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Összefoglaló: Németországnak az európai integrációban betöltött vezető szerepe 
vitán felül áll. A Szövetségi Köztársaság azonban nemcsak az Európai Unió (EU) 
nyújtotta kereteken belül, de azon kívül, a világpolitikában és a világgazdaságban is 
meghatározó szereplő. A 2017-ben elkezdett elemzéssorozat azt a célt szolgálja, 
hogy átfogó képet adjon Németország EU-n kívüli legrelevánsabb külkapcsolata-
iról, valamint azok egy aktuális és kardinális vetületéről. A negyedik írásban 
Németország és Japán a szabályokra épülő nemzetközi rend megreformálását 
célzó közös törekvéseit, illetve e törekvések korlátait fogom megvizsgálni.

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, 
launched in 2017, aims to provide a comprehensive picture of Germany’s most rele-
vant external relations outside the EU and their crucial and most topical aspects. In the 
fourth analysis, I will examine the efforts shared by Germany and Japan of reforming 
the rules-based international order as well as the limitations of these efforts.

BEVEZETÉS

Németország és Japán 2011-ben ünnepelte diplomáciai kapcsolatai fel-
vételének 150. évfordulóját, a két ország a különböző kétoldalú nyilatko-
zatokat figyelembe véve kimondottan pozitív viszonyt ápol egymással 

(az országok egyes adatait az 1. táblázat mutatja). A bilaterális kapcsolatok 
minőségét a német külügyminisztérium „hagyományosan barátinak”, a berli-
ni japán nagykövetség „kifejezetten jónak és barátinak” írja le. Hans Carl von 
Werthern, Németország tokiói nagykövete értékelése alapján Ázsiában Japán 
számít Németország „legszorosabb barátjának”, akire „lehet számítani, és aki-
vel közös célokon és víziókon osztozik”. A két ország között számos területen 
intenzív interakció zajlik, melyre egy példa az 1993-ban indított, évente változó 
helyszínen megrendezett Japán–Német Fórum, amely keretet biztosít a két or-
szág politikai, gazdasági, tudományos és kulturális vezetői közötti rendszeres 
véleménycserére és együttműködésre.

A német külkapcsolatokat feltérképező sorozat korábbi fejezetei – vagyis az 
orosz, az amerikai és a kínai elemzés – jellemzően egy konfliktusos bilaterális vi-
szony különböző kétoldalú és nemzetközi relevanciáiról szóltak. A mostani elem-
zés kiindulópontja a korábbiaktól eltérő módon nem az abban rejlő konfliktusos 
helyzet, lévén ez a fentiek alapján kevésbé jellemző a kétoldalú viszonyra. A jelen írás 
így arra a kérdésre keresi a választ, hogy a két ország milyen eszközökkel igyekszik 
fenntartani és megerősíteni a szabályokra épülő nemzetközi rendet, milyen vála-
szokkal tud szolgálni a konfliktusos nemzetközi környezetből érkező kihívásokra, 
illetve hol húzódnak ezen válaszok lehetséges korlátai.

https://www.nippon.com/en/column/g00028/alexander-von-humboldt-and-150-years-of-diplomatic-relations-between-germany-and-japan.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/japan-node/-/213038
https://www.de.emb-japan.go.jp/de-jp/index.html
https://www.de.emb-japan.go.jp/de-jp/index.html
https://japan.diplo.de/ja-de/vertretungen/botschaft
http://www.jcie.or.jp/thinknet/forums/german-japan/index.html
http://kki.hu/assets/upload/41_KKI-elemzes_DEU_Molnar_20171218.pdf
http://kki.hu/assets/upload/05_KKI-elemzes_DEU-USA_Molnar_20180201.pdf
http://kki.hu/assets/upload/35_KKI-elemzes_DEU-CHN_Molnar_20181018.pdf


E-2019/23.

4

KKI
E L E M Z É S E K

Németország EU-n kívüli külkapcsolatai (4.)

1. táblázat
Németország és Japán egyes 
adatainak összehasonlítása

KÖZÖS ÉRDEK A NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK 
FENNTARTÁSÁBAN

Németország és Japán a második világháború végét követően külpoliti-
kájuk formálását tekintve sok esetben hasonló fejlődésen mentek ke-
resztül. Mindkét ország külpolitikai kultúrájának lényegi eleme a nem-

zeti érdek szupranacionális intézményeken keresztül történő érvényesítése és 
az ezen nemzetközi intézmények fenntartásának szándéka. Angela Merkel a 
2019-es müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében úgy 
hivatkozott a multilateralizmusra, mint „a második világháborúból eredeztethe-
tő tanulságra”, amelynek alapelvei Németország számára így különleges jelen-
tőséggel bírnak.

A külpolitikának lényegi részét képezi továbbá a gazdasági és kereskedelmi kap-
csolatok intenzívebbé tételén keresztül való kölcsönös függés, ezáltal egy kiszá-
míthatóbb és békésebb nemzetközi környezet kialakítása, illetve az úgynevezett 
puha hatalmi (soft power) elemek hangsúlyos használata. A két ország külpo-
litikai eszköztárából hosszú ideig hiányzott a katonai erő külföldi bevetése. Né-
metország csak az 1990-es évek legvégén törte meg a korábbi békés tradícióját, 

Németország Japán

Terület 357.022 km2 377.915 km2

Népesség (2018) 80.457.737 fő 126.168.156 fő

GDP – összes (nominális) 
(2017) 3.677 milliárd USD 4.872 milliárd USD

GDP – egy főre jutó (PPP) 
(2017) 50.639 USD / fő 43.279 USD / fő

Munkanélküliségi ráta 
(2017) 3,8 % 2,9 %

Gini-index 31,7 (2015) 32,1 (2008)

HDI-index (2017) 0,936 0,909

Államadósság (GDP-hez 
mérten, %) (2017) 63,9 % 237,6 %

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-zur-55-muenchner-sicherheitskonferenz-am-16-februar-2019-in-muenchen-1580936
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=JP-DE&page
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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és azóta is csak a békefenntartói és NATO-kötelezettségekből eredendő szö-
vetségi védelmi feladatokat látja el. Japánnak pedig az 1947-es alkotmány 9. 
cikke alapján csak önvédelmi célú haderő (Japán Önvédelmi Erők) fenntartása 
megengedett, az ország katonai képességei így szintén a védelmi és a külföldi 
békefenntartói feladatokra koncentrálódnak.

Az itt felsorolt preferenciákat és stílusjegyeket figyelembe véve a két országra 
illik a vezető civil hatalom jelző, jóllehet a hatalomgyakorlást illetően különbségek 
fedezhetőek fel a két ország között. Japán a régiójában viszonylag korlátozott be-
folyással bír, aminek az okai arra vezethetők vissza, hogy a környezetében lévő 
országok nagy része egészen más politikai és társadalmi modellt követ. Japánban 
továbbá (Németországgal ellentétben) nem valósult meg sikeres múltfeldolgozá-
si folyamat, aminek mai napig tartó politikai következményei vannak. Az ország 
ugyanakkor nemzetközi szervezeteken keresztül globálisan lényegesebb befolyás-
sal bír. Németország gazdasági súlyából adódóan az EU-n keresztül hatékonyan 
tudja érvényesíteni akaratát a régiójában, globális befolyásolási képességei a gaz-
dasági-kereskedelmi erején túl alapvetően a fejlesztési segélyekre korlátozódnak.

A nemzetközi intézmények fenntartásában való érdek, illetve általánosan a glo-
bális felelősségvállalásban játszott kiemelkedő szerep tetten érhető a két állam 
nemzetközi költési preferenciáiban. Az ENSZ 2018–2019-es kétéves költségveté-
sébe éves bontásban 260 millió amerikai dollárral (USD) Japán adja a második, 
míg 171 millió USD értékben Németország a negyedik legnagyobb hozzájárulást. 
A ENSZ 2018–2019-es békefenntartó tevékenysége költségeinek szintén komoly 
hányadát állja a két ország: a körülbelül 6,7 milliárd USD-t elérő büdzsé harmadik 
legnagyobb donorjaként Japán 649 millió USD-vel, míg Németország negyedik 
legnagyobb hozzájárulóként 428 millió USD-vel járul hozzá a költségekhez.1 
Az OECD nemzetközi fejlesztési együttműködés (official development assistance, 
ODA) 2017-es költségvetésébe a második legtöbbet befizető ország Németország 
(24,1 milliárd USD, az összköltségek 16,5 százaléka), Japán pedig a negyedik leg-
nagyobb hozzájáruló (11,8 milliárd USD, az összköltségek 8,1 százaléka).

REFORMOK BELÜLRŐL

A z utóbbi években intenzívebbé váló nagyhatalmi rivalizálás következ-
tében mára számos nemzetközi relevanciával bíró helyi konfliktusban 
(szíriai háború, iráni atomegyezményhez kapcsolódó viták, venezuelai 

krízis) tűnik egyre távolibbnak a megoldás. A nagyhatalmak közötti egyetértési 
képtelenség erodáló hatással bír a nemzetközi intézmények hatékonyságára, 
komoly frusztrációt eredményezve ezzel. A formálódó szándékok alapján jelen-
leg a német és a japán vezetés reformelképzelései alapvetően két nemzetközi 
szervezetre összpontosulnak, melyeknek közös célja a régi, szabályokra épülő 
nemzetközi rend védelme, annak megreformálásán keresztül.

1 Japán és Németország mindkét költségvetés 9,7, illetve 6,4 százalékát állja.

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=10ff38a3-11e3-4d17-5d51-c0ee71c119d4&groupId=252038
https://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/973
https://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/973
https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
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Az egyik ilyen szándék az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) reformja, azon 
belül is a BT-t alkotó állandó és a nem állandó tagországok létszámának növelése. 
Németország és Japán Brazíliával és Indiával kiegészülve alkotják az úgynevezett 
G4-országokat, melyek a BT állandó tagjává akarnak válni. A G4-ek ugyanakkor, 
ahogy ez egy 2019. februári közös nyilatkozatból is olvasható, nem törekednek 
arra, hogy a BT-be való felvételükkel automatikusan vétójogot is kapjanak a szer-
vezetben – ennek a jognak a megszerzésére egy tizenöt éves átmeneti periódus 
utáni döntés eredményeképp kerülhetne sor. A G4-ek vezetői 2015. szeptember 
26-án, az éves ENSZ Közgyűlést követően döntöttek arról, hogy együttműködé-
süket intenzívebbé teszik a BT-reform érdekében, hogy az – a nyilatkozat szöve-
gét idézve – „visszatükrözze a 21. századi realitásokat”. A csoport külügyminisz-
terei ezt követően minden évben találkoztak az éves ENSZ Közgyűlések után, 
ahol rendszerint közös nyilatkozatokat is elfogadtak (itt olvasható a 2016-os, 
a 2017-es és a 2018-as nyilatkozat).

A G4-ek elképzelései ellen legfőképp egy másik hasonló kezdeményezés or-
szágai állnak ellen, akik Uniting for Consensus (UfC) néven alakultak az 1990-es 
évek közepén. Kis túlzással azt lehet állítani, hogy az UfC olyan országoknak biz-
tosít platformot, amelyeknek alapvető gondjuk van a G4-ek BT-ambícióival: Olasz-
ország a német, Argentína a brazil, Dél-Korea a japán, illetve Pakisztán az indiai 
BT-tagsággal nem ért egyet, különböző okoknál fogva. Az UfC-tagok ellenzésénél 
azonban nagyobb akadály a G4-ek számára, hogy Kína a BT állandó tagjaként 
ellenzi mind Japán, mind India felvételét. A német törekvések az utóbbi időben 
új lendületet kaptak a 2019. január 22-én aláírt aacheni szerződést követően, 
amelynek 8. (2) cikke alapján a német állandó BT-tagság elérése „prioritás a 
német–francia diplomácia számára”. Egy átfogó BT-reformhoz az ENSZ Köz-
gyűlésének kétharmada, valamint az összes állandó BT-tag beleegyezése len-
ne szükséges. A jelenlegi nemzetközi politikai környezetben így a fent vázolt 
reformelképzelések sikere valójában igen csekély.

A két ország törekvéseinek másik fő iránya a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) reformjára irányul. A G20-ak elnökségét 2019-ben Japán tölti be, az ország 
vezetésének pedig eltökélt szándéka, hogy az Oszakában megrendezendő június 
végi csúcstalálkozóra megegyezés szülessen a G20-ak között a WTO reformjáról. 
„Nagy változások történnek [a világban], a WTO pedig nem halad ezekkel a válto-
zásokkal… a bizalom növelése céljából meg kell reformáljuk a WTO-t” – jelentette 
ki Abe Sinzó japán miniszterelnök az idei davosi Világgazdasági Fórumon. A szó-
ban forgó reformok a WTO mindhárom alapfunkcióját célozzák – a tagállamok 
kereskedelmi politikáinak figyelése, új kereskedelmi szerződések tárgyalására való 
fórum biztosítása, vitarendezés –, ezek közül a leglényegesebb a WTO Fellebbezé-
si Testületére vonatkozik.2 A Fellebbezési Testületnek a nemzetközi kereskedelmi 
viták rendezésében kiemelt szerepe van, így az amerikai–kínai kereskedelmi há-
ború okozta nemzetközi gazdasági károkra való tekintettel alapvető fontosságú 
lenne a testület problémamentes működése. A Trump-kormányzat blokkolásának 

2  A WTO-reformról az alábbi CSIS-elemzés nyújt részletes tájékoztatást.

https://www.un.emb-japan.go.jp/itpr_en/kawamura022519.html
https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page22e_000757.html
https://www.mofa.go.jp/fp/unp/page3e_000585.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000291827.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/en/press-releases/19744-joint-press-statement-on-meeting-of-the-foreign-ministers-of-the-g4-countries-brazil-germany-india-and-japan-on-united-nations-security-council-reform-new-york-september-25-2018
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf?download=1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/japan-s-abe-presses-davos-crowd-to-rebuild-trust-in-free-trade
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-23/japan-s-abe-presses-davos-crowd-to-rebuild-trust-in-free-trade
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_descrp_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_members_descrp_e.htm
https://www.csis.org/analysis/wto-reform-beginning-end-or-end-beginning
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eredményeképp jelenleg a héttagú testületben csak a szervezet minimális műkö-
déséhez szükséges három hely van betöltve, ebből két tagnak az év végével lejár a 
hivatali ideje. A testület így könnyen működésképtelenné válhat.

Az Egyesült Államok, Japán és az Európai Unió kereskedelmi képviselői tavaly 
szeptemberben közös nyilatkozatban ítélték el egyes országok gyakorlatát a kény-
szerített technológiai transzferrel, illetve az állami tulajdonban lévő vállalatoknak 
juttatott állami támogatásokkal kapcsolatban, melyek piactorzító hatása jelentős. 
A közös nyilatkozatban ugyan nincsen nevesítve, viszont ezek a kijelentések egyér-
telműen a kínai gazdaságpolitikai gyakorlatra vonatkoznak. A trilaterális nyilatkozat 
fő figyelme az államilag irányított kínai kereskedelmi és gazdaságpolitika elítélésére 
irányult, ám a japán G20-as elnökségnek céljai elérése érdekében a kínai gyakorlat 
elítélésén túl szükséges a nyílt piacok fennmaradása érdekében is lépéseket tennie. 
Ezen a ponton ugyanakkor elkerülhetetlenül szembe fog kerülni olyan témákkal, mint 
például a Trump-kormányzat belső piac védelmét célzó protekcionista intézkedései.

1. ábra
Nettó külkereskedelmi mérleg (áruk, szolgáltatások), 

kiválasztott országok (mrd. USD)

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/joint-statement-trilateral
https://data.worldbank.org/indicator/BN.GSR.GNFS.CD?end=2017&locations=DE-JP-CN-RU-US&start=2000
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Mivel a WTO konszenzuson alapul, ezért csak olyan javaslatot lehet elfogadni, 
amelyet mind a 164 tagállam támogat. Angela Merkel Németország támogatásá-
ról biztosította Abe Sinzót a japán WTO-reformok ügyében február 4-i tokiói látoga-
tása alkalmával. A WTO-reform sikere ugyanakkor teljességgel elképzelhetetlen 
az amerikai és a kínai fél támogatása nélkül, a két fél között zajló kereskedel-
mi háború tudatában azonban a kilátások nem túl kedvezőek. A Németország 
által támogatott japán reformcélok sikere így (megint csak) külső tényezőktől 
függ elsősorban.

A SZABADKERESKEDELEM BAJNOKAI

N émetország és Japán exportorientált gazdaságok, melyek komoly mér-
tékben függenek a stabil nyersanyagellátástól, a külső piacok felvevőké-
pességétől, illetve a zavartalan nemzetközi kereskedelemtől (ld. 1. ábra). 

A két ország gazdaságára alapvetően jellemző, hogy a nemzetközileg sikeres 
nagyvállalatokon és a kevésbé ismert, ámde bizonyos réskitöltő képességekben 
nemzetközileg komoly eredményeket elérő kis- és középvállalkozások (a magya-
rul „rejtett bajnoknak” fordított hidden championök) egyvelegét alkotja. Hermann 
Simon, a definíciót megalkotó német közgazdász kutatása alapján egymillió la-
kosra vetítve Németországban 16, Japánban 1,7 ilyen „rejtett bajnok” található, 
ami nemzetközi összehasonlításban magasnak számít (ez a szám az Egyesült 
Államokban 1,2, Kínában 0,1). A benyújtott szabadalmak abszolút mennyiségét 
tekintve 2017-ben Japán a világon a harmadik, Németország az ötödik helyen áll 
(globális összehasonlításban az egy főre vetített relatív számot tekintve is hasonló 
helyet foglal el a két ország). Az innovatív gazdasági környezetnek jó fokmérője, 
hogy mekkora hozzáadott bruttó érték jelenik meg az egyes országok exportjában, 
amely nemzetközi összehasonlításban kiemelkedőnek számít (ld. 2. ábra).

Az Obama-kormányzatok hivatali ideje alatt az Egyesült Államok vezetése 
nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a csendes-óceáni és az atlanti-óceáni tér-
ség különböző országaival szabadkereskedelmi egyezményeket hozzon tető alá. 
A Csendes-óceáni Partnerségről (Trans-Pacific Partnership, TPP) szóló tárgyalá-
sok 2008-ban kezdődtek, a szerződést tizenkét ország írta alá 2016 februárjában, 
amelyek közösen a globális gazdasági kibocsátás 40 százalékát alkotják. Donald 
Trump 2017 januárjában az Egyesült Államok részéről felmondta a szerződést, 
az USA által hagyott űrt azonban az esélyek ellenére a japán vezetés ügyesen 
be tudta tölteni, amikor megszervezve a többi tagországot nem hagyta elhalni a 
folyamatot. A maradék tizenegy ország 2018 márciusában aláírta az Átfogó  és 
Előremutató  Csendes-óceáni Partnerséget (Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, TPP-11), melyek közül hét állam 
– köztük Mexikó, Japán, Kanada és Ausztrália – már ratifikálta a szerződést. 
Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti Transzatlanti Kereskedelmi és Be-
ruházási Partnerségről (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) 

https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/page6e_000166.html
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/page6e_000166.html
https://salzburg.iv.at/media/filer_public/27/c0/27c0dd4e-2687-4ff4-ae5f-b5f77fb5a721/vortrag_prof_simon_2017_07_05.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_943_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017-chapter2.pdf
https://www.bbc.com/news/business-32498715
https://www.eastasiaforum.org/2019/02/04/is-japan-up-to-leading-wto-reform/
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szóló tárgyalások 2013-ban kezdődtek, az utolsó tárgyalásra 2016 októberében 
került sor. Donald Trump megválasztása után a TTIP nem került le véglegesen az 
euroatlanti napirendről, a tárgyalásokat a két fél ugyanakkor nem erőltette tovább.

2. ábra
Egy főre vetített hazai bruttó hozzáadott érték

 az exportban, kiválasztott országok (USD)

Az Egyesült Államok kereskedelempolitikájában bekövetkező lényeges válto-
zások hatására az ország elveszítette a globális szabadkereskedelmet elő-
segítő erő szerepét. Ezt a szerepet Heiko Maas német külügyminiszter sze-
rint az Európai Unió és Japán tölthetik be, akik a „világkereskedelem számára 
standardokat határozhatnak meg”, reflektálva a tavaly júniusban aláírt Európai 
Unió–Japán gazdasági partnerségi megállapodásra (European Union–Japan 
Economic Partnership Agreement, EUJEPA, JEFTA), mely idén február 1-jén 
lépett hatályba. Az egyezmény értelmében a két fél a kétoldalú árukereskede-
lemre kivetett vámilletékeket egy tizenöt éves időszakot követően lényegében 
teljesen felszámolja. Az EU és Japán továbbá megnyitják piacukat a szolgálta-
tások és közbeszerzések előtt, egymás szabályainak kölcsönös elismerésén túl 
pedig közös szabály- és szabványrendszer kidolgozásába fognak. A kritikusok 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C4
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-yomiuri-shimbun/2122194
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-yomiuri-shimbun/2122194
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2018/10/EXPO_STU2018603880_EN.pdf
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ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy környezet- és fogyasztóvédelmi biz-
tosítékokat (japán illegális fabehozatal, bálnavadászat stb.) a megállapodás 
nem tartalmaz. A szabadkereskedelmi megállapodás különösen az európai 
agrárexportnak és a japán autóexportnak fog kedvezni. Utóbbi érzékeny té-
mája volt a tárgyalásoknak, az EU piacait egy kompromisszumos megoldás 
alapján végül egy hétéves átmeneti időszak után fogja liberalizálni a japán 
autók és autóalkatrészek előtt. André Sapir, a Bruegel Intézet vezető kuta-
tója szerint ezt a kompromisszumos megoldást a 2017-es hamburgi G20-as 
csúcstalálkozón sikerült meghozni. Az EU számításai alapján az EUJEPA 
eredményeként 2035-re (ekkorra lép életbe a szerződés összes rendelkezése) 
az EU GDP-je 0,14 százalékkal nő, az áru- és szolgáltatáskereskedelem pedig 
13 milliárd euróval (EUR) fog bővülni (2017-ben ez 173 milliárd EUR-t tett ki). 
Az EUJEPA-val olyan szabadkereskedelmi egyezmény jött létre, amely a világ 
népességének 10 százalékát, a globális GDP 30 százalékát és a globális ke-
reskedelem 40 százalékát összefogja – amely így „a világ legnagyobb gazda-
sági zónája”, ahogy a japán miniszterelnök fogalmazott.

Az EU-t alkotó országok és Japán egymás között sikeresen fel tudták 
gyorsítani a globalizációs folyamatokat, a háttérben zajló amerikai–kínai ke-
reskedelmi háború ugyanakkor beárnyékolja a pozitív kilátásokat. Németor-
szág és Japán egymással folytatott árukereskedelmének szintje a két ország 
összkereskedelmi volumenéhez mérten viszonylag mérsékelt: 2017-ben Japán 
Németország tizenötödik legnagyobb kereskedelmi partnere volt (ezzel egy 
hellyel Magyarország mögött van), Németország a japán kereskedelmi statisz-
tikák alapján a hetedik helyen áll, az EU-n belül ugyanakkor az első (a német–
japán külkereskedelem mérlegét a 3. ábra mutatja). Németország és Japán 
osztozik abban, hogy a két ország legnagyobb exportpartnere az Egyesült 
Államok, legnagyobb kereskedelmi partnere pedig Kína, így mindkét fél erősen 
érdekelt a kereskedelmi háború lezárásában. Az amerikai büntetővámok egy-
előre nem sújtották a japán exporttermékeket, az Egyesült Államok és az EU 
között kölcsönösen kivetett büntetővámoknak pedig még nincs igazán komoly 
jelentőségük (amerikai oldalról az európai acél- és alumíniumexportra, európai 
részről a Harley-Davidson, a bourbon whisky és egyéb amerikai agrártermé-
kek behozatalára vonatkozik extra vámilleték). Sőt, ha az ENSZ Kereskedelmi 
és Fejlesztési Konferencia 2018-as jelentését vesszük alapul, akkor az EU és 
Japán még profitál is az amerikai és kínai extravámokból: az eltérített kereske-
delemnek köszönhetően az EU külkereskedelme 70 milliárd USD-vel, Japáné 
pedig valamivel több mint 20 milliárd USD-vel nőtt.

A jelenlegi helyzet ugyanakkor gyorsan változhat, az amerikai kereskedelmi 
miniszter február közepén a Fehér Háznak küldött ajánlásában ugyanis javas-
latot tett a külföldi autó és autóalkatrészek behozatalára vonatkozó 25 szá-
zalékos vám kivetésére, melyet nemzetbiztonsági okokra hivatkozva lehetne 
bevezetni.3

3 A korábbi példákhoz hasonlóan, az amerikai elnök az 1962-es Trade Expansion Act 232. cikke alapján egyedül dönthet 
erről a Kongresszus megkerülésével.

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-japan-trade-deal-learns-nothing-from-ttip-mistakes/
https://www.youtube.com/watch?v=cj4SiCzJi1I
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157115.pdf
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/jefta-109.html
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2019d1_en.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/trump-receives-report-on-u-s-security-threat-of-auto-imports
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45249.pdf
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3. ábra
A német–japán külkereskedelem (áruk) volumene

 (mrd. EUR) (1997–2000, 2001–2004, 2005–2006, 2007–2010, 2011, 
2012, 2013–2015, 2016, 2017)

* Az adatok német márkában (DM) szerepelnek a hivatalos statisztikákban, azokat 
a Szövetségi Pénzügyminisztérium által használt hivatalos árfolyam alapján vál-
tottam át euróra.

Az amerikai autók behozatalára vonatkozó vám körüli vita számos váratlan ívet vett 
már az elmúlt év során: a berlini amerikai nagykövet tavaly júniusban javaslatot tett 
számos német autógyártó cég vezetőjének az EU és az Egyesült Államok közötti 
mindenfajta autóvámok lenullázására, melyhez Angela Merkel az EU-tagálla-
mok egységes fellépése esetén hozzájárult volna. Az EU részéről ugyanak-
kor egy ilyen rendelkezés az ipari termékekre vonatkozó átfogó megállapodás 
esetén lenne elképzelhető. Ennek hiányában ugyanis a WTO-szabályozások 
értelmében az EU-nak mind a 164 WTO-tagország számára csökkentenie kellene 
az autóbehozatalra kivetett vámjait, ami jelentősen megnövelné a japán vagy a 
kínai autóimportot. Alternatívaként elképzelhető lenne egy olyan plurilaterális meg-
állapodás, melyet a legnagyobb autógyártó országok kötnének egymással, ehhez 
azonban szintén a WTO-tagok jóváhagyása szükséges.

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/AussenhandelLaender2000_42001.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Aussenhandel/Aussenhandel2005_52006.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/Thematisch/Aussenhandel/Gesamtentwicklung/ZusammenfassendeUebersichtenJendgueltig2070100157004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/fakten-zum-deuschen-aussenhandel.pdf?__blob=publicationFile&v=20
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/Tabellen/rangfolge-handelspartner.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Europa/uebersicht-euro-umrechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/beidseitige-zoll-aufhebung-us-botschafter-schlaegt-autokonzernen-loesung-im-zollstreit-vor/22768738.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/handelsstreit-mit-den-usa-merkel-deutschland-zur-senkung-von-autozoellen-bereit/22770964.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/handelsstreit-pakt-gegen-autozoelle-ein-unwiderstehliches-angebot/22766850.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/donald-trump-warum-das-autozoelle-angebot-vergiftet-ist-a-1216894.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/donald-trump-warum-das-autozoelle-angebot-vergiftet-ist-a-1216894.html
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Az amerikai elnöknek május közepéig van ideje mérlegelni, hogy mit kezdjen 
kereskedelmi miniszterének javaslatával. Az elmúlt évben az álláspontok nem iga-
zán közeledtek, Németország és Japán pedig rendkívül érdekelt lenne az amerikai 
büntetővámok elkerülésében: hivatalos amerikai kereskedelmi statisztikák alapján 
tavaly Japán 40,2 milliárd USD, Németország pedig 18,1 milliárd USD értékben ex-
portált új személyautókat az Egyesült Államokba. A müncheni Ifo Intézet elemzése 
alapján egyedül Németországban ötmilliárd EUR veszteséget okoznának az ameri-
kai 25 százalékos autóbehozatali vámok (a jelentés kiemeli Magyarországot, ahol 
a gazdasági károk relatív értéke meghaladná a németországiét). A kölni IW Intézet 
modellezésében a kereskedelmi háború elmérgesedése esetén legrosszabb eset-
ben Németországban a gazdasági károk akár a GDP 3,8 százalékát is kitehetik 
(ugyanebben az esetben az Egyesült Államokban a károk a GDP 4,1 százalékát 
érhetik el). Japán számítások szintén az ország gazdasága számára lényeges ex-
port beesésével számolnak a kereskedelmi háború eszkalálódása esetén. Kijelent-
hető tehát, hogy Németország és Japán gazdaságuk magas kereskedelmi függő-
ségéből adódóan roppantul érdekeltek a kereskedelmi háború lezárásában és a 
büntetővámok feloldásában. Ezen pontokra ugyanakkor csak mérsékelt hatással 
bírnak, a két ország így ismételten kiszolgáltatott helyzetben találja magát.

KÖLCSÖNÖS FÜGGÉS 
A BIZTONSÁGI GARANCIÁKTÓL

Németország és Japán egyaránt a hidegháborús időszak után felszabaduló 
békeosztalék haszonélvezői közé tartozik, amit legfőképpen az amerikai, il-
letve Németország esetében tágabb értelemben a transzatlanti biztonsági 

garanciáknak köszönhetnek. A német védelmi kiadások 2000 és 2017 között a GDP 
1,2–1,4 százalékos sávjában mozogtak, Japán esetében ez a 0,9–1,0 százalékos 
tartományban volt (az abszolút védelmi kiadásokat a 4. ábra szemlélteti).

Donald Trump az elmúlt években számtalan alkalommal sürgette a japán és a 
német kormányt, hogy emeljék a védelmi kiadásokat a közös terhek igazságos el-
osztásának jegyében. A japán védelmi minisztérium tavaly decemberi bejelentése 
alapján az ország ötéves védelmi fejlesztésbe kezd, amelynek keretében amerikai 
fegyvergyártó cégek is részesülni fognak japán megrendelésekből. Németország 
az elmúlt években szintén elkezdett többet költeni a védelmi kiadásokra, a 2020-as 
költségvetés sarokszámaiból ugyanakkor úgy tűnik, az ország 2024-ig nem fog-
ja tudni elérni a korábban kitűzött 1,5 százalékos határértéket (a 2014-es walesi 
NATO-csúcson az állam- és kormányfők a 2 százalékos célértékre tettek vállalást). 
Becslések alapján így a német védelmi kiadások legfeljebb a GDP 1,35 százalékáig 
tudnak majd nőni a 2024-es célévig.

A két országban a védelmi kiadások valamelyest prioritást kaptak az utóbbi 
években, mindez azonban nem lesz képes egyensúlyban tartani azokat a biztonsági 
garanciákat, amelyeket a két ország élvez. Német (és egyben európai) részről az iráni 

https://www.trade.gov/td/otm/assets/auto/New_Passenger_Imports.pdf
https://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/policy/Staff-Comments-in-the-Media/Press-articles-by-staff/Archive/Eigene-Artikel-2018/medienecho_ifostimme-wiwo-29-06-2018.html
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2019/IW-Report_2019-1_Auswirkungen_Handelsstreit.pdf
https://www.jef.or.jp/journal/pdf/222nd_Economic_Indicators.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/3_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20as%20a%20share%20of%20GDP.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-06/trump-complains-of-unfair-trade-with-japan-defends-tpp-pullout
https://www.dw.com/en/germany-not-fair-on-defense-spending-says-donald-trump/a-42897851
https://www.businessinsider.com/r-japans-military-sees-record-spending-aims-to-buy-more-us-arms-nikkei-2018-12?op=1
https://www.washingtonpost.com/world/with-eyes-on-china-and-trump-japan-to-invest-in-aircraft-carrier-f-35-fighters/2018/12/12/8ddf9384-fde7-11e8-ba87-8c7facdf6739_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bbb211cdd19
https://www.washingtonpost.com/world/with-eyes-on-china-and-trump-japan-to-invest-in-aircraft-carrier-f-35-fighters/2018/12/12/8ddf9384-fde7-11e8-ba87-8c7facdf6739_story.html?noredirect=on&utm_term=.6bbb211cdd19
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-olaf-scholz-kassiert-deutschlands-nato-zusagen-a-1257630.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
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atomegyezményből való amerikai kilépést követően a legutóbbi érzékeny pont az 
INF-szerződés felmondása volt. Angela Merkel a korábban már hivatkozott beszé-
dében a müncheni biztonságpolitikai konferencián úgy nyilatkozott a szerződés-
ről, mint amit „Európának találtak ki”, viszont az Egyesült Államok és Oroszország 
által bejelentett felmondás után „mi ott ülünk”, megpróbálva „további lehetséges 
leszerelési lépéseket tenni”. A beszéd „mi ott ülünk” része arra enged következtetni, 
hogy a kancellár értelmezésében Európa lényegében passzív szereplőként viseli az 
amerikaiak és az oroszok közötti fejlemények következményeit.

Az Abe-kormányzatok alatt Japán külpolitikai stratégiájának részévé vált a sza-
bad és nyitott indiai–csendes-óceáni térség (Free and Open Indo-Pacific, FOIP), 
melyet a Trump-kormányzat ugyanezen elnevezéssel karolt fel az elmúlt évben. A 
japán külügyminisztérium jelentésében az FOIP elsődleges célja, hogy az ázsiai és 
az afrikai kontinens összekapcsolásával növelje a stabilitást és a jólétet. Amerikai 
olvasatban – H.R. McMaster egykori nemzetbiztonsági főtanácsadó szerint – az 
FOIP koncepciója magában foglalja többek között a hajózás szabadságát, a jogál-
lamiságot, a kényszertől való mentességet, a szuverenitás, a magánvállalkozások 
és a nyitott piacok tiszteletét.4

4. ábra
Védelmi kiadások, kiválasztott országok (mrd. USD)

4  Ezen célok alapján az FOIP-t méltán lehet nevezni az Obama-kormányzatok kiegyensúlyozási stratégiája folytatásának.

https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/apb442_0.pdf?file=1&type=node&id=36846
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trumps-administration-advancing-free-open-indo-pacific-investments-partnerships-economics-security-governance/
https://www.mofa.go.jp/files/000259285.pdf
https://thediplomat.com/2018/03/what-does-a-free-and-open-indo-pacific-actually-mean/
https://thediplomat.com/2018/03/what-does-a-free-and-open-indo-pacific-actually-mean/
https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf
https://kki.hu/assets/upload/02_-_Magyarics_Tamas.pdf
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Németország EU-n kívüli külkapcsolatai (4.)

A hivatalos dokumentumok ugyan ezt nem tartalmazzák, de az FOIP létrejöttét 
egyértelműen Kína regionális terjeszkedése váltotta ki – hasonlóan a Quad nevű 
biztonsági jellegű megállapodáshoz, mely a térség legnépesebb demokráciáit, In-
diát, az Egyesült Államokat, Japánt és Ausztráliát foglalja magában. A fenti straté-
giákkal valamelyest összhangban európai részről Franciaország és Nagy-Britannia 
tervezi 2021-től repülőgép-hordozók küldését az indiai-óceáni és az ázsiai csen-
des-óceáni térségbe. Heiko Maas február közepi tokiói látogatása során támoga-
tásáról biztosította Kono Taro külügyminisztert a japán FOIP kapcsán, a konkrét 
együttműködési felületeknek mindazonáltal még „ki kell kristályosodniuk” a német 
diplomácia vezetője szerint. Olyan jellegű katonai támogatásban, mint amelyet a 
franciák és a britek terveznek, Japán mindenesetre nem számíthat a németekre.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy Németország és Japán biztonsága szem-
pontjából a jövőben is elengedhetetlenek maradnak az amerikai garanciák. Ugyan-
akkor az amerikai kormányzat biztonságpolitikai vállalásait illető sokszor kiismer-
hetetlen, kiszámíthatatlan és gyorsan változó álláspontjaira való tekintettel az 
utóbbi években a két országban egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a regionális 
biztonsági és védelmi kezdeményezések. Japán a már említett Quad megálla-
podáson keresztül igyekszik növelni partnerei számát, ezáltal kiszámíthatóbb 
környezetet teremteni maga körül (jóllehet a megállapodásban az Egyesült 
Államok is részt vesz). Németország pedig az „európaivá válni, transzatlantinak 
maradni” jelszót követve igyekszik növelni stratégiai autonómiáját az európai 
védelmi kezdeményezéseken (PESCO, EI2) keresztül. Mindazonáltal a német 
vezetés számára világos, ahogy azt a 2016-os biztonságpolitikai Fehér Könyv is 
elismeri, hogy Európa biztonsága számára elengedhetetlen az Egyesült Államok 
elköteleződése, ezért a „NATO a német biztonsági és védelempolitika horgonya 
és központi cselekvési kerete marad”.

ÖSSZEGZÉS

A német külügyminiszter a tavaly augusztusi berlini nagyköveti konferenci-
át kanadai kollégájával nyitotta meg, akinek a politikai gondolkodó Robert 
Kagan The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World című 

legújabb könyvét ajándékozta. A könyv röviden arról szól, hogyan lesz úrrá az 
Egyesült Államok által teremtett rendezett kerten egy dzsungelszerű káosz, ref-
lektálva a nemzetközi politikai helyzet aktuális változásaira, az erőpolitika vissza-
térésére. Amennyiben Heiko Maas a konferenciát japán kollégájával nyitotta vol-
na meg, minden bizonnyal ő is kapott volna egy példányt a könyvből, az ugyanis 
a német mellett nemcsak a kanadai, de többek között a japán külpolitika komoly 
dilemmáját is feszegeti.

„Az Amerikai Egyesült Államok nélkül nem lesz multilateralizmus” – fogalmazta 
meg a napokban a német kancellár a kínai elnök márciusi párizsi látogatásakor a 
dzsungelszerűvé váló nemzetközi kapcsolatok fő problémáját. Németország és 
Japán ugyan gazdasági nagyhatalmaknak tekinthetők, nemzetközi politikai súlyuk 

https://thediplomat.com/2017/04/india-japan-australia-and-the-us-the-return-of-asias-quad/
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/de/page6e_000171.html
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/de/page6e_000171.html
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/europaeischer-werden-transatlantisch-bleiben-22174
https://www.bmvg.de/de/aktuelles/europaeischer-werden-transatlantisch-bleiben-22174
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-zur-sicherheitspolitik-2016-download-bmvg-data.pdf?download=1
https://www.economist.com/the-americas/2019/02/09/canada-in-the-global-jungle
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-steht-es-um-die-beziehungen-zwischen-europa-und-china-16109402.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-steht-es-um-die-beziehungen-zwischen-europa-und-china-16109402.html
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azonban a valós nagyhatalmi státusztól messze elmarad, így a két ország erőfe-
szítései önmagukban legfeljebb arra elengedőek, hogy a már fennálló rendszeren 
keletkezett repedéseken javításokat eszközöljenek. Egy átfogó reform elérésé-
hez vagy hatalmasabb, befolyásosabb ország(ok)tól függenek (WTO-reform), 
vagy a nemzetközi szervezetek egyhangú döntéshozatalából kifolyólag nehe-
zen megteremthető konszenzus áll a törekvések útjában (ENSZ BT-reform), 
vagy pedig teljességgel kitettek harmadik országok között zajló konfliktus 
következményeinek (amerikai–kínai kereskedelmi háború). Mindezek ellenére 
Németország és Japán inkább megkettőzi erőfeszítéseit a régi, szabályokra 
épülő nemzetközi rend védelmében, mintsem hogy megpróbáljon utat találni 
magának a dzsungel forgatagában – utóbbi ugyanis teljességgel idegen a két 
ország külpolitikai kultúrája számára.
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