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Három Tenger Kezdeményezés-

Egy új jövőkép? 



A régió államai közötti kapcsolatok és 
együttműködések

• Lengyel-Litván Unió

• Habsburg Birodalom



A régió államai közötti kapcsolatok és 
együttműködések

• Naumann Mitteleuropa

• Józef Piłsudski 'Międzymorze’

• Józef Beck „Harmadik Európa”

• „A baltikumi Stettintől az Adriánál levő Triesztig
vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében. E vonal 
mögött van Közép- és Kelet-Európa ősi államainak összes fővárosa”

• CEI (1989), V4 (1991) , CEFTA (1992), GUAM (1997), CEDC 
(2010) etc.



Csak egy újabb együttműködés?

12 (Ausztria kivételével posztkommunista és NATO tag) ország jelentős 
potenciált képvisel

• 111 millió lakos,

• az EU területének 30% -án él,

• az EU GDP 10%-a keletkezik itt,

• A GDP per capita cca az EU átlag 78%-a

DE:

• Gothenburgból Barcelona 21 óra autóval, egy nap vonattal

• Tallinn-Constanta 32 óra autóval és 3,5 nap vonattal



Csak egy újabb együttműködés?

• Államfők éves, nem intézményesült találkozójaként jött létre, így nem 
új nemzetközi szervezet

• Immár létrejött az állandó titkárság a találkozók közötti ügyvitelre

• Gazdasági, PPP alapú kooperáció a tagok egymás közötti, valamint a 
tagok és szomszédiak közlekedési, energia, illetve digitalizáció tárgyú 
projektjeire (Józef Piłsudski terv katonai elemét nem tartalmazza)



Célok: 
Transzport-Energia-Digitalizáció

• Az adat az „új zöld”, az „új olaj”: gyorsabb és jobb döntések és 
szolgáltatások a magán és közszférában egyaránt

• A COVID-19 krízis csak kifejezettebbé tette az igényt a digitális 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

• Fenntartható, elégséges és diverzifikált energia Európa számára- a gáz 
geopolitikája



• Dubrovnik, 2016. augusztus 25-26.

Döntés az energia, transzport és digitalizáció körében fennálló 
együttműködés elmélyítéséről

• Wrocław, 2017. július 6-7.

Üzleti jelleg

• Bucharest, 2018. szeptember 17-18.

Három Tenger Kezdeményezés Befektetési Alap



• Ljubljana, 2019. június 5-6.

• online találkozó Tallin, 2020. október 19.

Smart Connectivity, első eredmények

• Szófia, 2021. július 8-9.

az intézményesülés útján, további eredmények

• EU és USA legmagasabb szintű képviselete vesz részt a csúcstalálkozókon

• Folyamatos web és social media megjelenés

• további spill over hatások



Három Tenger Kezdeményezés Befektetési 
Alap

Megvalósult projektek:

• Cargounit (2020) vasúti szállítmányozás 

• “Greenergy” Data Centers (2020) új generációs adatközpontok

• Enery Development Gmbh (2021) megújuló energiák fejlesztése



Geopolitikai aspektusok

• USA kormányzat- és párt független maximális anyagi és politikai 
támogatása

• Marshall terv jellegű célok

• EU és Németország partnerek (nem tagok!)

• Gyengülő EU/ ellen EU lengyel vezetéssel? 

• Repedések az épülő struktúrában?



Köszönöm a figyelmet!


