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A Külügyi és Külgazdasági Intézet új, 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. A műfaj 
bevezetésének célja a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők 
közötti párbeszéd elősegítése. Első alkalommal a következő kérdésre kerestük a vá-
laszt: „Mire számíthat Európa Trump elnöktől?”

Feledy Botond

Az amerikai elnökválasztás eredménye újabb jelzés az európai politikai elit felé, 
hogy a mainstream pártoknak meg kell keresniük a válaszokat a választók 
azon tömegei számára, akik egyre kevesebb figyelmet kaptak az elmúlt évek-

ben, különösen a 2008-as válság óta. Ugyanakkor Donald Trump sikere nemcsak 
a fő irányvonalhoz tartozó erőket éri el, hanem azokat az új kezdeményezéseket, 
pártokat is, amelyeket jelenleg az egyre tágabb „radikális” ernyőfogalommal ille-
tünk.

Így a belpolitikai polarizáció két irányból kap inputot: egyrészt a hagyományos 
politikai erők számára a közvetítendő üzenetekre, a kampány megszervezés-
re adhat modelleket, példákat annak érdekében, hogy azok visszaszélesítsék a 
szavazóbázisukat; ugyanakkor a szélekről versenyző erők is számos inspirációt 
kaphattak november 8-a után. Kérdés, hogy a középerők nyúlnak-e ki ezután haté-
konyabban a szélekre, vagy a szélsőbb erők tudnak sikeresebben középre húzódni?

Külpolitikai vonalon Trump a kampánya során kevés üzenettel kapcsolatban ma-
radt annyira következetes, mint a bezárkózás és a visszavonulás – természetesen 
az úgynevezett Iszlám Állam eltörlésének a kivételével. Hogy ez Európa számára 
mivel is járhat, azt a külügyminiszter, illetve a nemzetbiztonsági tanácsadók sze-
mélye fogja jobban elárulni. Régi republikánusok tűnnek-e majd fel, vagy az új, 
fiatal körökből is toboroz? Neokonok kerülhetnek-e újra a döntéshozatal közelébe? 
Eddig a republikánus vonal intervencionista volt, ehhez képest Trump hátraarcot 
diktálhat; mégsem fogja tudni elengedni Szíriát, Mexikót és Oroszországot.

Az elnökválasztás utáni nyilatkozatai alapján egy fokkal kevésbé zaklatott 
politizálásra lehet számítani, mint amely irányok a kampányban elhangzottak. 
Most három hónapon át – a januári beiktatásig –, a Trump-stábot is komolyan 
véve keresik majd fel annak tagjait az agytrösztök, lobbicsoportok és külföldi de-
legációk – a velük folytatott tárgyalások szerencsés kimenetele esetén januárra 
már nem lesznek alapvetően ellentmondó célok a cégek és az állam külpolitikai 
agendáján.
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Péczeli AnnA

Donald Trump megválasztása sokakat meglepetésként ért, ugyanakkor jól 
jelzi az Egyesült Államok lakosságának frusztráltságát és a washingtoni 
politikai elit iránti általános elégedetlenséget. Trump kampányának egyik 

mottója is arra utalt, hogy mivel ő teljesen kívülálló, képes arra, hogy igazi változást 
hozzon, és „Amerikát újra naggyá tegye”. Annak ellenére, hogy a kampány minden 
momentumát hatalmas médiafigyelem követte, Trumpnak sikerült úgy megnyernie 
az elnökválasztást, hogy a konkrét külpolitikai programja továbbra is elég héza-
gos, és rengeteg a kérdőjel. Egyrészt agresszívabb amerikai fellépést ígért számos 
területen, másrészt viszont korlátozni kívánja az Egyesült Államok nemzetközi sze-
repvállalását és az abból fakadó terheket.

Általában véve Trumptól a külpolitikában is egyfajta üzleti megközelítés várható. 
Egyértelműen kiderült, hogy a multilaterális szövetségekben nem hisz, és előnyben 
részesíti az erős államokkal (például Oroszországgal) kötött bilaterális megállapo-
dásokat. Ezért lehet, hogy egy engedékenyebb hozzáállást tapasztalhatunk majd 
Moszkva irányába, és egyes szankciókat fel is függeszthet majd az Egyesült Ál-
lamok, hiszen több fontos területen szükség van az oroszok együttműködésére 
(ráadásul Trump szerint Vlagyimir Putyin elnök egy megbízható partner). A NATO-
val kapcsolatosan viszont Trump több alkalommal is úgy nyilatkozott, hogy eljárt 
felette az idő, és nincs szükség a fenntartására, mivel a szövetségesek nem veszik 
ki a részüket a terhekből. Ennek kapcsán azt is kifejtette, hogy amennyiben egy 
NATO-tagállamot támadás érne, az Amerikai Egyesült Államoknak nem kellene be-
tartania az 5-ös cikkelyből származó kollektív védelmi kötelezettségeit, ha az adott 
állam nem „fizette ki” annak az árát. Mivel ezt a kijelentését gyakorlatilag minden 
oldalról támadták, Trump némiképp finomított az álláspontján, de továbbra is fenn-
tartotta, hogy a NATO-tagállamoknak és a partnerállamoknak nagyobb anyagi részt 
kell vállalniuk a terhekből (különben magukra lesznek utalva).

A balti és az északi államok Trump megválasztásának hírére aggodalmu-
kat fejezték ki, hiszen egy Clinton-adminisztráció során az Egyesült Államoknak 
a védelmük melletti további elkötelezettsége garantáltnak tűnt, Trump esetében 
azonban nem tudni pontosan, mit hoz a jövő, és Washington mennyire marad jelen 
anyagilag és katonailag a térségben. Éppen ezért várható, hogy Moszkva ki fogja 
használni a helyzetet, és megpróbál éket verni a szövetségesek közé azáltal, hogy 
kisebb intenzitású incidensekkel és provokációkkal sorozatosan teszteli majd a 
NATO szolidaritását. Hillary Clintonnal ellentétben Trumpot nem igazán érdeklik a 
demokratikus alapértékek és az emberi jogok betartása, úgyhogy a hatalmon lévő 
szélsőséges politikai pártok fellélegezhetnek, és amennyiben hajlandóak a védelmi 
kiadások növelésére, egy pragmatikus alapokon működő szoros kapcsolatot épít-
hetnek ki az új elnökkel.

Mivel Trump az üzleti életből érkezik, és nincs kormányzati tapasztalata, szá-
mos kül- és biztonságpolitikai kérdésben nincs kiforrott véleménye és programja. 
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Ez nagy manőverezési lehetőséget ad majd a kabinettagok kezébe, és kulcsfontos-
ságú lesz, hogy a védelmi, illetve a külügyi tárcát ki foglalja el. Nekik ugyanis sok 
területen tényleges módjuk lesz arra, hogy a saját elképzeléseiknek megfelelően ala-
kítsák az amerikai külpolitikát. Nehéz azonban megjósolni, hogy kik kaphatják majd 
e posztokat, hiszen Trump megosztó kijelentései a kampány során a mainstream 
republikánus szakértők és politikusok egy jelentős részét elidegenítette, és nem 
tudni, hogy bizonyos kérdésekben pontosan kik is látták el tanáccsal a jelöltet. (Ez 
éles kontrasztban áll Clinton esetével, aki több évtizedes szakértői és kormányzati 
tapasztalattal rendelkező stábbal operált, és gyakorlatilag a posztok jelentős részét 
már ki is osztották a washingtoni körökben jól ismert szereplők között.)

Trump esetében védelmi ügyekben a nemrég visszavonult Michael Flynn tábor-
nok és Jeff Sessions alabamai szenátor nevét lehetett sokszor hallani. De a védelmi 
tárca várományosaként említették még George W. Bush korábbi nemzetbizton-
sági tanácsadóját, Stephen Hadley-t és a Missouri állambeli Jim Talent szenátort 
is. Bárki is legyen a befutó, Trump külpolitikájának erős korlátokat fognak szabni a 
költségvetési keretek és a politikai realitások. Trump nagyszabású infrastrukturális 
beruházásokat, az Obamacare felülvizsgálatát és egészségügyi reformot, beván-
dorlási reformot és szigorított határvédelmet, illetve adókedvezményeket ígért. Ezek 
mindegyike költséges, és sok politikai tőkét igényel. E tekintetben pedig hiába lett re-
publikánus többség a Szenátusban és a Képviselőházban is, a republikánus főáram 
sok szempontból kritikus Trumppal szemben, és nem garantált, hogy mindenben 
együtt fog vele működni. Összességében tehát az amerikai politikai rendszerből 
adódó fékek és ellensúlyok, illetve a belpolitikai realitások mindenképp moderálni és 
korlátozni fogják Trump külpolitikai programját.

Ugrósdy Márton

Donald Trumpnak az Amerikai Egyesült Államok 2016-os elnökválasztásán 
aratott győzelme sok európai országban meglepetést keltett, az európai 
vezetők többsége azonban máris együttműködéséről biztosította a frissen 

megválasztott, milliárdosból lett elnököt. Azt korábban is lehetett tudni, hogy az 
európai politikusok jelentős része Hillary Clinton győzelmét kívánja, még ha erről 
nem is beszéltek nyilvánosan. Számos jobboldali kormány kereste a Demokrata 
Párttal a kapcsolatot – arra számítottak, hogy a kiszámíthatóbb, a világ által ismert 
volt külügyminiszter lesz majd a következő partnerük az Atlanti-óceán túloldalán. 
Trump győzelme után az együttműködés kényszere várhatóan felül fogja írni a poli-
tikai bizalmatlanságot Washington és az európai fővárosok kapcsolatában.

A szabadkereskedelem-ellenes Trump megválasztása valószínűleg értelmet-
lenné teszi majd a TTIP-tárgyalásokat, a republikánus politikus a kampányában 
ugyanis többször is utalt egy protekcionistább amerikai gazdaságpolitikára. Bár 
gazdasági téren a megállapodás hasznot hozott volna Európának, a politikai 
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kockázatok jelentősek. Számos meghatározó tagállamban ugyanis – így Németor-
szágban és Franciaországban (mind a kettőben választások lesznek jövőre) – igen 
hangos a TTIP-t ellenző tábor, ezért Angela Merkel német kancellárnak és François 
Hollande francia elnöknek is kényelmesebb, hogy nem kell ezt a megosztó kérdést 
a kampányaik középpontjába helyezniük.

Trump a kampány során több, a NATO-t megkérdőjelező kijelentést tett, például 
utalt arra, hogy azok a tagállamok, amelyek nem járulnak hozzá megfelelő összeg-
gel a kollektív védelemhez, válsághelyzetben nem számíthatnak automatikusan az 
Egyesült Államok támogatására. Trump ezzel egy régi amerikai kritikát fogalmazott 
újra, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok vezetése már évtizedek óta igyekszik 
nagyobb anyagi áldozatokra késztetni az európai szövetségeseket, azonban az itte-
ni kormányok a védelmi kiadások helyett inkább másra fordítják az erőforrásaikat. 
A kijelentés tehát egy régi követelés újrafogalmazása, Trump-stílusban – ebben a 
formában mégis alkalmas arra, hogy aggodalmat keltsen több olyan európai or-
szágban, ahol komolyan tartanak egy esetleges orosz beavatkozástól.

Végezetül kijelenthető, hogy érdemes fenntartásokkal kezelni Donald Trump és 
Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges viszonyát is. Az amerikai érdekek ugyan-
is az új elnök beiktatásával sem változtak meg – még akkor sem, ha Trump, az 
elődeihez hasonlóan, eleinte együttműködésre kíván is törekedni Moszkvával (ele-
gendő csak Barack Obama Resetjére emlékeznünk) –, és a bizalmat nem lesz 
könnyű újraépíteni. Véleményem szerint Trump és Putyin kapcsolatának értékelé-
sével érdemes lenne megvárni legalább a két vezető első személyes találkozóját és 
annak eredményét. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok jelenleg elsősorban 
az Oroszországgal kapcsolatos álláspontjai tükrében értékeli a közép-európai szö-
vetségeseit, a magyar–amerikai kapcsolatok számára is iránymutató lesz, mire jut 
egymással az Amerikai Egyesült Államok új és Oroszország régi vezetője.

VArgA gergely

Donald Trump elnökké választása Európa politikai elitjének zömére sokko-
lóan hatott. Ezt jelzi, hogy a vezető európai politikusok – Angela Merkel, 
François Hollande, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker – részéről a kö-

telező udvariassági gesztusok ellenére erőteljes óvatosság volt érzékelhető az 
amerikai választásokra reflektáló első nyilatkozataikból. Ha arra keressük a vá-
laszt, hogy mire számíthat Európa, mindenekelőtt a kontinens megosztottságából 
érdemes kiindulnunk. Itt azonban nemcsak az EU- és a NATO-tagállamok közötti 
konfliktusokra fontos utalni, hanem az európai társadalmakon belül húzódó törés-
vonalakra is.

Kezdjük a meghatározó európai országokhoz fűződő amerikai kapcsolatokkal. 
Az EU-ból távozni készülő, pragmatikus konzervatív kormány vezette Nagy-Britan-
nia felértékelődhet az Egyesült Államok szemében, tekintettel arra is, hogy a britek a 
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NATO keretein belül továbbra is kiveszik a részüket a közös védelmi terhekből. Nem 
zárható ki továbbá, hogy az amerikai–brit kereskedelmi kapcsolatok szorosabbá 
válnak.

A Franciaországgal és Németországgal való kapcsolatok a Nagy-Britan-
niával kialakulónál várhatóan problematikusabbak lesznek. Amennyiben a 
Trump-adminisztráció valóban csökkenteni kívánja a NATO-ban való amerikai 
szerepvállalást, vagy francia és német szemmel nézve túlságosan engedékenynek 
mutatkozna Oroszországgal szemben akár Ukrajna, akár Szíria vonatkozásában, 
az megterhelheti a kapcsolatokat. Tekintettel továbbá a jelenlegi francia és német 
vezetés világképére, az ideologikus viták felerősödése is várható, különösen a mig-
rációval és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatban.

Ehelyütt azonban rögtön érdemes utalnunk arra is, hogy az amerikai–orosz 
kapcsolatok gyors, radikális javulása korántsem borítékolható. Ha Donald Trump 
úgy értékeli, hogy Vlagyimir Putyin nem eléggé kompromisszumkész, úgy az eset-
leges amerikai–orosz enyhüléshez fűződő remények hamar szerte fognak oszlani. 
A kelet-európai NATO-tagállamok többsége, valamint a skandináv országok min-
denekelőtt erre az amerikai–orosz dimenzióra fognak figyelni, illetve az Egyesült 
Államok európai szerepvállalására. Az Európából történő amerikai kivonulás nem 
valószínű, de a szerepvállalás csökkentése könnyen megtörténhet.

Az Európai Unióhoz magához, valamint az európai intézményekhez való kap-
csolatokban a TTIP-tárgyalások várható kifulladását sokan kudarcként értékelnék 
Brüsszelben, akárcsak az amerikaiak esetleges kihátrálását a párizsi klímaegyez-
ményből. A szabadságjogok értelmezése, illetve az információs biztonsággal 
kapcsolatos kérdések könnyen ismét előtérbe kerülhetnek, tekintettel arra, hogy a 
terrorizmus és az illegális migráció elleni küzdelemben a Trump-adminisztráció ke-
ményebb intézkedéseket szorgalmazhat.

Végül, de nem utolsósorban, a transzatlanti kapcsolatok mélységére és a kö-
zös kulturális gyökerekre tekintettel ismételten fontos az értékviták jelentőségére 
és a hozzájuk való viszonyulásra utalnunk. Donald Trump egyes kijelentései való-
ban igen megosztóak és sértőek voltak. Ám amerikaiak millióinak a valós sérelmei, 
megalapozott félelmei és kétségbeesett kilátástalansága, valamint az amerikai elit 
e problémákra adott elégtelen válaszai juttatták Donald Trumpot a Fehér Házba. 
Ha az idei amerikai választások eredményén keresztül az európaiak csak egy kicsit 
is jobban megértenék e tömegek jogos törekvéseit, megvédendő értékeit, valamint 
az elitek felelősségét, az nemcsak a transzatlanti kapcsolatok, hanem Európa saját 
útkeresése szempontjából is komoly előrelépés lenne.




