
 

 

 



 

 

 2018. november 30. – december 1. között tartották a G20-ak állam- és kormányfőinek ez évi 

csúcstalálkozóját az argentin fővárosban, Buenos Airesben, a fórum története során először 

Dél-Amerikában. A G20-ak mellett vendégként meghívták Chile, Hollandia és Spanyolország 

vezetőit, a nemzetközi partnerszervezetek: a Világbank, IMF és ENSZ vezető tisztségviselőit, 

valamint az Afrikai Unió, a NEPAD, az ASEAN és a CARICOM képviselőit is. A csúcstalálkozó 

fókuszában az igazságos és fenntartható fejlődés, a multilaterális kereskedelmi rendszer 

megújítása állt. 

 

  

 

• Az idei találkozóra több nemzetközi konfliktus és a világgazdaság lassulása is 

rányomta bélyegét 

• A találkozón végén kiadott közös nyilatkozatban a tagok vállalták a WTO megújítását 

• Trump és Xi között nem született egyezség a kereskedelmi vitában, találkozójuk 

eredménye csupán időhúzás 

• Az újabb orosz-ukrán konfliktus miatt elmaradt Trump és Putyin tervezett 

találkozója 

• A G20-nak új lendületet kellene adnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, 

hiszen az emberiség közös jövője múlik rajta 

• Putyin megállapodott Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceggel a 

kőolajkitermelés csökkentéséről és a globális olajpiac alakításáról 

• A G20 csúcstalálkozó keretében sor kerülhetett RIC találkozóra (Oroszország, India, 

Kína) és egy BRICS (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) találkozóra is 

• Theresa May nyitóbeszédében biztosította hallgatóságát, hogy nem mond le 

miniszterelnöki pozíciójáról 

• A brit miniszterelnök más vezetőkkel folytatott találkozói során a Brexittel 

kapcsolatos bizonytalanság témája volt a legmeghatározóbb 

• Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg találkozóinak a Kashoggi gyilkosság ügye 

adta a gerincét 

• Angela Merkel elítélte Oroszország fellépését és az ukrán hajók elfoglalását 

• Emmanuel Macron többek között Narendra Modival és Shinzo Abéval találkozott 



 

 

A G20 az EU és a világ 19 vezető, illetve 

feltörekvő gazdaságú országának fóruma, 

melynek célja a világgazdaság stabilitását 

biztosító globális politikák megalkotása. A G20 

tagjai az Európai Unió mellett: Argentína, 

Ausztrália, Brazília, Dél-Afrika, Dél-Korea, 

Egyesült Királyság, Egyesült Államok, 

Franciaország, India, Indonézia, Japán, Kanada, 

Kína, Mexikó, Németország, Olaszország, 

Oroszország, Szaúd-Arábia, és Törökország. A 

G20-ak adják a világ gazdasági teljesítményének 

85 százalékát, a nemzetközi kereskedelem 75, a 

befektetések 80 százalékát, és itt él a világ 

lakosságának kétharmada. A G20 fórumot a G7-

ek pénzügyminiszterei hívták életre 1999-ben, a 

2008-as gazdasági válság óta állam-és 

kormányfők csúcstalálkozója, az idei összejövetel 

egyben a 10. évforduló is volt.1 

A 2018-as csúcstalálkozó 

előzményei 

2018-ban számos esemény történt a világban, 

amely a G20-ak találkozójára is rányomta 

bélyegét. 

A világgazdaság alakulása szempontjából 

leginkább fókuszban lévő ügy az Egyesült 

Államok és Kína kereskedelmi háborúja. Trump 

kilátásba helyezte védővámok bevezetését 

további 200 milliárd dollár értékű kínai 

importárura a már meglévő 50 milliárd mellé. 

Ezért nagy várakozás előzte meg Trump és Xi 

kétoldalú találkozóját – sikerül-e 

megállapodniuk, vagy tovább mélyül a két 

ország közti vita? 

Politikai szempontból Szaúd-Arábia és 

Oroszország került érzékeny helyzetbe. A szaudi 

ellenzéki újságíró, Jamal Khashoggi 

meggyilkolása miatt kérdéses volt, ki hajlandó 

még találkozni Mohamed Bin Salmannal, a szaudi 

koronaherceggel. A november végi Azovi-tengeri 

orosz-ukrán konfliktus miatt pedig kétségessé 

vált, tárgyalóasztalhoz ül-e Trump és Putyin, akik 

között már a közepes hatótávolságú nukleáris 

rakéták korlátozásáról szóló szerződés 

felmondása miatt is voltak súrlódások. 

A világgazdaság egészét tekintve 2018 a lassulás 

éve volt. Ingadozik az európai gazdaság és a 

kínai beszerzési menedzser-index, lassul a kínai 

ipar nyereségének növekedése.2 Mindemellett 

Trump a kétoldalú kereskedelmi háborúk 

mellett a WTO-t és a multilaterális kereskedelmi 

rendszert is megkérdőjelezi, ezek szintén a 

folyamatok újragondolására ösztönözték a 

fórum résztvevőit. 

A találkozó fő témái és eredményei 

A 2018-as argentin elnökség mottója a 

következő volt: „Konszenzus kialakítása a 

tisztességes és fenntartható fejlődés érdekében”. 

A mottó törekvéseit fejezi ki az idei 

csúcstalálkozó logója is: a 20 színes pont a 

tagállamokat és azok sokszínűségét, valamint a 

közös megegyezésre jutás jelentette kihívást 

szimbolizálja.  

 

Mauricio Macri argentin elnök nyitóbeszédében 

a csúcstalálkozó tíz éves évfordulója kapcsán 

elmondta: a társadalmi, politikai, gazdasági 

változások miatt a multilaterális mechanizmusok, 

mint a G20 is, támadások célpontjai lettek, de a 

különbségeket tiszteletben tartó párbeszéd, a 

közös érdekeken alapuló cselekvés ugyanolyan 

fontos, mint 2008-ban. A konszenzusra jutás 

még nem elegendő, a munkának a 

csúcstalálkozó után is folytatódnia kell, a 

vállalásoknak a jövő helyzetén javító, valódi 

cselekvésekhez kell vezetni.3 



 

 

 

A 2018-as argentin G20 elnökség a munka 

jövőjét, a fejlesztések infrastruktúráját, a 

fenntartható élelmiszerellátást és a nemek közti 

egyenlőtlenség felszámolását jelölte meg 

központi témaként. A csúcstalálkozó 

zárónyilatkozatában kiemelték még az oktatás 

jelentőségét, a digitalizáció fejlődésben 

betöltött szerepét, támogatásukról biztosítják a 

WHO-t, közös megoldást sürgetnek a tömeges 

migráció problémájára. Foglalkoztak a 

klímaváltozás elleni küzdelemmel, 

megerősítették elkötelezettségüket a Párizsi 

Megállapodás mellett, az Egyesült Államok 

azonban külön pontban ismét kinyilvánította, 

hogy elutasítja a megállapodást, gazdasági 

fejlődéséhez minden energiaforrást és 

technológiát fel fog használni a természet 

védelmének figyelembevételével. 

A legnagyobb visszhangot a multilaterális 

kereskedelmi rendszer megújítására tett vállalás 

váltotta ki. Hangsúlyozták, hogy a nemzetközi 

kereskedelem és a beruházások a növekedés, 

innováció, munkahelyteremtés és fejlődés 

fontos mozgatóerői, és a multilaterális 

kereskedelmi rendszer nagyban hozzájárult 

ehhez. A WTO azonban jelenleg nem tudja 

megfelelően betölteni szerepét, ezért 

támogatják annak megújítását, a folyamatot 

pedig a következő csúcstalálkozón 

felülvizsgálják.4 

Roberto Azevêdo, a WTO főigazgatója üdvözölte 

a vállalást, a csúcstalálkozót a globális 

kereskedelmi kihívásokkal szembeni válasz 

megalkotása fontos pillanatának nevezte. A 

több kereskedelmi partnerére is védővámokat 

kivető Egyesült Államoknak sikerült elérnie, hogy 

a nyilatkozatba ne kerüljön bele a korábbi 

években kiadottakban még szereplő 

protekcionizmus elleni küzdelem. Emmanuel 

Macron sikerként könyvelte el, hogy az USA 

végre elfogadott egy szöveget a multilaterális 

kereskedelemről, és ő is figyelmeztetett, hogy a 

megújuláshoz kemény munkára lesz szükség a 

következő hónapokban.5 

A világ vezető hatalmai a G20 

csúcson 

A plenáris ülések és a panelrendezvények 

mellett a világ nagyhatalmi vezetőinek 

találkozóira irányult kiemelt figyelem. Az 

Egyesült Államok, Kína és Oroszország első 

számú embereinek kétoldalú találkozói (avagy 

annak elmaradása) talán még nagyobb 

jelentőséggel bírtak, mint a közös 

megállapodások. 

Egyesült Államok 

A G20 csúcstalálkozó előtti legtöbbet tárgyalt 

kérdés az volt, megegyezésre jut-e Donald 

Trump és Xi Jinping a szombat estére tervezett 

vacsorájukon a büntetővámok kérdésében. 

Amerika idén már 50 milliárd dollár értékű kínai 

importárura vetett ki 25 százalékos védővámot, 

és szeptemberben bejelentette, hogy ezt 

további 200 milliárd dollár értékű árura is 

kiterjeszti.  

A munkavacsorán végül megállapodtak, hogy az 

USA 90 napig elhalasztja ezt az intézkedést. A 

Fehér Ház által kiadott nyilatkozat szerint a 

találkozót mindkét fél „rendkívül 

eredményesnek” nyilvánította, Trump szerint 

„végtelen lehetőségeket” adott mindkét ország 

számára. Kína jelentős mennyiségű 

mezőgazdasági, energetikai, ipari és egyéb 



 

 

terméket fog vásárolni az Egyesült Államoktól a 

két ország közti kereskedelmi egyensúlyának 

javítása érdekében, azonban a pontos 

mennyiség, ütemezés még további egyeztetés 

tárgyát képezi. Emellett azonnali tárgyalásokat 

kezdenek a kikényszerített technológia-átadás, a 

szellemi tulajdonjogok védelme, a virtuális 

térben elkövetett támadások és adatlopások 

rendezésének kérdésében. Ha a felek 90 napon 

belül nem jutnak megegyezésre, az USA a 10 

százalékos importvámokat 25 százalékra emeli.6  

 

Az átmeneti fegyverszünet azonban még nem 

jelenti a kereskedelmi háború végét, a fent 

leírtak csupán a Fehér Ház közleménye, a két fél 

közös megállapodást nem adott ki. Amerikai 

elemzők szerint a kimenetet az is befolyásolja, ki 

fogja vezetni a tárgyalásokat, mik lesznek a 

követelések Kínával szemben. Az amerikai 

adminisztráció keményvonalas képviselői a kínai 

gazdasági modell teljes átalakítását követelnék, 

a pragmatikusabb hangok az USA által bírált 

kínai kereskedelmi és gazdasági gyakorlat 

megváltoztatását szeretnék. 7  Trump és Xi 

argentínai találkozója inkább csak időnyerés az 

amerikaiak számára, három hónappal 

elhalasztották a konfliktus rendezését, de érdemi 

megegyezésre nem jutottak. 

Trump találkozott a szaúdi koronaherceggel, 

Mohammed bin Salmannal is, akinek a jelenléte 

többek részéről tiltakozást váltott ki a Khashoggi 

gyilkosság miatt. Az USA adminisztrációját már 

korábban bírálták a szaúdi vezetéssel 

fenntartott kapcsolataik miatt, Trump azonban 

nem ragált élesen a kritikákra, és az alacsony 

olajárak miatt még elismerően is nyilatkozott a 

trónörökösről. Bár nem volt tervezett 

találkozója a koronaherceggel, a G20 előtt úgy 

nyilatkozott, nyitott a vele való eszmecserére.8 

Ebből végül egy rövid udvariassági beszélgetés 

lett a vezetők egyik találkozója során, de 

megbeszélésre nem került sor.9 

Ugyancsak elmaradt Trump és Putyin kétoldalú 

beszélgetése, bár ez eredetileg tervben volt. 

Trump twitterüzenetében pár órával azután 

mondta le a találkozót az újonnan fellángolt 

orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva, hogy a 

Kreml bejelentette, a Fehér Ház jóváhagyta 

azt.10 A találkozó elmaradásával nem kerültek 

megvitatásra a két vezető között olyan témák, 

mint az USA által bejelentett újabb lehetséges 

szankciók vagy a közepes hatótávolságú nukleáris 

rakéták korlátozásáról szóló szerződés 

felmondása.11 Trump és Putyin között végül csak 

egy rövid kézfogásra került sor a családi fotózás 

előtt. 

Kína 

A kínai sajtó véleménye szerint Xi Jinping kínai 

elnök az idei találkozón méltó módon képviselte 

Kína fontos és konstruktív szerepét a G20 

csúcson.12 A 13. találkozó alkalmával Xi Jinping a 

G20 tagokat arra szólította fel, hogy maradjanak 

nyitottak, együttműködők, innovatívok és 

befogadók. Továbbá figyelmeztetett, hogy a 

globális gazdaságban kritikus változások mennek 

végbe, de hozzátette, hogy Kína elkötelezte 

magát a reform és nyitás egy újabb körös 

folytatására, kiegészülve a szellemi tulajdon 

fokozottabb védelmével, és nagyobb hangsúlyt 

fog fektetni az importra.  

Ezeknek a jegyében egy négy pontos javaslatot 

terjesztett elő, melyben pontosan 

megfogalmazta, merre kellene tartania a G20-

nak és a világnak: 

1. Felszólította a G20 tagokat, hogy 

maradjanak elkötelezettek a nyitottság 



 

 

és az együttműködés felé, és őrizzék meg 

a multilaterális kereskedelmi rendszert. 

Kína továbbá elkötelezett a WTO 

megreformálásának szükségessége 

mellett. 

2. A nagyobb fokú együttműködés és a 

makroszintű politikai koordináció 

sürgetése. „Alkalmaznunk kellene a 

fiskális politika, a monetáris politika, 

valamint a strukturális reform hármas 

eszközét holisztikus szinten, hiszen ezek 

együttes alkalmazása biztosítani tudja a 

globális gazdaság erős, kiegyensúlyozott, 

fenntartható és befogadó növekedését.” 

– mondta beszédében a kínai elnök.13 

3. Felhívta az országok csoportjának 

figyelmét továbbá arra is, hogy az 

innováció ösztönzésével használják ki a 

digitális gazdaságban rejlő potenciált, 

főleg a reálgazdasági növekedés 

tekintetében. Azonban kiemelte, hogy az 

új technológiák alkalmazásával járó 

kockázatokat sem szabad figyelmen kívül 

hagyni, és ezekre a kihívásokra 

megfelelő jogi és szabályozási keretet kell 

biztosítani. 

4. Utolsó pontként a win-win 

együttműködések fontosságát 

hangsúlyozta, valamint a befogadó 

szellem megőrzését a globális fejlődés és 

az országok népeinek érdekében. 

 

Beszédének végén pedig arra kérte az 

országokat, hogy a G20 adjon egy új lendületet 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, hiszen az 

emberiség közös jövője múlik rajta.14  

Kína volt az egyike azon országoknak, aki vállalta 

a találkozót Mohamed bin Salmannal, a szaúdi 

koronaherceggel, amely sikeresnek mondható, 

hiszen Xi Jinping támogatásáról biztosította az 

országot, és megerősítették az 

együttműködésüket több területen is. A kínai 

elnök továbbá úgy fogalmazott, hogy Szaúd-

Arábia jelenti az egyik kulcspontját a közel-keleti 

és a Perzsa-öböl térség fejlődésének 

előremenetelében.15  A G20 találkozó keretein 

belül továbbá megbeszélést folytatott 

Oroszország és India vezetőivel is a kínai elnök, 

ahol Vlagyimir Putyin, Narendra Modi és Xi 

Jinping megegyezett, hogy növelik a háromoldalú 

együttműködést a világ békéjének, stabilitásának 

és fejlődésének előmozdításának az érdekében.16 

Xi Jinping a két ország vezetőjével külön-külön is 

találkozott, ahol a bilaterális kapcsolatok 

fejlesztéséről is megegyeztek. Narendra Modival 

főleg a két ország kapcsolatának a 

normalizálásáról, valamint egy gyorsabb és 

stabilabb együttműködési keret megalkotásáról 

esett szó. 17  Vlagyimir Putyinnal pedig a jó 

kapcsolatok megőrzése volt a megbeszélés 

tárgya, és annak a jeles évfordulónak a méltó 

megünneplése, hogy 2019-ben lesz 70 éve 

annak, hogy a két ország felvette egymással a 

diplomáciai kapcsolatokat.18 

További vezetőkkel is tartott megbeszélést Kína 

elnöke, többek között Törökország elnökével, a 

Japán miniszterelnökkel és a BRICS országok 

vezetőivel külön is. Erdogánnak szorosabb 

együttműködést, és a közös fejlődési lehetőségek 

eredményesebb kihasználását ajánlotta. 19  Abe 

Shinzoval megegyezett, hogy a két ország 

gyorsítani fogja a tárgyalásokat egy esetleges 

szabadkereskedelmi egyezményről a régión 

belül. 20  A BRICS országok vezetőinek 

találkozóján pedig egyetértés született a 

multilateralizmus fenntartása mellett.21 



 

 

 

A legnagyobb figyelmet azonban a már említett 

Donald Trump és Xi Jinping között lezajlott 

munkavacsora övezte. Kína látszólag könnyen 

beleegyezett a fegyverszünetbe, azonban a 

legújabb pekingi konszenzus szerint Kína és így a 

pekingi vezetés szerényebb szerepet fog vállalni 

(egy ideig - 2035) a világ ügyeiben, hogy a belső 

fejlődésre és belső problémáik megoldására 

tudjanak koncentrálni. Mivel tudták, hogy Trump 

győztesként akar erről a megbeszélésről távozni, 

így megadták neki azt, amit szeretett volna, 

azonban ez csak egy rövidtávú győzelem 

Amerika számára.22 

Oroszország 

Az idei G20 csúcstalálkozót leginkább az 

Egyesült Államok és kereskedelmi háborúi, 

illetve klímapolitikája uralta. Fontos eredménye 

lehetett volna a találkozónak, ha Vlagyimir 

Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai 

elnök meg tudtak volna állapodni a 

középhatótávolságú nukleáris ballisztikus 

rakéták rendezése ügyében – ebből az 1987-ben 

kötött egyezményből készül Washington 

egyoldalúan kilépni. Putyin és Trump közötti 

bilaterális találkozót, amely a G20 csúcs 

keretében valósult volna meg, hosszú hónapok 

óta szervezték, de az utolsó pillanatban a 

november 25-ei Kercsi-szorosban történt orosz-

ukrán összeütközés miatt végül meghiúsult.  

November 25-én Ukrajna Odesszából indult 

három hajója megpróbált átjutni a Kercsi-

szoroson keresztül az Azovi-tengerhez, de egy 

kisebb üldözéses dráma után a hajókat és 

legénységüket letartóztatta az orosz 

határrendészet. Ukrajna a nemzetközi és 

bilaterális egyezmények megszegésével vádolja 

Oroszországot, Moszkva azzal védekezik, hogy 

Kercsi-szoros orosz terület, és az engedély 

nélkül oda betévedő ukrán hajók határsértést 

követtek el.  

A szűk Kercsi-szoros hajózásáról Ukrajna és 

Oroszország 2003-ban állapodott meg: a 2003-

as szerződés értelmében mind Ukrajna, mind 

Oroszország hajói akadálytalanul, közösen 

használhatták a Kercsi-szorost, egy harmadik 

országnak pedig engedélyt kellett kérnie hozzá. 

A helyzet éppen a Krími-félsziget orosz 

bekebelezésével változott meg: innentől kezdve 

Moszkva a Kercsi-szorost saját területének 

tekinti, és a rajta való áthaladást engedélyhez 

köti. Mindkét fél elvi kérdést csinált az ügyből: 

amennyiben Ukrajna a Moszkva által 

megkövetelt, hivatalos folyamat szerint járna el, 

akkor azzal de facto elismerné, hogy a Krím-

félsziget orosz terület, amit nyilván nem fog 

megtenni. De ugyanez igaz az orosz oldalon is: 

ha Kreml enged Ukrajnának, és lemond a 

határellenőrzési szabályairól, azzal 

megkérdőjelezné Krím hovatartozását. 

 



 

 

Így Putyin buenos airesi útját szinte teljes 

egészében az Azovi-tenger ügye dominálta. 

Putyin végül egy rövid, tízperces találkozó 

erejéig megbeszélést tartott Donald Trumppal, 

szót váltott Emmanuel Macron francia 

államfővel, Justin Trudeau kanadai kormányfővel, 

és munkareggelit tartott Angela Merkel német 

kancellárral is az Alvear Palace Hotelben, ahol 

Putyin szállt meg. Mindegyik esetben a Kercsi-

szorosban történt incidens és a háborús 

eszkaláció elkerülése került szóba.23 Putyin erre 

azt válaszolta a partnereinek, hogy az incidens 

Ukrajna provokációja Kremllel szemben.24 Ha az 

összeütközés valóban egy mesteri módon 

megtervezett provokáció lett volna pontosan a 

G20-as csúcsra időzítve, akkor a terv sikerrel 

járt. Valószínűleg inkább másról van szó. A 

szakértők hónapok óta figyelmeztettek, hogy az 

Azovi-tenger egy potenciális konfliktusos zóna 

Oroszország és Ukrajna között, és az üggyel 

kapcsolatban októberben aggodalmát fejezte ki 

az Európai Unió is. 

 

Miközben Putyin nyugati partnereivel folytatott 

rövidebb találkozóin a Kercsi-szorosban történt 

konfliktus volt előtérben, keleti partnereivel 

egészen más párbeszédet tudtak folytatni. A 

G20 csúcs mellett Buenos Airesben sor 

kerülhetett úgynevezett RIC találkozóra 

(Oroszország, India, Kína) és egy BRICS (Brazília, 

Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) találkozóra 

is. Mindkét fórumon a világkereskedelemre 

fókuszáltak, a WTO reformját szorgalmazták, és 

elítélték az egyoldalú kereskedelmi 

korlátozásokat.25 

A G20 csúcs keretében Putyin találkozott Shinzo 

Abe japán miniszterelnökkel is, akivel az 

Oroszország és Japán közötti II. világháborút 

lezáró békemegállapodásról egyeztettek 26 , és 

találkozott Recep Erdogan török államfővel is, 

akivel a közös orosz-török projekteket beszélték 

át.27 

Fontos megállapodás született Buenos Airesben 

Vlagyimir Putyin és Mauricio Macri argentin 

elnök között. A két ország megegyezett az 

atomenergia békés célú felhasználásáról. Ennek 

keretében az orosz atomenergetikai vállalat, a 

Roszatom több üzleti lehetőséghez jutna 

Argentínában. Ez különösen amiatt is érdekes, 

mert egy hónappal ezelőtt Argentína Kínával 

egyezett meg a negyedik argentin atomerőmű 

építéséről, amely mintegy 8 milliárd dollárból 

épülne meg28. Tehát Putyin által tető alá hozott 

új megállapodás közvetlen konkurenciát jelent 

Kínának is. 

A G20 csúcs Moszkvát érintő legfontosabb 

megállapodása pedig minden jel szerint Vlagyimir 

Putyin és a szaúdi koronaherceg, Muhammed bin 

Salmon között jött létre. Az elmúlt hónapokban 

tapasztalt jelentős olajárcsökkenés miatt a két 

ország abban állapodott meg, hogy 2019-ben 

koordinálják a kőolaj-politikájukat, és csökkentik 

a kőolaj kitermelését.29 Ezek a lépések minden 

bizonnyal az olajárak újabb globális 

növekedéséhez vezethetnek majd. 

Európai szereplők a csúcstalálkozón 

Nagy-Britannia 

A csúcstalálkozón való felszólalásakor Theresa 

May biztosította hallgatóságát, hogy ő lesz Nagy-

Britannia miniszterelnöke a Brexit során, és nem 

mond le erről a pozíciójáról. A G20-ak 



 

 

találkozóját jó lehetőségnek nevezte meg az 

Európai Unió elhagyásának mikéntjéről való 

egyeztetésekhez, a miniszterelnök bizakodó, 

hogy sikerül a világgazdaság számára kedvező 

megállapodásra jutni. 30  

Theresa May, az első brit miniszterelnök, aki 

Buenos Airesbe látogatott, Mauricio Macrival 

való találkozását megelőzően megjegyezte, 

hogy nem változott Nagy-Britannia álláspontja a 

Falkland-szigetekkel kapcsolatban. Ettől 

függetlenül a két ország kapcsolatai javuló 

tendenciát mutatnak, és a tárgyalások során is a 

kereskedelemre fókuszáltak.31 

May és Abe Shinzo japán miniszterelnök 

találkozója során az utóbbi fél a megállapodás 

nélküli Brexit elkerülésének fontosságát 

hangsúlyozta, hogy az átláthatóságot és 

stabilitást kedvelő japán befektetők ne veszítsék 

el bizalmukat.32 

Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg 

első alkalommal találkozott Theresa May brit 

miniszterelnökkel, aki határozottan felszólította 

a meggyilkolt újságíró, Jamal Khashoggi halálát 

vizsgáló török hatóságokkal való 

együttműködésre. 33 

Franciaország  

Emmanuel Macron francia miniszterelnök 

Mohammed bin Salmannal folytatott találkozója 

során Mayhez hasonlóan a Kashoggi 

gyilkossággal kapcsolatos nyomozásnak és a 

szaúdi fél közreműködésének fontosságát 

hangsúlyozta.34 

A közös kommüniké aláírását győzelemnek 

nevezte Macron, ugyanis a csúcstalálkozó 

lezártát megelőzően félő volt, hogy az Egyesült 

Államokkal való megegyezés elmaradhat. A 

WTO jelenlegi működésének kritikájában 

azonban meg tudtak állapodni a felek.35 

Narendra Modi indiai miniszterelnökkel 

folytatott bilaterális találkozója során 

megegyeztek a két ország stratégiai 

partnerségének további elmélyítésében, többek 

között a kereskedelem és az emberek közötti 

kapcsolatok megerősítésével.36 

Németország  

Angela Merkel kancellár Argentínába tartó 

gépének meghibásodása után kisebb késéssel 

érkezett meg a csúcstalálkozóra, aminek 

köszönhetően megszületett a G20 

történetében a legkevesebb nőt szerepeltető 

csoportkép, melyen csak Theresa May és 

férfiak láthatóak.  

Merkel kifejezte elismerését a házigazda 

Argentína felé, aki életben tartotta a 

hamburgi találkozó folyamán 

megfogalmazott célokat. 37 

Vlagyimir Putyin felé határozottan 

kommunikálta a kancellár az ukrán hajók 

lefoglalásával kapcsolatos egyet nem 

értésétét, és az Azovi-tengeren való 

navigáció szabadságának biztosítása a 

Donald Trumppal folytatott beszélgetése 

során is felmerült.38 
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