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Szilágyi Réka: 
Német külpolitika a Visegrádi Négyek felé 

Közép-európai integrációs minták1 
 

 

Németország és a Visegrádi Négyek (a továbbiakban: V4 országok - Cseh 

Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) közti kapcsolatok számos 

változáson mentek keresztül a Vasfüggöny lehullása óta. A Németországgal való 

kapcsolat a V4 országok mindegyikében különböző utak mentén fejlődött. 

 

Ma szemléletbeli különbségek látszanak az EU energia biztonságától a NATO 

szerepéig az európai biztonságban (különösen a keleti határokon) terjedő 

kérdésekben. 

 

Az új keletű ukrán konfliktus egy másik példája az eltérő hozzáállásnak. Jelen 

kettős elemzés kifejti egyrészt Németország együttműködését a V4-ekkel, mint 

egésszel, különösen annak döntő szerepére ezen országok EU és NATO csatlakozási 

folyamatának kialakításában. Az elemzés másrészt megvizsgálja a Németország és a 

Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia közti kétoldalú 

szerződéseket, illetőleg ezeket mint a német külpolitika eszközeit. 

 

Következtetésünk – az egyenlőtlen érdekek és véleménykülönbségek okán – hogy a 

V4, mint egész, kevésbé fontos Németország számára, mint az egyedi kétoldalú 

kapcsolatok. 
 

A partnerországokkal kapcsolatos német külpolitika Kelet-Európában, különösen 

Németország támogatása az EU keleti bővítésében két általános paradigmán alapul. Az 

első nézet Németország történelmi felelősségérzete, amelyet a felelősségen nyugvó 

európai normák egy konstruktivista megközelítéseként kell érteni a megosztott és békés 

Európáért. A második egy sokkal racionalistább törekvés a politikai stabilitásra és 

gazdasági összekapcsolódásra Kelet-Európában. 

 

Az 1990-es évek elején Németország kapcsolatát Magyarországgal, Csehszlovákiával és 

Lengyelországgal nagymértékben jószomszédi együttműködésen alapuló kétoldalú 

egyezmények alakították. Ennek megfelelően a német külpolitika a visegrádi országok 

felé a bilateralizmus útkeresésével kezdődött. Kétoldalú egyezményeket, mint a német 

külpolitika eszközét ritkán alkalmazták. Így Németország formális kétoldalú alapokat 

épített a V4-gyel, mielőtt ezt a külpolitikát a nagyobb európai tervbe foglalta volna. 

 

A Németország és Lengyelország közti kapcsolatok dinamikusabbakká váltak az elmúlt 

évtizedben.  Egy folyamatos fejlődési szintet követően, a kétoldalú eufória ellenére, a 

kapcsolatok az ezredforduló kezdetével megromlottak, miután német érdekcsoportok, 

                                                 
1
 Jelen tanulmány a Nemzetközi Visegrádi Alap stratégiai alapok támogatásával létrejött „Central 

European Prospectives – Integration Achievements and Challanges of the V4 States after ten years in the 

EU” kutatási projekt részét képezi. Nem a DGAP  saját véleménye. A publikációban kifejtett véleményekért 

a szerzők vállalják a felelősséget. Szerzők: Andrea Gawrich and Maxim Stepanov. 
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akiket a második világháború után kitelepítettek, múzeumot kezdeményeztek 

megemlékezve kitelepítésükről. A viták a kárpótlásról újrakezdődtek. Ez jelentős 

feszültségekhez vezetett, különösen a Sejm (lengyel parlament alsó háza) egy 2004-es 

határozata után, melyben felszólították a lengyel kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat 

Németországgal a háborús jóvátételről. Annak ellenére, hogy végül ennek a határozatnak 

nem lettek gyakorlati következményei, történelmi sebeket szakítottak fel és ez 

megterhelte a kétoldalú kapcsolatokat. 

 

A V4-ek EU-csatlakozása nyomán a kapcsolatok további visszaesést szenvedtek 2005-

ben. Ezt a balti tengeri gázvezeték-terv váltotta ki, melyet a német kancellár Gerhard 

Schröder és az orosz miniszterelnök Vlagyimir Putyin szorgalmazott. Amikor viszont 

2007-ben Donald Tusk lett a lengyel miniszterelnök, a szálak Németország és 

Lengyelország között újra szorosabbak lettek.  

 

A német-lengyel munkakapcsolatok közelsége a Weimari Háromszögben igazolva lett a 

2013-14 telén kezdődött ukrán krízis alatt. 

 

A Cseh Köztársasággal való lényeges kibékülés ellenére német-cseh feszültség 

keletkezett az 1990-es években, köszönhetően annak, hogy kitelepített németek kárpótlást 

kértek a Cseh Köztársaságtól, mialatt a németek cseh áldozatai viszont kártérítésért 

folyamodtak saját veszteségeikért. Mindennek tetejébe élénk vita alakult ki a Benes 

dekrétumok jogi érvényességéről, mely a formális jogi alapot jelentette a németek 

kitelepítésének Csehszlovákiából a második világháborút követően. 1997-ben fokozatos 

közeledést követően, a nemzetek aláírták a német-cseh deklarációt a kölcsönös 

kapcsolatokról és a jövőbeni fejlődésről, meglapítva a „Német-Cseh Jövő Alapot”, 

nagyrészt a cseh világháborús áldozatok kompenzálására. A gyújtópont Németország és 

Szlovákia kapcsolatában az 1990-es években nem annyira történelmi kérdések, mint 

inkább az volt, hogy miként közelítsenek Vlagyimir Meciar tekintélyelvű rezsimjéhez. 

Hasonlóan, Németország kapcsolata Magyarországgal nem történelmi örökségen 

nyugodott, hanem Magyarország határainak 1989-es megnyitása iránti hála alakította. 

 

Az EU nagy keleti bővítésének keretében 2004-ben Németország három alapvető 

kérdéssel nézett szembe, amely nagy vonalakban meghatározta európai politikáját: 

szélesítés kontra mélyítés, nettó befizetés az EU kincstárba kontra integráció 

finanszírozás, és végül multilateralizmus kontra saját érdekek. 

 

Annak ellenére, hogy a Német szövetségi állam kampányolt a közép-kelet európai 

országok EU csatlakozásáért, a keleti bővítés nyilvánvaló konfliktusok forrása volt a 

szerkezetileg gyenge Kelet- német régiók és az EU-jelölt országok között. A korábbi 

Kelet-Németország szövetségi államai növekvő versenyben voltak a kelet- és közép 

európai országokkal az EU kohéziós alapja tekintetében. Szászország például keresetet 

nyújtott be az európai bizottság ellen a törölt támogatási csomag miatt. 

 

Amint a kelet-európai országokkal az első csatlakozási tárgyalások folyamatban voltak, a 

németek nagy-többsége egy időben támogatta a keleti bővítést, osztva azt a nézetet, hogy 

a csatlakozás Németország stratégiai érdeke. Annak ellenére, hogy a keleti bővítés 
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tekintetében konszenzus volt a német társadalmon belül, folytatódtak a viták a 

csatlakozással kapcsolatban.  

 

Az 1990-es évek első felében a csatlakozást támogató németek aránya viszonylag magas 

volt. Növekvő nyugtalanságot szült a féktelen bevándorlástól való félelem, melyet 

speciális érdekcsoportok gerjesztettek. A német kormány kénytelen volt reagálni ezekre, 

például a Schröder kormány átmeneti rendelkezésekről tárgyalt a munkavállalók szabad 

mozgásának korlátozása tekintetében (2011. májusáig).  

 

A németek a V4 országokat általában egyénileg érzékelték, a magyar csatlakozás 

tekintetében volt a legnagyobb egyetértés, melyet szorosan a cseh követett. 

Lengyelország és Szlovákia jelentősen alacsonyabb értékelést kapott. Az 1991-es évek 

elejétől lefolytatott Eurobarometer felmérések azt mutatták, hogy az EU polgárainak 55% 

biztosra vette, hogy meghatározott kelet-európai országok 2000-re az EU tagjai lesznek. 

Nyugat-Németországban ezt csak az 50% osztotta, míg a keleti régiókban a szám 67% 

volt. Egy 2004-es felmérés azt mutatta, hogy a németek csak 28%-a támogatja a bővítést, 

míg 56%-uk az EU bővítése ellen volt. 

 

A második ösvény a nyugati integráció felé a Kelet-európai országok NATO csatlakozása 

volt. Németország elsősorban a NATO nem katonai, hanem politikai megerősítésének 

fényében támogatta a NATO bővítés folyamatát. Ugyanakkor alapvető félelmek voltak 

Németországban a NATO keleti bővítésével kapcsolatban, melyek három vitatéma körül 

csoportosultak. Az első Oroszország keleti bővítéstől való lehetséges félelme, a második 

a NATO erősítése által Európának az USA-tól való függetlenedése, a harmadik pedig az 

EBESZ megerősítése által Európa demilitarizálása. 

 

Tíz évvel az EU csatlakozás után Németország kelet-európai szomszédai gazdaságilag 

egyenlően szoros kapcsolatokat ápolnak Németországgal, míg politikai nézeteik és 

stratégiájuk nagyban eltérő. Ennek kialakulásához az is hozzájárult, hogy sem 

Németországban, sem a V4 országokban, azok politikai elitjében nem volt világos 

koncepció, mi is fog történni 2004 után. Hozzájárult ehhez továbbá a kelet-európai 

országok csalódottsága is, mivel csatlakozásuk következtében érthető elvárásuk volt, 

hogy a nyugati (EU 15-ök) paternalizmusa megszűnik, ugyanakkor a munkaerő szabad 

áramlása korlátozásának ideiglenes rendelkezései másodrangú tagokká bélyegezte őket. 

 

Németország és a V4-ek kapcsolata a bővítést követően összetettebb lett. Egyrészről 

Németország megőrizte közvetítő szerepét a kelet- és nyugat-európai országok között a 

V4-ek felé. Másrészről a V4-ek evidens és folytatódó transzatlanti orientációja továbbra 

is fejtörést okoz a németeknek, nem csak a biztonságpolitikai kérésekkel kapcsolatosan. 

Az EU bővítést négy évvel követő gazdasági krízis Németországot az eurozóna 

elkötelezettségének elmélyítésében, és az EU-n belüli gazdasági együttműködésben 

vezető szereplővé tette. Meg kell említeni, hogy a V4-ek közül jelenleg csak Szlovákia 

tagja az eurozónának, Lengyelország tervezi, hogy belép, míg Magyarország és a Cseh 

Köztársaság nem. Ez azt jelenti, hogy a német vezetés a V4 országokat különböző 

mértékben befolyásolja. 
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A Vasfüggöny lehullását követően Németország a gazdasági együttműködés lehetőségét 

látta a kelet-közép európai országokban. A potenciálisan alacsony termelés és 

munkaerőköltségek, valamint a képzett munkaerő megléte csak pluszt jelentett. Amióta a 

német gazdasági modell az exportra épül, közgazdasági szempontból Németországnak a 

V4-ekkel fennálló  2004-es csatlakozást megelőző gazdasági kapcsolataiból logikusan 

következett ezen országok európai integrációja. Cserébe ezen országokban jogos elvárás 

volt a nemzetközi gazdasági kapcsolatok élénkülése és a közvetlen német befektetések.  

 

Ahhoz, hogy biztosítsák a gazdasági stabilitást és prosperitást további hosszú távú 

gazdasági eszközökre volt szükség a V4 országaiban. Az 1990-es évekre Németország 

lett a kelet-közép európai országok fő kereskedelmi partnere. A V4 országaiba irányuló 

Német export folyamatosan nőtt, ezzel szemben a V4-ekből Németországba irányuló 

kereskedelem ettől jóval elmaradt.  

 

Az aszimmetrikus gazdasági kapcsolatok a csatlakozást követően is fennmaradtak, de 

további fejlődésen mentek át. A V4-ek relatíve kis gazdasági potenciálja ellenére 

viszonylag előkelő helyet foglalnak el a német kereskedelmi kapcsolatokban, mind az 

export, mind az import tekintetében Németország kereskedelmi partnerei között. Amíg 

Németország a V4-ek legfőbb gazdasági befektetője, addig ezen országok invesztíciója 

Németországban sokkal kisebb jelentőségű. A 2004-es csatlakozást megelőzően a 

migráció félelmet keltett Németországon belül, 800.000 kelet-európai migráns 

munkavállaló képét vizionálták a csatlakozást követő két éven belül, ehhez képest 

azonban a félelmek nem igazolódtak be. 2012-ben összesen 160.000, míg az azt követő 

évben 79.000 kelet-európai munkás érkezett Németországba. Általánosságban a 

csatlakozást megelőző migrációs számok, a csatlakozás előttiekhez állnak közel. 

 

A kelet-európai országok EU integrációja megnyitotta a reményt a szomszédos országok 

előtt is. Az EU-n belül ezt a kérdéskört az európai szomszédsági politika programmal 

hirdették. A lényege az volt, hogy mely kelet-európai országok számára van reális esély a 

csatlakozásra és mely államok azok, akikkel szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat.  

 

Az EU ezen politikája megbukott más és más prioritások miatt, helyére a keleti 

partnerség címszóval jelzett politika lépett, mely már nem az EU integrációra, 

csatlakozásra helyezi a hangsúlyt, hanem a mind mélyebb é szorosabb együttműködésre 

az uniós országok EU-n kívüli szomszédaival.  

 

A 2004-es ukrán narancsos forradalom és a 2008-as keleti partnerség politikájának 

újsághirdetése óta Oroszország és a keleti partnerségben részes államok között a 

feszültség érezhetően megnőtt. Az EU keleti határain lévő országok stabilitása a keleti 

partnerség hatására nem növekedett, és nem járt sem ezen országok, sem az EU számára 

semmiféle gazdasági előnnyel. A jelenlegi ukrán események különösen megerősítették a 

Lengyelország, Németország és Franciaország közötti kapcsolatokat, mely felértékelte a 

V4-ek szerepét az EU kelet európai politikájában. Ugyanakkor, míg Lengyelország 

NATO erők jelenlétét kérte területén, addig Csehország ettől teljes mértékben 

elzárkózott.  
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Különbségek figyelhetők meg úgy a V4 országok egymás közötti, és Németországgal 

való viszonyában nemcsak a biztonságpolitikát illetően, hanem az európai energia 

biztonság kérdésében is. Annak ellenére, hogy a V4-ek (mely országok együttes szavazati 

aránya Németország és Franciaország együttes szavazati arányával egyezik meg az EU-n 

belül) között konszenzus van, elég költségigényes és meglehetősen lassú, különösen a 

Magyarországon történt politikai változások következtében.  

 

A V4 országok mindegyike profitált Németországnak a gazdasági krízis idején játszott 

vezető szerepéből, mely a köztük levő kapcsolatokat még szorosabbra fűzte. Ezen 

országok támogatása Németország európai politikáját tekintve erős támogatás lehet, 

melyért cserébe intézményi változásokat szeretnének. 

 

A szemléleti különbségek mind a V4-en belül, mind ezen országok és Németország 

között jól tükröződnek olyan széles skálán, mint az EU energia biztonsága, a NATO 

szerepe az európai kollektív biztonságban, vagy az újabb ukrán konfliktus. Mindezen 

véleménykülönbségek és eltérő érdekek következtében Németország számára 

fontosabbak a V4 országokkal külön-külön fennálló kapcsolatai, mint magával a V4 

formációval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


