2017. július 7-8-án került sor a G20-csoport találkozójára, melyet tizenkettedik alkalommal
rendeztek meg, idén Hamburgban. A találkozó többek között helyszínéül szolgált Donald Trump
és Vlagyimir Putyin első találkozójának is. A tiltakozás sorozatot kiváltó rendezvény eredményei
között a tagországoknak a nemzetközi kereskedelem átláthatóságának és nyitottságának
fontossága melletti elköteleződése, illetve a párizsi egyezmény visszavonhatatlan voltának
kihangsúlyozása említhető. A csúcsértekezlet kiadta a Hamburg Akciótervet és létrehozta az
Afrikai Partnerségi Megállapodást is.

▪

A találkozót megelőző tiltakozáshullám egyes esetekben zavargásokká
fajult, ezzel szemben szigorúan fellépett a német rendőrség

▪

A csúcs főbb témáit a környezetvédelem, a migráció, a
terrorfenyegetettség, a nők helyzetének javítása és a technika
fejlődésének kihasználása adták

▪

Trump és Putyin találkozójának egyik eredménye a 2016-os elnöki
választásokba való orosz beavatkozás kérdésének félretétele volt

▪

Az orosz-kínai viszony rendkívül erős, erről árulkodik Xi Jinping moszkvai
látogatása is

▪

Xi és Modi találkozója azonban a kiújult határviták árnyékában elmaradt

▪

Elfogadták a Hamburg Akciótervet, ami a csoport országainak stratégiáját
foglalja össze a fenntartható és egyenlő növekedés eléréséhez

▪

A csúcsértekezlet történetében első alkalommal született meg olyan
zárónyilatkozat, melyben rögzítették a felek együtt nem értését – Az USA
miatt kitétel jött létre a párizsi egyezményről

▪

létrejött az Afrikai Partnerségi Együttműködés, melynek célja a kontinens
gazdaságának magánbefektetések általi fellendítése

▪

A Németország által rendezett csúcsértekezlet sikeresen zárult, az ország
világpolitikai vezető szerepe egyre erősebbé válik

A G20-as csúcsértekezlet a tagországok gazdasági
együttműködését segíti elő, illetve a globális
problémák
megoldásához
szükséges
döntéshozatalhoz nyújt lehetőséget. A Húszak
tizenkilenc országot és az Európai Uniót jelentik.
Ezek az országok: Argentína, Ausztrália, Brazília,
Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India,
Indonézia, Mexikó, Japán, Oroszország SzaúdArábia, Olaszország, Dél-Afrika, Törökország, DélKorea, az Egyesült Államok és az Egyesült
Királyság. A tagországok a globális GDP 85%-áért
és a nemzetközi kereskedelem 80%-áért
felelősek, míg lakosságuk a világénak 65%-át teszi
ki.1
A rendezvény logóján szereplő nyolcas csomó is
úgy működik, mint az országok együttműködése
– minél szorosabbra húzzák, annál erősebb. Ezzel
a hasonlattal hívta fel a figyelmet a házigazda
Angela Merkel a tagországokat érintő problémák
közösen való megoldásának fontosságára. A
találkozó mottója egyben a csoport célja is – „Egy
összekapcsolt világot formálni meg”. (Shaping an
interconnected world)2

A találkozót megelőző zavargások
Hamburg – Angela Merkel 1,8 milliós lakosú
szülővárosának kijelölése a kezdetektől fogva
aggodalmat szült. A helyiek nehezményezték,
hogy a találkozó megszervezése nem csak
rendkívül drága, de a nyüzsgő város életét is
akadályozza majd.
A rendezvényt megelőző hetekben számos
tüntetésre került sor, a résztvevők különböző
okokból léptek fel a G20-szal szemben. Egyesek
„globalizáció-ellenes” megfontolásból, mások a
rendezvény megtartásának költségeit sokallták,
míg voltak, akiket Donald Trump amerikai elnök
látogatása háborított fel.
A zavargások csütörtök éjszaka és péntek reggel
értek tetőfokukra, mikorra a tüntetők autókat
gyújtottak fel. A demonstrálók szerint a rendőrség
agresszív fellépése túlzó volt. Az összetűzésekben
111 rendőr sérült meg.3

A találkozó lezárását követő sajtótájékoztatón
Merkel elmondta, hogy megveti az agressziót, de
megvédte döntését arra hivatkozva, hogy más
nagyvárosokban is került már megrendezésre G20as csúcs, és Hamburgnak sem volt szabad kitérnie a
feladat
elől.

Legfontosabb témák
Az első nap a nemzetközi terrorizmus volt a
megbeszélések középpontjában. A terrorizmus
mind a szabad kereskedelmet, mind a gazdasági
növekedést veszélyezteti, így minden tagország
egyetértett
a
probléma
megoldásának
sürgősségében. Megegyeztek benne, hogy
szorosabban dolgoznak majd együtt, különösen
az információ hatékonyabb megosztásán,
nemcsak az Interpolra vonatkozóan, de más
országok forrásait is használva.
Különösen fontos a terrorszervezetek anyagi
ellátásának akadályozása, illetve a radikalizálódás
mechanizmusának behatóbb ismerete is
meghatározó lehet a megelőzésben. A
terrorizmus és internet kapcsolatában kiemelték
a titkosított üzenetekben való kommunikáció
megakadályozásának
jelentőségét,
jobb
eszközökre van szükség, hogy felszámolhassák
ezeket a csatornákat.
Angela Merkel az Afrikával való együttműködést
el kívánná tolni a segélyek irányából a szorosabb
gazdasági kapcsolatok kiépítése felé. A
magánbefektetések megnövelésével az afrikai
országok gazdaságai függetlenebbé válhatnának,
ami fellendítené nem csak az egyes országok
fejlődését, de a bevándorlók számát is
csökkenthetné. Ezeknek a céloknak a

megvalósítása
érdekében
kerül
majd
megrendezésre a G20 Afrikai Partnerségi
Konferencia július 12. és 13. között.
A csúcs második napjának fő témáját a nők
helyzetének javítása adta. Angela Merkel örömét
fejezte ki, amiért a Világbank felállított egy alapot
a nők által alapított vállalatok támogatására a
fejlődő országokban, ehhez több ország a
helyszínen felajánlotta hozzájárulását.
„A G20 nemcsak egy kétnapos csúcstalálkozó,
hanem egy valódi folyamat” – fogalmazott a
kancellár, ezzel arra utalva, hogy a nők
támogatására létrehozott alaphoz hasonló
kezdeményezések valódi változást hozhatnak.4 A
nők felemelésére tett lépések serkentik a fejlődő
országok gazdaságát az új vállalkozások
létrejöttével.
Az idei csúcstalálkozó adott lehetőséget először
arra, hogy a csoport összes egészségügyi
minisztere találkozhasson. Megvitatták az
Egészségügyi Világszervezet helyzetét, annak
reményében,
hogy
javítható
lesz
a
tagországoknak a járványokkal szembeni
fellépése.

Bilaterális találkozók
Donald Trump és Vlagyimir Putyin nagy
visszhangot kapott találkozójából úgy tűnt, hogy
két óra elteltével az orosz fél került ki győztesen.
Az amerikai elnök kijelentette, hogy tovább kell
lépniük a választásokba való orosz beavatkozás
kérdésén.

Ez alapján az Egyesült Államok nem fog
követelésekkel fellépni az oroszokkal szemben,
pedig egyesek szerint, azok az amerikai
választások történetének legnagyobb mértékű
külső beavatkozására tettek kísérletet. Az elnök
úgy fogalmazott, hogy a tizenhét amerikai
titkosszolgálat közül csak négyen állapították
meg, hogy orosz támadás történt, holott
valójában az összes szervezet erre a
következtetésre jutott. 5
Ráadásul Észak-Korea nukleáris fegyvereinek
kérdésében sem történt előrelépés, úgy tűnik
Trump nem tudott konkrét eredményeket
felmutatni.
Donald Trump és Shinzo Abe japán
miniszterelnök találkozójuk során az ázsiai térség
biztonságpolitikai kérdéseit tárgyalta meg, ÉszakKorea rakétakísérleteivel a középpontban.
Donald Trump Theresa May brit miniszterelnökkel
való találkozója során egy a Brexitet követő
kereskedelmi
egyezmény
megkötéséről
beszéltek, melyet Trump szerint gyorsan tető alá
lehet majd hozni. A beszélgetés jó hangulatban
zajlott, és a vártakkal ellentétben May végül nem
említette sem az elnök Sadiq Khan-ra tett
megjegyzéseit,
sem
pedig
a
párizsi
egyezményből való kilépését.
Szingapúr miniszterelnöke, Lee Hsien Loong első
alkalommal találkozott Trumppal, a találkozó
második napján. A két vezető a jelenleg is jó
kapcsolat
megerősödésében
bízik,
a
miniszterelnök pedig jelezte, hogy szívesen
fogadják az USA jelenlétét a délkelet-ázsiai
régióban. A két vezető legközelebb az idén
novemberben megrendezésre kerülő ASEANUSA csúcsértekezleten találkozik majd, de még
ez évben sor kerül majd egy washingtoni
látogatásra is Lee által.6
A Xi Jinping és Narendra Modi között tervezett
kétoldalú találkozó viszont a kiújult határviták

okán lemondásra került. A kínai-indiai határon
2013 óta nem volt ilyen feszült a helyzet.

Xi Jinping moszkvai megállójának
jelentősége
A
kínai-orosz
kapcsolatok
rendkívüli
megerősödésére utal Xi Jinping kétnapos
moszkvai látogatásának jelképes jelentőségű
időzítése. A Kínai Népköztársaság elnöke két
napra látogatott el Oroszországba, mielőtt
tovább utazott volna a német csúcsra.
Tartózkodása során összesen tízmilliárd USA
dollár értékben kötött meg szerződéseket a kínai
és orosz fél, ezek mind az Egy övezet egy út
kezdeményezésen belül létrejövő különböző
infrastrukturális beruházások lesznek.
Oroszország továbbá Kína oldalára állt az
Egyesült Államok által Dél-Koreába telepíteni
tervezett THAAD rakétavédelmi rendszert
illetően, mivel ez a térségbeli stratégiai egyensúly
felborulásához vezetne.
Remekül példázza a kapcsolatok jelenlegi
állapotát ezenkívül az is, hogy a találkozó
hétvégéjén Putyin neve a Sina Weibo – Twitterhez
hasonlóan működő oldalon a cenzúrázott
kifejezések közé került, azaz a felhasználók nem
fogalmazhattak meg kritikát a vezetőről. Ezzel
Putyin lett az első külföldi politikus, akit
megilletett a kritikától való védelem – ez
korábban csak kínai politikusoknak járt ki.7

Trump részvételének megítélése
Az Egyesült Államok elnökére a G7-es és a NATO
csúcstalálkozóján tanúsított magatartása, de
főként a párizsi egyezményből való kilépése miatt,
talán a megszokottnál is nagyobb figyelem
irányult.
Az USA külpolitikai kapcsolatainak állapotára
jellemző módon félő volt, hogy a csúcsértekezlet
úgy zárul majd, hogy a felek nem képesek közös
nyilatkozatot kiadni. Ha ez nem is igazolódott be,

a G20-csoport fennállása óta első alkalommal
szerepel kitétel a nyilatkozatban egy tag együtt
nem értése okán, ez pedig az USA álláspontja a
párizsi egyezménnyel kapcsolatban és a fosszilis
energiahordozókat illetően.
A téma gyakori felmerülése feszültségeket szült a
tárgyalások során, többek között Emmanuel
Macron francia miniszterelnök és Trump között.
Az Egyesült Államok részéről Trump elnökké
avatása óta figyelhető meg a kihátrálás a
nemzetközi politikát alakító vezető szerepből,
Erre pedig egyre több reakció érkezik a
különböző országoktól.
Az Európai Unió és Japán által a találkozót
megelőző napokban megkötött kereskedelmi
megállapodás a TPP meghiúsulására reagál,
amelynek megvalósulása mindkét fél számára
kiemelt jelentőséggel bírt volna. Az EU és Japán
közötti
megállapodás
olyan
termékek
vámtarifáját csökkenti vagy törli el, amelyek az
USA és Japán közötti kereskedelemben is
megjelennek, ezzel konkrétan is veszélyeztetve az
Egyesült Államok külkereskedelmét.
Az egyezmény üzenet is azonban, jelzi az EU és
Japán
elköteleződését
a
nemzetközi
kereskedelem szabadon tartása mellett akkor is,
ha az Egyesült Államok nem csatlakozik hozzájuk.
Az EU emellett nem csak Japánnal folytat
tárgyalásokat külkereskedelmi egyezmények
megkötéséről, hanem számos a TPP-ben
korábban érintett országgal. Ezzel úgy tűnik
átvették Washingtontól az irányító szerepet.

Hamburg Akcióterv

Angela Merkel értékelése

A rendezvény eredményei között a Hamburg
Akcióterv kiadása is szerepel, amely lefekteti a
csoport stratégiáját az erős, fenntartható,
kiegyensúlyozott és inkluzív növekedéshez,
hangsúlyt fektetve olyan globális kihívásokra,
mint a klímaváltozás vagy a gyorsuló technikai
fejlődés, melyekkel mind foglalkozni kell a jóllét
megteremtésének érdekében.

A rendezvényt záró sajtótájékoztatón a kancellár
elmondta, hogy sikeresnek ítélte meg a
csúcsértekezletet. Házigazdaként feladatát a
német és európai érdekek képviseletében látta,
és kompromisszumok elérésére törekedett.

A terv egyik központi témája a nemzetközi
kereskedelem, mellyel kapcsolatban a tagok
elkötelezik magukat az átláthatóság, a
kiszámíthatóság és a kölcsönös előnyök
biztosítása mellett. Ennek elérése érdekében
pénzügyi-, költségvetési-, és strukturális reformok
bevetésére tesznek ígéretet a résztvevők.
A csoport tizenkilenc tagja megegyezett emellett
abban is, hogy a 2015-ben kötött párizsi
egyezmény visszafordíthatatlan és kiemelték a
fontosságát annak, hogy a fejlődő országokat
megsegítsék
az
egyezmény
pontjainak
betartásában.

A G20 a 2008-as gazdasági világ során már
bizonyította, hogy képes a nemzetek
gazdaságainak
és
pénzügyi
piacainak
megerősítésére, és szerinte ez ma sincs
másképp. A nemzeteknek együtt kell működniük,
a piacoknak nyitottaknak kell maradniuk.

A G20 államai elkötelezettek a fenntartható és
tiszta energiaforrásokkal kapcsolatos innováció
mellett, az üvegház gázok kibocsátásának
alacsonyan tartásában és a technikai fejlődés
felhasználása mellett, hogy segítségével
elérhessék a kitűzött célokat 2030-ig.

Merkel elmondta, hogy élénk párbeszéd zajlott a
kereskedelmet illető kérdésekben, de a felek
meg tudtak egyezni a protekcionizmus és az
igazságtalan
kereskedelmi
gyakorlatokkal
szembeni küzdelem fontosságában – mivel a
Kereskedelmi Világszervezet, a WTO ennek az
elköteleződésnek a megtestesítője, így az
országok közötti kétoldalú megállapodásoknak is
illeszkedniük kell a WTO által előírtakhoz.

Ezentúl
az
egészségügyi
rendszerek
megerősítésének fontosságára hívják fel a
figyelmet, mellyel elkerülhetővé válnának az
egészségügyi krízisek. Kiemelik az antimikrobiális
rezisztencia veszélyét – azaz a baktériumokban
olyan új tulajdonságoknak a létrejöttét, amelyek
hatástalanná tehetik az ellenük alkalmazott
antibiotikumokat. Ez nemcsak a közegészséget,
de a gazdasági fejlődést is kockáztatja.

Elmondta, hogy míg sajnálatosnak tartja az USA
kilépését a párizsi egyezményből örül, hogy a
többi tag egyöntetűen tartja magát az egyezmény
visszavonhatatlanságához. Beszédében sürgette
az elkötelezett tagországokat az egyezmény
mihamarabbi megvalósítására.

Készítette: Maráczi Fanni

Jegyzetek
1

G20 Trade Ministers Meeting Statement 2016.07.10.
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/dgra_09jul16_e.pdf
2
We intend to extend anti-terrorist measures, says Angela Merkel, 2017.07.07.
https://www.g20.org/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-07-erster-tag-g20-en.html?nn=2186564
3
Guy Chazan: Violence casts shadow over G20 meeting in Hamburg In Financial Times,
2017.07.08.https://www.ft.com/content/00cfc948-62eb-11e7-91a7-502f7ee26895
4
Promoting women’s entrepreneurship, 2017.07.08.
https://www.g20.org/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-08-g20-gipfel-tag-2_en.html?nn=2189118
5
Michael Carpenter: Putin Played Trump Like a Fiddle at G20 In: Foreign Policy, 2017.07.10.
http://foreignpolicy.com/2017/07/10/putin-played-trump-like-a-fiddle-at-g20/
6
Kenneth Lim: Trump, PM Lee hold first bilateral meeting at G20 summit 2017.07.08.
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/trump-pm-lee-hold-first-bilateral-meeting-at-g20-summit9015574
7
Sherry Fei Ju: China’s Weibo blocks potential criticism of Vladimir Putin In: Financial Times, 2017.07.10.
https://www.ft.com/content/4ec20b38-6553-11e7-8526-7b38dcaef614

Képek forrása
•
•
•

Shutterstock
Wikimedia Commons
G20.rorg

Források
•
•
•
•
•
•
•
•

Belt and Road Initiative to boost socio-economic development in Nepal: experts.
Xinhuanet, (2017. 05. 14.)
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136280139.htm
CARPENTER, Michael: Putin Played Trump Like a Fiddle at G20 In: Foreign Policy,
(2017.07.10.)
http://foreignpolicy.com/2017/07/10/putin-played-trump-like-a-fiddle-at-g20/
CHAZAN, Guy: Violence casts shadow over G20 meeting in Hamburg In Financial Times,
(2017.07.08.)
https://www.ft.com/content/00cfc948-62eb-11e7-91a7-502f7ee26895
G20 Trade Ministers Meeting Statement (2016.07.10.)
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/dgra_09jul16_e.pdf
LIM, Kenneth: Trump, PM Lee hold first bilateral meeting at G20 summit (2017.07.08.)
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/trump-pm-lee-hold-firstbilateral-meeting-at-g20-summit-9015574

•
•
•

Promoting women’s entrepreneurship, (2017.07.08.)
https://www.g20.org/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-08-g20-gipfel-tag2_en.html?nn=2189118
Sherry Fei Ju: China’s Weibo blocks potential criticism of Vladimir Putin In: Financial
Times, 2017.07.10.
https://www.ft.com/content/4ec20b38-6553-11e7-8526-7b38dcaef614
We intend to extend anti-terrorist measures, says Angela Merkel, (2017.07.07.)
https://www.g20.org/Content/EN/Artikel/2017/07_en/2017-07-07-erster-tag-g20en.html?nn=2186564

