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Összefoglalás: Németországnak az európai integrációban betöltött vezető sze-
repe vitán felül áll. A Szövetségi Köztársaság azonban nemcsak az Európai Unió 
nyújtotta kereteken belül, de azon kívül, a világpolitikában és a világgazdaságban 
is meghatározó szereplő. A tavaly indult elemzéssorozat azt a célt szolgálja, hogy 
átfogó képet adjon Németországnak az EU-n kívüli legrelevánsabb külkapcsolata-
iról, valamint azok egy-egy aktuális és kardinális vetületéről. A második elemzés 
Németország transzatlanti viszonyrendszerét tekinti át, különös hangsúlyt fektetve 
a német–amerikai kapcsolatoknak a Donald Trump beiktatása óta tapasztalható 
alakulására, valamint a két ország együttműködési lehetőségeire.

Abstract: Germany’s leading role within the European integration is beyond any 
doubt. However, the Federal Republic is a decisive political and economic player 
not only in regards to the European Union, but globally as well. The current series 
of analyses aims to provide a comprehensive picture of Germany’s most relevant 
external relations outside the EU and their crucial and most topical aspects. In the 
second analysis, Germany’s transatlantic relations will be examined, with special 
regards to the German–American relations under the presidency of Donald Trump 
and to the cooperation possibilities of the two countries.

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ FŰZŐDŐ 
NÉMET POLITIKAI KAPCSOLATOK ALAPJAI

Kevés ország gyakorolt akkora hatást Németország politikai és gazdasági fejlő-
désére a második világháborút követően, mint az Amerikai Egyesült Államok. 
Az USA vezetése, tanulva az első világháborús rendezést követő káoszból, 

amely végül újabb világégéshez vezetett, komoly politikai és pénzügyi tőkét fektetett 
az egykori ellenség, Németország (illetve az 1945. júliusi végső felosztást követően 
annak nyugati része) újjáépítésébe. A német gazdaság talpra állása szempontjából 
a Marshall-terv keretében nyújtott európai segélyprogramnál is hangsúlyosabb sze-
repet játszott az az amerikai gazdaságszervező képesség, amelynek köszönhetően 
a megszállási övezeteikben fekvő egykori szegény agrárvidékekből versenyképes 
ipari központok nőttek ki. Ennek következtében ma az egykori amerikai zónák – Ba-
jorország, Hessen és Baden-Württemberg – képezik Németország gazdaságának 
motorját, a tartományok pedig nettó befizetői a közös kasszának. (Baden-Würt-
temberg tartományként csak 1952-ben jött létre, az 1945-ös német kapitulációt 
követően ugyanis a területet három részre osztották – ezek: Württemberg-Baden, 
Württemberg-Hohenzollern és Baden –, melyek közül az amerikaiak Württemberg-
Badent irányították, a másik kettő pedig a francia zónába esett.)

Politikai szempontból az Egyesült Államok európai jelenléte, valamint az azzal 
járó biztonsági garanciák vezettek oda végső soron, hogy a korábbi ellenségek – a 
későbbi partnerek – képesek voltak megbékélni a nyugatnémet vezetéssel. Ennek 
eredményeként az 1949-ben megalakult Németországi Szövetségi Köztársaság 

https://www.lpb-bw.de/entstehung_baden-wuerttembergs.html
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(NSZK) első kancellárja, Konrad Adenauer a nyugati kötődést (Westbindung) tette 
meg külpolitikája vezérfonalává. Az adenaueri külpolitikai célkitűzést erősítette a 
realista helyzetértékelés és a schumani vízió is, így az egyfelől utat nyitott az NSZK-
nak a nyugati rendszerekbe történő integrációjához (1951-ben az Európa Tanács és 
a Montánunió, 1955-ben a NATO, majd 1957-ben, a római szerződés aláírásával, az 
Európai Gazdasági Közösség része lett), másrészt pedig új alapokra helyezte a politikai 
rendszer kereteit és vezérelveit. Az amerikaiak ottléte következtében a nyugatnémet 
társadalom számos politikai és társadalomszervezési alapelvet vett át tőlük.

1.táblázat
Németország és az USA objektív adatainak összehasonlítása

Németország Amerikai Egyesült 
Államok

Terület 357.022 km2 9.833.517 km2

Népesség (2017) 80.594.017 fő 326.625.791 fő
GDP – összes
(nominális; 2016) 3.479 milliárd USD 18.624.450 milliárd USD

GDP – egy főre jutó
(PPP; 2017) 50.200 USD 59.500 USD

Munkanélküliségi ráta 
(2017) 3,8% 4,4%

Gini-index (2015) 29 39
HDI-index (2015) 0,926 0,920
Államadósság
(GDP-hez mérten; 2017) 65,7% 77,4%

Külkereskedelmi mérleg 
(2017) +296 milliárd USD -462 milliárd USD

Az egyoldalú nyugati kötődés mellé az 1970-es években, Willy Brandt kancel-
lársága alatt megjelent az önálló német külpolitika igénye is, amely az új keleti 
politikában (Neue Ostpolitik) öltött formát. Az amerikai vezetés kezdetben nem volt 
híve annak, hogy a nyugatnémetek önálló politizálásba kezdjenek a Szovjetunióval, 
s Washington mellett Párizs sem adott volna szabad kezet Bonnak, ám Brandték 
igyekeztek meggyőzni nyugati szövetségeseiket, hogy az NSZK a „Nyugathoz tar-
tozó országként” cselekszik.

A hidegháborús évek bilaterális kapcsolatainak mélypontja 1979 decemberé-
ben következett be, amikor is a NATO-tagállamok külügy- és védelmi miniszterei 
Brüsszelben elfogadták azt a kettős határozatot, amelynek keretében közepes ható-
távolságú rakétákat telepítettek Európába, főként az NSZK-ba, válaszul a kontinenst 
fenyegető, egyre növekvő szovjet nukleáris arzenálra. A döntés következtében a 
nyugatnémet társadalomban Amerika- és atomfegyver-ellenes hangulat alakult ki, 
Helmut Schmidt kancellárnak pedig jelentősen felül kellett bírálnia a rakétatelepí-
téssel kapcsolatos korábbi álláspontját, hogy ahhoz meg tudja szerezni a német 
parlament beleegyezését.

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/177364/westbindung
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=32&pr.y=19&sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C359%2C960%2C453%2C423%2C968%2C935%2C922%2C128%2C714%2C611%2C862%2C321%2C135%2C243%2C716%2C248%2C456%2C469%2C722%2C253%2C942%2C642%2C718%2C643%2C724%2C939%2C576%2C644%2C936%2C819%2C961%2C172%2C813%2C132%2C199%2C646%2C733%2C648%2C184%2C915%2C524%2C134%2C361%2C652%2C362%2C174%2C364%2C328%2C732%2C258%2C366%2C656%2C734%2C654%2C144%2C336%2C146%2C263%2C463%2C268%2C528%2C532%2C923%2C944%2C738%2C176%2C578%2C534%2C537%2C536%2C742%2C429%2C866%2C433%2C369%2C178%2C744%2C436%2C186%2C136%2C925%2C343%2C869%2C158%2C746%2C439%2C926%2C916%2C466%2C664%2C112%2C826%2C111%2C542%2C298%2C967%2C927%2C443%2C846%2C917%2C299%2C544%2C582%2C941%2C474%2C446%2C754%2C666%2C698%2C668&s=NGDPD&grp=0&a=
http://www.oecd.org/els/soc/income-distribution-database.htm
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2013/04/willy-brandt-neue-ostpolitik/seite-2
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Az 1970-es években valamelyest elhidegült német–amerikai kapcsolatok 
a következő évtized második felében ismét pozitív irányt vettek. A viszony javu-
lásának amerikai részről két egyértelmű megnyilvánulása volt. Az egyik Ronald 
Reagan 1987-es berlini látogatása és a Brandenburgi kapu előtt elmondott impulzív 
beszéde, amelyben a német egység mellett szállt síkra, megismételve az akkori 
német államfő, Richard von Weizsäcker kijelentését, amely szerint „a németkérdés 
mindaddig nyitott, amíg a Brandenburgi kapu zárva van”. George H. W. Bush pedig, 
követve elődje politikáját, mindvégig támogatta a német egységfolyamatot. 1990. 
október 2-án, egy nappal az újraegyesítés (a német egység napja) előtt az Ovális 
Irodából köszöntötte a német embereket, és elmondta, hogy hazája és Németor-
szág a közösen vallott értékek alapján a jövőben „partnerek lesznek a vezetésben” 
(partners in leadership).

Hogy az idősebb Bush kijelentése Németország kapcsán mennyire teljesült, 
arról a mai napig megoszlanak a vélemények. Azt azonban fontos látni, hogy az 
Egyesült Államok támogató magatartása döntő hatással bírt a német egység meg-
valósulására, s felülírta a brit és francia elutasító hozzáállást. Margaret Thatcher 
hírhedtté vált kiszólása – „Kétszer megvertük a németeket, és most megint itt 
vannak” – jól jellemzi a brit félelmeket. A német egyesítés kapcsán megmutatkozó 
francia hozzáállást pedig az irodalmi Nobel-díjas író, François Mauriac szavaival 
lehet a legjobban összefoglalni: „Annyira szeretem Németországot, hogy örülök, 
hogy kettő van belőle.” Németország európai partnerei egyértelműen tartottak attól, 
hogy a kontinens közepén egy olyan, nagy politikai és gazdasági súllyal rendelkező 
blokk alakul meg, amelyben megvan a potenciál arra, hogy felborítsa az európai 
erőegyensúlyt. Az Egyesült Államok viszont éppen egy ilyen adottságokkal rendel-
kező Németország kialakulásában volt érdekelt, amely képes felnőni a feladathoz: 
komolyabb kötelezettséget tud vállalni Európa biztonságának a fenntartása terén, 
így a transzatlanti relációban tehermentesíteni tudja az amerikaiakat Európában.

TÖRÉS–HELYREÁLLÁS–TÖRÉS:
A POLITIKAI KAPCSOLATOK ALAKULÁSA

AZ ELMÚLT HÚSZ ÉVBEN

Az 1990-es évek zömében a német–amerikai kapcsolat pozitív volt, s ezt a 
két ország vezetőjének, Helmut Kohlnak és Bill Clintonnak a személyes jó 
viszonya is erősítette. A nagyobb német külpolitikai és katonai felelősség-

vállalás iránti amerikai elvárások ugyan nem teljesültek az évtized elején – az első 
öbölháború idején Németország csapatok helyett csak csekket küldött –, később 
azonban a német külpolitikai gondolkodásban újraértékelték az ország haderejének 
külföldi bevetését. Így 1995-ben Németország már csatlakozott a Bosznia-Herce-
govinában működő, NATO vezette többnemzetiségű béketámogató haderőhöz, az 
IFOR-hoz, majd 1999-ben részt vett a Jugoszlávia ellen BT-felhatalmazás nélkül 

http://www.hisverjus.de/html/die_deutschen_und_ihre_identit.html
https://usa.usembassy.de/etexts/ga6-901002.htm
https://usa.usembassy.de/etexts/ga6-901002.htm
https://www.theguardian.com/world/2005/nov/03/germany.past
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,959068,00.html
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208787/bundeswehr-in-bosnien-und-herzegowina
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indított légicsapásokban. Az „Allied Force” hadműveletben való részvétel, amelynek 
helyességét illetően igen heves viták zajlottak, komoly cezúrát jelent: az volt ugyanis 
a második világháború lezárása óta az első eset, hogy német katonák fegyveres 
konfliktusban vettek részt.

Az akkor már Gerhard Schröder irányította német kormány a 2001. szeptember 
11-i terrortámadásokat követően támogatásáról biztosította George W. Bush ame-
rikai elnököt az afganisztáni misszióban való részvétel kapcsán. Két évvel később 
azonban fordult a kocka: az iraki háborúhoz való csatlakozásra szóló felhívásra 
Schrödernek határozott nem volt a válasza. Emellett egy német–francia–orosz 
ellenzői tábort is megszervezett, ami az amerikaiak szemében felért egy hátba dö-
féssel. Gerhard Schröder a kancellársága alatt a transzatlanti kapcsolatok ápolása 
helyett inkább Oroszország felé orientálódott; e közeledés jelképesen az Északi 
Áramlat gázvezetékeiben öltött testet. A német–amerikai bilaterális viszony a szo-
ciáldemokrata kancellár hivatali éveinek a végére mélypontra került.

Angela Merkel 2005-ös megválasztásával a két állam viszonya normalizáló-
dott, a hagyományosan atlantista elkötelezettségéről ismert uniópárt kormányra 
kerülésével a transzatlanti relációt a régi dinamizmus jellemezte. A német–ame-
rikai kapcsolat Barack Obama amerikai elnök 2008-as megválasztását követően 
még szorosabbá vált, amihez a két vezető egymás iránti szimpátiája is hozzájárult. 
Számos gesztus jellemezte ezeket az éveket: Obama 2008-ban – még amerikai 
szenátorként és elnökjelöltként – beszédet mondhatott a berlini Győzelmi oszlopnál; 
egy évvel később Merkel az amerikai kongresszusban tarthatott beszédet (Konrad 
Adenauer óta német kancellár nem kapott rá lehetőséget); 2011-ben a német kan-
cellár a legmagasabb amerikai polgári kitüntetésben, a Szabadság érdeméremben 
részesült. Jóllehet a líbiai válság idején az USA nem vette jó néven Németország 
tartózkodását, ám az nem okozott igazi törést a két ország kapcsolatában. Obama 
hazája „egyik legszorosabb szövetségesének” nevezte Németországot, viszonozva 
Merkel szavait, aki a németek „igaz barátjának” titulálta az Egyesült Államokat. 
A harmónia tehát látszólag tökéletes volt.

Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (National Security Agency, NSA) 
kiugrott alkalmazott, Edward Snowden által kiszivárogtatott dokumentumok 
hatására 2013-ban komoly változás állt be a két ország viszonyában. A nyilvá-
nosságra hozott információk szerint az amerikaiak már 2002 óta folyamatosan 
lehallgatták Merkel lehallgathatatlannak hitt mobiltelefonját (amiről Obamának 
is tudomása volt), valamint a berlini amerikai nagykövetség épületéből a német 
parlamentet és a kancellári hivatalt. A német Szövetségi Hírszerző Szolgálatnak 
(Bundesnachrichtendienst, BND) az amerikaiakkal való igen aktív együttműködé-
se következtében minden bizonnyal tudomása volt a NSA gyakorlatáról. Sőt, voltak 
arra utaló jelek is, hogy a BND még segített is a több szövetséges ország elleni 
megfigyelési akcióban.

Angela Merkelnek a botrány kirobbanása után tett, azóta elhíresült kijelenté-
sére – „barátok között egyáltalán nem megengedhető a kémkedés” – John C. 
Kornblum egykori berlini amerikai nagykövet kiemelte, hogy az USA és Németor-
szág között egy egészen más jellegű kapcsolat van: „nem barátok, hanem partnerek”. 

https://www.theguardian.com/world/2003/mar/19/iraq.russia
https://www.theguardian.com/world/2003/mar/19/iraq.russia
http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-06/merkel-usa-obama
http://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-a-930205.html
http://www.spiegel.de/international/germany/cover-story-how-nsa-spied-on-merkel-cell-phone-from-berlin-embassy-a-930205.html
http://www.dw.com/en/nsa-spying-scandal-committee-presents-controversial-final-report/a-39453668
http://www.bbc.com/news/world-europe-32529277
http://www.bbc.com/news/world-europe-32529277
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/handy-spaehaffaere-um-merkel-regierung-ueberprueft-alle-nsa-erklaerungen-a-929843.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/handy-spaehaffaere-um-merkel-regierung-ueberprueft-alle-nsa-erklaerungen-a-929843.html
https://www.welt.de/vermischtes/article121266637/Handy-Anzapfen-ist-keine-Demuetigung.html
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A felmérések szerint a két ország egymás iránti megítélését illetően a lehallgatási 
botrány nem okozott közvetlen törést. A Bertelsmann Stiftung egy 2015-ben meg-
jelent tanulmányában arra mutatott rá, hogy az amerikaiak 72, míg a németek 
62 százaléka tartja megbízható szövetségesnek a másik felet.

Az általános képtől azonban egészen eltérőt kapunk egyes szektorális te-
rületeken. Erre jó példa a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi 
megállapodás (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) támogatá-
sában beállt lényeges változás: míg 2014-ben a németek 55 százaléka támogatta a 
TTIP-t, 2016-ban már csak 17 százalékuk, míg az azt ellenzők tábora 25-ről 33 szá-
zalékra nőtt. Összességében kijelenthető, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztást 
megelőzően a német–amerikai kapcsolat már nem volt a csúcson.

DONALD TRUMP ÉRKEZÉSE
ÉS A FELFORGATOTT TRANSZATLANTI KAPCSOLAT

A 2016. novemberi amerikai elnökválasztás kimenetele drámai hatással volt 
Németországban az amerikai elnök, illetve általában az Egyesült Államok 
megítélésére. A Pew Research Center által 2017-ben közölt tanulmány sze-

rint a németek mindössze 11 százaléka bízik Donald Trumpban, míg elődje ma is a 
németek 86 százalékának a bizalmát bírja. Trump hatalomra kerülése az Amerikáról 
alkotott általános képet is negatívan befolyásolta: a németek 62 százalékának nincs 
jó véleménye az Egyesült Államokról. Összehasonlításképpen: 2001-ben, George 
W. Bush elnöksége alatt 60 százalékuk, 2009-ben, Barack Obama megválasztását 
követően pedig 64 százalékuk volt pozitív véleménnyel az USA-ról.

Mindez pedig azt jelenti – amennyiben lehet hinni a felméréseknek –, hogy a 
német közvélemény az Egyesült Államokról alkotott negatív kép hatására a külpoli-
tikai hangsúlyeltolódást pártolná: a Forsa 2017. júliusi felmérése szerint a németek 
63 százaléka szeretné, ha hazájának jobb lenne a viszonya Oroszországgal, míg 
az USA-val való transzatlanti kapcsolatok erősítését csupán 40 százalékuk. A Car-
negie Intézet elemzése szerint ebből arra lehet következtetni, hogy Donald Trump 
hivatalba lépése óta a németek már nemcsak a transzatlanti viszonyrendszeren be-
lüli bizonyos témákkal szemben kritikusak, hanem az Egyesült Államokhoz fűződő 
kapcsolat alapjának a helyességét is megkérdőjelezik. A hozzáállás megváltozásá-
nak a fő oka, hogy az amerikai elnököt Németországban már nem a liberális globális 
világrend védelmezőjének, sokkal inkább annak veszélyeztetőjének tartják.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatos német közvélekedés megváltozása termé-
szetesen a belpolitikára is hatással volt. Emlékezetes Angela Merkel sokat idézett 
bajorországi sörsátras beszéde, amelyben a kancellár az USA-val kapcsolatban ki-
jelentette, hogy „azok az idők, melyekben teljesen rá tudtunk hagyatkozni a másikra, 
bizonyos mértékig bevégeztettek”. A kevés eredménnyel záródott hamburgi G20-as 
találkozót követő beszéd egyértelmű üzenete, hogy Merkel már nem tekinti megbíz-
ható szövetségesnek az Egyesült Államokat, Németország fókusza pedig Európa 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_BFNA_Umfrage_zum_deutsch-amerikanischen_Verhaeltnis_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_BFNA_Umfrage_zum_deutsch-amerikanischen_Verhaeltnis_2015.pdf
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/nur-wenige-deutsche-fuer-freihandeslabkommen-ttip-mit-usa-14190518.html
http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-question-trumps-leadership/
http://www.pewglobal.org/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-question-trumps-leadership/
https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/article/getFullPDF/29750
http://carnegieendowment.org/2017/08/31/trump-effect-on-germany-s-election-and-transatlantic-ties-pub-72972
http://carnegieendowment.org/2017/08/31/trump-effect-on-germany-s-election-and-transatlantic-ties-pub-72972
https://www.nzz.ch/international/wahlkampfauftritt-in-bayern-merkel-sieht-in-usa-keinen-verlaesslichen-partner-mehr-ld.1297907
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erősítésére irányul. Figyelembe véve, hogy a német politikában mindig a konzervatív 
uniópártok képviselték leginkább a transzatlanti vonalat, Angela Merkel kijelentésé-
nek komoly súlya van. A német konzervatívoknál bekövetkezett hangsúlyeltolódás a 
pártprogramban is manifesztálódott: az előző ciklus idejére írt dokumentumban az 
Egyesült Államok még „partnerként és barátként” szerepelt, míg a 2017-es válasz-
tásokra megszövegezettben már csak „partnerként” hivatkoztak rá.

A két ország vezetőinek a kapcsolatát jól jellemzi a német közhangulatban beállt 
változás. Angela Merkel és Donald Trump viszonya már a kezdet kezdetén terhelt 
volt. A német kancellár az amerikai elnökválasztás másnapján kijelentette, hogy 
országa csak bizonyos feltételekkel – azaz a nyugati értékek betartása esetén – 
hajlandó partneri viszonyban maradni az Egyesült Államokkal. A Trump 2017. januári 
beiktatását követő telefonbeszélgetés is igen feszült volt, mivel Merkel több politikai 
ügyben – így a menekültkérdésben és Ukrajna területi integritását illetően – alap-
fogalmakat tisztázott az amerikai elnökkel (egyesek szerint igen kioktató stílusban). 
A német kancellár 2017. márciusi washingtoni hivatalos látogatása pedig minden 
bizonnyal az elmaradt kézfogás miatt marad emlékezetes. Donald Trump a német 
kereskedelempolitikára és a 2 százalékos hadikiadások elmaradására vonatkozó 
Twitter-bejegyzései mellett a NATO-ra tett ellentmondásos kijelentései (először ide-
jétmúltnak nyilvánította a szervezetet, majd három hónappal később visszavonta 
az állítását), valamint a menekült- és környezetpolitikában képviselt irányvonalával 
okozott irritációt és értetlenséget Németországban.

A TWEETEK VILÁGÁN TÚL –
MI REJTŐZIK A FELSZÍN ALATT?

GazdasáGi és kereskedelmi kapcsolatok

A jelen elemzésben nem térek ki arra, hogy Donald Trumpnak milyen mértékben 
van igaza a német kereskedelempolitika fenntarthatóságát, valamint a német 
kereskedelmi többlet problematikáját illetően, mivel a kérdéskörről számos 

elemzés ad átfogó képet. Én inkább a lényegi folyamatokat kívánom megragadni és 
bemutatni.

Az Egyesült Államok Németország harmadik legfontosabb kereskedelmi part-
nere: a kettejük közti, éves szinten 164 milliárd eurós külkereskedelmi volumenből 
106 milliárd eurót tesz ki a német export (amely a német összkivitel 9 százalékát 
teszi ki, s ezzel a német exportlista élén áll), és 58 milliárdot az amerikai áruk és 
szolgáltatásoké. A képlet másik oldalát tekintve Németország az Egyesült Államok 
ötödik legnagyobb és egyben Európából a legfontosabb kereskedelmi partnere (két 
hellyel megelőzi Nagy-Britanniát). A két ország egymással szembeni kereskedel-
mi mérlege évek óta elképesztő mértékben egyenlőtlen, ahogy az az a 1. ábrán is 
jól kivehető: 2015-ben a németek majdnem kétszer annyit exportáltak az Egyesült 

https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/regierungsprogramm-2013-2017-langfassung-20130911.pdf
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/merkel-benennt-westliche-werte-als-basis-fuer-zusammenarbeit-mit-trump
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/29/merkel-explains-geneva-refugee-convention-to-trump-in-phone-call
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/17/donald-trump-meet-angela-merkel-white-house-make-break-meeting/
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869503804307275776?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fdonald-trump-tweet-on-germany-nato-2017-5
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2017/04/12/trump-on-nato-i-said-it-was-obsolete-its-no-longer-obsolete/?utm_term=.2504573bb9b5
https://www.newyorker.com/business/adam-davidson/trump-is-wrong-on-trade-but-right-that-germanys-surplus-is-a-problem
https://www.newyorker.com/business/adam-davidson/trump-is-wrong-on-trade-but-right-that-germanys-surplus-is-a-problem
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Államokba, mint amennyit importáltak onnan. (Az USA-nak csak Kínával szemben 
nagyobb a kereskedelmi deficitje: 2016-ban 347 milliárd amerikai dollár volt.) Az 
ábra ugyanakkor megmutatja az exportorientált német gazdaság egyik legfőbb 
problémáját is: erőteljesen függ az exportpiacok felvevőképességétől. Elég meg-
nézni a 2008 és 2009 közötti német exportadatokat, amelyek negyedével estek 
vissza a gazdasági világválság következtében.

1. ábra
A német–amerikai külkereskedelem volumene

(1997–2001, 2002, 2003, 2004–2006, 2007–2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
(A Szövetségi Statisztikai Hivatal külkereskedelmi adatainak összesítése nyomán 

saját szerkesztés)

Német és amerikai vállalatok igen kiterjedt hálózata folytat intenzív gazdasági 
tevékenységet a másik országban. A német ipari és kereskedelmi érdekeket kép-
viselő RGIT (Representative of German Industry + Trade) adatai szerint 2015-ben 
az Egyesült Államokból 108 milliárd amerikai dollár értékben érkezett közvetlen 
beruházás Németországba (ezzel a 11. legnagyobb beruházó volt a ranglistán), és 
az országban lévő amerikai cégek összesen több mint 677 ezer munkahelyet te-
remtettek. Az AmCham Germany felmérése alapján a legnagyobb munkaadónak 
a McDonald’s Deutschland Inc. (58.000 fő), a ManpowerGroup Germany (27.000 
fő) és a Ford-Werke GmbH (25.426 fő) számít; a kereskedelmi forgalmat tekintve 
a Ford-Werke GmbH (19,8 milliárd euró), az Adam Opel AG (14,1 milliárd euró) és 
az Amazon Deutschland (11 milliárd euró) áll a lista élén. Német részről 2015-ben 
255 milliárd amerikai dollárnyi közvetlen befektetés érkezett az Egyesült Államokba 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/usa-node/-/203570#content_4
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/usa-node/-/203570#content_4
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelVereinigtenStaaten_112002.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelLaender2002_42003.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelLaender2003_42004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/ExportweltmeisterDeutschland.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2010_42011.pdf?__blob=publicationFile
http://www.kooperation-international.de/uploads/media/RangfolgeHandelspartner.pdf
http://export.government.bg/ianmsp/docs/germany-chp-economy/2013/07/31/rangfolgehandelspartner.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2013_42014.pdf?__blob=publicationFile
http://instatis.de/archiv/destatis/handelspartner2014.pdf
http://adamska.pl/blog/wp-content/uploads/RangfolgeHandelspartnerDeutschlands2015.pdf
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Aussenhandel/Tabellen/RangfolgeHandelspartner.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rgit-usa.com/fileadmin/ahk_rgitusa/media/pdf/2017/RGIT_Trifold_2017-German_No_Printer_Marks.pdf
https://www.amcham.de/fileadmin/user_upload/Publications/Top-50-Ranking/AmCham-Germany-2016-TOP-50-Ranking-US-Unternehmen-in-Deutschland.pdf
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(így a 7. legnagyobb beruházó volt a ranglistán), 4.700 német cég folytat gazdasági 
tevékenységet az USA-ban, amelyek több mint 672.000 embert foglalkoztatnak.

A német–amerikai gazdasági és kereskedelmi szálak összetettek, mélyek, és 
a kölcsönös függés jellemzi őket. A kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről alkotott 
kép már kevésbé pozitív. Német részről a legnagyobb félelem, hogy az amerikai 
kormány a Donald Trump által meghirdetett America First-nek megfelelően pro-
tekcionista védővámokkal fogja súlytani a német exportot. A washingtoni retorika 
azonban nemcsak a német, de az amerikai cégeket is nyugtalansággal tölti el: annak 
ellenére, hogy a Németországban működő amerikai cégek 75 százaléka pozitívan 
nyilatkozik a helyi körülményekről, a jövőbeli kilátásokat illetően csupán 9 százalé-
kuknak van pozitív benyomása, 24 százalékuk negatívnak látja a dolgok alakulását.

BiztonsáGpolitika és a 2 százalékos cél

Szintén konfliktusforrást jelentett, hogy Donald Trump az elődjeihez hasonlóan, 
ám náluk jóval keményebb hangnemben követelte a NATO-szövetségesektől 
az irányelvként meghatározott, a hazai össztermék (GDP) 2 százalékát kite-

vő védelmi költségvetési minimum betartását. (Az ettől elmaradók Trump szavai 
szerint „komoly összeggel tartoznak” az amerikai adófizetőknek.) Németország 
2017-ben 37 milliárd eurót költött védelmi célokra, ami a hazai össztermék 1,2 száza-
lékának felel meg. Sigmar Gabriel külügyminiszter többször is kifejezte fenntartását 
a „teljesen irreális” 2 százalékos cél ügyében, a bajor CSU viszont annak tekintélyes 
mértékű emelését jelölte meg a 2017-es választások után megalakuló új német 
kormány feladataként. (A német hadiipar jelentős része Bajorországban koncent-
rálódik, így a CSU az esetleges jövőbeni megrendelések miatt is érdekelt a védelmi 
kiadások emelésében.)

A német védelmi kiadásokat illető amerikai kritika, valamint az arról kialakult 
politikai diskurzus különösen érzékeny időben érte Németországot. A német par-
lament alá rendelt védelmi megbízott a 2016-os éves jelentésében elképesztő 
nyíltsággal és őszinteséggel írta le a hadseregben uralkodó áldatlan állapotokat. 
A 95 oldalas dokumentum szerint a katonáknak nincs elég fegyverük, lőszerük és 
éjjellátó szemüvegük, egyes egységeknek pedig több mint egy évet kell várniuk, 
hogy az egyenruhájukat kézhez kapják. A dokumentum olyan bázislátogatásról is 
említést tesz, amelyen a jelentés készítője azt tapasztalta, hogy a csapatok kikép-
zése a megfelelő ellátmány hiányában egy „nevetséges improvizációs gyakorlattal” 
volt egyenlő. Fiktív fegyverekkel fiktív célpontokra való „lövöldözésről”, katonai har-
ci járművek helyett sima haszonjárművek alkalmazásáról tett említést a védelmi 
megbízott. A jelentésben szerepelt az is, hogy a hadsereg állományában lévő 126 
Eurofighter Typhoonnak (vadászbombázó repülőgép) a hiányzó alkatrészek és a 
hosszú javítási idő miatt mindössze a fele van használható állapotban, a 60 Sikorsky 
CH-53-as szállító helikopterből pedig hasonló gondok miatt csupán 5 darab. Egy, 
a közszolgálati ARD-ben sugárzott műsorban belsős dokumentumokra hivatkozva 
arról számoltak be, hogy a 371-es páncélos zászlóalj egy norvégiai NATO-gyakor-
laton feketére festett seprűnyelekkel igyekezett pótolni a páncélozott szállítójármű 
hiányzó géppuskáját.

https://www.amcham.de/fileadmin/user_upload/Publications/Business-Barometer/2017/AmCham_Germany_Business_Barometer_2017.pdf
https://www.amcham.de/fileadmin/user_upload/Publications/Business-Barometer/2017/AmCham_Germany_Business_Barometer_2017.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-europe/trump-directly-scolds-nato-allies-says-they-owe-massive-sums-idUSKBN18K34D
https://www.reuters.com/article/us-nato-defence-germany-gabriel/in-tallinn-gabriel-expresses-doubts-on-nato-defense-spending-target-idUSKBN1683LI
http://www.zeit.de/news/2017-12/29/parteien-csu-strebt-deutliche-erhoehung-des-wehretats-an-29095007
http://www.zeit.de/news/2017-12/29/parteien-csu-strebt-deutliche-erhoehung-des-wehretats-an-29095007
http://kki.hu/assets/upload/19_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171012.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/109/1810900.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article137549045/Bundeswehr-zieht-mit-Besenstielen-ins-Manoever.html
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2. ábra
A NATO-tagországok GDP-arányos védelmi kiadásai, 2016

Sem Németország, sem Európa nincs felkészülve arra, hogy nélkülözni tudja 
az amerikaiak által nyújtott biztonsági garanciákat. „Szükségünk van az Egyesült 
Államok katonai erejére” – ismerte el Angela Merkel a 2017-es müncheni bizton-
ságpolitikai konferencián. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy az utóbbi időben egyre 
hangsúlyosabban jelentkezik az igény a transzatlanti védelmi közösség európai 
szárnyának erősítése is. Ez a folyamat nem Donald Trump hivatalba lépésével kez-
dődött, mindazonáltal az komoly hatással volt a felgyorsítására. Erre konkrét példa 
az EU külügy- és védelmi miniszterei által aláírt állandó strukturált együttműkö-
désről szóló megállapodás (Permanent Structured Cooperation, PESCO), amely a 
közreműködő országok közötti képzést, beszerzést, képességfejlesztést erősítené 
és harmonizálná. (A PESCO-ról Varga Gergely angol nyelvű KKI-tanulmányában le-
het részletesebb ismertetést találni.) A szorosabb európai együttműködés azonban 
nem tudja kiváltani az amerikai jelenlétet. Ezen a véleményen van Norbert Röttgen, 
a Bundestag külügyi bizottságának elnöke is: „A PESCO nem jelent konkurenciát a 
NATO számára, sokkal inkább azt a célt szolgálja, hogy az európai NATO-szövetsé-
geseket cselekvőképesebbé tegye.”

Az amerikai biztonsági garanciák kapcsán érdemes különválasztani az amerikai 
elnök kommunikációját (és tweetjeit) a kormányzat konkrét cselekvésétől, illetve a 
stratégiai dokumentumokban megfogalmazott vállalásoktól. Amennyiben csak Do-
nald Trump megnyilatkozásait követnénk, egy lényeges fordulatot tapasztalnánk a 
szóhasználatában: a NATO elavultságára tett (korábban már említett) megjegyzése-
ken kívül még a 2017-es májusi brüsszeli NATO-csúcson a washingtoni szerződés 
5. cikkelyének az érvényességét illetően is ködösen fogalmazott, azonban egy hó-
nappal később már elismerte a kollektív védelem melletti elkötelezettségét.

http://www.dw.com/en/german-coalition-hopefuls-discuss-defense-security/a-41200768
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2017/02/2017-02-18-rede-bk-merkel-muesiko.html
http://kki.hu/assets/upload/07_KKI-Studies_CSDP_Varga_20171003.pdf
http://www.kas.de/wf/de/33.50829/
https://www.nytimes.com/2017/05/25/world/europe/trump-brussels-nato.html
http://edition.cnn.com/2017/06/09/politics/trump-commits-to-natos-article-5/index.html
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Az amerikai kormányzati cselekvés az elnök szeszélyes kommunikációjá-
nál jóval egyértelműbb irányt mutat. Trump elnöksége alatt 1,4 milliárd amerikai 
dollárral (a korábbi költségvetés 40 százalékával) növelték meg az amerikai erők 
európai állomásoztatásának és erősítésének a kiadásait fedező európai megerősí-
tési kezdeményezés (European Reassurance Initiative, ERI) főösszegét. (A 2018-as 
költségvetési évben már európai elrettentési kezdeményezés [European Deterrence 
Initiative, EDI] név alatt fut a program.)

A mindennapi kommunikációs zivatarral szemben a 2017 decemberében kiadott 
amerikai nemzetbiztonsági stratégia is egyértelműen fogalmaz Európával és az 
amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatosan: „A szabad és szuverén országok 
NATO-szövetsége nagy előnyünkre van versenytársainkkal szemben, az Egyesült 
Államok pedig továbbra is elkötelezett marad a washingtoni szerződés 5. cikkelye 
mellett.” Az üzenetek disszonanciája mindazonáltal jogos aggodalommal töltheti el 
az európai szövetségeseket.

Ugyanakkor a NATO 5. cikkelye kapcsán ne feledkezzünk meg az érme másik 
oldaláról, Európáról sem. A Pew Research Center által készített felmérésben arra a 
kérdésre, hogy az adott ország eleget tegyen-e a szövetségi tagságból adódó kö-
telezettségeinek, és bevesse a hadsereget, amennyiben Oroszország megtámadna 
egy NATO-tagországot, a megkérdezett amerikaiak kétharmada válaszolta azt, 
hogy a katonai válaszreakció szükséges, addig a németek (a legalacsonyabb érté-
ket ugyanis Németországban mérték) csupán 40 százaléka helyeselné a hadsereg 
bevetését. Az összkép tehát igen árnyalt, a német döntéshozóknak pedig elsősor-
ban a saját lakosságuk közhangulatát kellene megváltoztatniuk, s nem a tengeren 
túli esetleges reakciókat latolgatniuk.

A NÉMET AMERIKA-POLITIKA VÁRHATÓ KONTÚRJAI

Az aktuális folyamatokat értékelve kiderül, hogy a mindenkori német kormány 
Amerika-politikáját egy duális feladat fogja jellemezni. Ez azt jelenti, hogy 
Berlin egyrészt törekedni fog a normális viszony fenntartására és mindazon 

politikai területek erősítésére, amelyeken lehet, ugyanakkor kritikusan fog fellépni 
ott, ahol azt a helyzet megköveteli. A nemzetközi politikai kérdésekkel foglalkozó 
mérvadó német szaklap, az Internationale Politik 2017. novemberi számában az 
akadémia és a diplomácia világának elismert képviselői egy kéziratban foglalták 
össze a jövőbeli német–amerikai együttműködés kilátásait, az egyes politikai terü-
letekre vetítve.

Minden kommunikációs csörte ellenére valószínűleg a biztonságpolitika lesz az 
a terület, amelyen az együttműködés a továbbiakban is zavartalan marad. Chris-
toph Heusgen, Angela Merkel külügyi és biztonságpolitikai főtanácsadója úgy 
látja, a Trump-adminisztrációval való munkakapcsolat – beleértve a védelem és a 
terrorelhárítás területén való kooperációt is – jobb, mint amire számított. A 2 száza-
lékról szóló NATO-irányelv kapcsán várhatóan megmarad a jelenlegi konfrontáció; 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pew-studie-rueckhalt-fuer-nato-waechst-15029790.html
https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2017/november-dezember/trotz-alledem-amerika
https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2017-08-15/berlins-balancing-act
https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2017-08-15/berlins-balancing-act


E-2018/05

13

KKI
E L E M Z É S E K

 Németország EU-n kívüli külkapcsolatai (2.) 

a Donald Trump által „tisztességes hozzájárulásnak” tekintett követelménynek a 
németek a közeljövőben várhatóan nem tudnak eleget tenni. Azonban Németor-
szágnak valamit le kell tennie az asztalra, hogy eloszlassa azt az amerikai érzést, 
hogy a németek csak „potyautasai” az amerikaiak által fenntartott biztonságnak. 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, Berlinnek többet kell tennie annál a „költségvetési trükk-
nél”, hogy a külföldi fejlesztési segélyeket védelmi kiadásként számolja el.

Más a helyzet a kereskedelempolitikában, ahol a jelek nem éppen mondhatók 
kedvezőnek a jövőbeli nagy projekteket illetően. Nehéz elképzelni, hogy egy olyan 
amerikai elnök, aki a multilaterális kereskedelmi egyezményeket kategorikusan 
tisztességtelennek tartja Amerikával szemben, áttörést lehetne elérni a TTIP-
tárgyalásoknál. A projektről még nem jelenthető ki, hogy megbukott volna, viszont 
ha európai részről túlerőltetnék, az a bukásával fenyegetne. Ennél célszerűbb lenne 
az egészet egy hosszabb „Csipkerózsika-álomba” küldeni. Bilaterális szinten egy-
értelmű német érdek az amerikai protekcionista elképzeléseknek való ellenállás. 
Ez egyrészről a német gazdasági és kereskedelmi érdekképviseletek, másrészről a 
nemzetközi intézmények nyomásgyakorlásán keresztül valósulhat meg. Ugyanis az 
EU képviseletében várhatóan a német kormányzat is erősíteni fogja a Kereskedelmi 
Világszervezetet abban, hogy a tagállamok nemzetközi intézményi szinten álljanak 
ellen az amerikai védővámoknak, és a politikai viták helyett választott bíróságokon 
keresztül, jogi úton rendezzék a nézeteltéréseket.

Az energiapolitika terén szinte elkerülhetetlen a meglévő érdekkonfliktusok to-
vábbi élesedése. Ennek fő oka az Északi Áramlat 2 eltérő megítélése: az Egyesült 
Államok geostratégiai jelentőségűként kezeli a projektet, míg a németek egysze-
rű energetikai beruházásnak fogják fel azt. Amennyiben a gázvezetékpár valóban 
megépülne, az jelentősen csökkentené az amerikai lehetőségeket az európai gázpi-
acban való részesedésszerzésben.

Jelenleg nehéz elképzelni, hogy változás következne be az amerikai hozzáál-
lásban a klímapolitika terén; ez a terület ugyanis túl nagy hangsúlyt kapott Donald 
Trump elnökválasztási kampánya során. Berlin ezért egyrészt megkísérli az amerikai 
elnököt jobb belátásra, a párizsi klímaegyezmény elutasításának felülvizsgálatára 
bírni, másrészt igyekszik a Fehér Házon kívüli amerikai partnereket találni. Számos 
amerikai állam és város deklarálta már eddig is, hogy továbbra is elkötelezett a 
párizsi klímacélok betartása iránt, illetve vezető amerikai cégek ítélték el az elnök 
visszalépését. A Fehér Ház megkerülésére már a 2017. novemberi bonni klímacsú-
cson is láttunk példát, ám Németországnak ügyelnie kell arra, hogy a kritizálás előtt 
először otthon végezze el a házi feladatát, amelynek sikeressége pillanatnyilag erő-
sen kétséges.

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/nato-debatte-gauck-fuer-neues-drei-prozent-ziel/19412168.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs/job-creator-or-job-killer-trump-angers-solar-installers-with-panel-tariff-idUSKBN1FB30B
https://www.forbes.com/sites/thebakersinstitute/2017/07/11/u-s-lng-in-cee-diversification/#71b9cf344d0a
https://www.forbes.com/sites/thebakersinstitute/2017/07/11/u-s-lng-in-cee-diversification/#71b9cf344d0a
https://www.nytimes.com/2017/06/01/climate/american-cities-climate-standards.html
https://www.nytimes.com/2017/06/01/business/climate-change-tesla-corporations-paris-accord.html
https://www.nytimes.com/2017/11/11/climate/un-climate-talks-bonn.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaziele-2020-realismus-und-beharren-auf-alten-gewohnheiten-kommentar-a-1186964.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaziele-2020-realismus-und-beharren-auf-alten-gewohnheiten-kommentar-a-1186964.html
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Donald Trump elnöki tevékenysége miatt Berlinnek olyasvalamire lesz szüksé-
ge, amire korábban nem volt példa: egy Amerika-stratégiára. Németország a 
nyugati kötődése révén megkímélte magát attól, hogy komolyan kelljen fog-

lalkoznia a nemzetközi intézmények kiépítésével és fenntartásával, illetve a globális 
biztonságot érintő kérdésekkel. A németek egyértelmű haszonélvezői az Egyesült 
Államok által kiépített világrendnek. Amerika magába fordulásával ugyanakkor fel-
merül a kérdés, hogy mely ország fogja vezetni a szabad világot, ha Washingtonban 
már nem vállalkoznak erre a szerepre. Azok a feltételezések, hogy Angela Merkel 
bújna bele az egykori amerikai elnökök cipőjébe, messze vannak a realitástól. Né-
metországnak sem eszköze, sem valós elszántsága nincs arra, hogy átvegye az 
amerikaiaktól a stafétát. Saját magát sokkal inkább a nemzetközi normák kialakítá-
sáért, majd azok betartásáért felelős soft poweri szerepben képzeli el. Ez pedig azt 
jelenti, hogy továbbra is rá lesz utalva az Egyesült Államokra, s az együttműködés-
nek nincs valós alternatívája: Berlin nem engedheti meg magának, hogy kivár egy 
új amerikai elnök érkezéséig, addig pedig ignorálja a transzatlanti kapcsolatokat. 
Márpedig az nem lesz könnyű feladat Donald Trumppal, tekintettel a sokszor kiis-
merhetetlen, kiszámíthatatlan és gyorsan változó amerikai álláspontokra. Így tehát 
a német kancellárnak nem marad más lehetősége, mint fenntartani a munkakap-
csolatot az amerikai kormányzattal, s közben – a német választókat szem előtt 
tartva – tisztes távolságban maradni Trumptól. A transzatlanti kapcsolatokat rövid 
távon ez a politikai kötéltánc fogja meghatározni.

https://www.economist.com/news/europe/21724832-angela-merkel-may-sound-tough-donald-trump-her-country-still-depends-america-germany

