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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol röviden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan értékelhető
az idei G20-as csúcstalálkozó?”

Török Zoltán

A

hamburgi G20-as találkozóról leginkább az erőszakos utcai tiltakozások,
valamint a diplomáciai érdekességek (pl. az első hivatalos Trump–Putyintalálkozó, Ivanka Trump beugrása a tárgyalásokra stb.) jutottak el a média
szűrőjén keresztül a hírekre fogékony közönséghez. A kommentárok meglehetősen visszafogottak voltak a találkozó eredményeit illetően: sokat nem haladt előre
a világ a csúcstalálkozó során. Sőt, többen éppenséggel visszalépésről beszélnek
amiatt, hogy a közösen elfogadott közleménybe az USA nyomására bekerült a
szabadkereskedelmet korlátozó, legitim védőeszközök használatának az engedélyezése. Különösen sok híradás szólt a zárónyilatkozat elfogadásának a nehézségeiről,
illetve a tárgyalások több ponton történt megakadásáról. Egeret szültek a hegyek?
Kudarcnak tekinthető a világ húsz vezető gazdaságának a csúcstalálkozója? Szerintem nem. Ahhoz, hogy reálisan tudjuk értékelni a G20-as csúcstalálkozót, érdemes
megnézni azt, hogy mi is valójában maga a G20, milyen célokat szolgálnak a
csúcstalálkozók, és milyen tervekkel, milyen előzményekkel vágtak bele a hamburgi
rendezvénybe.
A G20 a világ legjelentősebb tizenkilenc gazdaságát jelentő országnak és
– huszadikként – az Európai Uniónak a politikai és jegybanki vezetőit tömörítő
szervezet. Együttesen a globális gazdasági teljesítmény és kereskedelem több mint
négyötödét, a Föld népességének kétharmadát teszik ki. A G20-ak célja a gazdasági és biztonságpolitikai kérdések egyeztetése, a globális gazdasági prosperitás
és a pénzügyi stabilitás fenntartása. A jelentőségét az adja, hogy fórumot biztosít a
résztvevők számára, amelyen a vezetők találkozni és egyeztetni tudnak egymással.
Amikor az álláspontok megegyeznek vagy hasonlóak, akkor lehet haladást elérni; ha
jelentősen eltérnek, akkor erre nincs lehetőség.
2017 nyarán az utóbbi eset állt fenn. Donald Trump a szabadkereskedelmet, a
klímavédelmet és a migrációt ellenző politikai programmal nyerte meg az amerikai
elnökválasztást. Ezektől az elvektől nem fordult el az utóbbi hónapokban sem. Irreális
lett volna azt gondolni, hogy éppen a hamburgi G20-as csúcstalálkozón változtatja
meg az álláspontját ezekben a kardinális kérdésekben. Trump üzletemberként
éppen e területeken elért és a G20-ak által is támogatott haladásnak a nyertese volt:
vállalkozása mind a nemzetközi terjeszkedés, mind pedig az olcsó vendégmunkások
alkalmazása révén profitált. Így a politikai retorikája mögül hiányozhat a valódi
meggyőződés. Mindazonáltal a globalizációnak nemcsak nyertesei, de vesztesei is
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vannak – amire a G20-as találkozókon rendre megjelenő, hangos ellentüntetők is
felhívják a figyelmet. Éppen ezért fontosnak tartom újragondolni azt, hogy milyen
elvek és szabályok mentén haladjon előre a világ. Az utcai tüntetők üzenetei közül
egynéhány – Trump sajátos olvasatában – a tárgyalóasztaloknál is megjelent.
Összességében azt gondolom, hogy az előzmények ismeretében a hamburgi
G20-as találkozót nem lehet kudarcnak tekinteni. Csoda nem történt, a papírforma
beigazolódott. Trump különutassága annak a szimptómája és politikai leképeződése, hogy a globális szabadkereskedelem nem mindenki számára egyformán
előnyös, sőt vannak vesztesei is. Az utca hangja – noha redukált és eltorzult formában – megjelent a tárgyalótermekben is. E ténnyel pedig kezdenie kell valamit a
világ legjelentősebb országainak. Érdemes átgondolni tehát, hogy miképpen kellene
változtatni azon az úton, amelyen az elmúlt néhány évtizedben haladt a világ. Az én
olvasatomban ez az üzenete a hamburgi G20-as találkozónak.

Nagy Sándor Gyula

A

G20-csúcstalálkozó évek óta a globalizációellenes tüntetők felvonulási tere:
több figyelmet kapnak ilyenkor a médiától, mint a világ húsz legerősebb gazdasági hatalmának összegyűlt vezetői. Jóformán minden figyelmet magukra
tudnak vonni azzal, hogy összecsapnak a rendőrökkel, utakat zárnak le, tüzeket
gyújtanak, illetve akadályozzák a csúcstalálkozó és a kapcsolódó eseményeik logisztikáját. Ennek ellenére a G20-as találkozóknak igenis van értelmük, hiszen a
világ vezetőinek nem árt legalább évente egyszer leülniük, hogy átbeszéljék a legfontosabb, a világ talán minden államát érintő kérdéseket. Talán azonban még ennél
is nagyobb jelentőségük van a vezetők közötti bilaterális találkozóknak, illetve a „folyosói beszélgetéseknek”.
Az idei csúcstalálkozó témái közül a legaktuálisabb a párizsi klímaegyezmény
ügye, amelynek kapcsán kiderült, hogy a Trump-adminisztráció tartja magát azon
szándékához, miszerint kilép a szerződés kötelékéből. Ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy a többi ország viszont kiállt az egyezmény betartása mellett. Mi több,
a csúcstalálkozó végén elfogadott akciótervben szerepel az a kitétel, hogy minden
állam középtávon kivezeti a kedvezményes lakossági benzinvásárlást, hogy ezzel
racionálisabbá tegyék a fosszilis üzemanyagok fogyasztását.
Szintén említésre méltó, hogy mind a Világkereskedelmi Szervezet (WTO),
mind a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerepének az erősítéséről is szó van a
nyilatkozatokban. Habár ez a korábbi években is így volt, azonban Trump szabadkereskedelem-ellenes megnyilvánulásai miatt idén ez nem volt magától értetődő.
A zárónyilatkozat külön kitér a szabadkereskedelem fontosságára, illetve arra, hogy
annak előnyei azon társadalmi csoportok számára is érezhetőek legyenek, amelyek
eddig nem tartoztak a haszonélvezői közé. A szabadkereskedelem „hívei” a Japán
és az EU között kötendő megállapodás bejelentése kapcsán is örvendezhetnek, bár
az bizonyos mezőgazdasági termékekre továbbra is megtartja a korlátozásokat.
4

Külügyi és Külgazdasági Intézet

2017/13
A csúcstalálkozó egyik legkínosabb epizódja Enrique Nieto mexikói és Trump
amerikai elnök találkozója volt, amelyen Trump egy újságírói kérdésre megerősítette,
hogy továbbra is „abszolút” azt akarja, hogy Mexikó fizesse a déli határ mentén
épülő fal költségeit. Nieto arckifejezésében benne volt Mexikó válasza. Egy másik,
eléggé szembetűnő jelenség pedig az volt, hogy a brazil elnök, Michel Temer a nyilvános eseményeken is szinte magányosan álldogált: gyakorlatilag senki sem állt
szóba vele. Ez a helyzet azonban nagyon jól jött Mauricio Macri argentin elnöknek, aki viszont „ellopta a showt”, és láthatóan remekül kihasználta a találkozót a
nemzetközi kapcsolatai építésére. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy Argentína
vette át a G20-ak soros elnökségét, így jövőre Buenos Airesben rendezik meg a
csúcstalálkozót.
Összességében az mondható, hogy a G20-csúcstalálkozó egyetlen téren sem
hozott se áttörést, se váratlan fejleményeket. A legnagyobb tétje az eseménynek
Angela Merkel német kancellár számára volt, aki a szeptemberi szövetségi parlamenti választások előtt nemcsak az európai, hanem a nemzetközi nagypolitika
meghatározó szereplőjeként és „deal brokereként” is akart tetszelegni. Ez, elsősorban Trump miatt, most nem sikerült neki. Ennek ellenére Merkel teljesítménye és
fellépése – megmutatta, hogy Európa a Brexit után is meghatározó szereplője a
világnak – a közemberek számára várhatóan meggyőző lesz, még ha az utcai tüntetések képei el is vonták tőle a rivaldafényt.

Dobos Balázs

A

z idei, Hamburgban rendezett G20-csúcs várható eredményei kapcsán Angela
Merkel kancellár igyekezett már jó előre mérsékelni az elvárásokat. Ennek
elsődleges okaként a G20-csoport által a nemzetközi kereskedelem és klímapolitika terén képviselt eddigi konszenzustól való amerikai eltávolodás tekinthető.
Félő volt ugyanis, hogy a világ legnagyobb gazdaságai által korábban visszafordíthatatlan folyamatként kezelt világkereskedelmi liberalizáció és a klímaváltozással
szembeni fellépés látványos törést szenved a találkozón. A csúcsot megelőzően,
illetve annak első napján a baljós jelek valóban egyre gyűltek: a Trump-kormányzat
büntetővámok kivetését helyezte kilátásba az Amerikai Egyesült Államokba irányuló
acélexporttal szemben, amire válaszul az Európai Bizottság gyors ellenlépésekkel
fenyegetőzött – mindez egy kereskedelmi háború képét vetítette előre. Mindeközben a nemzetközi sajtóban vezető hír volt, hogy a liberális kereskedővárosban,
Hamburgban, a globalizációellenes tüntetők és a rohamrendőrök összecsapásai
következtében gyakorlatilag eluralkodott az erőszak.
Míg ez utóbbi a sérültek mellett leginkább a hamburgi polgárok életét nehezítette
meg, illetve rossz politikai üzenetet hordozott, addig egy esetleges amerikai–európai kereskedelmi háború kibontakozása már az Atlanti-óceán mindkét oldalán
komoly hatással járna.
Hogyan értékelhető az idei G20-as csúcstalálkozó?
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Ami az ügy kontextusát illeti, az USA Népszámlálási Hivatala (U.S. Census
Bureau) adatai szerint az Egyesült Államokkal szembeni német kereskedelmi többlet tavaly mintegy 65 milliárd dollárra rúgott (ennél többet csak Kína és Japán tudott
elérni). Ez a becslések szerint közel 1 millió feldolgozóipari állásnak felelt meg.
Ráadásul amerikai részről gyakran elhangzik a „német” euró alulértékeltségének
a vádja, vagyis hogy az eurózóna a jelenlegi formájában alapvetően járul hozzá a
német export versenyképességéhez, mivel ha még létezne a német márka, az mintegy 30 százalékkal többet érne az eurónál. Adódik tehát a kérdés, hogy az Egyesült
Államok milyen intézkedésekkel (vámok, korlátozások vagy egyéb szigorítások bevezetésével) kívánja egyensúlyba hozni a külkereskedelmi mérlegét. Erre az egyik
válasz az európai acélexportra kivetendő büntetővám lehetett volna, és félő volt,
hogy ez a lépés a G20-csúcsra is rányomja a bélyegét.
A baljós előjelek ellenére Angela Merkel végül sikerrel vezényelte le az eseményt,
és bár átütő eredményt nem ért el – az talán amúgy is lehetetlen lett volna –, a
helyzetből kihozta a lehető legtöbbet: a felek olyan zárónyilatkozatot fogadtak el,
amelyben az aláírók hitet tettek a nyitott piacok, a kölcsönösen előnyös kereskedelem, valamint a protekcionizmus elleni küzdelem mellett, elismerve a legitim
kereskedelmi védelmi eszközök szerepét is. Ez utóbbi egyértelműen Donald Trump
irányába tett gesztus volt, azonban a dokumentum még ezzel együtt is előrelépést jelentett a korábban – a G7-csoport szicíliai csúcstalálkozóján – elfogadott,
a kereskedelem előnyei kapcsán jóval óvatosabban fogalmazó, 2017. május 27-i
taorminai zárónyilatkozathoz képest.
Egyrészt egy természetes folyamat, hogy a hivatalos amerikai álláspont „enyhült”
az elnökválasztási kampányban elhangzott ígéretekhez képest, másrészt azonban
az Európai Bizottságnak az acélra kivetendő amerikai büntetővámok ötletével szembeni határozott fellépésének is jelentős szerepe lehetett a visszakozásban. Ezzel
talán a tényleges kereskedelmi háború veszélye is lekerül a napirendről. Ugyanakkor
az euróval és a német kereskedelempolitikával szembeni amerikai ellenérzéseket
szem előtt tartva erősen kérdésesnek tűnik, hogy meddig tarthat a viszonylagos
csend.
Addig is, az Egyesült Államok és a G20-csoport többi tagja között a leglátványosabb törés minden bizonnyal a klímapolitika területén marad. Míg az USA kivonul a
párizsi egyezményből, addig a G20 többi tagja hitet tesz a folyamat visszafordíthatatlansága mellett. Az amerikai üzenet egyértelmű, de elsősorban nem a nemzetközi
közösségnek, hanem Donald Trump otthoni táborának szól. Az amerikai politika befelé fordulása ezzel egyre látványosabbá válik, ami egyszerre jelent komoly kihívást,
de legalább ugyanakkora esélyt is Európa számára, hogy végre megtalálja a saját
világpolitikai szerepét. Ebből a szempontból tehát mindenképpen hozott előrelépést
a hamburgi G20-as csúcstalálkozó.
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Goreczky Péter

H

a a világ tizenkilenc legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő
G20-csoport történetét valaki egy fotóalbumban szeretné bemutatni, akkor
abba minden bizonnyal olyan csoportképek kerülnének be az egyes csúcstalálkozókról, amelyeken a részt vevő állam- és kormányfők több sorban állva,
együtt pózolnak, egységet és eltökéltséget kifejezve. A 2017. július 7–8-án lezajlott
hamburgi csúcstalálkozó hangulatát azonban sokkal jobban kifejezné, ha nem egy,
hanem két külön fotó kerülne be a képzeletbeli albumba: az egyiken Donald Trump,
a másikon pedig a többi ország vezetője szerepelne. És ha már – Kínának hála – a
nemzetközi együttműködések jelölésében elterjedtek a matematikai képletek (lásd
például a közép- és kelet-európai országokkal való együttműködésre használt 16+1,
illetve az észak-európai országokkal folytatott párbeszédet jelölő 5+1 formulát), akkor a 2017-es hamburgi rendezvényről szóló oldal címe „a G19+1 csúcstalálkozója”
is lehetne.
A csoport éves csúcstalálkozóinak 2008 óta tartó történetében ugyanis most
először nem sikerült olyan zárónyilatkozatot elfogadniuk a résztvevőknek, amely a
világ népességének kétharmadát kitevő és a gazdasági teljesítményének mintegy 80
százalékát adó államoknak a napirendre vett ügyekben való teljes egyetértését fejezi
ki. A csúcstalálkozó központi témáját jelentő klímavédelem ügyében a zárónyilatkozatban az Egyesült Államok különállását kellett rögzíteni, míg a szabadkereskedelem
témájánál szintén Trump elnök ellenállása miatt került be a szövegbe, hogy a G20
elismeri a „legitim védőeszközök szerepét a kereskedelemben”. Ez utóbbi, homályos
megfogalmazás tökéletesen megfelel Trump bezárkózó politikájának, de feltehetően örömmel fogadja az ilyen kiskapukat Kína is, amely továbbra sem nevezhető a
szabadkereskedelem és az akadálymentes tőkeáramlás bajnokának.
A rendezvényen kiemelt figyelmet kapott az USA elnökének első személyes
találkozója Vlagyimir Putyinnal, amelyet a csúcstalálkozó közben tartottak meg.
A tervezettnél jóval hosszabbra nyúlt beszélgetésből az orosz elnök egyértelműen
jól jött ki, hiszen egyenrangú félként, hosszan tárgyalhatott az Egyesült Államok vezetőjével – ilyen alkalomra az előző elnöki periódusban nem adtak számára esélyt.
Sőt, a Hamburg után közzétett Twitter-bejegyzésében Trump elnök leszögezte: „Itt
az idő előre lépni, és konstruktívan együttműködni Oroszországgal!” Úgy tűnik, az
amerikai elnök ezzel zárójelbe tette Oroszországnak azokat a lépéseit (az ukrán válságban és a szíriai polgárháborúban játszott szerepe, az amerikai elnökválasztásba
való feltételezett beavatkozása), amelyek az elmúlt években csaknem hidegháborús szintre hűtötték a két ország kapcsolatát. Mindössze egy nappal korábban, a
lengyelországi látogatása során Trump Oroszország kapcsán még az agresszió új
formáit emlegette, és felszólította a Kremlt, hogy hagyjon fel a destabilizáló lépésekkel. A látványos pálfordulás meglehetősen csüggesztő üzenet lehet mindazoknak,
de elsősorban a lengyeleknek, akik az USA támogatására számítanak Oroszországgal szemben. Emellett azt is jelzi, hogy a következő időszakban az eddigieknél
kiszámíthatatlanabb amerikai külpolitikára kell felkészülni.
Hogyan értékelhető az idei G20-as csúcstalálkozó?
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Magán a csúcstalálkozón sem az észak-koreai rakétakísérletek, sem az Európát
érintő bevándorlás kapcsán nem született egységes állásfoglalás vagy akcióterv.
E téren szintén tetten érhető a G20-csoportnak a jellegéből adódó megosztottsága:
ami egyes tagországok számára a létüket fenyegető kockázat, azt a csoport másik
része nem feltétlenül tekinti globális kihívásnak.
Érdemes egy gondolat erejéig kitérni Afrikára is, hiszen a csúcstalálkozó témái
között szerepelt a kontinens fejlődésének az elősegítése is. Az útjára indított G20–
Afrika Partnerség és a vonatkozó dokumentum ugyanakkor éppen azokra a kritikus
tényezőkre nem keres megoldást, amelyek következtében az afrikai országok többségének hosszú évek óta nem volt esélyük a fejlődés útjára lépni: polgárháborúk,
terrorizmus, járványok, felelős politikai vezetés hiánya.
„A világunk még sosem volt ilyen megosztott” – idézte a Washington Post a
hamburgi csúcs egy másik résztvevőjét, Emmanuel Macron francia elnököt, aki ezzel a lehető legtömörebben foglalta össze a G20-találkozó eseményeit. A csatatérré
vált hamburgi utcák pedig hatásos színpadi díszletként segítettek mindezt látványosan bemutatni a közvélemény számára is.
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