
ALERT 

Monika M. Brzezińska 

 

AUSTRIA 

WOBEC  

INICJATYWY TRÓJMORZA 

 

2021 6 6 



Austria 

wobec  

Inicjatywy Trójmorza 

Warszawa 2021 

Monika M. Brzezińska 

Wydawnictwo 

Collegium Interethnicum 



Projekt 3 Seas Initiative Instight jest realizowany przez Fundację Collegium Interethnicum. 

Zadanie jest w całości finansowane ze środków uzyskanych od Narodowego Instytutu Wolności  

w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. 

Seria wydawnicza ALERT, cz. 6/2021 

 

© Copyright Fundacja Collegium Interethnicum 

 

Autor opracowania 

Monika M. Brzezińska 

 

 

 

Projekt okładki i opracowanie graficzne 

ARtografia 

Fotografia: Kellie Churchman (Pexels) 

Mapy: d-maps.com 

 

Wydawca 

Wydawnictwo Collegium Interethnicum 

Strona www: interethnicum.pl 

Adres e-mail: collegium@interethnicum.pl 



 

Spis treści 

1. Podstawowe informacje o państwie …………………………... 4 

2. Tezy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 5 

3. Analiza ………………………………………………………………………………………………...……………….…………….…… 6 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza …………………………….……. 6 

B. Informacje na temat 3SI w Austrii …………………………………………….…….…………………...………………... 8 

C. Przyczyny zaangażowania lub rezerwy i dystansu do 3SI ……..…………………………………….. 9 

D. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola w projekcie 3SI …………………………………………... 11 

E. Postrzeganie przez Austrię państw – uczestników 3SI …………………………………………………. 12 

F. Konkurencyjne względem Inicjatywy Trójmorza projekty integracyjne 

(regionalne) ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 13 

G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego …...………. 14 

H. Identyfikowane zagrożenia i szanse dla projektu Inicjatywy Trójmorza …...….……. 15 

I. Inicjatywa Trójmorza a Unia Europejska ……………………………………………………….....……………..……. 15 

J. Postrzeganie i ocena polityki państw spoza 3SI względem 3SI …..………..….………………. 16 

4. Wnioski i rekomendacje ……..………………………………………………………………. 18 

5. Bibliografia …………………..…………………………………………………………………………..……………………. 20 

6. O Wydawcy i o Autorze …………………………………………………………………… 22 



 

 

04 

 

 

 

1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 8,93 mln ludzi (dane za 2021) 

Powierzchnia: 83 900 km² 

Mniejszości narodowe i etniczne: Chorwaci, Romowie, Słowacy, Słoweńcy, Czesi oraz Węgrzy 
(nie ma dokładnych informacji o sile poszczególnych narodowości, ponieważ oficjalne spisy 
nie odnotowują przynależności do grupy etnicznej). 

Wyznania: 74% wyznanie rzymsko-katolickie, 5% protestanckie, 21% innego wyznania. 

PKB: 375,6 mld euro (2020), PKB per capita: 42,110 euro (2020). 

Najwięksi inwestorzy zagraniczni: Niemcy, Rosja i Stany Zjednoczone, a także Szwajcaria,  
Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia i Wielka Brytania (2019). 

Wysokość planowanych inwestycji w sieć gazową (budowanych lub projektowanych): 23 mld 
euro (2021). 

Austriacka sieć rurociągów: ok. 2 000 km długości; sieć dystrybucyjna ok. 44 000 km. 

Struktura importu energii:  42,2% importowanej energii to gaz (2020). 

Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: 60% gazu do Austrii dostarcza Federacja Rosyjska  
i byłe kraje ZSRR (największa firma w Austrii, OMV AG jest głównym partnerem biznesowym 
Gazprom Exp), pozostała część dostaw (25%) pochodzi m.in. z Norwegii i Niemiec. 

Infrastruktura transportowa: 1749 km autostrady, 509 km dróg ekspresowych (2021),  
4877 km infrastruktura kolejowa, drogi wodne 358 km. 

Pozycja w rankingu światowych potęg gospodarczych: 28 (2021). 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 15 w 2021 (wg US News & World Report). 

Pozycja w rankingu potęg światowych: 35 w 2021 (wg US News & World Report). 

Pozycja w rankingu siły militarnej: 58 w 2021 (wg Global Firepower). 
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2.  
Tezy 

 
Austria prezentuje pozytywny stosunek do 3SI. Niemniej ze względu na bliskie relacje - zwłasz-

cza handlowe - tego państwa z Rosją, Niemcami i UE, kraj ten postrzega Inicjatywę Trójmorza 

głównie jako narzędzie i platformę działań w obrębie unijnej  i regionalnej polityki.  

Austria dąży zatem do uwspólnotowienia przedsięwzięcia i nie pozostawiania go jako odrębnej 

inicjatywy wyłącznie w gestii państw Europy Środkowej. Tym samym wskazuje na kluczową  

i wiodącą rolę UE, odrzucając tym samym przywództwo Polski w 3SI. 

W Austrii nie prowadzona jest żadna publiczna narracja czy dyskusja dotycząca 3SI. Świadczy  

o tym całkowity deficyt medialno-informacyjny dotyczący Trójmorza, który wskazuje, iż inicja-

tywa ta nie znajduje się w centrum zainteresowania społecznego, eksperckiego, czy bizneso-

wego i nie stanowi także politycznego priorytetu austriackich decydentów (zarówno obec-

nych jak i poprzednich). 

Austria reprezentuje dwojaką strategię wobec Inicjatywy Trójmorza: z jednej strony dąży  

do roli „budowniczego mostów” między Europą Zachodnią a Środkową, z drugiej jednak łączą 

ją bliskie relacje z Rosją, od której od przeszło 50 lat importuje gaz ziemny. 

Austria dystansuje się wobec rozwijanego wymiaru wykonawczego 3SI, pozostając w strefie 

wpływów unijnych (i niemieckich), co sprawia, iż to UE bardziej stanowi dla niej motor działań 

niż państwa 3SI.  
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3.  
ANALIZA 
 

 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

Austria (często nazywana również Republiką Naddunajską) jest obok Bułgarii, Chorwacji,  

Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier stałym 

członkiem Inicjatywy Trójmorza. Co ją jednak w sposób szczególny wyróżnia, to fakt, iż w gro-

nie tym znajduje się jako jedyne państwo Europy Zachodniej. Nawet Republice Federalnej 

Niemiec (RFN) mimo swoich ambicji, nie udało się jak do tej pory (z różnych względów)  

dołączyć do formatu 3SI. Ta wyjątkowość członkowska Austrii w Inicjatywie Trójmorza sprawia,  

iż to na niej głównie spoczywa (choć w sposób nieformalny i bardziej domniemany) ciężar  

reprezentowania interesów politycznych zachodniej części Europy. Widać to w sposób  

szczególny w wypowiedzi samego prezydenta  Alexandra Van der Bellen, który to podczas 

szczytu w 2018 r. otwarcie potwierdził, iż Austria wspiera Inicjatywę Trójmorza jako forum 

definiowania, rozwijania i realizacji wspólnych celów państw regionu. 

Wypowiedź ta nabiera szczególnej rangi biorąc pod uwagę uwarunkowania austriackiego  

systemu politycznego. To prezydent federalny bowiem reprezentuje państwo na zewnątrz, 

zawiera umowy międzynarodowe, a także nakazuje ich wypełnianie w drodze rozporządzenia 

(art. 65 ust. 1 Federalnej Ustawy Konstytucyjnej Republiki Austrii). W przeciwieństwie  

do kanclerza realizującego politykę wewnątrz kraju, odpowiada za stosunki międzynarodowe  

i wizerunek Austrii poza granicami kraju. Co równie istotne, pozycję prezydenta wzmacnia  

dodatkowo fakt, iż jako jedyny polityk na szczeblu federalnym wybierany jest bezpośrednio 

przez obywateli. Ponadto we wszystkich swoich decyzjach, prezydent pozostaje zależny od   
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rządu federalnego lub też właściwego ministra. Jego głos zatem cieszy się nie tylko powszech-

nym autorytetem, ale i konstytucyjną legitymizacją władzy, jako wynik zaufania oraz efekt 

opartej o porozumienie i kompromis politycznej współpracy. 

Prezydent Van der Bellen kilkakrotnie wypowiadał się też na temat miejsca i roli swojego  

kraju w 3SI:  Austria uważa Inicjatywę Trójmorza - w swoim zasięgu geograficznym za rozsze-

rzoną Europę Środkową - jako godną pochwały inicjatywę i cenne narzędzie definiowania,  

opracowywania i realizacji wspólnych celów państw regionu. Łączy nas wiele lat wspólnej  

historii i dziedzictwa kulturowego. Sposób, w jaki myślimy, sposób, w jaki się czujemy, sposób, 

w jaki patrzymy na świat, czyni nas członkami jednej rodziny. Wszyscy będąc członkami Unii 

Europejskiej, wyznajemy zbiór wartości i zasad, wśród nich zdecydowane zaangażowanie  

na rzecz godności ludzkiej, wolności i solidarności. To poparcie Austrii co do planów i działań 

inicjatywy 3SI znalazło również swoje odzwierciedlenie w podpisanej przez prezydenta dekla-

racji The Second Summit of The 3 Seas Initiative. W dokumencie owym podkreślano, z czym  

Austria w pełni się zgadza, potrzebę wzmocnienia sieci transportowej, energetycznej  

i telekomunikacyjnej w regionie Inicjatywy, oraz położenie nacisku na współpracę  

gospodarczą i społeczną wzdłuż osi Północ-Południe i Wschód-Zachód na rzecz całej Europy  

i Unii Europejskiej. 

Mimo iż, prezydent Van der Bellen pozytywnie wypowiadał się o 3SI, to jednak jest to jeden  

z nielicznych głosów, jakie dały się słyszeć w tej kwestii w obrębie austriackiego ośrodka  

decyzyjnego. Trudno by tu szukać jakichkolwiek innych wypowiedzi przedstawicieli rządu: 

kanclerza federalnego, poszczególnych ministrów czy chociażby przewodniczącej Komisji 

Spraw Zagranicznych austriackiej Rady Narodowej (Nationalrat) Pameli-Joy Rendi-Wagner. 

Także czołowe partie polityczne milczą w tej sprawie. Stanowisko partii austriackich w kwestii 

Trójmorza nie jest znane - jak zauważa jeden z austriackich dziennikarzy. Posiadająca  

najwięcej mandatów w Radzie Narodowej i w Radzie Federalnej (Bundesrat) Austriacka Partia 

Ludowa (ÖVP - Die Österreichische Volkspartei) nie ustosunkowała się jak dotąd do Inicjatywy 

3SI. Podobnie uczyniły i inne ugrupowania: druga co wielkości Socjaldemokratyczna Partia 

Austrii (SPÖ - Die Sozialdemokratische Partei Österreichs), a także kolejno Wolnościowa Partia 

Austrii (FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs) oraz Zieloni (Grüne). Co interesujące, na pytanie 

jednego z austriackich dziennikarzy Martina Leidenfrosta o ich ocenę inicjatywy 3SI i stosunek 

do niej austriackich polityków w zdecydowanej większości nie udzielili oni żadnej odpowiedzi. 

Nawet pochodząca z Polski, deputowana do Rady Narodowej z ramienia Zielonych Ewa  

Ernst-Dziedzic, nie wykazała się aktywnością w tej materii, być może nie uważając 3SI za  

priorytet prowadzonych przez siebie działań politycznych. Jedyny, ale bardzo ogólnikowy głos 

jaki dał się słyszeć, to deklaracja Reinholda Lopatki (ÖVP) pozostająca jednak w zgodzie  

z ogólnymi opiniami członków rządu: Moja partia i ja opowiadamy się za uczestnictwem w tej 

inicjatywie. Popieramy kurs przyjęty przez austriacki rząd federalny. 



 

Austria wobec Inicjatywy Trójmorza 

08 

Jeśli chodzi o zainteresowanie sfery ekonomicznej inicjatywą 3SI, to trudno tu doszukiwać  

się jakichkolwiek oficjalnych wypowiedzi czy informacji płynących z austriackiego sektora  

biznesowego. Fakt ten dziwi tym bardziej, że Austria mimo iż w skali europejskiej zaliczana 

jest do grona niewielkich państw, to jednak  jej potencjał gospodarczy jest znaczący zwłaszcza 

na tle pozostałych członków Trójmorza. Ponadto sama Unia Europejska (UE), ale i kraje  

Europy Środkowej pozostają najważniejszymi obszarami docelowymi austriackiego handlu 

zagranicznego. 

 

B. Informacje na temat 3SI w Austrii 

Inicjatywa Trójmorza nie cieszy się w Austrii szczególnym zainteresowaniem środków masowe-

go przekazu. Trudno jest tam bowiem znaleźć jakiekolwiek informacje na jej temat. Wyjątek 

stanowią jedynie wzmiankowe wypowiedzi prezydenta federalnego Alexandra Van der Bellen 

umieszczane na stronie jego kancelarii z okazji oficjalnych wizyt polityka na szczytach 3SI.  

Podobną strategią posługuje się m.in. Federalne Ministerstwo ds. Europejskich i Międzynaro-

dowych (BMEIA Bundesministerium Europäische und Internationale Angelegenheiten), gdzie 

zamieszczane są  krótkie i ogólnikowe noty dotyczące Inicjatywy. Znaleźć tam można np. jed-

ną sześciozdaniową informację dotyczącą udziału Austrii w Warszawskim Szczycie Inicjatywy 

Trójmorza (z 07.06.2017), oraz kolejną relację ze spotkania ambasadora Wernera Almhofera  

z pozostałymi przedstawicielami krajów Inicjatywy Trójmorza (z 01.10.2019), podczas którego 

dyskutowano nad projektami związanymi z energetyką, cyfryzacją i transportem. Oba przeka-

zy jednakże charakteryzują się lakonicznym stylem, dublując jednocześnie wcześniejsze  

komunikaty z jednej strony internatowej (Ministerstwa ds. Europejskich) na drugą 

(sygnowaną jako Ambasada Austrii w Warszawie). 

Również media branżowe, w tym te związane z przemysłem gazowym, ale i przede wszystkim 

reprezentujące dominujący w Austrii sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie podnoszą 

w zasadzie tematu 3SI. Na stronach Austriackiej Agencji Prasowej (APA - Austria Presse Agen-

tur), znaleźć można jeden artykuł dotyczący Inicjatywy, zwracający uwagę, iż region Trójmo-

rza to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów na świecie. Także Industriemagazin 

opublikował jeden artykuł dotyczący austriackiego stanowiska wobec 3SI, nie dokonując jed-

nakże przy tym żadnej ekonomicznej analizy zysku bądź ewentualnych obaw związanych  

z zaangażowaniem się Austrii we wspomniany projekt. 

Pojedyncze, dość ogólnikowe, ale i mało aktualne w przekazie informacje (datowane na 2017, 

2018 i 2020 rok) znaleźć można również na stronach internetowych niektórych austriackich 

czasopism, tj. Wiener Zeitung, Der Standard, Salzburger Nachrichten, czy też Kurier. Wszystkie 

one mają charakter opisowy, wprowadzający w tematykę 3SI i pojawiają się najczęściej  

przy okazji organizowanych szczytów Inicjatywy. Przyznać natomiast należy, iż otwarcie  

poruszają one problematykę skutków podziału Europy i świata, jakiego dokonuje chociażby 

rurociąg Nord Stream II oraz prezentują oficjalne stanowisko Austrii wobec Trójmorza.  
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Autorzy artykułów podkreślają także znaczenie i wpływ implikacji wywołanych przez  

COVID-19 na gospodarki państw bądź też po prostu relacjonują odbywające się spotkania 

przedstawicieli państw 3SI. 

Zauważalny jest również deficyt analiz, raportów czy też innych materiałów o charakterze nau-

kowo-eksperckim z zakresu miejsca i roli Austrii w inicjatywie 3SI. W sieci znaleźć można 

wprawdzie bardziej pogłębioną i dość aktualną (z czerwca 2021) publikację autorstwa m.in.  

V. Tchakarovej (Dyrektora Austriackiego Instytutu Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa - 

AIES), ale to jedyny tego rodzaju materiał. 

 

C. Przyczyny zaangażowania lub rezerwy i dystansu do 3SI 

Zainteresowanie Austrii obecnością w 3SI wynika z faktu, iż Republika Naddunajska zawsze 

uważała się za integralny element tej część regionu. Ponadto postrzega ona koncepcję współ-

pracy państw członkowskich jako czysto geograficzny, czy też infrastrukturalny projekt, mający 

na celu przede wszystkim kooperację w ramach poszerzonej Europy Środkowej.  

Ma to swoje uzasadnienie w gospodarce Austrii, bowiem jej najważniejszymi partnerami  

handlowymi są głównie państwa Unii Europejskiej, które stanowią punkt docelowy austriac-

kiego biznesu zagranicznego. W rankingu dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych 

Republiki Naddunajskiej, jeśli chodzi o sektor eksportu w 2020 roku, znajdują się m.in. Polska 

(5,5 mld euro), Czechy (5,1 mld euro) i Węgry (4,9 mld euro). Ponadto kraj ten jest jednym  

z ważniejszych inwestorów w Europie Środkowej oraz Południowo-Wschodniej, a jej eksport 

do tych części regionu wyniósł w 2020 r. 27,6 mld euro. Warto również wspomnieć, iż Austria 

cieszy się dobrymi stosunkami handlowymi z Bałkanami Zachodnimi, a jej całkowity wolumen 

handlu w tym regionie w 2020 roku wyniósł prawie 2,7 miliarda euro, z czego eksport stano-

wił około 1,4 miliarda euro.  

Aktualnie też, ze względu na napiętą sytuację z Rosją i sankcje gospodarcze nałożone na ten 

kraj przez UE, Austria jest na etapie intensywnego poszukiwania i ustanawiania nowych,  

ważnych rynków trzecich (zastępczych) dla swojego handlu. Trzeba bowiem pamiętać,  

iż dla Austrii, bardzo istotnym czynnikiem zaangażowania się w 3SI jest jej, podobnie zresztą 

jak i w Niemczech, struktura gospodarcza składająca się w 99,6% z małych i średnich przed-

siębiorstw (MŚP). Skutkuje to tym, iż co drugie miejsce pracy w Austrii pozostaje bezpośred-

nio lub pośrednio zależne od internacjonalizacji, a każdy miliard w eksporcie tworzy 10 000 

miejsc pracy. Ponadto kraj ten posiada, według oficjalnej listy stworzonej przez Georga 

Jungwirtha z Campus University of Applied Sciences w Grazu, 199  tzw. „ukrytych  

mistrzów” (hidden champions), a zatem niewielkie firmy mające swoje siedziby w Austrii,  

ale za to zajmujące pierwsze trzy miejsca w swojej branży w Europie i cieszące się  

rocznymi przychodami do 300 mln. euro. Zatrudniają one 2,4 % austriackiej siły roboczej i generują  
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około 17 miliardów euro przychodów, czyli 4,4% PKB rocznie. Ich produkty stanowią około 

10% austriackiego eksportu i są silnie wspierane przez system edukacji, agencje rządowe, izby 

handlowe oraz stabilny klimat prawny i polityczny. 

Równie ważnym argumentem przemawiającym za austriackim członkostwem w 3SI jest,  

mimo dobrych stosunków tego państwa z Rosją, potrzeba dywersyfikacji źródeł energii i jej 

przesyłu. Republika Naddunajska jest zatem niezmiernie zainteresowana projektem gazocią-

gu BRUA, który to ma w przyszłości dostarczać gaz ziemny do odbiorców w Bułgarii, Rumunii, 

Austrii i na Węgrzech. Zapewni to utworzenie nowej drogi eksportowej dla przyszłej  

eksploatacji gazu ziemnego na Morzu Czarnym oraz docelowo połączy rurociągi Giurgiu–Ruse 

i Arad–Szeged. Jego długość zaplanowano na 479 km (298 mil), a generalnymi wykonawcami 

zostali austriacka firma Habau (odpowiedzialna za pierwsze dwa odcinki) oraz rumuńska firma 

INSPETI (budująca trzeci odcinek). Trójmorze zatem jako grupa państw, może mieć decydują-

cy wpływ na finalizację tego gazociągu, zwłaszcza, że wcześniej Węgry zapowiadały wycofanie 

się z jego budowy, uznając inwestycję za nierentowną. 

Jeśli chodzi o przyczyny stosunkowo niskiego zainteresowania Austrii Inicjatywą, to można tu 

wskazać kilka uwarunkowań: rozbieżne interesy gospodarczo-polityczne Republiki Naddunaj-

skiej w zakresie globalnej polityki bezpieczeństwa gazowego, własne doświadczenia historycz-

ne oraz stopień zaangażowania w kwestie militarne. Ponadto na czynniki te nakładają się także 

prezentowany przez austriackie media wizerunek polityczny Polski oraz położenie geograficzne 

Austrii rozpatrywane w kontekście realizowanych przez 3SI działań.  

Jeśli chodzi o sferę interesów, to Republika Naddunajska jest pierwszym krajem Europy Za-

chodniej, który już przeszło 50 lat temu podpisał długoterminową umowę z ówczesnym jesz-

cze ZSRR na dostawy gazu. Rosyjski Gazprom nieprzerwanie więc od 1968 r. przesyła do Au-

strii swoje paliwo, przez co postrzegany jest tam jako wiarygodny i od lat sprawdzony partner 

w zakresie niebieskiego paliwa. Co więcej, należy pamiętać, iż obecnie w Republice Naddunaj-

skiej nabywcą rosyjskiego gazu pozostaje spółka OMV Gas Marketing and Trading GmbH, któ-

ra to jest także głównym partnerem biznesowym Gazprom Export na rynku krajowym. W 

czerwcu 2018 roku przedłużyła ona dodatkowo kontrakt z Rosją na kolejne lata, aż do 31 

grudnia 2040 roku, uzupełniając go bilateralnym porozumieniem zwiększającym wolumenu 

dostaw gazu do Austrii o 1 mld m3 rocznie przez cały okres trwania porozumienia. 

O ścisłych relacjach z Rosją w zakresie prowadzonej austriackiej polityki bezpieczeństwa gazo-

wego, świadczy również ponad dziesięciokrotny wzrost przesyłu tego surowca w 2019 r. do 

Austrii, którego poziom osiągnął wówczas rekordową wartość 16,28 mld m3. Dla porównania 

w 2020 r. kraj ten otrzymał 13,22 mld m3 gazu, co łącznie od początku dostaw daje wolumen 

około 252 mld m3 rosyjskiego surowca.  

Dodatkowym argumentem przemawiającym za obustronną austriacko-rosyjską sympatią jest 

kwestia neutralności militarnej Republiki Naddunajskiej. Jako jedyne państwo Trójmorza  

nie należy ono bowiem do NATO i nie podziela tym samym obaw byłych już państw satelickich  
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ZSRRR co do mocarstwowych uzurpowań współczesnej Rosji. W konsekwencji nie naciska 

również na zmniejszenie zależności członków UE od importu rosyjskiej ropy i gazu, ponieważ 

sama odgrywa wiodącą rolę jako hub energetyczny dla dostaw na rynek europejski. 

Na przyjazne stosunki z Rosją bez wątpienia miały również wpływ doświadczenia histo- 

ryczno-polityczne Austrii. Kraj ten bowiem jako jedyny w gronie członków 3SI nie należał  

do tzw. bloku wschodniego, co nie pozostało bez znaczenia jeśli chodzi o jego poziom zamoż-

ności w regionie. Republika Naddunajska jest bowiem zdecydowanie najbogatszym członkiem 

Inicjatywy Trójmorza, co z drugiej strony sprawia, iż wielu jej mieszkańców  instynktownie 

uważa się za lepszych od swoich wschodnich sąsiadów. 

Ponadto Austrii nie do końca odpowiada polskie przywództwo w obrębie 3SI. Jak zauważa  

jeden z tamtejszych dziennikarzy, austriacka opinia publiczna jest antypolska. Nie ma obecnie 

żadnej austriackiej gazety, w której można by od czasu do czasu przeczytać coś pozytywnego 

o tym kraju. Dodatkowo podejście to pozostaje spójne z niemiecką koncepcją (a zatem  

zewnętrzną wobec Trójmorza) dążącą do przesunięcia decyzyjnego punktu ciężkości z ośrod-

ka państw Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz UE. Austria bowiem stoi na stanowisku 

uwspólnotowienia działań Inicjatywy i nie pozostawiania jej pod bezpośrednim kierownic-

twem jej członków. 

W końcu też jednym z ważniejszych argumentów hamujących zaangażowanie Austrii w 3SI 

jest jej położenie geograficzne. Republika Naddunajska nie ma bowiem dostępu do morza,  

co zdecydowanie utrudnia jej pełną identyfikację z interesami części członków Inicjatywy. 

 

D. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola w projekcie 3SI 

Austria ze względu na fakt, iż w gronie państw 3SI jest jedynym krajem bez tak długoletnich 

doświadczeń komunistycznych jak pozostali członkowie Inicjatywy, widzi swoją rolę głównie 

jako budowniczy mostów między Europą Zachodnią a Środkową. Postrzega to dwojako:  

z jednej strony jako reprezentowanie, krzewienie i realizowanie w ramach Inicjatywy wartości 

i zasad, w tym przywiązanie do wolności, godności ludzkiej i solidarności. Z drugiej, ze wzglę-

du na zróżnicowany poziom życia mieszkańców Republiki Naddunajskiej i reszty członków 

Inicjatywy prezydent federalny Alexander Van der Bellen wielokrotnie wspominał o koniecz-

ności promowania współpracy i wyrównywania istniejących dysproporcji gospodarczych  

w obrębie Trójmorza. Do kwestii tej nawiązywał również podczas jednego z wywiadów  

austriacki ambasador w RP Thomas Buchsbaum: Inicjatywa dotyczy korytarzy Północ-

Południe, szczególnie energetycznych, a zwłaszcza gazowych. A także komunikacyjnych.  

Jej celem jest ożywienie gospodarcze i wynikająca z niego poprawa warunków socjalnych  

w regionie.  
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Ponadto 3SI w mniemaniu Austrii stanowi dobrą okazję do wsparcia wysiłków UE na rzecz 

wzmocnienia spójności i wyeliminowania dysproporcji regionalnych, na przykład poprzez  

rozbudowę infrastruktury i poprawę łączności. Kraj ten postrzega rolę Inicjatywy Trójmorza 

przede wszystkim poprzez wnoszenie wkładu w realizację planów w zakresie infrastruktury, 

energii i świata cyfrowego, oraz oczekuje, że projekt zwiększy polityczną świadomość  

regionalnego wymiaru integracji europejskiej. 

Austria szczególnie mocno akcentuje infrastrukturalne i gospodarcze znaczenie 3SI, odrzucając 

tym samym wysuwane wobec Inicjatywy zarzuty jej politycznego charakteru. W tym punkcie 

Republika Naddunajska pozostaje spójna w swoim poglądzie z niebędącymi wprawdzie  

w gronie członków, ale współpracującymi z 3SI Niemcami. Jest to raczej rozsądny i obecnie 

akceptowany dodatek do instrumentów UE. Dowodzą tego również wizyty na ostatnim  

szczycie obecnego szefa komisji Jean-Claude'a Junckera, komisarz regionalnej UE Coriny Cretu 

i ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa - deklarował w 2018 r. Van der Bellen. 

Tym samym austriacki prezydent stanowczo sprzeciwił się koncepcji powielania struktur  

w ramach dwóch różnych projektów, nalegając na przyznanie UE wiodącej roli w 3SI,  

podkreślając, iż: Nadrzędna funkcja koordynacyjna struktur europejskich powinna być brana 

pod uwagę w każdych okolicznościach. 

 

E. Postrzeganie przez Austrię państw-uczestników 3SI 

Kształtowany w Austrii wizerunek pozostałych państw członkowskich 3SI bywa zróżnicowany. 

Z pewnością jednak jeśli chodzi o Polskę, o czym była już mowa wcześniej, nie jest on pozy-

tywny zarówno wśród elit politycznych, jak i samego społeczeństwa, na co decydujący wpływ 

mają środki masowego przekazu. Negatywne podejście Wiednia do Warszawy wynika przede 

wszystkim z różnic politycznych, w tym ze stosunku do współpracy z Rosją w zakresie dostaw 

gazu i konieczności ich zdywersyfikowania. Kwestia ta zdecydowanie dzieli oba kraje, bowiem 

dla Polski jest to priorytet w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, dla Austrii, choć  

stanowi istotny cel, nie cieszy się on aż takim stopniem zainteresowania. Ponadto, na co 

zwraca uwagę jeden z austriackich dziennikarzy, w obu krajach elity zdecydowanie różnią się 

ideologicznie między sobą w wielu zasadniczych kwestiach: Warszawa pozostaje konserwa-

tywna, podczas gdy Wiedeń reprezentuje stanowisko bardziej liberalne. Za popieranie  

polskiego stanowiska w zakresie tradycyjnych wartości austriackim dziennikarzom grozi  

zwolnienie z pracy. 

Odmiennie natomiast kształtuje się austriacka percepcja Węgier. Jest ona nacechowana  

zdecydowanie bardziej pozytywnymi elementami, co wynika z doświadczeń historycznych 

obu krajów (Austro-Węgry), wskazującymi jednocześnie jak wyjątkowe są stosunki między 

Austrią a Węgrami. O sile łączących oba państwa więzów świadczyć może chociażby  

wstrzymanie się od głosu kanclerza Sebastiana Kurza podczas głosowania w Parlamencie  

Europejskim nad praworządnością na Węgrzech. Jak stwierdziła Daniela Neubacher,  
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asystentka naukowa w Instytucie Regionu Dunaju i Europy Środkowej (IDM), był to świadomy 

wybór strategii, bowiem Wiedeń nie chce dolewać oliwy do ognia, stawiając raczej  

na budowanie mostów i przezwyciężenie europejskich podziałów. 

Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o wizerunek Budapesztu w Wiedniu, pozostają również kwestie 

ekonomiczne. Węgry to bowiem szósty najważniejszy rynek eksportowy Republiki Naddunaj-

skiej na świecie oraz jeden z najbardziej strategicznych w regionie Europy Środkowej  

i Wschodniej. Ponadto Austria jest również drugim co do wielkości partnerem handlowym 

Węgier i trzecim największym inwestorem.  

Równie istotnym dla współpracy w ramach 3SI pozostaje dla Wiednia Chorwacja. Wynika  

to z faktu, iż wielu obywateli tego kraju (89,002 tys.) zamieszkuje aktualnie w Republice Nad-

dunajskiej, która to stanowi dla nich bezpieczne i stabilne miejsce pracy oraz życia. Austria 

jest także największym inwestorem zagranicznym w Chorwacji. Warto również wspomnieć,  

iż Republika Naddunajska cieszy się bardzo silnymi stosunkami handlowymi z Bałkanami  

Zachodnimi, gdzie jej całkowity wolumen handlu w 2020 roku wygenerował prawie 2,7 miliar-

da euro, z czego eksport stanowił około 1,4 miliarda euro. 

 

F. Konkurencyjne względem Inicjatywy Trójmorza projekty integracyjne (regionalne) 

Dla Austrii priorytetowe pozostają przede wszystkim te projekty, które w sposób znaczący 

wzmocnią jej pozycję jako państwa średniego, zarówno w regionie, jak i w sferze polityki  

energetycznej. Wiedeń dąży zatem do osiągnięcia stawianych przed sobą celów głównie  

poprzez własną promocję, ewentualnie aspiracje kreujące ją na centrum logistyczne  

wybranych sfer gospodarczych, bądź też poprzez „przyłączanie” się do większych aktorów 

politycznych i podejmowanie wspólnie z nimi zdywersyfikowanych działań w tym zakresie. 

I tak dla przykładu Austria organizuje m.in. dwustronne spotkania ekspertów ds. energii  

jądrowej, które odbywają się z 11 krajami partnerskimi w celu przedyskutowania wspólnych 

interesów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Jest też macierzystym krajem dla 10 

organizacji wielostronnych, które zajmują się szeroką gamą tematów związanych z energią, 

starając się w ten sposób pełnić funkcję centralnego węzła w międzynarodowym dialogu 

energetycznym, który Federalne Ministerstwo ds. Międzynarodowych i Europejskich stara się 

dodatkowo wzmacniać, promując Austrię jako lokalizację inicjatywy, a wręcz nawet jako  

jej energetyczną stolicę. BMEIA odpowiada także za współorganizowanie Wiedeńskiego  

Forum Energetycznego, które umożliwia regularną wymianę informacji na temat globalnych 

dostaw energii, dając Wiedniowi okazję do zaprezentowania się jako nowoczesny, również 

technologicznie, ośrodek.  

Ze względu na procesy integracji europejskiej, rosnącą internacjonalizację, globalizację  

oraz migrację osób o innym pochodzeniu kulturowym, a także zmiany klimatu i niedobór  

paliw kopalnych, Austria zmuszona została do redefinicji swojej polityki regionalnej. Odbywa 

się to poprzez zacieśnianie oraz pogłębianie przez Wiedeń współpracy z UE oraz jej państwami  
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członkowskimi. Szczególnie duży nacisk kładzie Republika Naddunajska na koordynację  

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych poprzez reprezentowanie własnych 

interesów w Komisji Europejskiej oraz w organach Rady UE. Wiedeń stara się również  

pozostawać w dobrych relacjach ze swoim „siostrzanym” partnerem, Niemcami, z którymi  

to, pod auspicjami UE, podpisała ostatnio umowę o solidarnościowych dostawach gazu.  

Ma ona zapewnić zaopatrzenie gospodarstw domowych, systemów ciepłowniczych i podsta-

wowych obiektów socjalnych w gaz, w przypadku jego skrajnego niedoboru. Dokument  

ten obliguje wszystkie państwa członkowskie UE, których sieci gazowe są połączone  

bezpośrednio lub przez państwo trzecie, do zawierania wspomnianych dwustronnych umów 

o solidarnych dostawach gazu. 

Zatem Austria stara się raczej wspierać swoją pozycję poprzez uczestnictwo w inicjatywach  

europejskich, nie poszukując tym samym alternatywnych i konkurujących rozwiązań dla siebie 

w tej materii. Promuje więc międzynarodową politykę transformacji energetycznej poprzez 

budowanie i utrzymywanie relacji ze strategicznymi partnerami energetycznymi („100 % Re-

newables Coalition”) oraz eksport Zielonego Ładu do państw sąsiedzkich i krajów trzecich,  

a także poprzez pozycjonowanie Austrii jako „Międzynarodowe Centrum Energetyczne”  

i miejsce wielostronnego dialogu energetycznego. 

 

G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego 

Ponieważ Austria bardzo mocno podkreśla potrzebę integracji działań Inicjatywy Trójmorza  

z UE, dlatego nie jest zainteresowana rozwijaniem dodatkowych, bądź też alternatywnych 

struktur wykonawczych w tym zakresie. Działania wiedeńskiego ośrodka decyzyjnego i wypo-

wiedzi czołowych jego polityków wyraźnie wskazują na europejski i integracyjny charakter 

3SI. Prezydent federalny, ale również kanclerz oraz austriacki ambasador w Polsce, wielokrot-

nie podkreślali znaczenie Trójmorza jako próby promowania współpracy regionalnej między 

państwami UE i wyrównywania dysproporcji gospodarczych między nimi za pomocą narzędzi 

unijnych, w tym również środków pochodzących z budżetu UE. Co więcej, to właśnie  

obecność unijnego komisarza na szczytach 3SI była i jest dla Austrii silnym argumentem  

przemawiającym za uczestnictwem w projekcie.  

Ponadto Wiedeń akceptuje i pozytywnie ocenia wiodącą, skrytą „pod płaszczem” UE pozycję 

Niemiec w regionie, z którymi pozostaje spójny i zgodny w wielu kwestiach politycznych,  

chociażby takich jak współpraca z Rosją w ramach dostaw gazu do Europy, stosunek do Nord 

Stream II, czy potrzebie ograniczania działań USA w obrębie Inicjatywy. 

Austria zatem dystansuje się wobec rozwijanego wymiaru wykonawczego, bowiem bliżej jej  

do polityki Niemiec oraz UE, niż do wspólnoty interesów pozostałych państw 3SI. Świadczy  

o tym także brak akcesji Republiki Naddunajskiej do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza,  
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oraz deficyt deklaracji na ten temat. Biorąc zaś pod uwagę zasoby gospodarcze Austrii 

(największe ze wszystkich państw 3SI), wskazuje to tym samym na polityczną motywację  

dystansu tego państwa wobec dyskusji o na temat kształtu Funduszu 3SI. Trzeba bowiem  

pamiętać, iż Inicjatywa Trójmorza pozostaje jak dotąd dla Wiednia wprawdzie największą,  

ale też jedną z wielu innych unijnych platform realizowania własnych interesów politycznych 

w regionie.  

 

H. Identyfikowane zagrożenia i szanse dla projektu Inicjatywy Trójmorza 

Jeśli chodzi o 3SI, to największą obawą Austrii jest przekształcenie projektu w niezależną, rozła-

mującą wewnętrznie UE inicjatywę polityczną. Ponieważ Trójmorze ciągle pozostaje w fazie 

rozwoju, jego niepewne struktury nadal budzą niepokój w Wiedniu, a głosy takie jak te prof. 

Zybertowicza, iż 3SI może stać się Planem B dla Europy tym bardziej niepokoją austriacki 

ośrodek decyzyjny. Republika Naddunajska bowiem, podobnie jak i Niemcy, stoi na stanowi-

sku silnego uwspólnotowienia działań w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dążąc  

do tego, by obszar ten gospodarczo pozostawał jej strefą wpływów. Stąd też tak częste wypo-

wiedzi prezydenta Van der Bellen podkreślające komercyjny charakter Trójmorza.  

Austria jest bowiem ważnym inwestorem w tej części Europy i rynki państw 3SI, zwłaszcza  

w kontekście nałożonych w 2014 przez UE sankcji na Rosję (w tym również od 2020 sankcji 

gospodarczych), odgrywają dla niej nie tylko atrakcyjną, ale i rekompensującą rolę. Zwraca  

na to również uwagę Stefan Meister, ekspert ds. energetyki i Rosji w Niemieckim Towarzy-

stwie Polityki Zagranicznej, mówiąc iż dla Austrii jednym z głównych celów politycznych  

zawsze było być tam, gdzie można zyskać przewagę i czerpać profity. 

Jako swoistą szansę dla projektu postrzega Austria możliwość własnego wkładu w rozwój  

infrastruktury transportowej i cyfrowej na linii Północ-Południe, która to wymaga szczególnej 

troski inwestycyjnej. Stanowi ona też dobrą okazję do wsparcia wysiłków UE na rzecz wzmoc-

nienia spójności i redukcji istniejących dysproporcji regionalnych m.in. poprzez rozbudowę 

infrastruktury, dostaw energii oraz poprawę połączeń komunikacyjnych. Elementy te stano-

wią dla Wiednia ważną wartość dodaną projektu. 
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I. Inicjatywa Trójmorza a Unia Europejska 

Austriacki prezydent federalny wychodzi z założenia, iż Trójmorze to mile widziana platforma 

dla UE i że tylko w tej konstelacji funkcjonowanie Inicjatywy jest zasadne. O tym, że 3SI jest  

to raczej rozsądny i obecnie akceptowany dodatek do instrumentów UE oraz pozostaje jednym 

z jej narzędzi, świadczą zdaniem Alexandra Van der Bellen, m.in. wizyty na poszczególnych 

szczytach przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, komisarz regional-

nej UE Coriny Cretu, czy też w końcu, co dla Austrii pozostaje politycznie kluczowe, ministra 

spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa. 

Ponadto dzięki silnemu wsparciu ze strony UE, Trójmorze może stanowić forum koordynacji 

wspólnych działań wspierane i współfinansowane ze środków unijnych, co dla Wiednia nie 

pozostaje bez znaczenia. 3SI może bowiem zabiegać o finansowanie swoich inwestycji i dzia-

łań z funduszy unijnych oraz może stać się szansą na „odpolitycznienie” dostaw gazu i stwo-

rzenie konkurencyjnego rynku. Cele te są zatem kompatybilne i w pełni zgodne ze strategią 

UE. Ponadto równie istotna zarówno dla członków Inicjatywy Trójmorza, jak i dla samej Unii 

pozostaje kwestia budowy terminala LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe, co pozwoli zdywersyfi-

kować źródła dostaw gazu, sprowadzać go m.in. z Norwegii i uniezależnić się od coraz  

bardziej agresywnej polityki energetycznej Rosji. 

Last but not least, o czym równie często wspomina austriacki prezydent federalny, istotna 

jest harmonia wartości w ramach UE i Inicjatywy, która to ma nie tylko przypominać krajom 

europejskim o ich wspólnych korzeniach, ale także wzmacniać tożsamość członków 3SI. 

 

J. Postrzeganie i ocena polityki państw spoza 3SI względem 3SI  

Dla Austrii równie istotne jak 3SI, pozostają relacje z niektórymi krajami spoza wspomnianej 

grupy, bowiem co zostało podkreślone na szczycie w Bukareszcie, państwa Inicjatywy nie są 

ani „koniem trojańskim” USA, ani też nie celują przeciwko UE, Niemcom czy Rosji. Republika 

Naddunajska stara się zatem pozostawać w partnerskich relacjach z innymi krajami, za czym 

przemawiają przede wszystkim profity ekonomiczne bądź też, jak w przypadku Niemiec,  

również i więzi kulturowe. 

Jeśli chodzi o Berlin, to Wiedeń w wielu kwestiach podąża za jego linią polityczną, co widać 

chociażby w podejściu do integracji europejskiej i silnej tendencji obu państw do uwspólnoto-

wienia działań pod przywództwem UE. Ponadto Niemcy z kwotą 52,8 mld euro to najpoważ-

niejszy partner handlowy Austrii, którego wolumen wyniósł w 2020 roku 93,9 mld euro  

(w tym sam eksport 43,4 mld euro). Stanowiło to stanowiło 30,5% całej austriackiej wymiany 

gospodarczej. Z kolei austriackie inwestycje w Niemczech wynoszą aktualnie 31,6 mld euro. 
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Szczególne jednak stosunki, głównie natury ekonomicznej, związanej z handlem międzynaro-

dowym, łączą Austrię z innymi krajami Europy (spoza UE) oraz z Azją Centralną, a mianowicie 

z Rosją, Ukrainą i Kazachstanem. Jeśli chodzi o Moskwę, jest ona istotnym ogniwem austriac-

kiego rynku eksportowego, który w 2020 r. wyniósł około 2,1 mld euro. Ponadto należy  

pamiętać, iż mimo spadku (eksportu o 10,3% importu o 21,4%), wynikającego z pandemii,  

aż 76% importu z Rosji stanowią nośniki energii (gaz ziemny i ropa naftowa). Co więcej w ro-

syjskim biznesie działa około 1200 firm austriackich, z czego 650 ma swoją lokalizację w Rosji. 

Dane Austriackiego Banku Narodowego (za 2020) wskazują łączną wysokość inwestycji  

austriackich w Rosji na poziomie 4,6 mld euro. Z kolei rosyjskie firmy z wolumenem inwestycji 

26,7 mld euro należą do najważniejszych inwestorów w Austrii. (2019). 

Także Ukraina, mimo trudnej sytuacji politycznej, pozostaje drugim najważniejszym, poza 

unijnym partnerem handlowym Austrii z wolumenem eksportu 529,1 mln euro (2020), impor-

tem wynoszącym 829,3 mln euro (2020). W Azji Centralnej z kolei to Kazachstan jest prioryte-

towym rynkiem handlowym i jednocześnie głównym dostawcą ropy do Austrii. Wszystkie  

te jednak kraje stanowią aktualnie, ze względu na ekspansywną politykę Rosji, obszar gospo-

darczo niestabilny, zmuszając Wiedeń do poszukiwania poza Europą alternatywnych  

partnerów i rynków handlowych. 

Jeśli chodzi o USA to tu z kolei do głosu dochodzą nie tylko kalkulacje ekonomiczne, ale rów-

nież i ideologiczne. Stany Zjednoczone, dzięki polityce Donalda Trumpa, są bowiem bardzo 

silnie zaangażowane w 3SI, chociażby poprzez kluczowy udział swoich think tanków w tworze-

niu Inicjatywy Trójmorza. Zależy im także, jak i części państw 3SI, na neutralizacji monopoli-

stycznej polityki energetycznej Rosji i uniezależnieniu Europy od jej dostaw gazu. Politykę  

tę w pełni poparł prezydent Van der Bellen, wskazując nie tylko na konieczność dywersyfikacji 

źródeł energii, ale także i szlaków energetycznych. 
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 
Austria jest zainteresowana uczestnictwem w Inicjatywie Trójmorza, wyznając zasadę pojawia-

nia się wszędzie tam, gdzie jest to politycznie bądź też gospodarczo opłacalne. Postrzega  

też region Europy Środkowej i Wschodniej jako szansę na rozwój własnego rynku, określając 

siebie jako pomost między byłymi krajami satelickimi ZSRR a Europą Zachodnią. Ponadto  

obszar ten (jak i wszystkich państw 3SI) pozostaje dla Republiki Naddunajskiej atrakcyjny  

inwestycyjnie, bowiem Austria, jako jedyny kraj bez doświadczeń komunistycznych, dominuje 

wśród nich poziomem zamożności. 

Mimo wszystko jednak Wiedeń nie należy do państw intensywnie zaangażowanych w prace 

Trójmorza, a zwłaszcza w Fundusz Inwestycyjny, kładąc raczej silniejszy nacisk na działania  

realizowane w obrębie UE. Widać to szczególnie wyraźnie poprzez brak stałego przedstawi-

ciela swojego kraju podczas szczytów 3SI (raz jest to prezydent, raz ambasador), oraz poprzez 

częste podążanie za linią polityczną wytyczaną w Europie przez Niemcy (polityka obu państw 

pozostaje tu bardzo zbieżna, zwłaszcza polityka energetyczna, stosunek do Nord Stream II 

oraz do Rosji). 
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Podejście Austrii do bezpieczeństwa energetycznego bardzo silnie uzależnione jest zatem  

od strategii działań przyjętych przez UE. Trzeba też mieć na uwadze, iż przez przeszło pół  

wieku Republika Naddunajska importowała gaz z Rosji i jak sami austriaccy decydenci   

przyznają, kraj ich nie miał w tym okresie żadnych trudności w dostawach. Zatem stosunek 

Wiednia do prowadzonej przez Moskwę polityki energetycznej pozostawał do tej pory  

bardziej pozytywny niż reszty państw członkowskich 3SI.  

Niemniej ostatnie wydarzenia związane z pandemią oraz agresywną polityką Kremla wobec 

Ukrainy i Białorusi, a także wyraźny szantaż energetyczny w postaci dokręcania kurka z gazem 

przez Władimira Putina sprawiła, iż Austria coraz częściej wypowiada się o konieczności  

dywersyfikacji dostaw gazu do Europy. Jest zatem zainteresowana i otwarta na ściślejszą 

współpracę w ramach Trójmorza, ale bardzo wiele będzie zależało od postawy jaką przyjmie 

w tym zakresie Olaf Scholz i jego „zielony” koalicjant, a zwłaszcza jaki będzie ich wpływ  

na politykę UE. Bowiem za czasów kanclerstwa Angeli Merkel, poparcie dla Nord Stream II 

cieszyło się w Niemczech dużą popularnością, miało znaczenie dla powściągliwych działań UE 

wobec Rosji. Obecnie zaś wiele zależy od osobowości i siły przebicia nowego kanclerza i jego 

rządowego ośrodka decyzyjnego, na ile będą oni rozumieli i widzieli potrzebę reorientacji  

politycznych sympatii w tej części Europy i przełamania również własnej niechęci wobec  

wpływów USA w Europie.  

Biorąc powyższe pod uwagę a także pamiętając o zależności Austrii m.in. od rynku w Rosji  

i Kazachstanie, Austria będzie musiała zdecydować się jaką konkretnie chce prowadzić politykę 

energetyczną wobec Moskwy. Jej podejście będzie również silnie uzależnione od koncepcji  

i wytycznych czołowych graczy w Europie, a mianowicie od Niemiec i UE, a także czynnika  

makroekonomicznego, czyli możliwości pozyskania nowych (poza rosyjską strefą wpływów), 

rynków zbytu dla swoich produktów. 
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