpieniu do UE: wymagane przez Unię reformy zagroziłyby pozycji pre-

zydenta. Belgrad póki co umiejętnie wykorzystuje swój status państwa aspirującego do człon-

kostwa w UE w relacjach z Rosją, Chinami i Turcją. W tej perspektywie Serbia jawi się jako 

„swing-country”, o względy którego zabiegają czołowi gracze polityki międzynarodowej. Mi-

mo, że w latach 2016-2020 doszło do wyraźnego osłabienia standardów demokratycznych, 

nie przełożyło się to jednak na ochłodzenie stosunków władz z państwami UE i USA, które 

zwykle silnie akcentują potrzebę zachowania standardów demokratycznych i państwa praw-

nego. 

Jednoznacznie negatywny stosunek władz Serbii do Inicjatywy Trójmorza spowodowany jest 

kilkoma czynnikami o różnym ciężarze gatunkowym. 

Po pierwsze, członkami Inicjatywy są państwa byłej Jugosławii (Chorwacja, Słowenia), z którymi 

Serbia nie ma najlepszych relacji, uznając je (zwłaszcza Chorwację) za rywali w polityce regio-

nalnej. Nie jest też do końca jasne, czy Serbia przystępując do Unii Europejskiej (podobnie jak 

pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich) może liczyć na stałe członkostwo w Trójmorzu. 

Często podkreśla się fakt, iż Serbia w odróżnieniu od innych państw Bałkanów Zachodnich 

(Albania, Macedonia, Czarnogóra, Kosowa) i Turcji nie otrzymała zaproszenia do udziału  

w szczycie Trójmorza w Dubrowniku w 2016 roku. Jednym z oficjalnych powodów wykluczenia 
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Serbii z tego projektu, było to, że nie jest ona członkiem UE lub NATO. Za ważniejszy, choć 

nieoficjalny powód uważa się bliskie związki Serbii z Rosją, w tym odmowę nałożenia sankcji 

na Rosję po zajęciu przez nią Krymu. 

Po drugie, powstanie sieci gazociągowej łączącej dwa terminale LNG – w Świnoujściu i na wy-

spie Krk – nie jest zgodne ze strategią bezpieczeństwa energetycznego Serbii. Od 2007 roku 

władze Serbii (w porozumieniu z Węgrami i Bułgarią) zabiegały o realizację gazociągu South 

Stream. Obecnie zamierzają rozwijać projekt TurkStream, który ma zagwarantować dostawy 

gazu ziemnego z Rosji (via Turcja). Zdaniem części ekspertów projekt ten jest wdrażany  

na nieprzejrzystych zasadach, z pogwałceniem założeń przyjętych w ramach Wspólnoty Ener-

getycznej. TurkStream wzmocni pozycję rosyjskich spółek na rynkach gazu państw Europy 

Południowo-Wschodniej (zwłaszcza Bułgarii, Grecji, Macedonii Północnej i Serbii), stawiając 

pod dużym znakiem zapytania unijne plany liberalizacji i integracji tych rynków. Serbia dzięki 

temu gazociągowi stać ma się ważnym krajem tranzytowym, umacniając jednocześnie przy-

jazne stosunki z Rosją. Według prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, gaz rosyjski jest najtań-

szą z możliwych opcji i nie ma alternatywnej oferty, będącej konkurencyjną wobec rosyjskiej.  

Po trzecie, z perspektywy Serbii, korytarz drogowy „Via Carpatia” łączący Kłajpedę z Salonika-

mi (przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię), z odnogami do portu w Konstancy  

i do granicy z Turcją (Swilengrad), omijający Serbię od wschodu jest projektem konkurencyj-

nym względem serbskiego odcinka korytarza północ-południe, czyli paneuropejskiego koryta-

rza łączącego południe Europy (Grecję i Turcję) z Europą Środkową i Północną 

(międzynarodowy korytarz drogowy E-75). Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że wraz 

z ukończeniem projektu „Via Carpatia” niemała część ruchu osobowego i towarowego z Turcji 

i greckich portów trafi do nowego korytarza, który z pewnością będzie bardziej nowoczesny,  

a jednocześnie przebiegać będzie wyłącznie przez państwa należące do Unii Europejskiej.  

To ostatnie pozwoli uniknąć długotrwałych odpraw celnych, a w przypadku przyjęcia Bułgarii  

i Rumunii do Strefy Schengen, wyeliminuje kolejki graniczne całkowicie. Tymczasem kwestia 

opóźnień w logistyce międzynarodowej ma istotne znaczenie dla rentowności przewozów  

i transakcji gospodarczych. 

Po czwarte, Inicjatywa Trójmorza jest projektem geopolitycznym, który Serbia postrzega jako 

wrogi i skierowany przeciwko Rosji oraz jej interesom w Europie Środkowej i na Bałkanach.  

W Serbii często podkreśla się antyrosyjski charakter inicjatywy 3SI, określając ją mianem  

narzędzia geopolityki anglosaskiej wymierzonej w Rosję. Wskazuje się na fakt, że wszystkie 

państwa Trójmorza z wyjątkiem Austrii są jednocześnie członkami NATO, czyli sojuszu wrogo 

nastawionego do Moskwy. Tymczasem władzom w Belgradzie bardzo zależy na utrzymaniu 

dobrych relacji z Rosją. W związku z tym nie zamierzają one ryzykować nawiązywania jakiejkolwiek 
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ściślejszej współpracy z Inicjatywą, m.in. w obawie, że taka aktywność Belgradu mogłaby  

zostać uznana w Moskwie za akt nieprzyjazny. Nie wzbraniają się natomiast przed współpracą 

z poszczególnymi państwami członkowskimi, czego doskonałym przykładem są relacje serb-

sko-węgierskie. Ponadto trzeba przypomnieć, że Rosja, podobnie jak Chiny (obydwa państwa 

należą do Rady Bezpieczeństwa NZ), nie uznaje państwowości kosowskiej oraz aktywnie prze-

ciwdziała próbom przyjęcia Kosowa do szeregu organizacji międzynarodowych. 

Po piąte, Serbia postrzega Inicjatywę Trójmorza jako próbę budowania alternatywnej struktury 

wewnątrz Unii Europejskiej, sceptycznej wobec planów pogłębiania integracji w formie  

federalizacji forsowanych przez Berlin i Paryż. Będąc zaś państwem ubiegającym się o człon-

kostwo w Unii Europejskiej, Belgrad zabiega o przychylność zwłaszcza „starych” członków Unii 

Europejskiej, odgrywających kluczową rolę w organizacji, od zdania których zależeć będzie 

kiedy Serbia stanie się ostatecznie członkiem Unii. Współpraca z Trójmorzem jest w omawia-

nym aspekcie obciążona zbyt wieloma ryzykami i korzyściami stającymi pod dużym znakiem 

zapytania. 

Po szóste, Inicjatywa Trójmorza wspierana przez Stany Zjednoczone Ameryki jest w znacznej 

mierze konkurencyjna i alternatywna wobec inicjatywy 17+1 wspieranej przez Chiny. Tymcza-

sem Serbia stanowi jeden z najważniejszych elementów „chińskiej układanki”, korzystając  

z chińskich inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową i przemysłową. Od 2005 r. łączna 

kwota chińskich inwestycji infrastrukturalnych w Serbii przekroczyła 10 mld USD, będąc  

niemal pięciokrotnie wyższą niż w przypadku Polski (2,18 mld USD). Serbia pełni więc rolę 

pierwszorzędnego partnera Chińskiej Republiki Ludowej w Europie Południowo-Wschodniej, 

pragnąc za wszelką cenę utrzymać tę uprzywilejowaną pozycję. Z perspektywy Serbii dobre 

relacje z Chinami są też ważne z uwagi na kwestię Kosowa, albowiem Państwo Środka podob-

nie jak Rosja, konsekwentnie odmawia uznania tej państwowości i w przeciwieństwie do USA 

czy UE nie naciska Belgradu na unormowanie relacji z Prisztiną.  

 

B. Informacje na temat Inicjatywy Trójmorza 

Głównym serbskim ośrodkiem analitycznym zajmującym się polityką międzynarodową jest 

utworzony w 1947 r. Instytut Polityki Międzynarodowej i Gospodarki w Belgradzie (Институт 

за међународну политику и привреду, https://www.diplomacy.bg.ac.rs). W ramach instytu-

tu funkcjonują cztery czasopisma naukowe (Međunarodni problemi / International Problems; 

The Review of International Affairs; Međunarodna polityka; Европско законодавство /  

European Union Legislation), a także bogate repozytorium artykułów naukowych, monografii, 

analiz, ekspertyz, rozpraw naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych (politycznych 
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i gospodarczych). Należy zauważyć niemal zerowe zainteresowanie problematyką integracji w 

ramach Trójmorza. Właściwie jedynym dłuższym tekstem analitycznym poświęconym Trójmo-

rzu i stosunkowi Serbii do tego projektu jest artykuł Dušana Prorokovića pt. Reaktualizacja 

koncepcji Międzymorza (Intermarium) a pozycja Serbii (Proroković 2018), opublikowany na-

kładem wspomnianego Instytutu. Kontrastuje z tym obfitość analiz dotyczących Inicjatywy 

16+1 / 17+1, w tym zwłaszcza roli chińskich inwestycji w rozwoju gospodarczym Serbii. Ta 

dysproporcja jednoznacznie wskazuje na priorytety serbskiej polityki zagranicznej. 

 

C. Przyczyny zaangażowania lub rezerwy i dystansu do Inicjatywy Trójmorza 

Główną i w zasadzie jedyną liczącą się przyczyną, dla której władze serbskie i analitycy z za-

kresu spraw międzynarodowych interesują się rozwojem współpracy w formacie Trójmorza 

jest jego konkurencyjny względem Inicjatywy 17+1 charakter. W wielu miejscach podkreśla się 

fakt, iż nie tylko na Bałkanach, ale i w Europie Środkowej (szeroko rozumianej) ma miejsce 

rywalizacja geopolityczna, w której uczestniczą Stany Zjednoczone patronujące Inicjatywie 

Trójmorza, oraz Chiny w niepisanej antyzachodniej koalicji z Federacją Rosyjską (której zależy 

głównie na rozbijaniu jedności UE) i Turcją. Z całą pewnością Inicjatywa Trójmorza będzie 

przedmiotem obserwacji Belgradu, zwłaszcza gdyby udało się zrealizować wielkie projekty 

infrastrukturalne, mogące wzmocnić pozycję gospodarczą i geopolityczną państw stanowią-

cych bezpośrednie otoczenie Serbii, tj. Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii i Bułgarii. 

 

D. Oceny funkcjonowania Inicjatywy Trójmorza (z perspektywy interesów Serbii) 

Inicjatywa Trójmorza jest zwykle interpretowana jako narzędzie polityki Stanów Zjednoczo-

nych w globalnych rozgrywkach z Rosją, Chinami i po części z Unią Europejską (przede wszyst-

kim jednak z Berlinem). Używane jest określenie „koń trojański USA w Europie”. Stwierdza  

się, że 3SI stanowi ubraną w pozory integracji regionalnej przemyślaną strategię wyparcia 

Rosji z rynku energetycznego „nowej Unii”, co przy okazji ma być także okazją do opłacalnej 

sprzedaży skroplonego gazu ze złóż amerykańskich. Często pojawiają się w dyskursie  

publicznym stwierdzenia, że Trójmorze de facto wymyślono nie w Warszawie i Zagrzebiu,  

lecz w Waszyngtonie.  

Inicjatywa Trójmorza bywa też postrzegana jako zakamuflowana próba odzyskania przez Pol-

skę hegemonii w północnej części Europy Środkowej (tu: często pojawia się nawiązanie  

do postaci J. Piłsudskiego jako protagonisty idei Intermarium). Przypomina się również,  

że mająca miejsce w zwłaszcza w XV i XVI wieku polska ekspansja na wschód doprowadziła do 

dezintegracji świata prawosławnego (argument cywilizacyjny). 
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W deklarowanym przez władze w Belgradzie interesie Serbii jest przede wszystkim rozwój 

współpracy gospodarczej z Chinami, Rosją i Turcją i wzmacnianie współpracy politycznej oraz 

militarnej z Rosją. Rozwój Inicjatywy Trójmorza pozostaje w oczywistej kontrze do interesów 

Moskwy w Europie Środkowej, w dużym stopniu ogranicza to również plany rozwoju współ-

pracy Chin z państwami regionu. Waszyngton patronujący nadal Trójmorzu niechętnie nato-

miast spogląda na „rozpychanie się” Chińczyków w tej części świata i gotów jest torpedować 

poszczególne inicjatywy chińskie. 

Nierzadko podkreśla się, że jednym z celów (a przynajmniej uzyskiwanych efektów) Trójmorza 

jest… izolacja Serbii, jako że od wschodu, zachodu i północy graniczy ona z państwami Trójmo-

rza, będącymi jednocześnie członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Inicjatywa ta ma być 

również, w ocenie analityków serbskich, wymierzona w Turcję, która w ostatnich latach istot-

nie przedefiniowała swój stosunek do USA.  

Warto w tym miejscu zauważyć, że Turcja z roku na rok staje się coraz bardziej liczącym się 

partnerem gospodarczym, w tym także inwestorem w Serbii. I tak np. w roku 2015 w Serbii 

działało 130 firm tureckich, zaś w 2020 ich liczba wzrosła do 800 (głównie sektory: tekstylny, 

motoryzacyjny, bankowy). Eksport towarów i usług z Serbii do Turcji od 2009 roku do roku 

2017 wzrósł ponad siedmiokrotnie. Turcy wspierają także duże projekty infrastrukturalne, jak 

np. budowę autostrady mającej połączyć Belgrad z Sarajewem. W omawianym przypadku dla 

władz w Belgradzie nie ma większego znaczenia fakt, że Ankara stanowczo poparła niepodle-

głość Kosowa. 

Czynnikiem osłabiającym krytycyzm Belgradu wobec 3SI mogłoby być samo członkostwo w 

Unii Europejskiej (oraz może w NATO), które wymuszałoby europeizację i westernizację kraju. 

Tyle tylko, że Belgrad zauważa, iż jakkolwiek dokonujące się w ramach Trójmorza wielkie in-

westycje infrastrukturalne mają nie tylko „błogosławieństwo” Brukseli ale i konkretne wspar-

cie z funduszy europejskich, to państwa tzw. starej Unii, a zwłaszcza Berlin jako naturalny li-

der UE podejrzliwie spoglądają w stronę tzw. nowej Unii, posądzając ją o chęć faktycznego 

uniezależnienia się. 

 

E. Postrzeganie państw – uczestników Inicjatywy Trójmorza 

Z perspektywy Belgradu niekwestionowanym liderem Inicjatywy jest Polska, której poświęca 

się relatywnie najwięcej miejsca w różnego rodzaju politycznych komentarzach. Podkreśla się, 

że celem Polski jest uzyskanie w pierwszej kolejności niezależności energetycznej od Rosji 

poprzez dywersyfikację dostaw gazu. Wskazując na strategiczne znaczenie terminala LNG w 

Świnoujściu, zwraca się uwagę na fakt, iż dzięki „siostrzanemu” terminalowy w Krk możliwa 

będzie dystrybucja skroplonego gazu na obszarze Bałkanów i Europy Środkowej.  
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Podkreśla się fakt, że Polska jest tradycyjnie poróżniona z Moskwą, którą uważa za swojego 

geopolitycznego przeciwnika i źródło zagrożeń, ale też od pewnego czasu znajduje się w polu 

napięć politycznych z Berlinem i Brukselą. Często wskazuje się nie tyle bliskie związki Polski  

z USA, co swego rodzaju służebność Polski względem Waszyngtonu. Jednocześnie zwraca się 

uwagę na dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę. Sugeruje się, że pozycja lidera  

Trójmorza jest Polsce potrzebna do lewarowania siebie do statusu największych graczy UE.  

W serbskim dyskursie publicznym czasem wskazuje się, że inicjatorzy Trójmorza (Polska  

i Chorwacja) to dwa… najbardziej katolickie państwa w Europie. 

Zwraca się również uwagę na fakt, iż w niektórych państwach Trójmorza poparcie dla idei 

współpracy w tramach Inicjatywy Trójmorza nie jest przedmiotem ponadpartyjnego konsensu-

su. Wymienia się najczęściej przykład Chorwacji i Bułgarii. Szczególnie akcentuje się krytykę 

Trójmorza w wykonaniu prezydenta Chorwacji Zorana Milanovicia poróżnionego z rządem  

w kwestii członkostwa Chorwacji w 3SI. W Sofii stosunek do Inicjatywy Trójmorza jest  

identyczny jak chorwacki, przy czym w tym przypadku cieszy się ona poparciem prezydenta 

Rumena Radeva, zaś krytykuje ją lub zupełnie ignoruje premier Bojko Borisow. 

Część państw – członków Inicjatywy uznaje się za potencjalnie przyjazne i skłonne do współpra-

cy z Serbią. W tym przypadku wymienia się zwłaszcza Bułgarię i Węgry z uwagi na udział  

w tym samym przedsięwzięciu energetycznym (TurkStream). Podkreśla się również, że  

państwa te w odróżnieniu od np. Polski czy Rumunii, nie prowadzą polityki antyrosyjskiej, 

przeciwnie – są otwarte na współpracę z Federacją Rosyjską. Ze współpracą z Budapesztem  

i Sofią wiąże się nadzieje, że pomysł na izolowanie Serbii (Serbia jest otoczona przez państwa 

należące lub aspirujące do członkostwa w NATO, UE lub będące w 3SI), który rzekomo  

ma przyświecać architektom 3SI, a zwłaszcza USA, okaże się nieskuteczny i niemożliwy  

do realizacji. Wskazuje się również na stanowisko Austrii, która podobnie jak Węgry  

nie zamierza rezygnować z dostaw gazu rosyjskiego, i która jako członek 3SI popiera projekt 

Nord Stream 2. 

 

F. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola wobec projektu 3SI 

Belgrad w stosunku do Inicjatywy Trójmorza przyjmuje rolę krytycznego obserwatora  

liczącego na to, że ostatecznie bardziej funkcjonalnym formatem współpracy międzynarodo-

wej w regionie okaże się Inicjatywa 17+1 z dominującą rolą Belgradu na odcinku bałkańskim 

lub Belgradu i Budapesztu w układzie bałkańsko-środkowoeuropejskim. Dlatego też Serbia  

z zadowoleniem przywitała członkostwo Grecji – pierwszego państwa „starej Unii” w Inicjaty-

wie, która od szczytu w Dubrowniku w kwietniu 2019 roku zmieniła nazwę z 16+1 na 17+1.  
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W interesie Belgradu jest przy tym osłabienie zainteresowania regionem ze strony Stanów 

Zjednoczonych, które po pierwsze mocno naciskają na ostateczne uregulowanie relacji mię-

dzy Belgradem a Prisztiną, po drugie grają na ograniczanie znaczenia geopolitycznego i gospo-

darczego Inicjatywy 17+1. 

Zacieśniająca się współpraca z Rosją, ale przede wszystkim z Chinami i Turcją jest źródłem 

pogłębiającego się sceptycyzmu wobec integracji euroatlantyckiej Serbii oraz akceleratorem 

antyzachodnich resentymentów. Umożliwia także niepodejmowanie koniecznych w procesie 

przystępowania do UE reform politycznych i społecznych, sankcjonując autorytarny sposób 

sprawowania władzy i ograniczenie wolności mediów. 

Sceptycyzm wobec 3SI nie stoi jednak na przeszkodzie w rozwijaniu dobrych relacji z poszcze-

gólnymi państwami należącymi do Trójmorza, zwłaszcza z Węgrami, które podobnie jak Ser-

bia w polityce zagranicznej „grają na kilku fortepianach”. Warto tu przypomnieć znaczenie 

dwustronnych porozumień o finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, podpisanych przez 

China Development Bank na łączną kwotę 1,2 mld euro, realizowanych w ramach Stowarzy-

szenia Międzybankowego Chin i Europy Środkowo-Wschodniej (utworzonego na szczycie w 

Budapeszcie w 2017 roku, z koordynacyjną rolą Węgierskiego Banku Rozwojowego MFB). Z 

drugiej strony z ustaleń ze szczytu w Dubrowniku w 2019 roku wynika, że punkt ciężkości 

współpracy gospodarczej w formacie 17+1 może zostać przeniesiony na państwa regionu na-

leżące do UE. Stanowi to wyzwanie dla Belgradu, który może z czasem utracić rolę regional-

nego lidera współpracy z Pekinem na rzecz Budapesztu. Rywalizacja między Belgradem i Bu-

dapesztem może w najbliższych latach okazać się bardziej zaciekła zważywszy na pogłębiający 

się kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym wzroście dynamiki rozwoju 

gospodarczego Chin, które – wiele na to wskazuje – przezwyciężyły już kryzys związany z pan-

demią Covid-19. 

Warto w tym miejscu wspomnieć również o zainicjowanej pod koniec 2017 roku inicjatywie, 

którą określono mianem „Warneńskiej Czwórki”. Ten format współpracy zrzesza cztery pań-

stwa bałkańskie, z czego trzy należące do Unii Europejskiej, a dwa do Inicjatywy Trójmorza: 

Bułgarię, Grecję, Rumunię i Serbię. Celem inicjatywy jest usprawnienie koordynacji transgra-

nicznych projektów infrastrukturalnych i energetycznych. I choć nadal nie wiadomo, na ile 

użyteczny okaże się ten rodzaj kooperacji, z pewnością stanowić ona może swego rodzaju 

forum konsultacyjne między Inicjatywą Trójmorza, a państwami pozostającymi poza tym for-

matem współpracy multilateralnej. 
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Serbia najpoważniejsze korzyści upatruje w integracji europejskiej i przystąpieniu do Unii Euro-

pejskiej, ale też intensyfikacji współpracy gospodarczej z Chinami i Turcją. Rosja w sensie dekla-

ratywnym nadal pozostaje ważnym partnerem Serbii, choć nie odgrywa ona poważniejszej 

roli w wymiarze gospodarczym. W procesie integracji europejskiej rząd w Belgradzie zdecydo-

wanie preferuje bezpośrednie relacje z Berlinem, Paryżem i Rzymem, nie oczekując poważ-

niejszego wsparcia ze strony państw sąsiednich należących do UE (Węgier, Rumunii, Rumunii 

i Chorwacji). To zaś w połączeniu z kursem na Pekin i Ankarę, determinuje brak zainteresowa-

nia formą współpracy z Inicjatywą Trójmorza, która w Belgradzie postrzegana jest jako stero-

wana z Waszyngtonu akcja mająca na celu torpedowanie chińskiego „jednego pasa i jednego 

szlaku” (One Belt One Road, OBOR), którego Serbia stara się być ważnym geostrategicznym 

ogniwem. 

W bliskiej perspektywie czasowej trudno sobie wyobrazić, by krytyczne i negatywne stanowi-

sko rządu w Belgradzie wobec Inicjatywy Trójmorza mogło ulec zmianie. Z drugiej strony Serbia 

faktycznie pozostaje w (samo)izolacji, będąc otoczona państwami należącymi do UE i NATO 

lub będącymi podatnymi na amerykańskie wpływy (USA jako patron Trójmorza). Belgrad nie 

ma zatem możliwości „przeciągania na swoją stronę” wahających się geopolitycznie państw 

regionu, czego ostatnim przykładem była „utrata” Czarnogóry, która zdecydowała się przystą-

pić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
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Chiny wykażą zapewne dużo determinacji w rywalizacji z USA w regionie, aby z Serbii, a najle-

piej z tandemu Serbia-Węgry uczynić symbol szybkiej modernizacji i prosperity, w sytuacji,  

w której Unia Europejska będzie coraz bardziej pochłonięta wewnętrznymi problemami  

ekonomicznymi i napięciami politycznymi (na osi północ – południe, stara – nowa Unia), zaś 

Stany Zjednoczone potencjalnie mogą „odpuścić sobie” Europę Środkową na rzecz większego 

zaangażowania się w regionie Pacyfiku i Azji Południowo-Wschodniej. W interesie Serbii leży 

zatem porażka Trójmorza i dalszy rozwój współpracy w formacie 17+1. 

Póki co, Trójmorze z perspektywy Belgradu odczytywane jest albo jako szkodzenie Rosji i Chi-

nom przez USA, które używają Trójmorza jako „klina” wbijanego w Europę Środkową, albo 

jako projekcja hegemonicznych roszczeń Polski. Zmiana takiego nastawienia możliwa jest  

wyłącznie na drodze demonstracji realnych korzyści gospodarczych wypływających ze współ-

pracy między państwami Trójmorza, np. w postaci udanych inwestycji infrastrukturalnych  

(Via Carpatia) i projektów związanych z cyfryzacją. Inwestycje w sieci przesyłu gazu nie zrobią 

na Belgradzie większego wrażenia, gdyż władze Serbii są przekonane, że rosyjski tani gaz jest 

czymś równie oczywistym, jak następujące po sobie pory roku.  
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