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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rö-
viden 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: „G20-csúcs 
csúcsértekezlet nélkül: miért maradt el a Trump–Putyin-találkozó?”

AckermAnn Sándor

November 29-én Donald Trump egy rövid Twitter-üzenetben közölte a vi-
lággal, hogy mivel az ukrán hajók és tengerészek nem kerültek vissza 
Oroszországból Ukrajnába, mindkét fél számára jobb lesz, ha elmarad a 

tervezett Trump–Putyin-találkozó. Az amerikai elnök ezzel a november 25-én, 
az Azovi-tengeren történt incidensre utalt, amelynek során a Kercsi-szorosnál az 
orosz határőrség hajói tüzet nyitottak három ukrán hajóra, majd lefoglalták azokat, 
a legénységet pedig őrizetbe vették. Az előzetesen Moszkvában és Washingtonban 
is nagy előkészületekkel várt találkozót így az utolsó pillanatban az amerikai elnök 
lemondta. Az elmúlt néhány év orosz–amerikai kapcsolatainak ismeretében is ne-
héz megmondani, hogy mi lehetett a döntés valódi oka.

Moszkvában a nagy nemzetközi visszhangot kiváltó azovi-tengeri incidens elle-
nére is az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy létrejön a két államfő Buenos Aires-i 
találkozója a G20-csúcson. Bár az amerikai külügy elítélte az orosz agressziót, maga 
Trump elnök hivatalosan nem foglalt állást, csupán annyit mondott, „nem tetszik 
neki”, ami a Kercsi-szorosnál történt, de a véleménye kialakítása előtt megvárja a 
szakértői jelentéseket. Trump kommunikációjából jól látszik, hogy igyekszik mérsé-
kelten közelíteni Moszkvához: továbbra is kerüli a Kreml nyilvános, erős bírálását, 
miközben tettekben egyre inkább úgy tűnik, hogy nem kíván engedékeny lenni a 
putyini vezetéssel. Erre utal a rövid és közepes hatótávolságú rakétákról szóló szer-
ződés (INF) lehetséges felmondása körüli vita, valamint az orosz gazdaság elleni 
szankciók fenntartása, illetve további kiterjesztése is.

Annak, hogy a Kremlben a feszült légkör ellenére arra számítottak, hogy meg-
tartják Argentínában a két vezető találkozóját, részben az volt az oka, hogy bár a 
nemzetközi sajtóban mindenhol foglalkoztak az azovi-tengeri esettel, politikai te-
kintetben csak a korábbiakhoz hasonló bírálatok érték Moszkvát – annak ellenére, 
hogy az incidens fordulópont volt az ukrajnai krízisben: először fordult elő ugyanis, 
hogy orosz és ukrán erők egy fegyveres konfliktusban, nyíltan találkoztak egymás-
sal. Az elítélő politikai nyilatkozatok mellett azonban nem nehezedett komolyabb 
nyomás Moszkvára az esetet követően sem, így ott a tervezett találkozó megvaló-
sulásában is bízhattak.

Trump bejelentését követően Moszkvában látszólag nem tulajdonítottak nagy 
jelentőséget az ügynek. Dmitrij Peszkov, az orosz Elnöki Adminisztráció szóvivője 
szerint így legalább „felszabadul az orosz elnök napirendjében néhány extra óra, 
amelyet hasznos találkozókkal tölthet ki”. A kommunikált optimizmus mögött 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1068181367857397760
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azonban ekkora várakozások után bizonyára elég nagy lehetett a csalódottság. 
Ennek ellenére Trump említett Twitter-üzenetét követően a Kreml úgy nyilatkozott, 
hogy az orosz elnök továbbra is nyitott a kétoldalú találkozó (későbbi) iránt, s várja, 
hogy az amerikai fél is partner legyen ebben. Vlagyimir Putyin tehát láthatóan és 
egyértelműen azt igyekszik bizonyítani a világnak, hogy ő kész a párbeszédre, szíve-
sen beszélne a vitatott kérdésekről, problémákról, ám Washingtonban elzárkóznak 
ettől. Ilyen tekintetben Trump részéről elhibázott döntésként értékelhető a hivatalos 
egyeztetés utolsó pillanatban történt lemondása, hiszen az megfelelő alkalmat biz-
tosított volna arra, hogy elmondja a véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Trump ugyanakkor láthatóan nagyon óvatosan – s többnyire nem túl kon-
zekvensen – viszonyul a Moszkvával ápolt kapcsolatokhoz. Eközben az elnöki 
ciklusa felénél egy dolog biztosnak látszik: az „oroszkérdés” – benne az amerikai 
választásokba történt orosz beavatkozás, illetve Trump és körének kétes orosz 
kapcsolatai – az egész ciklust tematizálni fogja. Vélhetően éppen emiatt döntött 
amellett, hogy az Azovi-tengeren történt incidens kapcsán – amit az euroatlanti 
szövetségbe tartozó államok nagy része újabb orosz agresszióként értékelt – nem 
foglalt azonnal állást. A két elnök között az idén nyáron lezajlott helsinki csúcsta-
lálkozót követően így most ismét elkerülte, hogy komolyan, szemtől szembe bírálja 
orosz kollégáját.

kAiSer Ferenc

A két elnök egy rövid találkozót megejtett ugyan a G20-csúcson – a részt vevő 
állam- és kormányfők közös fényképezése előtt váltottak néhány szót, ami-
kor is (a hivatalos tájékoztatók szerint) csupán a „kercsi incidens” kapcsán 

ütköztették az eltérő álláspontjukat –, a tényleges és hónapokon át egyeztetett, elő-
készített csúcstalálkozó azonban elmaradt. Mi lehet ennek a valódi oka?

Washington részéről a hivatalos indok az Ukrajna ellen legutóbb végrehaj-
tott orosz „agresszió” volt. A három, haditengerészeti szempontból minimális 
fenyegetést jelentő ukrán hadihajó – egy vontató és két ágyúnaszád – elfogása, 
legénységük „túszul ejtése/letartóztatása” valóban egyértelmű és elfogadható 
magyarázatnak tűnik egy ilyen jelentős diplomáciai lépés meghozására. (Moszk-
va természetesen Kijevet vádolta: szerinte az ukránok „provokálták ki” az orosz 
„önvédelmi” lépéseket. Ám azt mindenképpen le kell szögezni, hogy Oroszor-
szágnak legalábbis vitatható volt a jogalapja, amelyre hivatkozva – nyugodtan 
mondhatjuk – „túlreagálta” a történteket.) Amennyiben ugyanis megtörtént volna 
a két elnök találkozója, az orosz vezetés azt úgy kommunikálhatta volna, hogy az 
incidens kapcsán még Washington is nekik ad igazat. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok nyilván ebbe nem mehetett bele. Ukrajna támogatása, azaz egy hasznos és 
Washingtonra teljes mértékben rászoruló szövetségesnek, illetve a bizalmának a 
megnyerése is megért egy ilyen – lényegében kockázat nélküli – szimbolikus lépést. 
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Trump ezzel egyébként az európai NATO-szövetségeseknek is üzent: bár Washing-
ton egyre inkább a Csendes-óceán térségére fókuszál, de a figyelme nem lankad az 
„öreg kontinens” irányába sem.

Az orosz–amerikai viszony másik feszítő pontja a közepes és rövid hatótávol-
ságú rakétákról szóló INF-megállapodás körüli vita. Ebben az Amerikai Egyesült 
Államok az offenzív fél, hiszen Trump elnök arra hivatkozva lebegtette meg a szer-
ződés felmondását, hogy Moszkva megsértette azt. (Ezt természetesen Putyin 
elnök határozottan cáfolja.) Véleményem szerint azonban ez a kérdés nem játszott 
érdemi szerepet Washington döntésében, hiszen mivel még nem történt meg a 
szerződésből való kilépés, a diplomáciai logika inkább azt diktálta volna, hogy a 
felek közvetlenül egyeztessenek. (Példa lehet Trump Észak-Korea ellenében alkal-
mazott tárgyalási stratégiája.) Ráadásul majdnem minden szakember véleménye 
megegyezik abban, hogy a kilépésre vonatkozó bejelentés fő oka nem is Orosz-
ország, hanem a szerződésben nem részes Kínai Népköztársaság volt, amely 
zavartalanul fejleszti a saját közepes hatótávolságú rakéta- és robotrepülőgép-ar-
zenálját. Amennyiben viszont Trumpnak és az amerikai diplomáciának az a célja, 
hogy Pekinget is bevonja a megállapodásba, akkor arra Putyin támogatásával sok-
kal nagyobb esélye van/lenne.

Hivatalosan nem hangzott el ugyan, de a csúcstalálkozó elmaradásában 
az amerikai elnök elleni vizsgálat is szerepet játszhatott. Akkor, amikor Robert 
Mueller különleges ügyész sorra vádolja meg Trump volt és jelenlegi embereit 
– és természetesen közvetve az elnököt is – az oroszokkal való összejátszással, az 
adminisztráció nem biztosíthat akkora „ziccert” a Demokrata Pártnak, illetve az el-
nökkel (nem minden ok nélkül) ellenséges sajtónak, amelyet az jelentene, ha Trump 
egy hosszas négyszemközti beszélgetést folytatna Putyinnal. (Hiszen azon nyilván 
a bizonyítékok eltüntetéséről egyeztetnek…) Az Egyesült Államok elnökének tehát a 
saját jól felfogott érdeke is azt diktálta, hogy akkor, abban a helyzetben ne találkoz-
zon az orosz elnökkel.

ilyASh GyörGy

A szavak és a tettek megkülönböztetése gyakran fontos lehet a nemzetközi kap-
csolatok tanulmányozásában is. A Donald Trump elnökségét és külpolitikáját 
elemző szakértők előszeretettel hívják fel a figyelmet arra, hogy az Orosz-

ország és különösen Putyin elnök irányába megfogalmazott „puha” retorika csak 
elfedi a „kemény” tetteket: az olyan, az orosz gazdaságot és nemzetbiztonságot be-
folyásoló lépéseket, mint a szankciós politika kiterjesztése, jelentős fegyvereladások 
Ukrajnának, a NATO jelenlétének erősítése a Balti-tenger térségében, Lengyelor-
szágban stb. Ez a megkülönböztetés és a kapcsolódó értékelések – minden tényt 
figyelembe véve – megalapozottnak tűnnek.
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Érdemes tehát ezt az értelmezési alternatívát Trump és Putyin közti, a G20-ak 
Buenos Aires-i csúcsértekezletéhez kapcsolódó, rögtönzött informális egyeztetés 
kapcsán is hasznosítani. Egyértelmű, hogy Donald Trump elnök a Kercsi-szoros-
ban lezajlott orosz–ukrán incidens és az azt követő orosz döntések (ukrán katonák 
bebörtönzése, a hajók lefoglalása stb.) miatt lemondta a hivatalos találkozót és a 
tárgyalást. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy később mindkét ország kormány-
zata megerősítette, hogy egy rögtönzött informális párbeszéd mégis megvalósult 
a két elnök között. Ezúttal az amerikai elnök Oroszországgal szembeni „keménysé-
ge” retorikai és szimbolikus szinten is elfedte azt a kezdetektől fogva következetes 
trumpi megközelítést, amely szerint „Oroszország olyan stratégiai vetélytárs, rivális, 
amellyel párbeszédet szükséges folytatni”.

Oroszország és Putyin számára a rögtönzött Buenos Aires-i informális párbe-
széd (és Trump Moszkvával kapcsolatos alapvető álláspontja) kielégítő eredmény 
(bár kétségkívül a teljes értékű találkozóra számítottak), és teljesen egybevág az 
orosz külpolitika főbb célkitűzéseivel. Az új, policentrikus világrend kialakítását, 
amelyben Oroszország megkerülhetetlen szereplő (ha nem is gazdasági, de katonai 
és politikai nagyhatalom), a Putyin-kormányzathoz közeli agytrösztök is szorgal-
mazzák. Ez az orosz pozicionálás arra is rávilágít, hogy Oroszország számára miért 
tűnnek rövid távon kedvezőnek bizonyos események. Gondoljunk itt például az 
INF-szerződés körüli feszültségekre és a nemzetközi biztonsági rendszer átmeneti 
instabilitására, amelyek mind a nemzetközi biztonsági rendszer „újratárgyalása” irá-
nyába mutató fejlemények, akárcsak a START III (a hadászati támadófegyverzetek 
csökkentéséről szóló) szerződés érvényességének 2021-es lejárata (nem is említve 
mindezeknek az orosz hadiiparra és fegyverexportra gyakorolt hatásairól). Azon-
ban hangsúlyozni szükséges, hogy Oroszország számára nagyon fontos, hogy az 
euroatlanti szövetségi rendszerünkkel a jelentősebb konfliktust elkerülje: célja sok-
kal inkább a jelenlegi nemzetközi rendszeren belül saját szerepének növelése és 
felértékelése.

Oroszország külpolitikai célkitűzései és belpolitikai érdekei, szükségletei szá-
mára a gazdasági szankciók rendszere jelenti a legnagyobb kihívást, különösen 
közép- és hosszú távon, hiszen az orosz gazdaság gyengesége alááshatja a más 
területeken elért eredményeket. Az oroszok nem számítanak arra, hogy a szankciós 
rendszer a közeljövőben megszüntethető, ugyanakkor a további kiterjesztésének a 
megakadályozása reális célkitűzés. A Donald Trumppal szembeni pozitív hozzáál-
lásuk részben abból fakad, hogy bíznak az újraválasztásában, illetve abban, hogy 
a második elnöksége alatt nagyobb mozgásteret biztosít majd az orosz–amerikai 
kapcsolatok stabilizálására és így a szankciós rendszer enyhítésére.

A G20-csúcstalálkozó alkalmával lezajlott informális Trump–Putyin-egyezte-
tést követően az orosz kormányzat és annak vezetője az imént felsorolt okok miatt 
hangsúlyozta, hogy továbbra is nyitott az Amerikai Egyesült Államokkal és Trump 
elnökkel folytatandó párbeszédre.

https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/06/Theses_foreign_policy.pdf
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VArGA GerGely

A közelmúltban rendezett G20-as csúcstalálkozóra tervezett, Trump és Putyin 
közötti hivatalos kétoldalú találkozó elmaradása, illetve egy nem hivatalos rö-
vid megbeszéléssé redukálása erőteljes jelzés volt az amerikai fél részéről. 

Az egyeztetés lemondásának deklarált oka – amely valószínűsíthetően nagyrészt 
fedi is a valóságot – az Azovi-tenger „bejáratát” képező Kercsi-szorosban történt 
incidens volt.

A washingtoni reakció nemcsak az ukrán járőrhajók elleni kemény orosz fellépés 
közvetlen következményeire vonatkozott, hanem az Azovi-tenger térségének és Ke-
let-Ukrajnának a gazdasági ellehetetlenítésére irányuló, átfogó orosz stratégia elleni 
fellépésre is. Oroszország ottani tevékenysége – a haditengerészeti jelenlét fokozása 
és az egyre agresszívabb fellépés, a Kercsi-szoroson átívelő híd megépítése, az ukrán 
kereskedelmi hajók áthaladásának a szándékos megnehezítése – ugyanis egyér-
telműen arra irányul, hogy a kelet-ukrajnai gazdasági térség működését az állandó 
politikai és gazdasági bizonytalansággal meggátolja. Az Ukrajnának politikai, gazda-
sági és katonai támogatást nyújtó Egyesült Államok pedig nem hagyhatja szó nélkül, 
hogy Moszkva olyan mértékben eszkalálja az Azovi-tengeren már jó ideje zajló konf-
liktust, hogy az teljesen lehetetlenné tegye a térségben zajló kereskedelmi hajózást.

Mindezek ellenére az amerikai válaszreakció kimért és mérsékelt volt. Mike 
Pompeo külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy mindkét félnek mindent meg kell 
tennie a helyzet „deeszkalálása” érdekében, Donald Trump pedig annyit mondott, 
hogy nem tetszik neki, ami a két fél részéről történik. Az amerikai nyilatkozatokból 
kitűnik, hogy az USA is osztja azon nézeteket, hogy az ukrán fél sem volt teljesen 
vétlen az incidens kirobbanásában. Ha az Egyesült Államok valóban komoly üzene-
tet akart volna küldeni Moszkvának, más lépéseket is választhatott volna. Például 
új, védelmi célú haditengerészeti eszközöket küldhetett volna Ukrajnának, tovább 
erősíthette volna a fekete-tengeri NATO-jelenlétet – akár egy állandóan ott tevé-
kenykedő kötelék felállításával –, vagy újabb szankciók kivetésével fenyegethette 
volna meg Moszkvát. Ezekhez képest a csúcstalálkozó elmaradása minimális el-
lenlépésnek tekinthető.

A Trump-kormányzat, amely Moszkva nemzetközi magatartására válaszul alap-
vetően csupán az Oroszországra nehezedő nyomást növelte fokozatosan az elmúlt 
közel két évben, a konfliktust nem kívánta eszkalálni. Ezért egyrészt Oroszország 
számára nyitva kívánja hagyni az ajtót az olyan nemzetközi kérdésekre vonatkozó 
tárgyalások esetén, amelyekben Moszkva megkerülhetetlen tényező. Ilyen például 
a szíriai konfliktus, a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés vagy az Észak-Korea 
nukleáris programja körüli viták. Másrészt érzékelhetően nem kíván több energiát 
belefektetni olyan regionális konfliktusok rendezésébe, ahol Oroszország igen erős 
pozíciókkal rendelkezik – pl. Kelet-Ukrajna vagy Szíria –, és a nagyobb amerikai 
szerepvállalás beláthatatlanul hosszú, költséges, kockázatos és bizonytalan ki-
menetelű lenne. Washington elsősorban azokon a területeken erősít Moszkvával 
szemben, ahol viszonylag kisebbek a politikai kockázatok, és hosszú távon potenci-
ális előnyökkel is járhatnak: szankciók, fegyverkezés, a NATO katonai megerősítése.


