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1. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PAŃSTWIE 
 

Demografia: 19,1 mln (2020)  

Powierzchnia: 238 397 km²  

Mniejszości narodowe i etniczne: Węgrzy (6,1%, w tym Seklerzy i Csángó), Romowie (3,08%), 

Ukraińcy (0,25%, w tym Huculi i Rusini), Niemcy (0,17%, w tym Sasi, Szwabi, Landlerzy, Cipse-

rzy), Turcy (0,13%), Rosjanie (0,11%, w tym Lipowanie), Tatarzy (0,1%). Mniejsze społeczności 

tworzą: Serbowie, Słowacy, Bułgarzy, Chorwaci i Karaszewcy, Grecy, Żydzi, Czesi, Polacy, Or-

mianie, Włosi i Chińczycy (2011). Nieznana jest oficjalnie liczba Aromunów (szacunkowo to 

0,1%) – pochodzącej z Bałkanów grupy etnicznej, którą Rumuni uznają za podgrupę w ramach 

własnej wspólnoty narodowej.  

Wyznania: prawosławni (89,5%, głównie Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego), katolicy ob-

rządku łacińskiego (4,6%), ewangelicy reformowani (3,2%), pentekostaliści (1,9%), katolicy 

obrządku bizantyjskiego (0,8%, głównie Kościoła Rumuńskiego Zjednoczonego z Rzymem), 

baptyści (0,6%), muzułmanie (0,3%) (2011). 

Dług publiczny (% PKB): 35,2 (2020) 

Eksport: 77,3 mld USD (2019) 

Import: 96,6 mld USD (2019) 

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

Inwestycje w sieć gazową: w 2020 r. zakończono prace nad I etapem rumuńskiego odcinka 

dwukierunkowego gazociągu BRUA (Bułgaria-Rumunia-Węgry-Austria). W II etapie zostanie 

zbudowana sekcja na granicy z Węgrami. W przyszłości BRUA będzie połączona planowanym 

gazociągiem ze złożami na rumuńskim szelfie kontynentalnym – jednak rozpoczęcie ich eks-

ploatacji opóźni się przynajmniej do 2023 r.  
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W 2014 r. ukończono gazociąg Jassy-Ungheni łączący Republikę Mołdawii z rumuńskim syste-

mem gazowym. W 2020 r. doprowadzono go do Kiszyniowa, a w październiku 2021 r. oddano 

do użytku. Ma on pomóc uniezależnić się Mołdawii od importu gazu rosyjskiego. Jednak 

przed rozpoczęciem eksploatacji złóż czarnomorskich Rumunia nie ma nadwyżek gazu na eks-

port i obecnie jest on wykorzystywany w minimalnym stopniu. 

Stopień uzależnienia od rosyjskiego gazu: 8% (2020) i 9,5% (2019) 

Infrastruktura drogowa: 914 km autostrad i dróg ekspresowych (2020) 

Pozycja w rankingu potęg światowych: 69 (2021 wg US News & World Report) 

Ranking łatwości prowadzenia biznesu: 55 (2020) 

 

 

 

 
 

 



 

Rumunia wobec Inicjatywy Trójmorza 

06 

 

 

2.  
Tezy 

 
Stosunek Rumunii wobec Inicjatywy Trójmorza (3SI) ewoluował. Z kraju biernego, który na in-

auguracyjny szczyt w Dubrowniku w 2016 r. przysłał delegację niskiej rangi (przewodniczył jej 

wówczas minister transportu), stała się ona państwem dość często kreującym się na wiodące.  

Przy czym analizując zaangażowanie Rumunii w 3SI można próbować opisać je za pomocą 

głośnej (ale i dyskusyjnej) teorii z początku XX wieku autorstwa Titu Maiorescu, literata, mini-

stra spraw zagranicznych i premiera Rumunii – „formy bez treści”, która ukazywać miała pew-

ną specyfikę kultury politycznej czy też kultury uczestnictwa Rumunów. Polegać ma ona na 

imitacji działań i przyjmowaniu zewnętrznych ram instytucjonalnych, ale bez wypełniania ich 

rzeczywistą treścią. Chociażby szczyt w Bukareszcie w 2018 roku, którego gospodarzem był 

prezydent Klaus Iohannis, zakończył się wprawdzie sukcesem wizerunkowym – poszerzeniem 

deklarowanych obszarów współpracy 3SI i kręgu zaangażowanych weń partnerów zewnętrz-

nych. Jednak równocześnie, mimo deklaracji, Rumunia w niewielkim stopniu sama realizuje 

trójmorskie projekty, zapewne licząc bardziej na większe zaangażowanie członków Inicjatywy 

oraz Stanów Zjednoczonych. 

Udział Rumunii w 3SI nie stanowi kwestii spornej w ramach debaty wewnętrznej. Prezydent 

oraz największe partie parlamentarne popierają zaangażowanie w Trójmorze, natomiast 

mniejsze ugrupowania nie odnoszą się do tego zagadnienia. Inicjatywa ta nie koliduje również 

z panującym na scenie politycznej powszechnym konsensusem co do filarów rumuńskiej polity-

ki zagranicznej: członkostwa w UE i NATO, dwustronnego ścisłego sojuszu z USA oraz tradycyj-

nie bliskich relacji z Niemcami i Francją. Równocześnie żadne z ugrupowań politycznych nie 

posługuje się 3SI próbując zbić kapitał polityczny w polityce wewnętrznej. 
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Rumunia widzi w 3SI instrument mogący wzmocnić jej bezpieczeństwo, również militarne, po-

przez zwiększenie zaangażowania i obecności amerykańskiej w regionie, także bezpośrednio 

na jej terytorium. Dlatego decyzję USA o wsparciu politycznym i gotowości zaangażowania 

finansowego w Inicjatywę Trójmorza Rumunia traktuje jako szansę na zacieśnienie dwustron-

nego partnerstwa strategicznego. Przy czym równocześnie przeciwna jest działaniom mogą-

cym prowadzić do przeobrażenia 3SI w blok antagonistyczny względem UE, przede wszystkim 

Niemiec, które postrzega jako swego najważniejszego partnera europejskiego.  

Rumunia dostrzega w Inicjatywie Trójmorza potencjalne narzędzie realizacji celów własnej poli-

tyki wobec Republiki Mołdawii, z którą łączą ją szczególne więzi historyczno-kulturowe. Ru-

muńskim zamierzeniom sprzyja postawa proeuropejskich władz mołdawskich, które deklarują 

chęć przystąpienia do 3SI (nie jest to jednak możliwe, ponieważ Mołdawia nie jest członkiem 

UE i nie ma nawet perspektywy uzyskania statusu państwa kandydującego). 

Rumunia zaangażowała się w powstanie listy priorytetowych projektów w ramach 3SI i zgłosiła 

także własne propozycje, choć równocześnie wyzwaniem pozostaje ich wdrażanie. Ze względu 

na położenie geograficzne Rumunia przyznaje priorytet nie głównej osi autostrady Via Carpa-

tia, która by połączyła południkowo Węgry z Bułgarią, ale jej odgałęzieniu – łączącemu rów-

noleżnikowo port w Konstancy z Bukaresztem oraz centrum kraju z granicą zachodnią. Z kolei 

drugi sztandarowy projekt Rail2Sea – magistrali kolejowej łączącej Gdańsk z Konstancą na 

większości odcinków nie wykracza poza fazę przygotowawczą. Wynika to z niewydolności ad-

ministracji rumuńskiej obsługującej wielkie inwestycje infrastrukturalne. W rezultacie nie tyl-

ko odcinki w ramach Via Carpatii czy Rail2Sea, ale cały rumuński program budowy autostrad i 

modernizacji linii kolejowych notuje znaczne opóźnienia.  

Rumunia traktuje Fundusz Trójmorza z ostrożnością i czeka na potwierdzenie jego skuteczności. 

Wprawdzie była współinicjatorem jego powstania i wniosła największy po polskim wkład fi-

nansowy. Jednak jest on wciąż niewielki w stosunku do kwoty, która – według planów ma 

umożliwić Funduszowi Trójmorza operacyjność i współfinansowanie wielkich inwestycji. Rów-

nocześnie należy zaznaczyć, że Czechy, Słowacja i Austria wciąż nie przystąpiły do Funduszu, a 

wszystkie pozostałe państwa – udziałowcy wniosły minimalny lub bliski minimalnemu wkład 

członkowski. 



 

Rumunia wobec Inicjatywy Trójmorza 

08 

 

 

3.  
ANALIZA 
 

 

A. Stosunek głównych sił politycznych do Inicjatywy Trójmorza 

Cechą charakterystyczną rumuńskiego systemu politycznego jest immamentna rywalizacja 

między prezydentem a rządem. Przeradza się ona w ostry konflikt podczas wrogich kohabitacji, 

czemu dodatkowo sprzyja żywiołowość rumuńskiej debaty politycznej. Konstytucja daje pre-

zydentowi niewielkie uprawnienia w sferze wewnętrznej. Mimo tego jego pozycja na scenie 

krajowej jest silna, dzięki bezpośrednim wyborom oraz zwyczajowi politycznemu pozwalają-

cemu mu odgrywać aktywną rolę i ingerować w spory międzypartyjne. Konstytucja przyznaje 

za to prezydentowi kluczową rolę w polityce zagranicznej i obronnej. Reprezentuje on kraj 

podczas szczytów międzynarodowych czy posiedzeń Rady Europejskiej. Uprawnienia rządu  

w tych sferach ograniczają się do bieżącego zarządzania, a ewentualne działania w ich obrę-

bie wykraczające poza bieżące zarządzanie powinny być uzgadniane z prezydentem. Od 2014 

roku prezydentem Rumunii jest wywodzący się z mniejszości niemieckiej Klaus Iohannis  

(w 2019 roku został wybrany na drugą kadencję) związany z centroprawicową Partią Narodo-

wo-Liberalną (PNL). 

Równolegle toczy się rywalizacja między dwoma największymi ugrupowaniami politycznymi – 

postkomunistyczną Partią Socjaldemokratyczną (PSD) a PNL. Wokół nich powstają koalicje, 

które w ciągu ostatniej dekady rządziły Rumunią. Wyjątkiem był okres od listopada 2015 roku 

do stycznia 2017 roku. Wówczas po protestach społecznych wywołanych tragicznym pożarem 

w klubie „Colectiv” upadł gabinet Victora Ponty z PSD. W ramach konsensusu powołano rząd 

techniczny, który rządził do końca kadencji. Na jego czele stanął były komisarz UE ds. rolnictwa 
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Dacian Cioloş. Po nowych wyborach władzę przejęła koalicja PSD oraz Sojuszu Liberałów i De-

mokratów (ALDE). Utworzone przez nią rządy Sorina Grindeanu (od stycznia do czerwca 2017 

roku) i Mihaia Tudose (od czerwca 2017 roku do stycznia 2018 roku) upadły w wyników  

wewnętrznych sporów w samej PSD i konfliktów między premierami a Liviu Dragnea’ą 

(prezesem PSD, który dążył do zmiany prawa karnego, aby uniknąć wyroku skazującego  

za korupcję). Dłużej urzędował dopiero gabinet Vioriki Dăncili (od stycznia 2018 roku do listo-

pada 2019 roku), ale i on upadł przed końcem kadencji parlamentu z powodu sporów między 

PSD a ALDE. Do nowych wyborów funkcjonowały kolejno jeszcze dwa rządy mniejszościowe 

PNL kierowane przez Ludovica Orbana. Po wyborach z grudnia 2020 roku nowy większościo-

wy rząd premiera Florina Cîţu utworzyła PNL wraz z centrowym sojuszem Związku Ocalenia 

Rumunii oraz Partii Wolności, Jedności i Solidarności (USR-PLUS), a także reprezentującym 

mniejszość węgierską Demokratycznym Związkiem Węgrów w Rumunii (UDMR). W opozycji 

pozostawała PSD oraz skrajnie nacjonalistyczny Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR). 

Rząd F. Cîţu dotrwał jedynie do jesieni 2021 roku. We wrześniu po tym jak USR-PLUS opuściła 

koalicję stał się gabinetem mniejszościowym i ostatecznie na początku października upadł  

na skutek wotum nieufności przegłosowanego przez PSD, USR-PLUS i AUR. W końcu listopada 

2021 r.zawiązana została wielka koalicja PNL-PSD-UDMR, a nowy rząd utworzył gen. rez. Nico-

lae Ciucă – były szef sztabu generalnego, a następnie minister obrony w rządach PNL. Stabil-

ność nowego rządu nie jest pewna z powodu napiętych stosunków między tworzącymi go 

strukturalnie wrogimi sobie partiami.  

Kwestia członkostwa i aktywność w ramach Inicjatywy Trójmorza nie wzbudza w Rumunii emo-

cji społecznych i nie jest przedmiotem ożywionej debaty politycznej. Wynika to z faktu, że  

na rumuńskiej scenie politycznej panuje powszechny konsensus w sprawie orientacji międzyna-

rodowej państwa. Wszystkie liczące się partie polityczne akceptują członkostwo w Unii Euro-

pejskiej, NATO, współpracę z Niemcami i Francją oraz dwustronny ścisły sojusz polityczno-

militarny ze Stanami Zjednoczonymi,  zaś 3SI nie jest postrzegana jako kolidująca z tymi filara-

mi. W ocenie tych partii Inicjatywa może sprzyjać wzmocnieniu więzów zwłaszcza z amery-

kańskim sojusznikiem. Natomiast ugrupowania postulujące zarzucenie kierunku euroatlantyc-

kiego czy zbliżenie z Rosją mają znaczenie marginalne. Rumunia choć jest państwem prawo-

sławnym, to jednoznacznie uważa się za przynależną do kręgu kultury łacińskiej, zaś Rosję – 

ze względu na zaszłości historyczne – traktuje nieufnie. 

W początkowym okresie Inicjatywa Trójmorza nie była w Rumunii traktowana, jak się wydaje, 

jako istotny projekt. Rząd D. Cioloşa na szczyt w Dubrowniku w 2016 roku wysłał delegację o 

stosunkowo niskiej randze (na jej czele stał Petru Sorin Buşe, minister transportu). Zapewne 

było to z jednej strony spowodowane uznaniem 3SI przede wszystkim za platformę potencjal-

nej współpracy o charakterze bardziej technicznym, a nie politycznym. Z drugiej jednak strony 

wynikać to także mogło ze słabej pozycji  bezpartyjnego rządu, niezdolnego do silnego poli-

tycznego zaangażowania w nowe projekty międzynarodowe.  
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Przełomowym dla zmiany rumuńskiego podejścia był warszawski szczyt z 2017 roku. Zapowiedź 

uczestnictwa w nim prezydenta USA Donalda Trumpa skłoniła prezydenta K. Iohannisa  

do przyjazdu do Warszawy oraz zabiegów, aby organizację kolejnego szczytu powierzyć  

Rumunii. Przygotowanie szczytu bukareszteńskiego w 2018 roku było przedmiotem sporów 

między rządem V. Dăncili a K. Iohannisem, choć dotyczyły one głównie aspektów organizacyj-

nych i finansowych, a u ich podłoża leżały bardziej kwestie ambicjonalne i trwający ogólny  

konflikt polityczny między PSD a prezydentem. Obie strony, co należy zaznaczyć, podkreślały 

równocześnie wagę zbliżającego się szczytu i szansę jaką może on stanowić dla Rumunii. Osta-

tecznie, choć to prezydent jako gospodarz spotkania odegrał w nim wiodącą rolę, to strona 

rządowa – przede wszystkim premier V. Dăncila i minister spraw zagranicznych Teodor  

Meleşcanu z ALDE – również przyczyniła się do jego sukcesu. Gabinet PSD-ALDE przygotował 

od strony merytorycznej rumuńskie propozycje do listy projektów priorytetowych, które  

ogłoszono w Bukareszcie, a także wyraził zgodę na utworzenie przez EximBank – rumuński 

państwowy bank wsparcia eksportu – funduszu mającego współfinansować trójmorskie  

projekty. 

Niewątpliwie to właśnie od szczytu w Bukareszcie prezydent K. Iohannis stał się jednym z głów-

nych orędowników współpracy trójmorskiej, czyniąc także 3SI jedną ze sztandarowych kwestii 

w swojej polityce międzynarodowej. Potwierdzeniem tego może być przedstawiony przez  

niego raport aktywności w pierwszej kadencji, w którym Trójmorze pojawia się aż 48 razy 

(choć głównie w kontekście tematów rozmów z liderami innych państw). Warto zauważyć,  

że także rząd V. Dăncili w dalszym ciągu wspierał rozwój Inicjatywy Trójmorza, m.in. ustanawia-

jąc międzyresortową grupę roboczą ds. monitorowania i koordynacji projektów oraz powołania 

Funduszu Inwestycyjnego 3SI (formalnym przewodniczącym grupy pozostawała premier,  

ale bieżące kierownictwo sprawowała Ana Birchall, wicepremier ds. wdrażania partnerstw 

strategicznych Rumunii). Należy w tym miejscu odnotować, że upadek rządu V. Dăncili i poraż-

ka w wyborach parlamentarnych nie zmieniła pozytywnego stosunku PSD do 3SI. Wprawdzie  

w bieżącej debacie politycznej kwestia ta nie jest poruszana, to w programie partii na lata 

2021-2024 Inicjatywa Trójmorza wymieniana jest trzykrotnie. PSD postrzega ją przede wszyst-

kim jako narzędzie zacieśniania relacji Rumunii z USA i zwiększania jej bezpieczeństwa  

poprzez rozwój infrastruktury transportowej, która może w razie kryzysu ułatwić sojusznikom 

z NATO i UE udzielenie wsparcia.  

Z kolei PNL, która przejęła władzę po PSD, nie odnosi się w swoich dokumentach politycz-

nych do 3SI.  Inicjatywa Trójmorza jest natomiast obecna zarówno w programach obu mniej-

szościowych rządów L. Orbana, jak i koalicyjnego gabinetu F. Cîţu. Zapowiadają one dążenie 

do rozwoju współpracy w ramach 3SI, wskazując przede wszystkim na jej znaczenie dla  

bezpieczeństwa Rumunii znajdującej się na wschodnich rubieżach NATO i UE, a dopiero w dru-

giej kolejności na drzemiący w niej potencjał gospodarczy. W listopadzie 2019 roku na kanwie 
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przygotowań Rumunii do kolejnego szczytu, który miał się odbyć w październiku 2020 roku  

w Tallinnie, premier L. Orban reaktywował międzyresortową grupę roboczą i powierzył bieżące  

kierowanie nią wicepremier bez teki Raluce Turkan. Natomiast w rządzie F. Cîţu funkcję  

tę przejął Cornel Fenuţă, sekretarz stanu w MSZ do spraw globalnych i strategii dyplomatycznej. 

Zmiana ta może świadczyć wprawdzie o utracie wagi politycznej tego instrumentu,  

ale równie dobrze także o chęci dostosowania go do rozwiązywania problemów technicznych. 

Jeśli chodzi o pozostałe partie zasiadające obecnie w rumuńskim parlamencie lub reprezentujące 

Rumunię w Parlamencie Europejskim, to nie odnoszą się one do Inicjatywy Trójmorza. Należy jed-

nak przyjąć, że USR-PLUS oraz UDMR, współtworząc koalicję rządzą z PNL, przynajmniej milcząco 

akceptowały rumuńskie członkostwo i aktywność w jej ramach.  

W programie rządów wielkiej koalicji PNL-PSD-UDMR na lata 2021-2021-2024 3SI przypisano istot-

ną rolę w rumuńskiej polityce zagranicznej. Dokument wskazuje na znaczenie Trójmorza dla obron-

ności i gospodarki poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, a także jego potencjał dla roz-

woju technologii małych reaktorów modułowych (SMR) jako alternatywy dla energetyki węglowej.   

Część władz samorządowych rumuńskich województw (judeţ) także zadeklarowało chęć włączenia 

się w 3SI. W czerwcu 2021 r. podczas II Forum Regionów Trójmorza pięć (z 41 istniejących) – 

Călăraşi (rządzone przez PSD), Caraş-Severin (PNL), Dolj (PSD), Timiş (PNL i USR-PLUS) i Maramureş 

(PNL) – zawiązało wraz z dziesięcioma jednostkami samorządowymi z innych państw Sieć  

Gospodarczą Regionów Trójmorza.  

B. Dostępność informacji na temat Trójmorza 

W języku rumuńskim Inicjatywa Trójmorza tłumaczona jest jako Iniţiativa celor Trei Mări (skrótowo 

zapisywana jest jako I3M lub ITM). W debacie publicznej w Rumunii temat ten jest praktycznie  

nieobecny, co może zaskakiwać zważywszy na fakt, iż prezydent K. Iohannis kreuje się na arenie  

międzynarodowej na jednego z liderów najbardziej zaangażowanych w rozwój 3SI. Także oficjalne 

strony rumuńskich władz i instytucji państwowych niewiele miejsca poświęcają Inicjatywie Trójmo-

rza. Na stronie prezydenta brak jest oddzielnego artykułu lub zakładki, która próbowałaby przedsta-

wić założenia 3SI i rumuńską aktywność w jej ramach. Poza wspomnianym już sprawozdaniem  

z pierwszej kadencji, Inicjatywa Trójmorza wspominana jest jedynie w komunikatach prasowych po 

spotkaniach z partnerami zagranicznymi. Informacja specjalnie poświęcona 3SI znajduje się nato-

miast na stronie MSZ. Jednak obejmuje ona jedynie okres do szczytu w Bukareszcie włącznie.  

Późniejsze aktualizacje polegają wyłącznie na dodaniu informacji o ogłoszeniu powstania Funduszu 

Trójmorza w 2019 roku i jego oficjalnej operacyjności w 2020 roku. Poza tym na stronie MSZ  

Inicjatywa Trójmorza wspominana jest także w bieżących komunikatach prasowych po rozmowach 

z liderami innych państw i w rocznych sprawozdaniach z aktywności ministra. Ponadto w czerwcu 

2021 roku na stronie ministerstwa opublikowano wspólny artykuł ministrów Bogdana Aurescu  

i Zbigniewa Raua (który oryginalnie ukazał się po angielsku pod tytułem Setting Sail on the Three 

Seas na stronie www.americanpurpose.com) – przedstawiający potencjał współpracy trójmorsko-

amerykańskiej. 
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Przez moment 3SI była przedmiotem większego zainteresowania w Rumunii w 2018 roku  

w związku z organizacją szczytu w Bukareszcie. Jednak nawet wówczas pojawiające się w prasie 

publikacje zawierały przede wszystkim podstawowe informacje, przypominające czytelnikom 

m.in. historię, listę państw członkowskich i cele stawiane przed Inicjatywą. Nieliczne decydo-

wały się na próby – z reguły nieszczególnie pogłębione – analiz celowości i perspektyw takiej 

współpracy. W kolejnych latach w mediach Inicjatywa Trójmorza pojawiała się w zasadzie  

tylko w związku z udziałem prezydenta K. Iohannisa w kolejnych jej szczytach, zaś publikacje 

te ograniczały się do zrelacjonowania przebiegu spotkań i przypomnienia podstawowych  

informacji o 3SI. 

Także środowisko eksperckie i naukowe w niewielkim stopniu poświęca swoją uwagę Inicjaty-

wie Trójmorza. Paradoksalnie dotychczas najbardziej kompleksowe publikacje rumuńskich 

ekspertów – Oany Popescu i Oktawiana Milewskiego – nt. stosunku Rumunii do 3SI ukazały 

się bezpośrednio po szczycie w Warszawie w języku polskim – na łamach „Polskiego Przeglą-

du Dyplomatycznego”. W samej Rumunii jedynie szczyt w Bukareszcie stał się pretekstem  

do większej liczby publikacji poświęconych Inicjatywie Trójmorza, ale też miały one raczej 

charakter ogólnikowy. Od wspomnianego szczytu temat 3SI powraca od czasu do czasu  

w zasadzie tylko w felietonach Iuliana Chifu (analityka i publicysty zbliżonego do obozu prezy-

denckiego). Systematycznie współpracę trójmorską propaguje natomiast stowarzyszenie New 

Strategy Center (www.newstrategycenter.ro) – skupiające osoby dawniej związane z rumuń-

ską dyplomacją. Jednak jego działania skierowane są przede wszystkim do partnerów  

zagranicznych, a nie do społeczeństwa czy opiniotwórczych środowisk w Rumunii.  

M.in. współpracuje ono z polskimi organizatorami Forum Ekonomicznego w Karpaczu  

(a wcześniej w Krynicy). 

C. Przyczyny zaangażowania w Inicjatywę Trójmorza 

W momencie zawiązania Inicjatywy Trójmorza na szczycie w Dubrowniku w 2016 roku Rumunia 

nie miała wobec niego sprecyzowanych oczekiwań. Prawdopodobnie po części wynikało to  

z braku bliższego rozeznania na temat tego projektu. Rumuńscy dyplomaci oraz analitycy  

stosunków międzynarodowych często mylili je z Międzymorzem – niezrealizowaną polską 

międzywojenną koncepcją bloku obronnego państw środkowoeuropejskich. Ponadto Rumu-

nia przyjęła raczej postawę wyczekującą, nie chcąc się angażować wyraźnie w projekt, które-

go powodzenie wcale nie było pewne. Dopiero wsparcie udzielone Inicjatywie Trójmorza  

na szczycie w Warszawie przez USA – najważniejszego partnera Rumunii – ostatecznie przesą-

dziło o rumuńskiej decyzji zaangażowania się w to przedsięwzięcie. 

Rumunia na warszawskim szczycie dostrzegła w 3SI platformę współpracy, która umożliwi  

jej skuteczniejsze forsowanie własnych interesów na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w 

kontaktach z USA. Potrzeba taka wynikała z jednej strony z niepowodzenia Synergii Czarnomor-

skiej – projektu współpracy regionalnej przeforsowanego przez Rumunię w 2007 roku na forum   
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UE, który okazał się dysfunkcyjny. Z drugiej strony – ze sposobu, w jaki rumuńska klasa politycz-

na postrzega pozycję i potencjał międzynarodowy swojego kraju, które warunkowane są  

w szczególności przez następujące trzy czynniki:  

1. Wraz z Polską Rumunia jest jedynym średnim państwem w regionie, podczas gdy pozostałe 

państwa są małymi. Jest szóstym co wielkości państwem członkowskim UE. Nie jest to poten-

cjał pozwalający jej realizować samodzielnie własne ambicje polityczne, ale równocześnie jest 

na tyle znaczny, że partnerom trudno ignorować rumuńskie stanowisko. 

2. Opóźnienie w uzyskaniu członkostwa w NATO (w 2004 roku zamiast 1999) i UE (w 2007 roku 

zamiast 2004) utrudnia Rumunii prowadzenie efektywnej polityki w ramach obu organizacji.  

W wyniku tego Polska, ale także Węgry i Czechy miały już rozbudowaną sieć promowania 

swoich interesów, podczas gdy Rumunia dopiero przystępowała do jej tworzenia. Pozycję 

rumuńską osłabia także jej położenie geograficzne. O ile zarówno NATO, jak i UE poświęcają 

dużo uwagi regionowi bałtyckiemu, o tyle basen czarnomorski w niewielkim stopniu je absor-

buje. Dowodzi tego brak istotnych efektów Strategii UE dla Morza Czarnego z 2011 roku czy 

nieznaczne tylko zwiększenie obecności NATO w regionie czarnomorskim po warszawskim 

szczycie Sojuszu z 2016 roku. 

3. W interesie Rumunii leżą tylko szerokie platformy regionalne, ponieważ formuły skupiające 

jedynie kilka państw – m.in. Grupa Wyszehradzka czy współpraca Litwy, Łotwy i Estonii – pro-

wadzą do osłabienia regionu środkowoeuropejskiego. Wprawdzie pozwalają one skupionym  

w nich państwom forsować wspólne interesy, ale dzieje się to kosztem państw nieuczestni-

czących w tych platformach. Stanowisko to wynika ze swego rodzaju zazdrości, z którą władze 

rumuńskie spoglądają na V4. A dodatkowo pogłębia je pamięć o niespełnionych aspiracjach 

Rumunii z lat 90. XX wieku dołączenia do tej grupy. Wprawdzie oferowana przez wyszehradz-

kich partnerów współpraca w formule V+ jest wykorzystywana przez Rumunię, ale jednak tylko 

w ograniczonym stopniu odpowiada jej oczekiwaniom, ponieważ to państwa wyszehradzkie 

wybiórczo decydują o kwestiach w jakich chcą z nią konsultować poszczególne stanowiska.  

Co więcej Rumunia dopraszana jest do formuły V+ zawsze z Bułgarią, a niejednokrotnie  

z innymi państwami, co sprawia że jej siła negocjacyjna jest znacznie słabsza niż gdyby wystę-

powała samodzielnie. Choć trzeba też zauważyć, że w zasadzie pewnym odstępstwem od tak 

opisanego stanowiska zakładającego nieangażowanie się w projekty współpracy niewielkich 

formatów było zawiązanie przez Rumunię, Serbią i Bułgarię Grupy z Krajowej w 2015 roku  

i przekształcenie jej w 2017 roku – wraz z poszerzeniem współpracy o Grecję – w Czwórkę 

Warneńską. 

Rumunia angażując się w 3SI zamierzała wzmocnić swój prestiż międzynarodowy nadszarpnięty 

po niepowodzeniu Synergii Czarnomorskiej, będącej jej autorskim projektem. Biorąc zaś pod 

uwagę, że szczyt warszawski Inicjatywy Trójmorza był powszechnie oceniany jako wielki sukces 

organizującej go Polski, to rumuńską ambicją było, aby spotkanie w Bukareszcie w 2018  roku 
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społeczność międzynarodowa odczytała w podobny sposób. Było to tym bardziej istotne, gdyż 

rok ten miał wielkie znaczenie symboliczne w Rumunii. Mianowicie świętowała ona 100-lecie 

„wielkiego zjednoczenia” ziem rumuńskich po I wojnie światowej – centralnego wydarzenia 

rumuńskiej historiografii. Poza tym powodzenie tego szczytu miało stanowić pozytywną zapo-

wiedź rozpoczynającej się w 2019 roku pierwszej rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.  

Niewątpliwie sukces ten wzmocnić miał także wizerunkowo gospodarza spotkania – prezy-

denta K. Iohannisa – który w listopadzie 2019 roku ubiegał się o reelekcję. By szczyt bukaresz-

teński mógł dorównać prestiżem warszawskiemu – w którym uczestniczył prezydent D. Trump 

– rumuńska dyplomacja zabiegała o obecność na nim reprezentacji Komisji Europejskiej,  

a także przywódców Francji i Niemiec – największych i najbardziej wpływowych państw UE. 

Cel ten udało się osiągnąć połowicznie, gdyż gościem szczytu obok przewodniczącego KE Jean

-Claude’a Junkera, byłminister spraw zagranicznych RFN Heiko Mass, zabrakło zaś delegacji 

francuskiej. Mimo tego Rumunia, jak też jej sojusznicy, jednoznacznie odczytywały szczyt  

w Bukareszcie jako sukces i kolejny krok milowy w rozwoju 3SI, o którym świadczyło ogłosze-

nie listy projektów priorytetowych i zamiaru powołania funduszu trójmorskiego oraz posze-

rzenie współpracy o towarzyszące szczytowi cykliczne forum biznesu. 

Władze rumuńskie uważają 3SI za narzędzie, które może pomóc przezwyciężyć zapóźnienia 

infrastrukturalne. Dlatego podkreślają jego wartość jako elastycznej platformy współpracy 

regionalnej w dziedzinie transportu, energetyki, telekomunikacji i technologii informacyjnych. 

Rumunia na szczycie w Bukareszcie przyczyniła się do stworzenia listy 48 projektów prioryteto-

wych (do szczytu w Sofii w 2021 roku została ona poszerzona do 90). Jeśli chodzi o aktywność 

Rumunii w tym zakresie, to do tej pory zgłosiła ona do listy 7 przedsięwzięć oraz przystąpiła 

do 10 zainicjowanych przez innych partnerów. Z jej punktu widzenia kluczowym projektem 

jest ukończenie gazociągu BRUA (Bułgaria-Rumunia-Węgry-Austria). Umożliwi on bowiem  

eksport rumuńskiego gazu ze złóż czarnomorskich na rynki zachodnie, ale w razie potrzeby 

umożliwi także dostęp poprzez Bułgarię do dostaw pochodzących z greckich terminali LNG. 

Jeśli chodzi o projekty transportowe: autostradę Via Carpatia i magistralę kolejową Rail2Sea 

(Konstanca-Gdańsk), to dla Rumunii mają one znaczenie nie tylko gospodarcze, ale przede 

wszystkim – co podkreślają dokumenty rządowe – zwiększają także militarne bezpieczeństwo 

kraju. W przypadku kryzysu umożliwiłyby one sojusznikom z NATO i UE szybki przerzut wspar-

cia do Rumunii, gdyby jedyny dostępny szlak o dużej przepustowości – poprzez Morze Czarne 

(na którym dominuje Rosja) – został zablokowany. Jednakże trzeba zauważyć, że postępy  

Rumunii w realizacji obu projektów są niewielkie. Nie tylko Via Carpatia, ale cały rumuński  

program budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu notuje poważne opóźnienia. Z odcinków 

przypadających na Via Carpatię w pełni ukończona jest jedynie – zbudowana jeszcze za cza-

sów dyktatury Nicolae Ceauşescu – autostrada łącząca Piteşti z Bukaresztem oraz niepołączo-

ny z nim odcinek stolica – Konstanca. W większości gotowy jest także fragment łączący cen-

trum Siedmiogrodu z granicą węgierską. Natomiast ring autostradowy stolicy jest w budowie, 
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zaś połączenie Piteşti poprzez Karpaty z Siedmiogrodem jest w większości wciąż w fazie prze-

targów i projektowania. Przy czym opisana wyżej inwestycja stanowi tylko równoleżnikową 

odnogę Via Carpatii. Tymczasem jej główna oś – mająca przebiegać przez zachodnią część kra-

ju droga od granicy z Węgrami do granicy z Bułgarią (poza ukończonym odcinkiem Arad-

Timişoara-Lugoj) ma dla Rumunii znaczenie marginalne i wciąż jest w fazie koncepcyjnej. Jesz-

cze gorzej prezentują się rumuńskie postępy w modernizacji linii kolejowych. Z liczącej 832 km 

rumuńskiej sekcji magistrali Rail2Sea w pełni zmodernizowany jest dwutorowy odcinek Kon-

stanca-Bukareszt (225 km) oraz od granicy węgierskiej do Aradu (17 km). Przebudowa mają-

cego 209 km dwutorowego odcinka Bukareszt-Krajowa wciąż jest projektowana. Pozostały 

fragment Arad-Timişoara-Caransebeş-Krajowa (obecnie jest on niemal w całości jednotoro-

wy) pozostaje zaś w fazie koncepcyjnej. 

D. Przypisywana sobie lub oczekiwana rola w Inicjatywie Trójmorza 

Rumunia będąca drugim co do wielkości członkiem 3SI chce być postrzegana jako jedno z pań-

stw wiodących. Ułatwia jej to fakt, że pozostałe państwa członkowskie, poza Polską, przyjmują 

raczej stanowiska wyczekujące bądź skłaniają się do sceptycyzmu. Dotyczy to także inicjującej 

powstanie Inicjatywy Trójmorza Chorwacji, która  po wyborze na prezydenta Zorana Milano-

vicia w styczniu 2020 roku, przestała być państwem jednoznacznie wspierającym jej rozwój. 

Pozycję Rumunii wzmacnia także sukces zorganizowanego przez nią szczytu w Bukareszcie.  

Dzięki temu przed innymi partnerami mogła powoływać się na to, że dzięki wysiłkom jej dyplo-

macji wzięły w nim udział po raz pierwszy delegacje Niemiec i Komisji Europejskiej. Należy zau-

ważyć w tym miejscu, że faktycznie pozwoliło to wykazać państwom tworzącym Inicjatywę 

Trójmorza, że nie jest ona blokiem opozycyjnym w UE. Co więcej – o ile szczyt w Dubrowniku 

był wyrazem intencji państw tworzących 3SI, zaś spotkanie w Warszawie umożliwiło przedsta-

wienie ich aspiracji, o tyle szczyt w Bukareszcie przyniósł w końcu pewne konkretne działania, 

gdyż w jego trakcie przedstawiono i zatwierdzono listę projektów priorytetowych oraz ustalono 

powołanie Funduszu Trójmorza. 

W zamyśle władz rumuńskich pozycja państwa wiodącego ma ułatwić pozyskanie wsparcia i 

inwestycji, które USA zadeklarowały w Inicjatywę. Rumunia chce być postrzegana przez nie jako 

partner pierwszego wyboru, gdyż zwiększenie amerykańskiego zaangażowania gospodarcze-

go, ale także obecności wojskowej jest jej strategicznym celem. Jednocześnie władze Rumunii 

uważają, że sojusznicy nie odpowiadają należycie na wyrażane przez nią obawy i bagatelizują 

zagrożenie rosyjskie w basenie Morza Czarnego po aneksji Krymu w 2014 roku. Świadczyć ma o 

tym fakt, że o ile po szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku w Polsce i w państwach bałtyc-

kich Sojusz rozmieścił batalionowe grupy bojowe, o tyle w Rumunii ulokował jedynie między-

narodową brygadę szkoleniową, w której stale kontyngent – poza będącymi jej rdzeniem woj-

skami rumuńskimi – utrzymuje jedynie Polska. 
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E. Postrzeganie innych państw – uczestników Inicjatywy Trójmorza 

Rumunia postrzega 3SI jako projekt powstały z inicjatywy Polski i mający być spełnieniem  

jej ambicji przewodzenia całemu regionowi. Ponadto obawy rumuńskie wzbudzały swego czasu 

także pojawiające się wśród polskich komentatorów i publicystów opinie, że Inicjatywa Trójmo-

rza powinna być blokiem opozycyjnym względem Niemiec i zachodnich państw UE. Taki kieru-

nek działania 3SI był jednak postrzegany przez Rumunię jako skrajnie niekorzystny, ponieważ 

mógłby w konsekwencji prowadzić do podziału Unii. Równocześnie zaś Niemcy i Francja  

są postrzegane jako najważniejsi polityczni i gospodarczy partnerzy europejscy, z którymi Ru-

munię powinny łączyć jak najlepsze stosunki. Rumuńskie obawy w tym zakresie przełamało 

odrzucenie przez władze polskie takiego scenariusza i potwierdzenie przez szczyt w Warsza-

wie, że Inicjatywa Trójmorza jest projektem gospodarczo-infrastrukturalnym obliczonym  

na lepszą integrację tworzących ją państw w ramach UE. Po sukcesie szczytu w Bukareszcie  

i zmianie politycznej w Chorwacji – Rumunia wraz z Polska są państwami najsilniej popierający-

mi rozwój 3SI. Wyrazem współpracy między nimi są liczne wspólne deklaracje na szczeblu 

prezydenckim, a także ministerialnym. Bliską współpracę ułatwia zawiązane w 2009 roku  

partnerstwo strategiczne, a także zbieżna percepcja zagrożeń płynących ze strony Rosji oraz 

znaczenia NATO i sojuszu z USA dla bezpieczeństwa. Równocześnie we współpracy Rumunii  

z Polską widoczny jest rozdźwięk między deklaracjami politycznymi i ich wdrażaniem. Wynika  

to z faktu, że władze w Bukareszcie nie czują się komfortowo będąc stale słabszym partnerem. 

Niedogodność tę pogłębia także przyjęta przez władze polskie polityka konfrontacji z Niemcami 

i instytucjami UE. 

Warto w tym kontekście zauważyć, że Rumunia nie była przekonana do pełnego zaangażowania 

w 3SI, dopóki Niemcy także podchodziły do tego projektu sceptycznie. Udział ich delegacji  

w szczycie w Bukareszcie i potwierdzenie niemieckiego poparcia dla Inicjatywy Trójmorza były 

ważnym sukcesem prezydenta K. Iohannisa. Nie odpowiadał on jednak w pełni rumuńskim 

oczekiwaniom, gdyż Niemcy nie zostały w pełni włączone do współpracy. Otrzymały jedynie 

status państwa-obserwatora, ponieważ ich propozycję przystąpienia do 3SI w charakterze  

pełnoprawnego członka jednoznacznie wsparła tylko Rumunia, podczas gdy Polska pozostawała 

sceptyczna, a inne państwa przyjęły postawę wyczekującą. 

Rumunii nie łączą szczególne więzy współpracy z pozostałymi państwami Inicjatywy Trójmorza. 

Sąsiednie Węgry są państwem faktycznie kontestującym 3SI, przez co kooperacja z nimi  

w jego ramach jest utrudniona. Jednak przede wszystkim, mimo podpisanego w 2002 roku 

partnerstwa strategicznego, Węgry postrzegane są przez Rumunię nie tylko jako rywal,  

ale także zagrożenie dla integralności terytorialnej. 
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Siedmiogrodu po I wojnie światowej została przyznana Rumunii. Podnoszone przez mniej-

szość węgierską żądanie nadania autonomii terytorialnej Seklerszczyźnie postrzegane jest 

przez władze i społeczeństwo rumuńskie jako pierwszy krok w stronę rewindykacji Siedmio-

grodu przez Węgry. 

Władze rumuńskie tylko w ograniczonym stopniu współpracują z Bułgarią. Choć jest ona krajem 

sąsiednim, to z punktu widzenia zorientowanej na Zachód Rumunii leży na uboczu. Z tego  

też powodu choćby połączenia z Bułgarią nie są priorytetem. Dowodzi tego fakt, że na wspól-

nej granicy przebiegającej w większości na Dunaju istnieją tylko dwa mosty – zbudowany jesz-

cze w 1954 roku Giurgiu-Ruse i w 2013 roku Calafat-Widyn. Obciążeniem dla relacji Rumunii  

z Bułgarią jest bagatelizowanie przez władze bułgarskie rosyjskiego zagrożenia na Morzu Czar-

nym. Współpracy nie sprzyja także nieformalne traktowanie tych państw jako nierozerwalnego 

duetu na forum unijnym z powodu ich wspólnej akcesji w 2007 roku. W rezultacie mniejsze 

postępy partnera bułgarskiego w walce z korupcją blokują, osiągającej znacznie lepsze efekty 

w tym zakresie, Rumunii wejście do strefy Schengen.  

F. Konkurencyjne lub komplementarne względem Inicjatywy Trójmorza projekty 

integracyjne (regionalne) 

Rumunia określa 3SI jako projekt siostrzany względem Bukareszteńskiej Dziewiątki. Forum  

to stworzono z inicjatywy prezydentów Klausa Iohannisa i Andrzeja Dudy w 2015 roku. Jego 

celem było omówienie wspólnego stanowiska należących do UE i NATO państw regionu przed 

szczytem Sojuszu w Warszawie, który miał zadecydować o jego odpowiedzi na ówczesną 

agresywną politykę Rosji. Dzięki temu spotkaniu wzmocnienie wschodniej flanki stało się  

postulatem całego regionu, chociaż było żądaniem tylko Rumunii, Polski i państw bałtyckich, 

zaś Czechy i Słowacja nie były tym zainteresowane, a Bułgaria i Węgry sprzyjały Rosji. Nadanie 

temu forum charakteru cyklicznych spotkań głów państw umożliwiło Rumunii skuteczniejsze 

promowanie własnych interesów z zakresu twardego bezpieczeństwa w NATO. 

Mimo sceptycyzmu wobec forów skupiających tylko kilka państw regionu, w 2015 roku pre-

mier Rumunii wraz z partnerami z Serbii i Bułgarii w Krajowej zawiązał nieformalną platformę 

współpracy. Wzorem dla niej miała być Grupa Wyszehradzka. Grupa z Krajowej okazała się 

jednak mało przydatnym narzędziem, ponieważ w przeciwieństwie do Rumunii i Bułgarii,  

Serbia nie należy do UE. Tymczasem w V4 większość konsultacji dotyczy kwestii unijnych. 

Przeprowadzona z inicjatywy bułgarskiej w 2017 roku reorganizacja tej platformy w tzw. Czwór-

kę Warneńską poprzez dołączenie Grecji oraz uwypuklenie potrzeby współpracy infrastruktu-

ralnej i energetycznej – nie przesądza jeszcze o jej trwałości i funkcjonalności. Czwórka jest 

wciąż na etapie formowania – wyhamowanym przez pandemię COVID-19 oraz zmiany poli-

tyczne w Bułgarii i Rumunii. Nie jest też jasne jak dużą wagę do niej będą chciały przykładać 

rządy koalicji zbudowanej wokół PNL. Potencjalnie jednak Czwórka Warneńska mogłaby  

poprzez wielostronną koordynację współdziałać z 3SI przy realizacji wspólnych projektów  

 



 

Rumunia wobec Inicjatywy Trójmorza 

18 

z pozostającymi poza nim Serbią i Grecją. 

Ponadto władze rumuńskie sygnalizują nadal nadzieje na reaktywację Synergii Czarnomorskiej, 

która faktycznie zamarła w 2010 roku. Obok Rumunii tworzą ją: Armenia, Azerbejdżan, Bułga-

ria, Grecja, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Turcja i Ukraina, a jej celem ma być współpraca UE i pań-

stw regionu m.in. w kwestiach energetyki, transportu, polityki morskiej, edukacji, badań i roz-

woju. Jedynym funkcjonującym do dziś elementem Synergii jest Forum Organizacji Pozarzą-

dowych Morza Czarnego. Hipotetycznie zakładając, że udałoby się skutecznie reaktywować 

Synergię tak, aby była funkcjonalnym instrumentem, to z jednej strony mogłaby ona w zasa-

dzie uzupełniać na niektórych płaszczyznach współpracę trójmorską, z drugiej zaś strony mo-

głaby jednak odciągnąć uwagę Rumunii od 3SI. 

G. Stosunek do rozwijanego wymiaru wykonawczego/międzyrządowego 

Rumunia jest niechętna instytucjonalizacji 3SI i transformacji jej w organizację międzynarodo-

wą. Prezydent K. Iohannis wielokrotnie podkreślał, że jej potencjał drzemie właśnie w ela-

styczności i braku biurokracji. Szczyt w Bukareszcie potwierdził także, że dla Rumunii central-

nym elementem jej polityki w ramach UE – obok utrzymywania bliskich relacji z Niemcami i 

Francją – jest współpraca z Komisją Europejską. Dlatego władze rumuńskie są przeciwne two-

rzeniu jakichkolwiek organów mogących choćby potencjalnie z nią konkurować. Rumunii od-

powiada dotychczasowa formuła współpracy w ramach Inicjatywy obejmująca z jednej strony 

polityczny format prezydencki, a z drugiej mające wymiar bardziej techniczny spotkania dele-

gowanych przez kraje członkowskie koordynatorów i pełnomocników ds. Trójmorza. W szcze-

gólności Rumunia najpewniej byłaby nieprzejednanym przeciwnikiem realizacji propozycji 

Węgier dotyczącej powołania stałego sekretariatu 3SI w Budapeszcie (ze względu na rywaliza-

cję obecną w stosunkach między tymi państwami). 

Podczas szczytu w Bukareszcie Rumunia wraz z Polską były inicjatorami powołania funduszu, 

który miałby wspierać finansowo projekty realizowane w ramach Trójmorza. Na następnym 

szczycie, w 2019 roku w Lublanie polski Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rumuński Exim-

Bank ogłosiły powstanie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Rumunia przyjmuje 

jednak wobec niego ostrożne stanowisko, oczekując na większe zaangażowanie pozostałych 

państw-członków oraz partnerów zewnętrznych. Potwierdza to poziom wniesionych wpłat. 

Zamiast zapowiadanych środków na poziomie 3-5 mld euro, Fundusz zgromadził dotychczas 

953 mln euro. Rumuński wkład – 60 mln euro – choć jest drugim co do wielkości, jest znikomy 

wobec polskich 750 mln euro. Pozostałe państwa: Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Litwa, Łotwa i 

Estonia wniosły jedynie minimalną kwotę 20 mln, a Słowenia 23 mln euro. Natomiast Czechy, 

Słowacja i Austria wciąż nie zdecydowały się na dołączenie do Funduszu. Tymczasem wartość 

zgłoszonych dotychczas projektów priorytetowych wynosi ok 181 mld euro, a potrzeby inwe-

stycyjne regionu mające zniwelować jego zapóźnienie względem zachodniej części UE szaco-

wane są przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na minimum 1,15 bln euro. 
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H. Identyfikowane zagrożenia i szanse dla projektu Inicjatywy Trójmorza 

Z rumuńskiej perspektywy wciąż nie jest wykluczone, że Polska, mimo swoich deklaracji,  

ostatecznie będzie chciała wykorzystać 3SI w swoich sporach z instytucjami i niektórymi  

państwami UE. Tymczasem fundamentalnym elementem rumuńskiej racji stanu jest chęć  

dołączenia do głównego nurtu integracji europejskiej oraz potrzeba zachowania bliskiego  

sojuszu z największymi państwami europejskimi – Niemcami i Francją. Co więcej cel ten jest 

przedkładany ponad współpracę z partnerami regionalnymi.  

Równocześnie władze rumuńskie obawiają się, że Inicjatywa Trójmorza nie wyjdzie poza formu-

łę forum dyskusyjnego (podobnie jak np. Inicjatywa Środkowoeuropejska), a deklarowane  

intencje zostaną przeobrażone w działania zaledwie w niewielkim stopniu. Z tego właśnie  

powodu Rumunia, choć kreuje się na jednego z liderów współpracy, faktycznie przyjmuje  

pozycję zachowawczą i czeka wpierw na zwiększenie zaangażowania partnerów. 

Niewątpliwie szanse na sukces Inicjatywy Trójmorza może natomiast zwiększyć utrzymanie 

politycznego wsparcia przez USA, ale również zrealizowanie przez to państwo zapowiedzi  

zaangażowania gospodarczego w 3SI. 

I. Inicjatywa Trójmorza a Unia Europejska 

Władze rumuńskie są niechętne wchodzeniu w konflikt z instytucjami i największymi państwa-

mi UE. Dążą przy tym do tego, aby znaleźć się w głównym nurcie integracji europejskiej. Polityki 

tej nie podważa doświadczenie niekiedy nierównego traktowania ze strony niektórych  

państw o dłuższym stażu członkowskim. W szczególności dotyczy to kwestii blokady  

m.in. przez Holandię i Austrię przystąpienia Rumunii do strefy Schengen, choć spełniła ona 

wszystkie formalne kryteria akcesji. W rezultacie na początkowym etapie kształtowania  

się 3SI Rumunia pozostawała wobec niego wstrzemięźliwa, obawiając się, że – zgodnie  

z niektórymi opiniami polskich publicystów i komentatorów – ma ono być opozycyjnym  

blokiem w ramach UE.  

W świetle rumuńskich oczekiwań Inicjatywa Trójmorza powinna być natomiast instrumentem 

współpracy, który lepiej zintegruje pod względem gospodarczym i infrastrukturalnym tworzące 

go państwa. Jednak przede wszystkim powinien on przyczyniać się do przezwyciężania ich za-

późnień względem zachodniej części UE, a co za tym idzie do większej integracji całej wspólno-

ty. Z tego względu Rumunia z zadowoleniem przyjęła udział przewodniczącego Komisji Euro-

pejskiej Jeana-Claude Junckera w szczycie w Bukareszcie i uznanie przez niego 3SI za instru-

ment mogący wzmocnić spójność UE. 



 

Rumunia wobec Inicjatywy Trójmorza 

20 

J. Postrzeganie i ocena polityki państw trzecich wobec Inicjatywy Trójmorza 

Decyzja Stanów Zjednoczonych o zaangażowaniu w 3SI była najważniejszym czynnikiem skła-

niającym Rumunię do przyjęcia roli państwa wiodącego. Liczy ona bowiem, że aktywność ta 

skłoni USA do większego zaangażowania ekonomicznego oraz militarnego ponieważ jej władze 

– niezależnie od aktualnie rządzącej opcji politycznej – uważają dwustronny ścisły sojusz z 

USA za kluczowy element bezpieczeństwa państwa. W szczególności zależy im na ustanowie-

niu stałej bazy wojskowej USA na lotnisku Mihail Kogălniceanu pod Konstancą, choć już w tej 

chwili w bazie w Deveselu znajdują się elementy systemu tarczy antyrakietowej AEGIS Asho-

re, a na rumuńskim terytorium rotacyjnie odbywają ćwiczenia wojska amerykańskie. Rumunia 

utrzymuje bardzo dobre relacje zarówno z obozem republikanów, jak i demokratów. Zatem 

zmiana na stanowisku prezydenta USA nie wpłynęła negatywnie na tą współpracę. Co więcej, 

zaostrzający się spór polsko-amerykański władze rumuńskie postrzegają jako szansę przycią-

gnięcia większej uwagi Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim wsparcia, które dotychczas 

USA oferowały Polsce. 

Rumunia zabiega o spełnienie zapowiedzi trójmorskich inwestycji USA w infrastrukturę przebie-

gającą przez jej terytorium. Postrzega bowiem magistralę kolejową Rail2Sea i przecinającą 

równoleżnikowo odnogę autostrady Via Carpatia od Konstancy do granicy węgierskiej jako 

kluczowy element swego bezpieczeństwa, umożliwiający szybki przerzut wojsk i nadejście 

pomocy sojuszników z NATO i UE w przypadku zagrożenia. Zabiegi te zaowocowały jak na razie 

listem intencyjnym z października 2020 roku w sprawie amerykańsko-rumuńskiej współpracy 

nad przygotowaniem kredytów do kwoty 7 mld dolarów z przeznaczeniem na inwestycje infra-

strukturalne. 

Najprawdopodobniej Rumunia byłaby przeciwna zaangażowaniu Chin w Inicjatywę Trójmorza, 

ponieważ w ramach zacieśniania sojuszu z USA przyłączyła się do amerykańskiej polityki ograni-

czania chińskich wpływów gospodarczych i politycznych w Europie. Owocem tego jest m.in. 

zerwanie przez Rumunię kontraktów z firmami z ChRL na rozbudowę elektrowni jądrowej w 

Cernavodă i zablokowanie im udziału w przetargach na budowę sieci 5G. 

Agresywna polityka Rosji na obszarze czarnomorskim wzbudza obawy Rumunii. Jej władze pro-

mując własny projekt gazociągu BRUA, nie wykluczają jednak ograniczonej współpracy z nią w 

sferze energetycznej. O ile władze Rumunii jednoznacznie przeciwne były budowie gazociągu 

Nord Stream 2, o tyle, mimo oczekiwań USA, unikały otwartej krytyki analogicznego projektu 

jakim jest przedłużenie gazociągu TurkStreamu przez Bułgarię na Bałkany Zachodnie. Rumu-

nia chciała bowiem w ten sposób zwiększyć dywersyfikację dostaw i zachować możliwość za-

kupu rosyjskiego gazu – wobec zapowiedzi Rosji, że w najbliższych latach zamierza zaprzestać 

tranzytu gazu przez Ukrainę na Bałkany. 
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Rumunia widzi w 3SI potencjalny instrument zacieśnienia relacji z Mołdawią, które wykraczają 

poza ramy bliskich stosunków dobrosąsiedzkich. Ze względów historycznych, kulturowych i 

językowych Rumunia traktuje bowiem Mołdawię jako drugie narodowe państwo rumuńskie. 

Jednym z wyzwań dla zacieśniania tych relacji pozostaje wciąż niedostatecznie rozwinięta infra-

struktura transgraniczna. Prozachodnia prezydent Mołdawii Maia Sandu deklaruje chęć przy-

stąpienia jej kraju do Inicjatywy Trójmorza. Jest to jednak niemożliwe dla państw niebędących 

członkami UE. Dlatego we wrześniu 2021 roku podczas spotkania z mołdawskim ministrem 

spraw zagranicznych Nicu Popescu – minister spraw zagranicznych Rumunii Bogdan Aurescu 

zadeklarował poparcie dla idei, aby Mołdawia, pozostając poza Inicjatywą Trójmorza, mogła 

uczestniczyć w realizowanych w jego ramach projektach transgranicznych.  
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4. 
WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Rumunia ma ambicje odgrywania znacznie większej roli w polityce międzynarodowej niż  

pozwala na to jej potencjał. Z tego powodu traktuje Inicjatywę Trójmorza jako narzędzie, które 

może pomóc jej zwiększyć własny prestiż międzynarodowy i możliwość oddziaływania na part-

nerów zagranicznych. W rzeczywistości jednak, choć Rumunia stara się uchodzić za państwo 

wiodące w ramach 3SI, to jego aktywność na polu wdrażania zadeklarowanych projektów jest 

ograniczona. Taki stan rzeczy wynika z jednej strony z niechęci do silnego zaangażowania  

w sytuacji, gdy istotna część partnerów z Inicjatywy Trójmorza zachowuje się biernie, bądź 

jest wobec niej sceptyczna. Z drugiej zaś strony to słabe zaangażowanie Rumunii powodowa-

ne jest jej reaktywnością zakorzenioną w polityce zagranicznej. W jej wyniku Rumunia odpo-

wiada głównie na wezwania ze strony USA i UE, a rzadko przejawia własną inicjatywę.  

Wspomnianą reaktywność pogłębiło jeszcze dodatkowo niepowodzenie Synergii Czarnomor-

skiej, która była rumuńskim projektem flagowym. 

Kluczowe dla zaangażowania Rumunii w 3SI było wsparcie udzielone mu przez Stany Zjednoczo-

ne. Władze rumuńskie widzą w Inicjatywie Trójmorza szansę na zacieśnienie dwustronnego 

sojuszu amerykańsko-rumuńskiego. Równocześnie za drugi filar swojej polityki uważają  

utrzymanie dobrych relacji z instytucjami i największymi państwami UE. Ścisła współpraca  

z Francją, a w szczególności z Niemcami jest imperatywem rumuńskiej polityki zagranicznej,  

z którym perspektywy owocnej współpracy z partnerami z Europy Środkowej nie są w stanie 

konkurować. Dlatego Rumunia będzie w ramach 3SI zabiegać o zwiększenie współpracy  

z Niemcami i Komisją Europejską. Z rumuńskiej perspektywy zagrożeniem dla Inicjatywy  

Trójmorza może być polityka władz Polski – państwa wiodącego – wchodzącej w konflikt  

z instytucjami europejskimi, Niemcami, ale także z USA od czasu przejęciu władzy przez  

administrację Joe Bidena. 
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W polityce zagranicznej Rumunii dominują kwestie obrony i bezpieczeństwa. Wynika to z po-

czucia zagrożenia ze strony agresywnej polityki Rosji oraz przeświadczenia, że sojusznicy  

nie poświęcają należytej uwagi regionowi czarnomorskiemu. Z tego też powodu we współpracy 

w ramach Inicjatywy Trójmorza Rumunia widzi szansę na wzmocnienie własnego bezpieczeń-

stwa, głównie poprzez skłonienie Stanów Zjednoczonych do większego zaangażowania gospo-

darczego, ale też militarnego na jej terytorium. Jeśli chodzi o flagowe inwestycje infrastruktu-

ralne – Via Carpatię i Rail2Sea – to Rumunia traktuje je jako projekty podwójnego przeznacze-

nia. Zawarty w nich potencjał przyspieszenia rozwoju gospodarczego jest przy tym mniej istot-

ny od wzmocnienia obronności – poprzez stworzenie szlaków umożliwiających sojusznikom 

przyjście Rumunii z pomocą w razie kryzysu. Mimo to realizacja przez jej władze projektów 

infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza napotyka na poważne trudności. Spowodo-

wane są one jednak nie tyle problemami z ich finansowaniem, co typowymi wciąż w Rumunii 

zapóźnieniami przejawiającymi się niewydolnością obsługującej inwestycje administracji.  

Na poziomie kontaktów dwustronnych dotyczących Inicjatywy warto dopingować Rumunię 

do bardziej efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przy tej okazji korzystnym  

posunięciem byłoby także wskazywanie jej władzom na związki rozwoju gospodarczego  

z bezpieczeństwem państwa. Także w przypadku tych przedsięwzięć (m.in. główna oś północ-

południe Via Carpatii), które Rumunia obecnie pomija, gdyż uważa je za nie aż tak istotne  

dla obronności. 

Skuteczniejszemu wdrażaniu przez Rumunię konkretnych projektów w ramach Inicjatywy 

Trójmorza mógłby przysłużyć się rozwój rządowego filaru współpracy, funkcjonującego równo-

legle do dominującego obecnie formatu prezydenckiego. W przypadku Rumunii, ale także 

większości państw 3SI, prezydent ma ograniczone możliwości realizacji w polityce wewnętrz-

nej zobowiązań podjętych na arenie międzynarodowej. Z tego powodu wdrażanie projektów 

trójmorskich jest dodatkowo hamowane przez konieczność współpracy z rządem. Koordyna-

cja wspólnych wysiłków napotyka w Rumunii na przeszkody instytucjonalne i ambicjonalne, 

nawet gdy prezydent i rząd reprezentują to samo środowisko polityczne. W przypadku wrogiej 

kohabitacji może być całkowicie sparaliżowana, czego dowodzi najnowsza historia polityki  

rumuńskiej. 

Z kolei rumuńskie propozycje dotyczące włączenia Republiki Mołdawii do współpracy trójmor-

skiej powinny skłaniać do ostrożności. Wynikać ona powinna nie tylko ze specyficznego  

charakteru polityki Rumunii (chodzi tu o obecność w niej wątków unionistycznych i protekcjo-

nalizmu wobec Mołdawii), ponieważ już samo  włączanie do projektów trójmorskich państwa 

niebędącego członkiem 3SI może niekorzystnie wpłynąć na jego konsolidację, która wciąż  

pozostaje w początkowym stadium. 
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