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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan hathat a 
Trump-adminisztráció és Európa konfliktusa a NATO jövőjére?”

SzeneS zoltán

Donald Trumpnak a tavalyi NATO-csúcson elhangzott beszéde után úgy tűnt, 
hogy helyreáll a béke az amerikai elnök és a transzatlanti közösség között: a 
szövetség tagországai emelni kezdték a katonai költségvetésüket, az új ame-

rikai stratégiákban pedig Európa újra fontos szerepet kapott. A NATO 2018. júliusi 
csúcstalálkozója előtt azonban újra gyülekeznek a trumpi viharfelhők Brüsszel felett. 
Az amerikai elnök először felszólító levelet írt számos tagállamnak (Németország, 
Kanada, Spanyolország, Belgium, Norvégia) a katonai büdzséjük emelése érdeké-
ben, majd hűvös távolságtartással fogadta a NATO-főtitkár május 18-i egyeztetési 
célú washingtoni látogatását.

Az egy héttel ezelőtti Great Falls-i (Montana, USA) kampánybeszéde világossá 
tette, hogy Trump elnök nem adta fel a NATO és az EU elleni „szabadságharcát”, 
és sokkal nagyobb tehervállalást vár Európától. Mint mondta, az Amerikai Egyesült 
Államoknak 151 milliárd dolláros deficitje van az EU-val szemben, ráadásul az ame-
rikaiakat megölik a NATO-val, és az USA-tól várja Európa a kontinens védelmének 
70–90 százalékát. De nem akarja, hogy továbbra is hülyének nézzék Amerikát, és 
mindenért az fizessen.

Feszült és bizonytalan csúcs előtt áll a szövetség, bár a NATO 28. csúcstalál-
kozójának nyilatkozatát múlt pénteken már elfogadták. Mivel Trump külpolitikai 
viselkedése sokszor kiszámíthatatlan, számos találgatás jelent meg a médiában a 
tanácskozás lehetséges negatív kimeneteleivel kapcsolatban: pl. az USA kivonulása 
a NATO-gyakorlatokból, Ukrajna támogatásának beszüntetése, az európai szövet-
ségesek magára hagyása a katonai képességfejlesztés terén. Az aggódás jogosnak 
tűnik, hiszen a NATO-csúcs után öt nappal Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 
találkozik Helsinkiben, és megvan a veszélye annak, hogy valamilyen NATO-ügyet 
(pl. Ukrajna, Szíria) beáldoz a számára fontos nemzetközi eredmény elérése érde-
kében.

Pedig Trumpnak nincs igaza, hiába dicsekszik az ország GDP-jének 3,6 százalé-
kát elérő amerikai védelmi kiadásokkal. A NATO-n belül kialakult tehermegosztás a 
történelmi fejlődés terméke, s nagyon sokszor az amerikai érdekeket szolgálta. Bár 
a NATO közös költségvetésébe az Egyesült Államok fizet a legtöbbet, 22 százalékot, 
az amerikai katonai büdzsé túlnyomó többsége a saját kül- és biztonságpolitikai 
céljukat szolgálja. A NATO készenléti akciótervéhez (RAP) az USA-nak jelentős, de 
mégsem kizárólagos a hozzájárulása. Az orosz fenyegetés elleni európai elrettentési 

https://www.realclearpolitics.com/video/2018/07/05/trump_nato_were_the_schmucks_paying_for_the_whole_thing.html
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kezdeményezés (EDI) amerikai kiadásai idén 4,8 milliárd dollárt tesznek ki, míg az 
európai tagországok csupán Trump másfél éves regnálása alatt 33 milliárd euró-
val növelték a védelmi kiadásaikat. Igaz ugyan, hogy még csak hét ország védelmi 
költségvetése haladja meg a GDP 2 százalékát, de a legtöbb tagállam esetében jól 
látható a fejlődés. Nem valószínű, hogy ha az európaiak jelentősen megnövelnék a 
katonai kiadásaikat, az bármilyen csökkentést idézne elő az amerikaiban, amikor 
Trump elnök minden idők legnagyobb haderőfejlesztését hirdette meg. Az európai 
ügyek félreértése az is, ha az amerikai adminisztráció a NATO-kiadásokat közvetle-
nül össze akarja kapcsolni az EU-val folytatandó kereskedelmi tárgyalásokkal.

Lehetséges, hogy e tényeket az amerikai elnök nem tudná? Vagy sokkal inkább 
egy tudatos külpolitikáról van szó, amikor az America First koncepció nemcsak bel-
politikai elsőbbséget, hanem külpolitikai ambíciókat is kifejez? Trump külpolitikája 
klasszikus realista politika, amely a maga offenzivitásával az Egyesült Államok vi-
lágbeli elsőségét is meg akarja erősíteni. Nem izolacionista politikáról, hanem az 
amerikai érdekek kőkemény, „imperialista” védelméről van szó. Az USA nem a libe-
rális nemzetközi világrend vezetőjeként, a többi nyugati országgal együttműködve 
kíván sikeres lenni, hanem egyedül, a múltbeli, hagyományos amerikai kapitalista 
módszerek alkalmazásával. Trump nagystratégiájának legfontosabb alapelvei már a 
kampányban kirajzolódtak: gazdasági nacionalizmus, amorális tranzakcionalizmus, 
militarizmus és extrém belbiztonság.

Mindezek fényében könnyebben érthetők az amerikai elnök külpolitikai lépései 
(az ENSZ gyengítése, a kereskedelmi háború megindítása, a nemzetközi kereske-
delmi szerződések negligálása, az iráni atommegállapodás felrúgása, a G7-csoport 
relativizálása stb), amelyekhez a NATO-val kapcsolatos unortodox politika is hoz-
zátartozik. Az amerikai elnök ugyanis nemcsak a NATO-t gyengíti, hanem az egész 
liberális nemzetközi világrendet, hogy kizárólagossá tegye az Egyesült Államok 
vezető szerepét. Szerinte ugyanis minden olyan megállapodást – legyen az part-
neri vagy kereskedelmi – fel kell mondani vagy be kell szüntetni, amely hátrányos 
az USA számára. Bár az utóbbi időben nem kapcsolja össze a kollektív védelmet 
(5. cikk) a katonai költségvetéssel, rájött arra, hogy a védelmi segítséget a NATO 
megkerülésével, kétoldali megállapodással, üzleti alapon is meg lehet oldani (pl. 
Lengyelország, Románia, Norvégia, a balti országok esetében).

Csak remélhetjük, hogy Trump elnök hétnapos európai útja (Brüsszel, London, 
Glasgow, Helsinki) az előkészületeknek megfelelően, a megbeszéltek szerint zajlik, 
s az eredményeket az orosz elnökkel való találkozó sem homályosítja el. Nem léte-
zik ugyanis más alternatíva: nincs NATO a szövetségért tenni akaró, erős Egyesült 
Államok nélkül.

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/WP_2018_CsizmaziaG.pdf
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Szőke Diána

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete következő csúcstalálkozóját 2018. július 
11–12-én, Brüsszelben rendezik meg, ami kiváló alkalmat teremt a transzat-
lanti kapcsolatok szondázására. A rendezvényen várhatóan az elrettentés és 

a védelem (deterrence and defense) kettősségéről, a modernizációról, valamint a 
terrorizmusról és a hibrid hadviselésről esik szó. Az ambiciózus napirend ellenére 
sokan aggódva figyelik majd a találkozó kimenetét – egyrészt Donald Trump ameri-
kai elnök kiszámíthatatlan viselkedése, másrészt a transzatlanti katonai szövetséget 
megosztó súlyos ügyek sokasága miatt.

Természetesen nincs új a nap alatt: a NATO közel hetvenéves fennállása során 
számos alkalommal fordultak elő komoly nézeteltérések a tagállamok között – gon-
doljunk csak az 1956-os szuezi válságra, a vietnami háborúra vagy akár a 2003-as 
iraki invázióra. Egy immár 29 tagú szervezet esetében nincs semmi meglepő abban, 
ha az egyes részes államok bizonyos kérdésekben nem értenek egyet. A mostani 
csúcstalálkozó előtt azonban különösen mélynek tűnnek a törésvonalak.

A transzatlanti kapcsolatokat szétfeszítő ügyek közül a legmarkánsabban a vé-
delmi kiadások kérdése jelent meg. A NATO-tagoknak elvileg a bruttó hazai termék 
(GDP) 2 százalékát kellene a katonai kiadásokra fordítaniuk. Ez a szint nem kizárólag 
költségvetési, hanem bizonyos értelemben lélektani határ is. Az európai tagállamok 
közül mégis csupán néhány tesz eleget e kitételnek, ezért az Amerikai Egyesült Ál-
lamok vállalja az anyagi kötelezettségek oroszlánrészét. A kérdés már régóta terheli 
a katonai szövetséget, de a viták eddig főként zárt ajtók mögött zajlottak. Ehhez 
képest hozott éles váltást Donald Trump, aki a diplomácia szabályaira fittyet hány-
va, sokszor meglehetősen erőszakos hangnemben kel ki az európai szövetségesek 
(kiváltképp Németország) ellen: potyautassággal vádolja a többi NATO-tagállamot, 
és az amerikai csapatok kivonásával fenyegetőzik.

A második ilyen transzatlanti törésvonalat az eltérő biztonsági percepciók okoz-
zák: az Egyesült Államok és az európai országok másként értelmezik a legégetőbb 
globális biztonsági kérdéseket. Ez már idén májusban nyilvánvalóvá vált, amikor 
Trump bejelentette, hogy kilépteti az USA-t az iráni nukleáris megállapodásból. 
A legvitatottabb kérdés azonban az orosz fenyegetés megítélése, így a szövet-
ségesek lélegzetvisszafojtva várják a jövő heti helsinki Trump–Putyin-találkozó 
eredményeit is.

A harmadik ellentét inkább a személyes hangvétel szintjén mutatkozik meg. Do-
nald Trump szeszélyes viselkedése, a hivatalos nyilatkozatai és a Twitter-üzenetei 
közti ellentmondások szélsőségesen megosztják a NATO-tagállamokat. Emellett 
markánsan eltér egymástól az amerikai elnök tranzakciós külpolitikai szemlélete és 
az európai szövetségeseknek a jelképes gesztusokba, a kollektív védelem szellemi-
ségébe vetett hite.

Ez a sok ellentét ráadásul egy eleve vészterhes időszakban merül fel, amikor 
a NATO-nak számos téren kell komoly kihívásokkal szembenéznie. A szövetsé-
gen belül parázs viták zajlanak a szolidaritásról, az EU-val való együttműködésről 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_156729.htm?selectedLocale=en
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/07/nato-summit-fears-trump-may-pull-troops-europe/
https://www.economist.com/united-states/2018/07/05/the-trump-putin-summit-in-helsinki


 Hogyan hathat ... a NATO jövőjére? 6

és az orosz–ukrán konfliktus megfelelő kezeléséről. Emellett a hibrid hadviselés, 
a kibertámadások, a migráció és a terrorizmus, illetve az energetikai ügyek külső 
kihívásként érintik a katonai szövetséget. A legtöbb szakértő éppen ezért úgy véli, 
nem is valószínű, hogy a brüsszeli csúcstalálkozón érdemben felmerülne egy újabb 
stratégiai koncepció elkészítése.

A transzatlanti kapcsolatok megtestesítőjeként és a történelem egyik legsikere-
sebb katonai szövetségeként a NATO többről szól, mint a puszta katonai védelem 
garantálása: a tagállamokat a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránti 
elkötelezettségük is összetartják. Egy amerikai–európai kereskedelmi háború kon-
textusában, illetve a számos személyes ellentét következtében vélhetően nehéz 
lesz konkrét stratégiai eredményeket felmutatni a brüsszeli csúcstalálkozó nyomán, 
de talán az említett közös értékek idővel túllendítik a szövetséget a mélyponton.

Varga gergely

A transzatlanti ellenétek kiéleződése gyakori jelenség volt a korábbi NATO-
csúcstalálkozókat megelőzően is, ám a szövetség e heti összejövetele előtt 
minden eddiginél borúlátóbb hangok hallatszanak a jövőt illetően. A megle-

hetősen viharosra sikeredett G7-es csúcstalálkozó csupán a jéghegy csúcsa volt: 
Európa vezető hatalmi centrumai és Donald Trump kormányzata között súlyos 
nézeteltérések mutatkoznak a nemzetközi kereskedelem, a regionális biztonság, 
illetve a klímapolitika égető kérdéseiben, és könnyelműség lenne azt állítani, hogy 
e feszültségek semmilyen hatással nem lesznek a NATO-n belüli, szintén konfliktu-
sokkal terhelt katonai együttműködésre.

Azonban ha a NATO jelenlegi kilátásait és a Trump-kormányzatnak a szövet-
séggel kapcsolatos célkitűzéseit vizsgáljuk, érdemes áttekinteni azokat a stratégiai 
területeket, amelyeken az amerikai elnöknek az egyoldalú nemzeti érdekérvényesí-
tés maximalizálására törekvő tranzakciós szemlélete is hasznot lát az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezete fenntartásában.

Az Egyesült Államoknak a NATO-ban elfoglalt helyzete igen jelentős politikai be-
folyást biztosít számára az összes NATO-szövetséges irányába. Az USA nyújtotta 
védelmi garancia és a kapcsolódó katonai kötelékek megtartása alapvető érdeke 
minden NATO-tagállamnak, és ez már önmagában is jelentős alkupozíciót jelent 
Washingtonnak. A jelenlegi amerikai elnök Oroszország felé tett gesztusai ellenére 
számos olyan kérdés van, amelyről Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök bi-
zonyosan másképp gondolkodik, és ebben a vonatkozásban a NATO óriási előny 
a Fehér Ház számára. Ezek közé tartozik például az amerikaiak európai katonai 
jelenlétéből eredő, a globális katonai erőprojekció szempontjából megnyilvánuló 
előny; a politikai és gazdasági befolyás, különösen az orosz hatásnak leginkább 
kitett Közép- és Kelet-Európában; illetve az Európa energiaellátásában mutatkozó 
érdekellentét. De – minden hiányosságuk ellenére – nem elhanyagolható az euró-
pai szövetségeseknek a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben és a gyenge 

https://www.nytimes.com/2018/07/08/opinion/editorials/why-nato-matters.html
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államok stabilizációjában nyújtott támogatása sem. Mindezek mellett az Egyesült 
Államok hadiipari érdekeiről sem feledkezhetünk meg, hiszen Európa továbbra is 
igen jelentős piac az amerikai fegyvergyártó vállalatok számára.

Ezek az érvek azonban nem zárják ki, hogy Trump elnök – akár részben a tanács-
adói javaslatai ellenére – olyan döntésre szánja el magát, amely újabb, elsősorban 
politikai jellegű törést eredményezne a NATO-n belül. A nemzetközi politikai, gazda-
sági, kereskedelmi, klímapolitikai konfliktusoknak a biztonságpolitikai kérdésekkel 
történő összekapcsolása a transzatlanti kontextusban talán soha nem volt ennyire 
direkt, mint a mostani Trump-adminisztráció idején – ami láthatóan felkészületlenül 
érte az európai vezetőket. Mindazonáltal a felsorolt amerikai stratégiai érdekekre 
tekintettel nem valószínű, hogy a brüsszeli csúcstalálkozó végzetes eredménnyel 
zárulna a NATO-ra nézve.

Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a NATO esetében alapvetően nem egy 
„Trump-problémáról” van szó, hanem a szövetséget már hosszú ideje feszítő kér-
désekről, amelyek kialakulásában Európának szintén megvan a maga felelőssége. 
Nemcsak az a kérdés tehát, hogy Trump elnök meddig megy el a nyomásgyakor-
lásban, hanem az is, hogy Európa miképpen reagál a legitim amerikai igényekre. 
Ebben a kontextusban a magyar kormányzatnak a jelenlegi védelempolitikai törek-
vései és az amerikai–magyar kapcsolatok megerősítését célzó lépései a maguk 
helyi értékén hozzájárulhatnak a transzatlanti egység fenntartásához.

németh Bence

Az Amerikai Egyesült Államok 2016-os elnökválasztási küzdelme során, de 
különösen a Republikánus Párt elnökjelöltje, Donald Trump kampányában 
kiemelt kérdésnek számított a NATO és az abban vállalt amerikai szerep 

mértéke. Trump több alkalommal is kritizálta a szövetséget, annak idejétmúlt céljait 
és struktúráit; azonban a leginkább a tagországok „nem arányos teherviselését” 
rótta fel. Bár nem Trump volt az első amerikai elnök, aki nehezményezte az európai 
szövetségesek „nem megfelelő” teherviselési szándékát, azonban az impulzív sze-
mélyisége és az unortodox nyilatkozatai következtében talán az első lesz, akinek a 
fenyegetései valóban el is érik a céljukat. Mindazonáltal az Európa iránti amerikai 
biztonságpolitikai elköteleződést, illetve a transzatlanti kapcsolatokat számos más 
tényező is aktívan alakíthatja – elég csak Trump gazdaságpolitikai lépésére gon-
dolnunk. Ugyanakkor az amerikai elnöknek a NATO-t ostorozó kijelentései ellenére 
James Mattis védelmi miniszter és Mike Pence alelnök 2016 óta több alkalommal 
is kiállt a transzatlanti kapcsolatok sérthetetlensége mellett. Trump retorikai felzú-
dulásai, illetve tweetjei hátterében azonban már régóta fennálló és valós amerikai 
aggodalmak húzódnak meg – ez tény, még ha az Egyesült Államoknak a NATO-szö-
vetségesek iránti elköteleződését hiba is lenne azok alapján ténylegesen kétségbe 
vonni.

http://kki.hu/assets/upload/10_KKI-elemzes_USA_Nemeth_20160504.pdf
https://edition.cnn.com/2018/07/04/politics/trump-us-presidents-nato-defense-spending/index.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede190911robertgates_/sede190911robertgates_en.pdf
https://edition.cnn.com/2018/07/03/politics/trump-nato-letter-norway/index.html
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1443704/press-conference-by-secretary-mattis-at-nato-headquarters-in-brussels-belgium/
https://www.politico.eu/article/mike-pence-insists-us-is-committed-to-article-5-in-speech-honoring-nato-leader/
https://www.nytimes.com/2018/07/02/world/europe/trump-nato.html
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A szövetségen belüli tehermegosztás már a hidegháborúnak a Nyugat-Európa 
számára legfenyegetőbb évtizedeiben is súlyos egyenlőtlenségeket mutatott, és az 
azt követő időszakban a belső egyensúly még inkább felborult. A bipoláris világrend 
és a keleti irányú – szovjet – fenyegetés megszűnésével számos nyugat-európai 
ország a védelmi kiadások csökkentésében látta a jóléti állam megerősítésének a 
lehetőségét, miközben az USA ráfordításai folyamatosan – még a 2008-as gaz-
dasági világválság idején is – növekedtek, sőt a 2010-es évek első harmadára 
megközelítették a NATO-országok védelmi ráfordításának a 2/3-át.

A tradicionális nyugat-európai nagyhatalmakkal szembeni amerikai kritikák 
annyiban jogosak, hogy azok a gazdasági és katonai súlyukból adódónál kevésbé 
veszik ki a részüket a közös védelemből. Nagy-Britannia jelenleg az egyetlen nyu-
gat-európai ország, amely, ha csak minimálisan is, de a 2 százalékos érték felett 
teljesít. London esetében azonban számos politikai és gazdasági kérdés komoly 
bizonytalansági tényezőt jelent a szövetségen belül vállalt jövőbeli szerepét illető-
en. Ilyen például a brexitnek az uniós védelmi költségvetés terén várható hatása. 
Európa negyedik és ötödik legnagyobb befizető államában, Olaszországban és 
Spanyolországban pedig az instabil belpolitikai helyzet és a gazdasági problémák 
indukálhatnak bizonytalanságot. 

Az Európai Unió legerősebb gazdaságával rendelkező Németország Washing-
ton szemében évek óta rosszul teljesít: a védelmi költségvetése meg sem közelíti 
a 2 százalékot. Bár az országgal kapcsolatban nem beszélhetünk gazdasági visz-
szaesésről, a bővülés egyre szélesebbre nyitja az ollót a valós befizetések és az 
elvárt szint között. A német haderő állapota pedig sokak szerint egyenesen 
kritikus. A régió másik nagyhatalma, Franciaország egy hatalmas védelmi költ-
ségvetési hegycsúcson kapaszkodik fel éppen: nemrég egy, a következő 5 évre 
vonatkozó, közel 300 millió eurós költségvetési tervet jelentett be, amely több 
rendkívül komoly beruházást és fejlesztést is magában foglal. Megvalósulása ese-
tén a franciák olyan védelmi költségvetéssel rendelkeznének, mint Oroszország, 
ugyanakkor ez még mindig csak azt jelentené, hogy az ország a következő évtized 
közepére lépheti át a 2 százalékos küszöbértéket. Ráadásul a katonai költségve-
tése (a nyugat-európai országok közül a legjelentősebb mértékű) növelésének az 
oka nem csupán a szövetségesi elköteleződés vagy a növekvő orosz fenyegetésre 
adott válasz, sokkal inkább az eltérő biztonságpercepció, az országot ért terror-
támadások és az azokkal összefüggő, a nyugat-afrikai és a mediterrán térségben 
zajló terrorellenes műveletek.

Az általános tendencia azonban a legerősebb gazdasággal rendelkező európai 
országok vonakodása és eltérő megközelítése ellenére sem aggasztó. A NATO-tag-
államok hozzájárulása évről évre növekszik, még akkor is, ha annak a tempójával az 
Egyesült Államok nem maradéktalanul elégedett.

A NATO semmiképp sem tekinthető a kizárólag az európai biztonsági „po-
tyautasságot” szolgáló szervezetnek; az USA nemzetközi pozícióinak és vezető 
szerepének fontos pillérét is látnunk kell benne. De nem szabad megfeledkeznünk 
a teherviselési viták és az európai szövetségesek (sokszor jogos) bírálata mögött 

https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/03/10/how-much-do-nato-member-nations-spend-on-defense/
https://www.bbc.com/news/world-europe-43134896
https://www.bbc.com/news/world-europe-43134896
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/02/08/france-proposes-big-defense-budget-hike/
https://www.defensenews.com/home/2017/07/20/macron-french-military-only-government-agency-to-get-budget-boost-next-year/
https://www.defensenews.com/home/2017/07/20/macron-french-military-only-government-agency-to-get-budget-boost-next-year/
https://www.bbc.com/news/world-europe-32509301
https://www.bbc.com/news/world-europe-32509301
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/nato-salutes-europe-s-defense-budget-rise-amid-trump-pressure
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/nato-salutes-europe-s-defense-budget-rise-amid-trump-pressure
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meghúzódó amerikai (bel)politikai érdekekről sem. Nem véletlen, hogy az elnökvá-
lasztási kampányában Trump elsősorban gazdaságpolitikai megfontolások mentén 
kritizálta a szövetséget, és csak másodsorban vitatta annak biztonságpolitikai 
„hasznát”. A 2017-es müncheni biztonságpolitikai konferencia után a kritikák száma 
és erőssége is jelentősen lecsökkent, a közelmúltbeli ismételt élesedésük mögött is 
inkább a felsorolt okok mellett az amerikai félidős választásokra történő ráfordulás 
állhat. Ezt igazolja, hogy 2017 eleje óta kísértetiesen hasonló forgatókönyv mentén 
alakult az Egyesült Államok viszonya a távol-keleti szövetségeseivel is.

Ugyanakkor az egyes regionális amerikai biztonsági szerepvállalásokra és elkö-
teleződésekre az elnöki megnyilvánulásoknak kevés ténylegesen negatív gyakorlati 
hatásuk volt. Az elmúlt bő másfél év eseményei az éles retorikai kilengések és nyo-
másgyakorlási kísérletek ellenére sem okoztak törést az USA és a szövetségesei 
között; katonai téren az amerikai szerepvállalás nemhogy csökkent volna, hanem 
éppenséggel növekedett – Európában és Kelet-Ázsiában egyaránt. Ennek egyik fő 
haszonélvezője pedig a „régi Európával” szemben a Washington szemében „jó diák-
ként” viselkedő kelet-európai régió lehet.

https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/pence-munich-speech-nato-merkel.html
https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/06/26/donald-trump-aide-tells-britain-increase-defence-spending-ahead/



