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Soy América Latina,
un pueblo sin piernas pero que camina.

(Calle �3: Latinoamerica) � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Idézet a Calle13, alternatív zenét játszó Puerto Ricó-i együttes Latinoamerica  c. dalából.  
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Köszönetnyilvánítás
 

Ezúton szeretném megköszönni szüleimnek és nagyszüleimnek, hogy mindig tökéletes 

szellemi, érzelmi és materiális hátteret biztosítottak, lehet vé téve ezáltal, hogy a hosszú évek 

alatt számtalan különböz  ismeretet elsajátítsak, s hogy azzal foglalkozhassam, ami igazán 

érdekel. Köszönöm testvéreimnek, Eszternek és Andrásnak, hogy mindig hittek bennem és a 

kitűzött céljaimban.  

Köszönöm João-nak, hogy saját sikeres doktori védésével engem is inspirált.  

Köszönöm témavezet mnek, dr. Szilágyi Ágnes Juditnak a kezdetekt l belém fektetett 

bizalmát, magas szintű szakmai tudásának és igényességének átadását, folyamatos szakmai és 

emberi támogatását, pozitív és épít  kritikáit és segít készségét. Köszönöm továbbá egész 

családjának, hogy kulturálisan inspiratív és kihívásokkal teli atmoszférát teremtettek. 

Köszönöm portugál témavezet m, Dra Profa Maria Manuela Tavares Ribeiro és a Coimbrai 

Egyetem CEIS20 intézetének segít készségét és az ösztöndíjak terén, illetve az azok 

lebonyolításában nyújtott szakmai támogatást. Muito obrigada! 

Köszönöm tanárom, dr. Lugosi Győző témám iránt tanúsított folyamatos szakmai 

érdekl dését, a publikációs lehet ségek biztosítását és a brüsszeli Eszmélet Ösztöndíj terén 

nyújtott szakmai támogatását. 

Barátsággal köszönöm dr. Rákóczi István és családja folyamatos érdekl dését. 

Hálával tartozom az Instituto Camões és a Fundação Gulbenkian szervezeteknek a külföldi 

tanulmányutak lehet ségéért. 

Külön köszönöm Carlos Antonio Aguirre Rojas professzor  (Mexikó) kitüntet  figyelmét és 

szakmai segítségét, valamint a poszt-doktori tanulmányokat folytató Wilson Viera  (Brazília) 

barátom ösztönz  ötleteit, érdekl dését. 

Köszönöm valamennyi doktorandusz társam és barátom lelkesítését, szakmai inspirációit és a 

közös vacsorákat.  

Köszönöm továbbá mindenkinek, aki szakmai, baráti támogatásával az elmúlt években 

hozzájárult, hogy a disszertáció jelen formájában elkészüljön. 

Az esetleges hiányosságokért vagy hibákért a felel sség engem terhel.  
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Bevezetés – a disszertáció célkitűzése
 

A spanyol és portugál nyelvű (ibér-amerikai) országok meghatározó módon járultak és 

járulnak hozzá a világ arculatának alakításához. Az említett területek gazdag kulturális 

hatása sosem volt kérdéses: a spanyol és portugál nyelvű irodalom – Miguel de Cervantes, 

Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges, Jorge Amado, José Saramago, Gabriel García Márquez, 

Mario Vargas Llosa –képz művészet és építészet – El Greco, Antonio Gaudí, Pablo Picasso, 

Salvador Dalí, Oscar Niemeyer, Agustín Hernández Navarro, Álvaro Siza, Fernando Botero – 

csak hogy néhány, hazánkban is imert nevet említsek – világszerte elismerésre tett szert.  

Az érintett országok társadalmi, gazdasági és politikai fejl dése azonban nem esik 

hasonlóan kedvez  megítélés alá. Latin-Amerika felfedezését követ en az európai behatolás 

révén az indián kultúrák hanyatlásának és pusztulásának felgyorsítása vagy a rabszolga-

kereskedelem által generált népesedési és szociális problémák, majd a függetlenség 

eufóriáját követ  évtizedek politikai anomáliája és a térség gazdasági megtorpanása a mai 

napig meghatározók társadalmuk szempontjából. Ugyanakkor fontos, hogy Latin-Amerika 

viszonyrendszerét ne pusztán egy aspektusból szemléljük. Az Európa-centrikus megközelítés 

mára már nem kizárólagos. Szükséges a kutatási tartomány és eszközök szélesítése és 

újradefiniálása.  

Mindenképpen fel kell tennünk a kérdést, hogy lehet-e általános érvényű megállapításokat 

tenni és következtetéseket levonni egy ilyen nagy kiterjedésű, rendkívül heterogén régió 

esetében, mint Latin-Amerika, illetve Ibér-Amerika. Az eltér  földrajzi adottságok, a jelent s 

éghajlatbeli különbségek és változatos természeti er források mellet szocio-kulturális, 

(kül)politikai különbségek tagolják és teszik többszörösen összetetté a térséget. Ugyanakkor 

közös jellemz , hogy egyetlen latin-amerikai ország sem ért el olyan magas életszínvonalat, 

iskolázottsági mutatót, versenyképességi és technológiai fejlettségi szintet, hogy a fejlett 

országok kategóriájába soroltassanak.2 A napjainkig felmutatott jelent s gazdasági, társadalmi 

és politikai változások ellenére, a lakosság széles rétegei még ma is kívül esnek a modern 

gazdaság és a társadalmi fejlesztési programok hatókörén. Néhány kivételt l eltekintve a 

legtöbb térségbeli ország nem volt képes kitörni a nyersanyag-kitermelésen és exporton 

alapuló gazdaság béklyóiból.   

2 Bértola, Luis – Ocampo, José Antonio (2012) The Economic Development of Latin America Since 

Independence. Oxford: University Press, El szó 
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A jelen értekezésben az 19Őő után latin-amerikai országok részvételével alakult gazdasági 

integrációkat (integrációs szervezeteket) veszem számba, elemzem ezek fejl dését, valamint 

bemutatom a térség Európához és a világ egyéb régióihoz fűz d  viszonyát és a félperiféria 

meghatározó szerepét a napjainkban zajló integrációs törekvésekben. Szándékom az ezzel 

kapcsolatos hazai terminológia pontosítása és a korábban a szakirodalomban szétszórtan 

publikált eredmények szintetizálása mellett a források új körének bevonásával egy átfogó 

tanulmány készítése és egyes tévesen rögzült sztereotípiák eloszlatása a latin-amerikai 

gazdasági integrációk túlkínálatáról.  

A térség gazdasági teljesítménye számos tényez  komplex együttállásának eredménye: a 

kulturális, társadalmi és politikai viszonyok, a földrajzi adottságok együttese alakította és 

alakítja a régió teljesítményét. A különböz  régióbeli vonások szintetizálása a célom a latin-

amerikai regionalizmus elemzésével. A jellegzetes intézményi fejl dés és társadalmi 

szerkezet, a hatalom- és vagyonmegoszlás aránytalansága, az er s elitek szerepe, az állam- és 

nemzetépítés összetett és sokszor fájdalmas folyamata mind olyan tényez k, melyek 

meghatározták és sajátossá tették Latin-Amerika történetét és hatással vannak a napjainkban 

zajló folyamatokra. 

A világgazdaság a II. világháborút követ en sokkal integráltabbá vált, mint bármikor azt 

megel z en. A Bretton Woods-i intézményi keret és a többfordulós GATT-tárgyalások 

jelent s globális kereskedelmi liberalizációt eredményeztek és egyúttal el relépést is a 

regionális integrációk ösztönzése terén. Az els  ún. regionális kereskedelmi egyezmények 

(Regional Trade Agreement - RTA) az 1950-60-as években születtek. Napjainkban az 

általános rendeltetésű regionális intézmények száma egyre növekszik. Mondhatnánk, hogy 

egyfajta régiók világában (world of regions)
3
 élünk. Mégis úgy gondolom, hogy az alapvet  

szerepl k az államok maradtak a nemzetközi színtéren.  

Az elemzés vázát a latin-amerikai térség egységes történelmi és gazdaságtörténeti fejl dési 

vonala mentén, a regionalizmus három generációjának (régi, új és globalizált 

regionalizmus) bemutatása alkotja. A térséget formáló országok különböz sége ellenére 

Latin-Amerikában az integráció és regionalizmus a politikai napirend állandó eleme. A 

regionális összefogás, az integrációs szervezetek létrehozása jelent sen er sítheti a térség 

nemzetközi kapcsolatokban és a világgazdaság rendszerében elfoglalt pozícióját.  

3 Katzenstein, Peter J. (2005) A World of Regions. Asia and Europe in the American Imperium. Cornell 

University Press p.1. 
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A témával kapcsolatos hipotéziseim a következ k: 

�� A tágabb értelemben vett ibér-amerikai tér (azaz Latin-Amerika, Spanyolország 

és Portugália) egy létez  konzultatív fórum, ám esetében valós gazdasági 

integrációról nem beszélhetünk. Spanyolország és Portugália gazdasági 

integrációs szerepvállalása az Európai Unió relációjában meghatározó. Latin-

Amerika pedig az elmúlt évtizedekben több, egymásra épül  integrációs 

kezdeményt épített ki.  

�� A latin-amerikai országok integrációs törekvései történetében több fázist 

különíthetünk el. Valamennyi fázis szervesen köt dik a térség 

gazdaságtörténetéhez és a térség világgazdasági kihívásokra adott válaszaiként 

is értelmezhet ek. Latin-Amerika sajátos gazdasági, politikai és társadalmi 

adottságaiból kifolyólag nem tartom relevánsnak a régiót az Európai Unióval 

összevet  integráció-fejl dési analógiát és az európai integrációs szervezetre 

kidolgozott elméletek és modellek feltétel nélküli alkalmazását. A latin-amerikai 

integrációs törekvések esetében az európai integrációs modell nem egyértelműen 

példa vagy követend  minta.   

�� A régió célkitűzései alakultak a tárgyalt id szakban. Kezdetben az integrációs 

törekvések a gazdasági együttműködést és az északi féltekét l való elhatárolódást 

célozták. Napjainkra egyértelmű eltolódás tapasztalható a gazdasági elmélyítés 

fel l a taglétszám-b vítés, így a térség összpolitikai súlyának és befolyásának 

növelése, valamint a szociálpolitikai problémák térségen belüli megoldáskeresése 

felé,  míg a gazdasági és kereskedelmi szálak er sítése terén er teljes nyitás 

figyelhet  meg a világ más térségei irányába. 

�� A latin-amerikai regionalizmus szubregionálisan tagolt. Egymásra rakódó 

integrációs formák jellemzik Latin-Amerikát. Az egyszerre létez  és formálódó 

integrációs törekvések nem egymás vetélytársai, jóllehet a kis taglétszámú 

szervezetek sokszor nem képesek jól helytállni a világgazdasági kihívások 

tengerében. Ugyanakkor a nagyobb, számos országra kiterjed  integrációs 

szervezetek is – többek között az intézményi struktúra hiányosságaiból és/vagy 

tökéletlenségéb l adódóan – számos problémával küzdenek. Ilyen például az 

aszimmetria, mely a regionális formációkat alkotó tagok méret- és gazdasági 

potenciálbeli különbségeib l adódik és az integrációban „megtermelt” el nyök 

aránytalan kiaknázását eredményezi. 
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�	 Az er s(öd ) makroökonómiai mutatókkal rendelkez  országok (mint például 

Brazília) alapvet en saját külpolitikai súlyuk és a nemzetközi kapcsolatokban 

elfoglalt státuszuk er sítésének lehet ségét látják a regionalizmusban. A 

gazdaságilag kisebb súlyt képvisel  államok ezért sokszor próbálják akadályozni a 

„nagyok” nemzetközi meger södését, ami azonban regionális szinten az er k 

kioltását és egy zéróösszegű játszmát eredményezhet, és fékezheti a regionális 

integrációs törekvések elmélyítésének és továbbfejlesztésének folyamatát.  


	 A térség integrációs szervezeteire a regionalizmus egyetlen fázisában sem 

jellemz  a szupranacionális jelleg, így a nemzeti érdekek továbbra is 

felülkerekednek a regionális érdekeken. Nincs érdembeli regionális kormányzás. 

Ez a politikai és gazdasági folyamatok mezoszinten történ  irányítását jelentené, 

az állam és a nemzetközi rendszer szintje között – átlépve a nemzeti 

közösségeket.4 A latin-amerikai gazdasági integráció esetében egyértelműen a 

kormányköziség (intergovermentalizmus) elve meghatározó. Ez a jelenség pedig 

szorosan összefügg a latin-amerikai állam- és nemzetfejl dés sajátosságával, 

megkésettségével. A legtöbb régióbeli állam csak a 20. század derekára alakította 

ki saját, önálló nemzettudatát, melyben már a társadalom egésze helyet kapott.5 

Olyan országok esetében, ahol alig néhány évtizede beszélhetünk er s és egységes 

nemzettudatról, nemzetállamiságról, nehezen várható el a szuverenitás feladásával 

járó integrációs formák gyors kialakítása és egyes politikák mezoszintre 

delegálása.  

�	 A latin-amerikai regionalizmust napjainkra sokkal inkább jellemzi a kooperáció, 

mint az integráció.  

8	 A régió önképe és identitása is formálódik, ami hatással van a kiépül  

gazdasági integrációkra. A regionális összefogás esetében a 20. század Latin-

Amerika-koncepciójával szemben a 2000-es évekt l egyértelműen er södött a 

brazil vezetésű Dél-Amerika-kép. Míg az gazdaságilag egyre er söd  Mexikó a 

szabadkereskedelemre építve igyekszik saját csendes-óceáni érdekszféráját 

kialakítani. 

4 Fioramonti, Lorenzo (2012) Conclusion – Building Regions from Below: Has the Time Come for Regionalism 

2.0? In: The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 47:1, p. 151. 
5 B vebben: Anderle, Ádám (2002) Nemzet és identitás Latin-Amerikában. p.Ő07-542. In: Balogh András – 

Rostoványi Zsolt – Búr Gábor – Anderle Ádám: Nemzet és Nacionalizmus.Budapest: Korona Kiadó. A brazil 
nemzetépítésnek önálló könyvet szentel: Szilágyi Ágnes Judit (2004) Távolodás Európától: nemzetépítés és 
kultúrpolitika Brazíliában az Estado Novo idején : 1937-1945. Budapest: Áger Bt. 
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Módszertani keretek – egységes történelem

Nincs egyetlen kizárólagos megközelítése egy történelmi téma feltárásának. Ez napjainkban 

egyre inkább igaz. Egy-egy jelenség esetében a rengeteg rendelkezésünkre álló anyagot és 

ismeretet nem csak strukturálnunk kell, hanem feltárni az ahhoz köthet  történelmi változások 

menetét és értelmezni azokat. Munkám során igyekszem az elméleti sokszínűség és az egyedi 

jelenségek mögött meghúzódó összefüggések összetettségét is szem el tt tartani. Hiszem, 

hogy a követett módszertani koncepciónak a feltételezések, okok és okozatok széles körét kell 

feltárnia az összetett-kauzalitás elvét követve.  

A modernitás legnagyobb értéke – ahogy azt Immanuel Wallerstein is kifejti – a társadalmi 

cselekvés három részre, piacra, államra és civil társadalomra való felosztásában rejlik.
6
 Ami 

valójában nem más, mint az összetett realitás három (gazdasági, politikai és szocio-kulturális) 

aspektusa. Egybefonódásuk kifejezésére – az erre törekv  gondolkodók (Annales iskola, 

Vitorino Magalhães Godinho és Immanuel Wallerstein) körében – leginkább az egységesség 

fogalma vált elterjedtté. Alapvet  kérdés, hogy milyen történelmet írunk, amikor egyszerre 

vizsgálunk gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális elemeket. A 19-20. századi 

tudományfejl dés tele van a szakosodás jelenségével. A tárgyi, tényszerű felbontás mellett az 

említett id szakban ugyanakkor a történelem térbeli kiteljesedését is megfigyelhetjük, s 

világtörténelem felé való elmozdulást.7 A politikai cselekvés nem értelmezhet  annak bels  

szerkezete, a gazdasági struktúrák és a szellemi attitűd nélkül. A bels  struktúrákat feltáró 

történelemszemlélet (Strukturgeschichte) és a társadalomtörténet (Sozialgeschichte) Winfried 

Schulze szerint az 1950-60-as években összemosódott.8 A struktúra egy divatos és fontos 

fogalommá lett. A struktúrák változását, s a változások ritmusát vizsgáló történelemszemlélet 

– amely Fernand Braudelnél9
 is megjelenik – már egészen más, mint a puszta 

eseménytörténet. 

Braudel brazíliai élményei és az 1930-as évek kulturális forrongással teli Latin-Amerikája 

hatására kezdett el a különbségekr l gondolkodni: a különféle történelmi id beliségek 

egymásra rakódásáról és összefonódásáról. Felértékel dött számára a földrajzi szempontok 

6 Wallerstein , I. (2010) A világgazdaság felfedezése. (ford.: Racs Marianna Katalin). In: Eszmélet, 88. p. 222.  
7 Schulze, Winfried (2010)  Einführung in die Neuere Geschichte. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer p. 266-267.  
8 Schulze [2010] p. 273.  
9 Magyarul: Braudel, Fernand (1972) A történelem és a társadalomtudományok: a hosszú id tartam. In: 
Századok 106:4-5. p. 988-1012. 
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jelent sége a történelmi folyamatokban, akárcsak a gazdasági tények súlya a történelem 

megalapozott magyarázatában.10
 Braudel a II. világháború alatt a német hadifogságban, illetve 

ezt követ en dolgozta ki sajátos elméleti hipotézisét. A Földközi-tenger és a mediterrán világ 

II. Fülöp korában című művében az id beli és térbeli koordináták mentén a hosszú id tartam 

néz pontjából építi fel a különféle világok, történelmek és civilizációk  komplex együttesér l 

szóló történeti, földrajzi és kulturális tanulmányát.11
 

Az emberi történelem szemlélhet  úgy, mint népek, gazdaságok és a természeti környezet 

interakciójának története és a tudás, technológia és társas szervez dés fejl dése.12
 Így 

követend nek tartom a Magalhães Godinho által A történelem és historiográfia elméletéről 

(Sobre teoria da história e historiografia) c. esszégyűjteményében a történelem jellegére tett 

megállapításait13
 és ezek latin-amerikai kontextusban való értelmezését: 

 a történelem földrajzi jellegű: Napjainkra az emberi társadalmak és a fizikai-

biológiai környezet között hatalmas konfliktus feszül.  

Latin-Amerika lakossága napjainkra nem ért el olyan általános életszínvonalat, mint az 

természeti kincsei és forrásai felhasználásából adódna. A térség flóráját és faunáját már a 

gyarmati id szakban érték jelent s behatások: az új földművelési technikák, a bányászat 

megjelenése és az új betegségek behurcolása révén. Ám, a 19. századig még így is egy 

szűz kontinensnek tekinthetjük.14
 A nyersanyagok kitermelése és eszeveszett exportja 

azonban már jelent s változásokat indukált az elmúlt két évszázadban. Az urbanizáció 

hatalmas méreteket öltött – mintegy a semmib l n ttek ki a latin-amerikai nagyvárosok. 

Fejl dött a bányászati technológia, kiépült a vasút- és úthálózat, új nyersanyagok jelentek 

meg (guano, nitrát, gumi). Az állam irányította iparosítás korszaka alatt mindez még 

intenzívebbé vált. Latin-Amerika történeti elemzésénél mindenképpen figyelembe kell 

venni a kontinens világgazdaságban betöltött szerepét nagyban determináló földrajzi 

adottságait és az olyan környezeti változásokkal járó jelenségeket: mint a városi boom, a 

környezetszennyezés, erd irtás etc. 

10
 Rojas, Carlos Antonio Aguirre (2013) Fernand Braudel és a társadalomtudományok. Budapest: L’Harmattan, 

Eszmélet Alapítvány p. 23. 
11 Rojas [2013] p. 26.  
12 Bértola – Ocampo [2012] p. 30. 
13 Magalhães Godinho, Vitorino (1971) Ensaios III. Sobre teoria da história e historiografia. Lisboa: Livraria Sá 
da Costa Editora  
14 Bértola – Ocampo [2012] p. 31. 
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 a történelem egy többdimenziós cselekményt mesél el, amely egységes: „A valódi 

ember nem pusztán elkülönülten a politikatörténet vagy a gazdaságtörténet stb. 

f szerepl je, hanem teljességében részese az egységes történelemnek, annak a 

történelemnek, amely az ember sokoldalúságának története, s amely mégis egyetlen 

cselekvést alkot.”15
 

Egy az integrációt mint gazdasági együttműködést elemz  történeti munka nem 

korlátozódhat tehát pusztán a gazdasági szektor elemzésére. Latin-Amerika esetében a 

gazdasági döntések szorosan köt dnek a politikai élethez, jelent s hatással vannak a 

társadalom fejl désére. Ugyanígy egy adott társadalmi fejl dés magában hordoz politikai 

döntéseket és gazdasági lehet ségeket.    

 a jelen a múltat viszonylagossá teszi: A jelen felöleli a múltat és a múlt része a 

jelennek. 

Abból indulok ki, hogy a társadalom egy hatásösszefüggést testesít meg. Feladatomnak pedig 

a történelmi folyamatok értelmezését tekintem. Szükséges a megfigyelések historizálása, a 

megállapításaink történeti kontextusban való elhelyezése, és nem pusztán egy leíró kronológia 

felépítése a latin-amerikai gazdasági kooperációk történetéb l. Célom a tények és és 

tárgyilagos eseménytörténet mellett a mélyebb szerkezeti (longue durée) összefüggések 

feltárása is. A hogyan és miért megválaszolása. Azoknak a tényez knek és struktúráknak a 

feltárása, amelyeknek dönt  befolyása volt a latin-amerikai térség történelme során és 

amelyek ténylegesen meghatározták a régió általános érvényű folyamatait.  

„… Fernand Braudel felállított egy magyarázó modellt, amelynek eredetisége abban van, 

hogy azt az id t, amelyet a hagyományos történetírás lineárisnak, egysíkúnak és egységesnek 

tekintett, sokféle id re bontja szét, amelyek világosan elkülönülnek egymástól és kifejezetten 

más-más vizsgált történelmi realitáshoz tartoznak.”16
 A Braudel által kidolgozott három 

id kategória 1.) az események kategóriája (rövid id tartam); 2.) a helyzeteké (középtáv) és 3.) 

a struktúrák hosszú ideje (történelmi hosszú id tartam). A disszertáció szempontjából az 1.) 

kategóriába, az eseménytörténethez tartozik például egy-egy szabadkereskedelmi 

megállapodás aláírása a tárgyalt régióban. A 2. kategória, a középtáv öleli fel a néhány 

évtizedes távlatban szemlélhet  gazdasági, politikai és társadalmi-kulturális helyzeteket Ibér-

15 Magalhães Godinho-t idézi Wallerstein In: Wallerstein [2010] p. 221.  
16 Rojas [2013] p. 35.  
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Amerikában. A 3. kategória évszázados mértéke adja az egész elemzés keretrendszerét. A 

hosszú id tartam struktúrái a társadalmi csoportok ténykedéseinek általános és mélyen fekv  

dimenzióira utalnak.17
  

Az utóbbi évtizedek módszertani irányváltásai a történelmi ismeretek jelent s 

gazdagodásához is hozzájárultak. Az ország- és régiótörténeti kutatások kerültek el térbe. A 

disszertációban alkalmazott megközelítés leginkább nem a multidiszciplinaritás, hanem az 

egységesség elvével jellemezhet . Ez a módszer – mely esetében „nem különböz , egymástól 

független kutatók külön-külön gyűjtött adatainak összesítésér l van szó, hanem olyan 

tényekr l/néz pontokról/alkotóelemekr l, melyek a maguk teljességében részei az egységes 

történelemnek”18
 – jellemezte az Annales iskola, Vitorino Magalhães Godinho vagy 

Immanuel Wallerstein munkásságát is.  

Az el feltételezések levetk zésének szükségessége különösen fontos a konceptualizálás terén. 

A történelmi tény értelmezése jelenti az igazi nehézséget. Ezért is tartom fontosnak a 

disszertáció elején a historiográfiai áttekintés mellett egy fogalomhasználattal foglalkozó 

fejezet beiktatását. Fontos meghatározni az elemzés alapegységét és további elemeit. Az 

elemzés egysége(i) az(ok), ami(ke)t értelmezni szeretnék a történeti és teoretikus-

szisztematikus tudás tengerében.   

Historiográfia, a hazai és külföldi szakirodalom és f��rások 
áttekintése
 

Kutatásom alapját az ibér-amerikai régió történelmér l, külpolitikai és gazdasági fejl désér l 

és kapcsolatairól szóló monográfiák, tanulmányok és statisztikák, valamint a bemutatásra 

kerül  integrációs szervezetek alapdokumentumainak és ezek kés bbi módosításainak 

elemzése képezték.  

A tárgyalt régió újkori történetének bemutatása gazdag szakirodalommal rendelkezik 

magyar nyelven, magyar szerz k tollából. Latin-Amerika els  magyar nyelvű történeti 

összefoglalója magyar szerz  kutatásaira alapozva a Wittman Tibor nevével fémjelzett 1971-

es kiadású, mára klasszikusnak számító Latin-Amerika története. Wittman Tibor nevéhez 

köthet  az els  Latin-Amerika történetével foglalkozó hazai tanszék megalapítása is, mely 

17 Rojas [2013] p. 37.  
18 Wallerstein [2010] p. 221. 
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1993 óta Hispanisztika Tanszék néven működik tovább a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán. Wittman egyéb munkái és kutatásai mellet különleges figyelmet 

szentelt a harmadik világ, és azon belül els sorban Latin-Amerika és Kuba történetének.  

Anderle Ádám – Wittman Tibor hagyományait folytatván – 1998-ban adta ki saját Latin-

Amerika történetét. Anderle akadémiai doktori értekezése (Nemzettudat és kontinentalizmus 

Latin-Amerikában a XIX. és a XX. században) különösen fontos elméleti keretet jelent a jelen 

disszertáció megalapozásához. Andere Ádám a SZTE Hispanisztika Tanszék professor 

emeritusaként Spanyolország történetével is aktívan foglalkozik. 

Horváth Gyula történész a latin-amerikai populizmus és peronizmus jelenségeit 

tanulmányozta behatóan és ismertette meg a magyar olvasóközönséggel (A populizmus Latin-

Amerikában, A peronizmus), valamint külön kötetet szentelt a mexikói forradalomnak és 

munkásmozgalomnak. A jelen disszertáció szempontjából kiemelend  Ültetvény és politika 

című munkája, mely kifejezetten Brazília történetér l szóló tanulmányokat tartalmaz. 

Fischer Ferenc a kétpólusú világról, valamint Németország és Chile katonai-tengerészeti 

kapcsolatairól közölt úttör  tanulmányokat magyar nyelven. Fischer Ferenc 2001 óta a Pécsi 

Tudományegyetem Ibero-Amerika Központjának igazgatója. 

Spanyolország 19-20. századi történelmének hazai kutatása kapcsán meg kell említeni 

Harsányi Iván nevét is, aki els sorban a spanyol – mellette részben a portugál – politikai 

rendszerekkel, szellemi-politikai áramlatokkal foglalkozik (Spanyol dilemmák - spanyol 

megoldások a 19.-20. század útvesztőjében; A félperifériáról a centrum felé. Spanyolország és 

Portugália a „hosszú 19.” és a még hosszabb 20. században).   

Szilágyi Ágnes Judit latin-amerikanista írásainak fókuszpontja a portugál és brazil új és 

jelenkori történelem. Kiemelten foglalkozik a disszertáció szempontjából is fontos 

nemzetépítés és kultúrpolitika kérdéseivel a 20. századi Brazíliában.  Szilágyi Ágnes Judit 

tanulmányait szemléletében és módszertanában új, többirányú megközelítés jellemzi, mely 

során nagy hangsúlyt fektet a párhuzamok és a magyar vonatkozások feltárására. 

Semsey Viktória 2008-ban publikálta Spanyolország és Latin-Amerika 19. és 20. századi 

történetét együttesen bemutató kötetét. A kiadvány mindenképpen újszerű felfogást tükröz. 

Fontos pozitívuma a könyvnek, hogy felhívja a figyelmet a 21. század elejét is formáló 

áramlatokra és tendenciákra: a folyamatban lév  integrációs törekvésekre, Spanyolország 

gazdasági jelenlétére és híd-szerepére Latin-Amerikában. Semsey szerkesztésében látott 
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napvilágot 2013-ban egy több kötetesre tervezett Latin-Amerika-sorozat els  kötete (Latin-

Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig), 

mely magyar szerz k hazai kutatásaira épít.  

Szente-Varga Mónika neve Mexikó 19-20. századi történetének magyar ismertetésében és a 

magyar-mexikói és európai-mexikói kapcsolatok bemutatása kapcsán megkerülhetetlen. A 

fiatal történész számos tanulmányában foglalkozik a két országgal, a Mexikóba irányuló 

magyar emigrációval és az latin-amerikai ország Európához és Európai Unióhoz fűz d  

viszonyával. 

A latin-amerikai térség gazdaságtörténetét, külkapcsolatait és politikai jellemvonásait 

kutató hazai szakemberek közül mindenképpen els  helyen kell említeni Kollár Zoltán nevét, 

aki részletesen foglalkozott Latin-Amerika gazdasági fejl désének, illetve nem fejl désének 

sajátosságaival, ahogy  írta „latinamerikanizálódásával”. Írásai segítenek értelmezni Latin-

Amerika helyét a gazdasági rendszerek tengerében és megérteni a régiónak a globalizáció 

kezdeti kihívásaira adott válaszait. 

Kollár Zoltán témavezetettjei is említést érdemelnek. Az Európai Unió és Latin-Amerika 

kapcsolatrendszerének elemzésénél segítséget nyújtott Drexler András hasonló című doktori 

értekezése, mely els sorban a spanyol szerepvállalás szempontrendszere alapján mutatja be a 

két térség viszonyát. Az. összamerikai szabadkereskedelmi törekvések történeti 

értelmezésénél pedig haszonnal forgattam Palotás László doktori disszertációját.   

Latin-Amerika és az Európai Unió kapcsán Szilágyi István politológus is több tanulmányt 

publikált, melyek els sorban a demokratikus Spanyolország és Portugália közösségi 

szerepvállalását elemzik, valamint a két ország hatását az Unió harmadikvilág-politikájára 

(például: Portugália és Spanyolország: Történelem és politika a 20. században; A brazil 

geopolitikai iskola; Európa és a hispán világ; Az Európai Unió és Latin-Amerika: 

Biregionális stratégiai szövetség).  

Meg kell említeni a Prebisch-CEPAL modell kitűn , s ilyen alapossággal egyetlen hazai 

bemutatását: a Borbély Szilvia tollából származó Egy latin-amerikai gazdasági-társadalmi 

koncepció és alapjai c. 1987-es írást.  

Kádár Béla Latin-Amerika gazdasági dilemmáit tárgyaló munkája els sorban az 1970-es 

évekig terjed  elemzéseknél forgatható haszonnal. 
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Dömény Zsuzsa, a MTA Politikai Tudományok Intézetének szakért je számos 

műhelytanulmány szerz je a latin-amerikai baloldal aktuális tendenciáiról (így a venezuelai 

modellváltási kísérletr l) és a térség pártjai és társadalmai viszonyáról.    

Az integrációelmélet és regionalizmus hazai kutatói közül külön említést érdemel Inotai 

András és Palánkai Tibor. 

Inotai András Közép-amerikai Közös Piacot bemutató kötete nagyban segítette a régi 

regionalizmus értelmezését Latin-Amerikában, s a fejl d  országok közötti integráció egy 

példáján keresztül a regionalizmus els  hullámának kudarca mögött meghúzódó okok 

feltárását. Inotai Az új regionalizmus a világgazdaságban című írása pedig a mai napig 

nemzetközi viszonylatban is úttör nek számít. 

Palánkai Tibor az integráció-elmélet és -gazdaságtan kiemelked  hazai képvisel je. Több 

tucat tudományos publikáció szerz je a témában. Az Akadémiai Kiadónál 2011-ben Palánkai 

Tibor szerkesztésében jelent meg a magyar szakemberek (Palánkai Tibor, Kengyel Ákos, 

Kutasi Gábor, Benczes István, Nagy Sándor Gyula) tollából publikált A globális és regionális 

integráció gazdaságtana című kötet. Fontos, hiánypótló kiadvány ez magyar nyelven, mely 

komplex módon tárgyalja a globális és regionális integráció tárgykörét. A kötet az integráció 

gazdaságtanának alapkérdései mellett (integráció el nyeinek és hátrányainak mérése; 

integrációelméletek bemutatása) az integrációs folyamat és az integrációérettség jelenségeivel 

is foglalkozik. A kötet fontos pozitívuma, hogy ugyan részletesen foglalkozik az európai 

integráció jellemz inek bemutatásával, nem korlátozódik a pusztán európai uniós jelenségek 

elemzésére. 

Az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos munkatársai által készített írások 

közül Buzás Sándor és Artner Annamária tanulmányai emelhet k ki a témában. Buzás a 

MERCOSUR els  tíz évér l és a 21. század küszöbén álló Latin-Amerikáról, míg Artner az új 

regionalizmus és a brazil válságkezelés és brazil perifériás fejl dés sajátosságairól közölt 

magyar nyelven elemz  írást. 

A szocio-kulturális alfejezeteknél is haszonnal forgattam számos magyar szakirodalmat. 

Az irodalmi életr l szóló leírásoknál nagyban támaszkodtam Scholz László A spanyol-

amerikai irodalom rövid története című kitűn  művére és a szerkesztésében megjelent 

esszékötetre (Ariel és Kalibán). 
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A nemzetfejl dés sajátos latin-amerikai viszonyainak értelmezésénél fontos alapot adott Ágh 

Attila A nem európai nemzeti fejlődés sajátosságai című tanulmánya és a többszerz s (Balogh 

András, Rostoványi Zsolt, Búr Gábor, Anderle Ádám) Nemzet és nacionalizmus kötet. 

A regionalizmus fogalmi értelmezésénél segítségemre volt Sipos Katalinnak a regionalizmus 

történelmi és jogi aspektusait tárgyaló munkája.  

A téma hazai kutatóinak új generációja is egyre népesebb. Lehoczki Bernadett 

disszertációja (2008) és írásai els sorban a Latin-Amerika és Kína közötti gazdasági 

kapcsolatok újszerűségének feltárása és a téma magyar nyelvű bemutatása miatt érdemelnek 

említést. Molnár Gábor 2010-ben védte meg és 2012-ben publikála A Déli Közös Piac 

(MERCOSUR) jelentősége a 20-21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban c. 

földrajztudományi doktori értekezését. Vogel Dávid 2014-ben védte meg a Nemzetvédelmi 

Egyetemen Brazília biztonságpolitikáját tárgyaló doktori disszertációját, melyben egyúttal 

átfogó jelleggel jól feldolgozza és tárgyalja Latin-Amerika politikai, geopolitikai és 

geostratégiai viszonyait is. Ezért a védelmi- és biztonságpolitikai kérdéskörök részleteire a 

jelen disszertációban nem térek ki. A jelenleg latin-amerikai témában kutató PhD-jelölt 

kollégák körül érdemes megemlíteni Soltész Béla és Zelei Dávid nevét és publikációit. 

A magyar szerz k művein kívül számos magyar nyelvre lefordított külföldi szakirodalmat 

is feldolgoztam. 

Az országtörténeti kötetek közül kiemelend  az Equinter Kiadónál a magyarul el ször 

megjelent José Hermano Saraiva Portugália rövid története és Boris Fausto Brazília rövid 

története című kiadványok. Szintén magyar fordításban fellelhet  Fernando García de 

Cortázar Spanyolország története című összefoglaló munkája.  

A disszertáció módszertani kereteinek kialakítását nagyban formálta Fernand Braudel A 

történelem és a társadalomtudományok: a hosszú időtartam című munkája és Carlos Aguirre 

Rojas braudeli életművet bemutató elemzése (Fernand Braudel és a társadalomtudományok). 

A braudeli új módszertani megközelítés alapjaiban módosította a tények és események 

megszokott értelmezését. Látásmódja új volt: újfajta id beli dimenziót alkalmazott és a 

fejl dések heterogén társadalmi és történelmi tartalmára alapozta elemzését. Braudel esetében 

külön érdekesség, hogy látásmódját nagyban gazdagították brazíliai tapasztalatai. 193ő és 

1937 között a Francia Misszió tagjaként tanított civilizációtörténetet a frissen alapított São 
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Paulo-i Egyetemen.
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 Braudel teljesen elmerült a brazil és latin-amerikai életben, ugyanakkor 

igyekezett történész maradni, megfigyelni, összegezni és tanulságokat levonni. Carlos Aguirre 

Rojas kiemeli, hogy Fernand Braudel a brazíliai tapasztalatok hatására kezdi történelmi 

koncepcióinak, paramétereinek és paradigmáinak újragondolását.20
 Itt indul el az a folyamat, 

amelynek eredményeként Braudel kilép a tradicionális historiográfia tételein és új 

fogalmakkal kezd el dolgozni. 

Braudel mellett hatással volt rám Immanuel Wallerstein globális összefüggésekre fókuszáló 

és a történelmi folyamatokat szintén hosszú távon nyomonkövet  felfogása. Az általa 

képviselt világrendszer-elmélet (Bevezetés a világrendszer-elméletbe) mára széles körben 

alkalmazott módszerré lett a társadalomtudományokban. Immanuel Wallersteint személyesen 

is volt alkalmam hallgatni egy portugáliai vendégel adása alkalmával. Több tanulmánya 

jelent meg magyarul az Eszmélet gondozásában. 

Polányi Károly f  műve (A nagy átalakulás – Korunk gazdasági és politikai gyökerei) 

világított rá arra, hogy a regionalizmus történetileg elemezhet  a politikai autoritás és a piac 

logikája közötti viszony alapján.  

A magyar nyelven megjelent kötetek, tanulmányok és elemzések mellett a téma angol, 

német, spanyol és portugál nyelvű szakirodalmát tekintettem át. Munkámat nagyban 

könnyítette a külföldi könyvtárak adatbázisaihoz és gyűjteményéhez való hozzáférés. Az 

idegen nyelvű irodalmakba els sorban az Európai Bizottság Központi Könyvtárában 

(Brüsszel, Belgium), a Spanyol Nemzeti Könyvtárban (Madrid, Spanyolország) és a Coimbrai 

Egyetem Könyvtáraiban (Coimbra, Portugália) nyertem betekintést. Nagy segítség volt a 

könyvtárak nyújtotta digitalizált adatbázisokhoz való hozzáférés is. 

Már a dolgozat koncepciójának és módszertanának kialakításakor hatással voltak rám külföldi  

olvasmányélményeim is, így: Winfried Schultze (Einführung in die Neuere Geschichte),  és 

Vitorino Magalhães Godinho esszéi a történelem és történetírás elméletér l (Ensaios – Sobre 

teoria da história e historiografia).  

A bevezet  fejezetek fogalmi megalapozásánál különösen hasznosnak bizonyult Walter D. 

Mignolo The Idea of Latin America  című írása. A könyv alapvet en a latinitás és Latin-

Amerika koncepcióját, ideáját követi nyomon és elemzi a kezdetekt l egészen 200ő-ig. Szól 

19 Rojas [2013] p. 21-22. 
20 Rojas [2013] p. 22.  
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az európai birodalmi tervekr l, akárcsak a gyarmati emlékezet kiépítésér l, s hogy Latin-

Amerika mennyiben tekintet  a kreol-mesztic elitek politikai koncepciójának, s mennyiben 

egy földrajzi egységnek. Kulturálisan izgalmas írás, melyben a szerz  számos olyan európai 

és amerikai gondolkodóra utal vagy hivatkozik, akik érdemben kapcsolódnak a szubkontinens 

történetéhez, s nem riad vissza, hogy olykor ismert álláspontokhoz kritikai észrevételeket 

fűzzön. Részletesen ír a gyarmati mátrix összetettségér l, melyet Latin-Amerikában az 

slakosok, európaiak, behurcolt afrikaiak és leszármazottaik hálózata alkot. A szerz  felhívja 

a figyelmet a colonialism (gyarmatbirodalom, gyarmati rendszer, mely eltér  történelmi és 

földrajzi helyeken is kiépíthet ) és a coloniality (gyarmati struktúra, a gyarmati hatalom és 

viszonyrendszer mátrixa, mely a tényleges gyarmatbirodalom felbomlása után is tovább élt az 

amerikai kontinensen) közötti különbségre.
21

 Ez a néz pont nem csak a latinitás-fogalom 

magyarázata, de a régió társadalmi és gazdasági öröksége szempontjából is fontos észrevétel. 

A könyv erénye, hogy napjaink jelenségeire és problémáira is referál, bemutatja a Zapatisták 

mozgalmát és a térséghez kapcsolódó szociális fórumokat (World Social Forum, Social 

Forum of the Americas etc.)  

Integrációelméletb l és a regionalizmus témaköréb l kiemelném Béla Balassa úttör  

munkáját (The Theory of Economic Integration). A műnek a dolgozat írásakor a portugál 

nyelvű változatát vettem alapul. Az eredeti kiadáshoz való könyvtári hozzáférés ugyanis igen 

korlátozott. Haszonnal forgattam Peter Robson, valamint Miroslav N. Jovanovic átfogó 

munkáit (The Economics of International Integration) valamint a Richard Gibb és Wieslaw 

Michalak szerkesztésében megjelent (Continantal Traiding Blocs. The Growth of Regionalism 

in the World Economy) köteteket.  Számos, a régióval és annak gazdaságtörténetével, 

gazdaságpolitikájával és integrációs törekvéseivel foglalkozó monográfiát és 

tanulmánykötetet volt szerencsém kézbe venni (Del Regionalismo Latinoamericano a la 

Integración Interregional; Institutions of the Global South; Iberoamérica 2020: retos ante la 

crisis etc.). Ezek pontos listáját a Bibliográfia részben adom meg. 

Latin-Amerika gazdaságtörténeti bemutatásánál segítségemre volt Luis Bértola és José 

Antonio Ocampo átfogó és koherens látásmódot tükröz  írása a régió gazdasági fejl désér l 

(The Economic Development of Latin America Since Independence). Munkájuk számos friss 

információt tartalmaz és empirikus kutatásokra támaszkodik. 

21 Mignolo, Walter D. (2005) The Idea of Latin America. Cornwall: Blackwell Publishing p.69. 
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A történeti háttér és a modern politikai irányvonalak értelmezésénél széleskörű, kritikai 

betekintésre adott lehet séget Rolando Munck könyve (Contemporary Latin America).  

A latin-amerikai civilizációs jegyek és jellemvonások értelmezésénél és számbavételénél 

nagyban inspirált a mexikói Carlos Aguirre Rojas professzor munkássága, akit budapesti 

vendégel adása alkalmával személyesen is megismertem. 

A CEPAL történetének és Celso Furtado szerepének értelmezésében nagy segítséget jelentett 

a brazil Wilson Vieira doktori disszertációja (A construção da nação no pensamento de Celso 

Furtado).  

Az integrációs formációk elemzésénél f  forrásaim a spanyol, illetve portugál nyelvű 

alapdokumentumok, megállapodások, szerz dések és ezek módosításai voltak, akárcsak a 

régió integrációs szervezeteinek (Andok Közösség, MERCOSUR, UNASUR etc.) hivatalos 

honlapján fellelhet  anyagok. Ezek pontos felsorolását a Bibliográfia fejezet tartalmazza. 

Munkám során számos cikket, tanulmányt is feldolgoztam magyar (Külgazdaság, Eszmélet 

etc.), angol (Foreign Affairs; Latin American Perspectives, European Journal of International 

Relations, American Economic Review, Journal of Latin American Studies etc.), spanyol és 

portugál nyelvű folyóiratokból (Integración Latinoamericana, Revista Crítica de Ciências 

Sociais, Estudos Avançados, Revista de Estudios Europeos, Temas de integração, Nueva 

Sociedad etc.).  

A témában mindenképpen érdemes megemlíteni – sokak mellett – Andrés Malamud és Denis 

Rolland munkásságát. Örömmel tölt el, hogy külföldi konferencia-részvételeim alkalmával 

él ben is volt szerencsém hallgatni a téma számos kutatóját.  

A hazai és külföldi konferenciákon a kollégákkal folytatott személyes tapasztalatcserék és a 

doktori szemináriumok nagyban inspiráltak, segítettek és formálták szemléletemet. Igazán 

hasznos volt, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmak magyarra fordításában (Portugália 

rövid története, Eszmélet-tanulmányok) és korrektúrájában, recenzálásában is részt vehettem, 

s hogy a dolgozat egyes részeredményeit és egyéb tanulmányaimat korábban több nyelven 

publikálhattam. Mindezen tapasztalataim meger sítettek abban, hogy a disszertáció legf bb 

tudományos újdonsága, hogy el ször mutatja be magyar nyelven történeti perspektívában 

valamennyi 19Őő után alakult latin-amerikai gazdasági integrációt, f ként az alapító okiratok 

és más eredeti dokumentumok elemzésén keresztül. 
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!" Fogalomhasználat 
 

A doktori dolgozat tárgyául választott ibér-amerikai integrációk esetében mindenképpen 

szükséges a földrajzi, kulturális, gazdasági tér precíz lehatárolása, elengedhetetlen a pontos 

fogalomhasználat. Számos terminológia ezen a területen még nem honosodott meg a magyar 

nyelvben, esetleg másra vonatkozik spanyol, portugál, illetve angol nyelven, mint magyarul. 

A bevezet  fejezetben az alábbi fogalmak tisztázására vállalkozom: Amerika, Amerikák; 

Spanyol-Amerika és Hispán-Amerika; Portugál-Amerika; Latin-Amerika, Ibér-Amerika, 

állam és nemzet, régió, regionalizmus; integráció, gazdasági integráció; periféria, centrum, 

félperiféria.  

#$#$ Amerika, Amerikák

Georg Wilhelm Friedrich Hegel a világtörténet filozófiájáról tartott 19. századi el adásaiban 

hangsúlyozza, hogy az amerikai kontinenst két jól elkülöníthet  rész alkotja, melyeket ugyan 

egy keskeny földszoros összeköt, ám ez alapvet en csak egy küls , fizikai kapocs a két 

földrész között.22
 Hegel az Észak- és Dél-Amerika között fennálló kulturális, els sorban 

vallási különbségeket (protestáns észak – katolikus dél) is részletezi. A latin-amerikanizmus 

atyjaként is emlegetett kolumbiai író és diplomata José María Torres Caicedo 18ő6-ban kelt 

versében is két Amerikáról ír (Las dos Américas).
23

 

Amikor Amerikát, annak északi és déli területeit egy fogalom alatt említjük, akkor Amerika, 

illetve Amerikákként nevezhetjük, hiszen egy – akárcsak Eurázsia esetében – két különálló 

kontinensb l álló szuperkontinensr l van szó. Amerikát, illetve az Amerikákat 

természetföldrajzi szempontból Észak-Amerika és Dél-Amerika alkotja. Közép-Amerika az 

északi szubkontinenshez tartozik, s nem alkot önálló, külön kontinenst.  

Különösen az amerikai jelz  esetében fordul el  gyakran, hogy csak a kontinens északi felére 

vonatkoztatva, félreérthet en alkalmazzák. Az uruguayi Eduardo Galenao így ír err l a 

jelenségr l Latin Amerika nyitott erei című művében 1971-ben: „Id közben még azt a 

jogunkat is elvesztettük, hogy amerikaiaknak nevezzük magunkat [...]. Ma Amerika a világ 

22 „Amerika ist bekanntlich in zwei Teile getrennt, die zwar durch eine Landenge zusammenhängen, die aber nur 
einen ganz äußerlichen Zusammenhang bildet.” in: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1840) Vorlesungen über 
die Philosophie der Geschichte. Berlin: Verlag von Dunder und Pumblot p.108. (http://books.google.hu, 2012-

01-19) (magyarul: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1966) Előadások a világtörténet filozófiájáról. [ford. 

Szemere Samu] Budapest: Akadémiai Kiadó) 
23 Torres Caicedo, José María: Las dos Américas. http://www.filosofia.org/hem/185/18570215.htm (2012-01-19) 

http://books.google.hu/
http://www.filosofia.org/hem/185/18570215.htm
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számára csak az Egyesült Államokat jelenti: mi legfeljebb egy al-Amerikában élünk, egy 

homályos körvonalú, másodosztályú Amerikában.”24
 

A félreértések és torzítások elkerülése érdekében ajánlatos a magyar nyelvben az amerikai 

kontinens északi országainak esetében az észak-amerikai, az USA esetében pedig az Egyesült 

Államokbeli formát használni.  

'*+* S,-/y;<=>?@BDk- és (ispán=>?@BDk-

Spanyol-Amerika a 16. század folyamán a spanyol korona által gyarmatosított, spanyol 

nyelvű amerikai területeket öleli fel. Ez ma mintegy 37ő millió lakosnak otthont adó, 

tizenkilenc amerikai országot jelent. Egyes országokban a spanyol mellett az slakosok 

nyelve is hivatalos nyelvként van számon tartva, ilyen például a guarani (Paraguay), ajmara 

(Bolívia) vagy kecsua (Peru, Bolívia) indiánnyelvek.  

A 18. század végére a spanyol udvar négy alkirályságba szervezte tengerentúli területeit: az 

Új-spanyolországi, az Új-granadai, a Rio de la Plata-i és a Perui Alkirályságba.25
 A kontinens 

függetlensége olyan politikai energiákat szabadított fel, melyek szembehelyezkedtek az addigi 

centralizált berendezkedéssel és ellenszenvvel viszonyultak a formálódó köztársaságokat 

nagyobb egységekbe szervez  regionalizmushoz (Nagy-Kolumbia, bolívari elképzelés). Így 

Spanyol-Amerika esetében az anyaországról való leválás egy politikai dezintegrációs 

folyamatot indított el. 

1810 és 1828 között a Rio de la Plata-i Alkirályság négy részre (Argentína, Bolívia, Paraguay 

és Uruguay), míg a Perui Alkirályság két részre (Chile és Peru) bomlott fel. Simón Bolívar 

politikai er feszítéseinek köszönhet en az Új-granadai Alkirályság egy ideig még meg rizte 

egységességét, de 1830-cal ez is feldarabolódott (Ecuador, Kolumbia, Venezuela). A 

legnagyobb „aprózódás” Közép-Amerika területén ment végbe. Az Új-spanyolországi 

Alkirályság 1823-ban el ször két részre szakadt: Mexikóra és a Közép-amerikai Föderációra, 

majd ez utóbbi 1838-cal tovább bomlott Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras és 

Nicaragua államaira.26
   

24 Galeano, Eduardo (1976) Latin-Amerika nyitott erei. [ford.: Dely István] Budapest: Magvet  Kiadó p.8. 

(Eredeti kiadás: Galeano, Eduardo (1971)  Las venas abiertas de América Latina. Editorial Siglo XXI.) 
25 A spanyol gyarmatbirodalomról b vebben ld. Szilágyi Ágnes Judit (2009) A spanyol gyarmatbirodalom. p. 
388-Ő02. In: Poór János (szerk.) A kora újkor története. Budapest: Osiris  
26 Latin-Amerika függetlenné válásáról b vebben egy friss magyar kötetben: Semsey Viktória (szerk.) (2013) 
Latin-Amerika 1750-1840. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig. Budapest: 

KRE: L’Harmattan 
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Ma a fenti definíció értelmében Észak-Amerikában Mexikó; Közép-Amerikában Costa Rica, 

a Dominikai Köztársaság, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kuba, Nicaragua, Puerto Rico, 

Panama; Dél-Amerikában Argentína, Bolívia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Peru, 

Uruguay és Venezuela alkotja Spanyol-Amerikát. A Spanyol Királyi Akadémia (Real 

Academia Española) által kiadott A Spanyol nyelv szótára (Diccionário de la lengua 

española)
27

 felhívja a figyelmet arra, hogy a tágan értelmezett ibér-amerikai térrel ellentétben 

a Spanyol-Amerika kifejezés nem öleli fel Spanyolországot. A fentebb felsorolt országok 

közül Puerto Rico Spanyol-Amerikához tartozását napjainkban vannak, akik megkérd jelezik. 

A spanyol fennhatóság megszűnése után a sziget az Amerikai Egyesült Államok 

érdekszférájába került, s jóllehet saját alkotmánnyal bír, az Egyesült Államok társult állama 

(Commonwealth of Puerto Rico / Estado Libre Asociado de Puerto Rico). A kételked k 

álláspontja szerint nem alkot önálló országot, s alapvet en az angol-szász, és nem a spanyol 

nyelvű befolyási övezetbe esik, ezért nem része Spanyol-Amerikának.28
  

A Hispán-Amerika kifejezés Spanyol-Amerika szinonimájaként jelenik meg számos írásban. 

A hispán jelz  tágabb értelmezési lehet ségére visszatérek a Latin-Amerika szócikkben.  

Fontos megjegyezni, hogy az angol nyelvű terminológiában és els sorban a kül- és 

belpolitikai tárgyú szövegekben és tanulmányokban a spanyol-amerikai illetve hispán-

amerikai (jelz ként alkalmazva) egészen másra vonatozik. Azokat az Egyesült Államokbeli 

polgárokat jelöli, akik, illetve akiknek szülei Spanyolországból vagy spanyol nyelvű 

országokból származnak.   

GIJI PortugálKNOPQRTU

Portugál-Amerikát az amerikai kontinens azon részei alkotják, melyek a gyarmati 

id szakban az 1Ő9Ő-es tordesillas-i szerz dés értelmében a portugál királyi udvar 

fennhatósága alá tartoztak. A portugál tengerentúli területek megszervezése nagy hatással volt 

a mai viszonyok kialakulására.29
 Portugália tervszerűen végrehajtott gyarmatosítása 1ő30-ban 

vette kezdetét, négy évvel kés bb III. János portugál király tizenkét örökletes kapitányságra 

osztotta fel a korona területeit az amerikai kontinensen. A portugál udvar azonban, még 

27 Spanyol Királyi Akadémia (Real Academia Española) által kiadott A Spanyol nyelv szótára (Diccionário de la 
lingua española, 22. kiadás) online változat: http://buscon.rae.es/draeI/ (2011-11-23) 
28 Jóllehet Puerto Rico lakosságának nagy része beszél angolul, a népesség 8ő%-a a spanyolt tekinti 

anyanyelvének. A témáról b vebben, illetve az Egyesült Államok álláspontjáról: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32933.pdf (2011-11-23)  
29 A portugál gyarmarbirodalomról b vebben ld.: Rákóczi István (2009) A portugál tengerentúli birodalom. p. 
377-387. In: In: Poór János (szerk.) A kora újkor története. Budapest: Osiris  

http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32933.pdf
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szintén III. János uralkodása alatt, tehát a gyarmati korszak elején, a kereskedelem fokozódó 

jelent ségének következményeként központosított adminisztrációra tért át. Így született meg 

1548-ban a f kormányzóság intézménye.30
 Ekkor kezdett Portugál-Amerika egyetlen 

közigazgatási egységet formálni, nevezetesen Brazília államát (Estado do Brasil), mely a 

centralizációt követ en dinamikus növekedésnek indult. Az állam politikai egységének 

meg rzése a függetlenné válás (1822) után is szolgálta a regionális elitek kereskedelmi 

érdekét. Így Brazília esetében nem ment végbe a hispán-amerikai területeken megfigyelhet  

fragmentálódás a 19. század els  felében, s ma Portugál-Amerika Brazília szinonimája.  

Az angol-szász szakirodalomban a spanyol-amerikaihoz hasonlóan a portugál-amerikai jelz  

nem a brazilokra vonatkozik, hanem a portugál nyelvű országokból (Portugália és valamennyi 

volt gyarmata) származó Egyesült Államokbeli polgárokat jelöli. Ilyen kontextusban gyakran 

találkozni a luzo-amerikai vagy luzitán-amerikai megnevezéssel is. 

Bolívar Echeverría, bolíviai filozófus és esszéíró a kreol identitás megjelenése kapcsán 

megjegyzi, hogy ez már nem spanyol vagy portugál volt, hanem teljességében spanyol-

amerikai, illetve portugál-amerikai.
31
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A Latin-Amerika kifejezés eredend en a francia Amérique latine fogalomra vezethet  vissza, 

amit még a 19. század derekán francia értelmiségiek kezdtek el használni III. Napóleon 

Mexikóra is kiterjesztett birodalmi koncepciójának igazolására.32
  A francia kezdeményezés 

célja a latin népek összefogása és elkülönítése (természetesen francia vezetés alatt)33
 valamint 

az Amerikai Egyesült Államok által dominált és befolyásolt angol-szász világtól való 

elhatárolása volt.34
 

30 Saraiva, José Hermano (2010)  Portugália rövid története. [ford.: Racs Marianna Katalin, Wittner Katalin, 

Szelényi Zsolt, Pál Zsombor Szabolcs] Budapest: Equinter Kiadó p.141. 
31 Mignolo [2005] p.63. 
32 Phelan, John Leddy (1968) Pan-Latinism, French Intervention in Mexico (1861-7) and the Genesis of the Idea 

of Latin America. In: Ortega y Medina, Juan A. (szerk.): Conciencia y autentidad históricas: escritas en 
homenaje a Edmundo O’Gorman. Mexico City p.288.  
33 Diniz, Dilma Castelo Branco (2007) O conceito de América Latina: uma visão francesa. In: CALIGRAMA, 

Belo Horizonte, 12. p.129-148. 
34 Alexander von Humboldt, német természettudós, aki a 1799-180Ő között hosszabb utazást tett Közép- és Dél-
Amerikában (Havanna és Lima között számos várost és területet felkeresve), 1826-ban megjelent írásában már 
fejtegeti annak szükségességét, hogy az újonnan függetlened  régió államai saját definíciót alkalmazzanak 
kollektív megnevezésükre. B vebben: von Humboldt, Alexander (2002) Politische Essay über die Insel Kuba. 
Alicante: Editorial Club Universitario  
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A térség civil társadalma a 19. században kulturálisan és intellektuálisan „Franciaországból 

táplálkozott”, az így kialakult szoros köt dést Franciaország is (meg)er sítette.35
 Számos, a 

korszakban Párizsban tartózkodó spanyol-amerikai szerz  és intellektuel szóban már az ezt 

megel z  években használta (spanyolul) a Latin-Amerika szóösszetételt. A chilei Francisco 

Bilbao Barquín 18ő6-ban egy párizsi konferencián már alkalmazta a Latin-Amerika kifejezést 

Dél-Amerika, valamint Mexikó és Közép-Amerika együttes megnevezésére.36
 Írásban az 

Amérique latine (franciául) el ször L.M. Tisserand egy cikkében jelent meg (Situation de la 

latinité. Revue des Races Latines) 1861 januárjában.37
  A már említett kolumbiai újságíró, 

költ  és diplomata, José María Torres Caicedo38
 az 1860-as években olyan címekkel publikált 

írásokat, mint például: Bases para la formación de una liga latinoamericana (Párizs, 1861) 

vagy Unión latinoamericana (Párizs, 186ő).39
 A kifejezés tudományos munkában el ször 

feltehet en Carlos Calvo argentin történész és nemzetközi jogász neve alatt jelent meg.40
  

Spanyol-Amerika függetlenedését követ en fragmentálódott: el ször tíz, majd a 19. század 

derekára már tizenhat független köztársaságra. Jóllehet ebben a korszakban számos régióbeli 

szerz  (Andrés Bello, Simón Bolívar, Juan Montalvo, José Enrique Rodó etc.) a nemzeti 

helyett a latin-amerikai identitást és öntudatot hangsúlyozta írásaiban, nem utolsó sorban 

azért, hogy a térséget élesen elhatárolja az Amerikai Egyesült Államoktól.41
 Majd olyan 

események - mint a Mexikó északi tartományaiért az Egyesült Államokkal megvívott 

sikertelen háború (1846-48), vagy a Spanyolország által Peru és Chile ellen folytatott csendes-

óceáni háború (186ő-66) tovább mélyítették a spanyol-amerikai államok és az Egyesült 

Államok illetve Spanyolország között meglév  szakadékot. Ezt követ en a latinság 

(latinidade) hangsúlyozása helyett, mely ekkorra sokkal inkább egyfajta antiliberalizmussal, 

konzervativizmussal és köztársaság-ellenes hozzáállással fonódott össze, szívesebben 

35 Mignolo [2005] p.59. 
36 Moniz Bandeira, Luiz Alberto: América Latina o Sudamerica. 

http://edant.clarin.com/diario/2005/05/16/opinion/o-01901.htm (2012-01-16) 
37 Bethell, Leslie (2010) Brazil and ’Latin America’. In: Journal of Latin American Studies 42. Cambridge: 

University Press p.458. 
38 Caicedo volt az elnöke az 187ő nyarán els  alkalommal megrendezett Amerikanisták Nemzetközi 
Kongresszusa összejövetelének (Congreso Internacional de Americanistas) is. B vebben: Mignolo [200ő] p.59. 
39 Bethell [2010] p.458.  
40 Carlos Calvo 186Ő körül adta ki Párizsban 20 kötetes monumentális művét Recueil complet dês traités, 

conventions, capitulations, armistices et outres actes diplomatiques de tous lês Etats de l’Amérique latine 
compris entre lê golfe du Mexique et lê Cap Horn depuis l’année 1493 jusqu’à nos jours címen. Bruit, Héctor 
H.(2000) A invenção da América Latina. In: Anais Electrônicos do V Encontro da ANPHLAC. Belo Horizonte 

p.2. http://anphlac.org/upload/anais/encontro5/hector_bruit.pdf (2012-04-17) 
41 B vebben: Scholz László (2005) A spanyol-amerikai irodalom rövid története. Budapest: Gondolat Kiadó; 
Scholz László (szerk.) (1984) Ariel és Kalibán. A latin-amerikai esszé klasszikusai. Budapest: Európa Kiadó 

http://edant.clarin.com/diario/2005/05/16/opinion/o-01901.htm
http://anphlac.org/upload/anais/encontro5/hector_bruit.pdf
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alkalmazták a Spanyol-Amerika (América Española) vagy egyszerűen csak a Dél-Amerika 

(América del Sur) megnevezést. Azonban Latin-Amerika 19. századbeli fogalomképe sem az 

itt említett spanyol-amerikai gondolkodók, sem pedig spanyol és francia kortársaik számára 

nem foglalta magába Brazíliát.42
 Latin-Amerika leginkább Spanyol-Amerika szinonimája lett 

a 19. században. Jóllehet Spanyol-Amerika és Brazília közös ibériai és katolikus háttere révén 

valamennyire köt dött egymáshoz, a század gondolkodói inkább a különbségeket 

hangsúlyozták a köztársaságként függetlened  volt spanyol gyarmatok és a politikai 

berendezkedését, viszonylag korai és békés átmenetet követ en, monarchiaként definiáló 

Brazil Császárság között. Brazília esetében kiemelték az eltér  gyarmati tapasztalatot, a 

növénytermesztésen és afrikai rabszolgák munkaerején alapuló brazil gazdaság és társadalom 

másságát és az eltér  földrajzi viszonyokat. Portugália számára Brazília leválása után a 

megmaradt luzitán gyarmatbirodalom (Afrika és Ázsia területein) kell  elfoglaltságot 

jelentett.    

Még a 20. század elején is találkozhatunk olyan írással, amely tudománytalannak és 

indokolatlannak tartja a Latin-Amerika fogalom használatát és helyette a Spanyol-Amerika 

kifejezést javasolja a régió valamennyi országának közös megnevezésére.43
 Az így érvel k 

általában figyelmen kívül hagyták Brazíliát vagy kulturálisan és nyelvileg is abból a 

Portugáliából eredeztették, mely számukra a Spanyol-félsziget (Hispánia) integráns részét 

képezte, hiszen Hispániát, s így Spanyolországot a galíciai, portugál, katalán és kasztíliai si 

négyes összefoglaló egységeként értelmezték.  Ezen logikát követve a hispán vagy spanyol 

el szó már magában hordozza a portugál jelz t is, és alkalmazható Közép- és Dél-Amerika 

összes államának megnevezésére, beleértve akár Brazíliát is. Ramón Menéndez Pidal, 

Mariano de Caria és J.C. Cebrián számos korabeli folyóiratban (El Sol, Inter-America, 

Hispania, Las Novedades) kifejtette, hogy a latin jelz  olyan népekre is utalna (olasz, 

provanszál, román, szardíniai), melyeknek nincs létjogosultsága a térség esetében. A korszak 

írói közül a híres portugál Almeida Garret is helyesebbnek tartotta a hispán-amerikai 

fogalomhasználatot a latinnál, akárcsak az uruguayi José Enrique Rodó (Ariel c. írásában).44
 

A mai fogalomhasználatban létezik egy szűkebb és egy tágabb értelemben vett Latin-

Amerika. Tágabb értelemben és a Spanyol Királyi Akadémia meghatározása szerint: 

„Amerika azon országainak összessége, melyeket latin népek, vagyis Spanyolország, 

42 Bethell [2010] p.460.  
43 Espinosa, Aurelio M. (1918) The Term Latin America. In: Hispania . 1:3 p. 135-143.  
44 Espinoza [1918] p. 139. és 1Ő2. 
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Portugália és Franciaország gyarmatosítottak”.45
 Míg a mai szűkebb fogalmi értelmezés nem 

terjed ki a francia nyelvű területekre, csak Spanyol-Amerikára és Brazíliára. A magyar 

nyelvhasználatban és köztudatban is ez az utóbbi fogalomhasználat terjedt el. A dolgozat 

szövegében Latin-Amerika alatt ezt a szűkebb értelemben vett 20. századi koncepciót fogom 

érteni. Valójában a gyarmatosító anyaországról leváló, függetlenségüket kivívott közép- és 

dél-amerikai országok számára identitás- és autonómia-keresésükben fontos szerepet töltött be 

a Latin-Amerika fogalom, s körükben az 1880-85-ös évekt l kezdve általánossá vált a 

használata.46
  

Mikor „kapott helyet” Brazília Latin-Amerikában? Hogyan alakult ki a mai Latin-Amerika 

fogalom? Egyrészt, amikor az Egyesült Államok, Európa és a világ többi része Latin-Amerika 

szerves részeként kezdett tekinteni Brazíliára, s amikor a spanyol-amerikai kormányok és 

értelmiségiek kezdtek helyet szorítani a brazil nagytestvérnek régió-koncepciójukban, illetve, 

amikor néhány brazil maga is Latin-Amerika részeként tekintett országára. Ekkoriban zajlott a 

spanyol-amerikai háború és Spanyolország elvesztette valamennyi korábbi gyarmatát. A 

fogalmi változás az 1920-as, 1930-as évekkel folytatódott, de különösen a második 

világháború és a hidegháború alatt alakult át jelent s mértékben a korábbi, régi Latin-

Amerika-koncepció. Azóta is ez a domináns szemlélet uralkodik Brazília hovatartozását 

illet en. 

A felvázolt fogalomváltozás is mutatja, hogy ebben az esetben alapvet en nem egy földrajzi 

alapú megnevezésr l van szó.  Akár a szűk, akár a tág fogalmat vesszük, a felölelt terület 

számos különbséget mutat az éghajlat, gazdaság, politika, társadalom, nyelv terén egyaránt, s 

a meglév  kulturális hasonlóságok ellenére egy igen összetett, sokszínű régióról van szó. Ez 

egy közösséghez (jelen esetben Latin-Amerikához) tartozás feltételének egymás kölcsönös 

elismerését tekinthetjük. Ez a megállapítás fontos szerephez jut nem csak a Latin-Amerika-

tudat, hanem az egyes országok nemzettudatának formálódása, alakulása kapcsán is. Egyúttal 

értelmezési keretet biztosít a 2000-es évekt l megfigyelhet  változásoknak is, amikortól 

Brazília a latin-amerikai léte mellett dél-amerikai hovatartozására helyezi ismét a hangsúlyt. 

 

45 latinoamericano címszó - http://buscon.rae.es/draeI/ (2011-07-04) 
46 Diniz [2007] p.139.  

http://buscon.rae.es/draeI/
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���� ������Amerika és a Karib�térség

A nemzetközi politikai szakzsargonban használatos a Latin-Amerika és a Karib-térség 

kifejezés (Latin America & the Caribbean – LAC). Ez a nyugati félteke valamennyi országát 

felöleli az Egyesült Államoktól délre, azokat is, ahol nem újlatin nyelven beszélnek (angol, 

illetve holland). A Világbank és az ENSZ régió-besorolásában is ezt a megnevezést 

alkalmazza.
47

 

Egyesek gazdasági értelemben az Egyesült Államok déli részét (Louisiana, Új-Mexikó, 

Florida, Texas, Arizona és Kalifornia területét, ahol a spanyolt széles körben beszélik) is 

beleértik a fogalomba. Számos nemzetközi sajtóorgánum is egy régióként kezeli Latin-

Amerikát és a Karib-térséget.48
 

A jelen disszertáció nem terjed ki a teljes Karib-térség vizsgálatára. A Nagy- és Kis-Antillák 

szigetvilágának legtöbb szigete nem része a felvázolt Latin-Amerika fogalomnak. Ilyen 

értelemben a csak a Karib-térségre korlátozódó integrációk (pl.: CARICOM) elemzése sem 

tárgya a dolgozatnak. A Karib-térségb l Kuba, a Domininkai Köztársaság és az érdekes 

státuszú Puerto Rico tartozik Latin-Amerikához. A gyakorlatban természetesen vannak olyan 

kezdeményezések, amelyek egyaránt felölelnek latin-amerikai és karibi területeket. A 

napjaink globalizált regionalizmusát elemz  fejezetben bemutatott ALBA (Bolívari Szövetség 

a Mi Amerikánk Népei Számára) újszerűsége és innovatív jellege itt is tetten érhet . Kuba 

mellett Dominika (Commonweath of Dominica), Saint Vicent és a Grenadine-szigetek, 

Antigua és Barbuda, valamint Saint Lucia is a szervezet tagja lett. Haiti jelenleg megfigyel  

státusszal bír, teljes jogú taggá válása folyamatban van. A Karib-térség esetében nehéz tehát 

éles határvonal meghúzása, ugyanakkor szükséges az elemzési keret meghatározása, ami a 

disszertáció esetében a spanyol és portugál nyelvű amerikai országok halmaza. 

47 A Világbank hat régióra osztva elemzi az Föld országait: Afrika, Kelet-Ázsia és Csendes-óceáni térség, 
Európa és Közép-Ázsia, Latin-Amerika és a Karib-térség, Közel-Kelet és Észak-Afrika, Dél-Ázsia. B vebben: 
http://web.worldbank.org (2012-04-17); Az UNESCO az alábbi régiókat különíti el: Afrika, Arab államok, Ázsia 
és Csendes-óceáni térség, Európa és Észak-Amerika, Latin-Amerika és a Karib-térség. B vebben: 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/ (2012-04-17)  
48 Így például a BBC, The Telegraph etc., illetve számos nemzetközi hálózat is ezt a besorolást alkalmazza 
(Science and Development Network). 

http://web.worldbank.org/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
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Az ibér jelen esetben az ibériai rövidített változata, a teljes Ibériai-félszigetre utal, és már 

nem az a történeti kategória, mely az ókori szerz k – például az Id sebb Plinius49
 – írásaiban 

is fellehet , s mely az Ibériai-félszigetet lakó népcsoportra (ibérek, ibériaiak) és azok nyelvére 

(ibér) utalt. 

Ibér-Amerikának – Latin-Amerikához hasonlóan – ma két fogalmi használata is létezik. 

Szűkebb értelemben Spanyol- és Portugál-Amerikát (azaz az ibériai-félszigeti országok által 

gyarmatosított területeket) jelöli, tehát megegyezik Latin-Amerika szűken vett fogalmával. 

Ilyen értelemben akár a Latin-Amerika szócikkben megemlített tágan értelmezett Hispán-

Amerika szinonimája is. Míg tágabb értelemben felöleli Spanyol- és Portugál-Amerika mellett 

az Ibériai-félsziget országait, tehát Spanyolországot, Portugáliát és Andorrát is.  Ebben az 

értelemben egy a magyar szakirodalomban még nem túlságosan elterjedt kifejezésr l van szó, 

melynek írásmódja sem egységes. Magyarul a Spanyol-, Portugál- vagy Latin-Amerika 

kifejezések mintájára az Ibér-Amerika, illetve ibér-amerikai formákat tartom 

követend nek.  

���� Állam és nemzet

Az állam Max Weber meghatározása szerint a legitim er szak monopóliumát birtokoló 

társadalmi intézmény.
50

 A rendfenntartásnak többféle módja lehet. A változatos eszköztárban 

a legvégs  elem az er szak. Akadnak olyan államok, melyeknek nincs hatalmuk vagy kell  

akaratuk, hogy a legitim er szak feletti monopóliumoknak érvényt szerezzenek – és mégis 

számos tekintetben államnak nevezhet k.51
 Hegelt parafrazálva Ernest Gellner megjegyzi, 

hogy „korábban senkinek sem volt állama, aztán némelyeknek lett, végül már mindenkinek 

van”.52
 Ugyanakkor nem minden társadalom rendelkezik állammal. Ott beszélhetünk 

államról, ahol a rendfenntartás egységei (bíróságok, rend ri er k stb.) elkülönülnek a 

társadalom életének többi szegmensét l.  

Az állam mellett a nemzet fogalmát is meg kell említenünk. A két fenomén között az elmúlt 

kétszáz év során szoros kötelék épült ki, jóllehet különböz  jelenségeket takar.  

49 Plinius Secundus, Caius (1973) A természet históriája. Válogatott részek az I-VI. könyvekből. Csillagászati és 
földrajzi ismeretek az ókorban. [ford.: Váczy Kálmán] Budapest: Kriterion Könyvkiadó p.120. 
50 Weber, Max (1980) Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Tübingen: 
Studienausgabe,  p. 822. 
51 Gellner, Ernest (2009) A nemzetek és a nacionalizmus. Budapest: Napvilág Kiadó. p. 1Ő. 
52 Gellner [2009] p. 16.  
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A nyugat-európai nemzeti fejl dés Ágh Attila vonatkozó tanulmányában a szerves fejl dési 

modellt jelenti, amely a bels  piac dinamikájára épült és feltételezte a küls  piac 

nyitottságát.53
 A nemzetté válás alapvet  feltétele volt a hegemón helyzet a formálódó 

világgazdaságban. Ez utóbbi pedig a centrum-periféria felosztáson alapult. A nyugat-európai 

nemzeti fejl dés modellje alulról építkez  modell volt, er s nemzeti identitással.54
 

Ugyanakkor a közös nyelv és kultúra ebben az esetben is sokkal inkább eredménye volt a 

folyamatnak, mint sem feltétele.  

„A centrum és a periféria nemzetté válási (nation-building) folyamatai […] nem 

párhuzamosak és ismétl d ek, hanem ellentétesek és ellenségesek.”55
 

Ha az európai nemzeti modellt szervesnek nevezzük, a nem európai, így a latin-amerikai 

fejl dést szervetlennek kell tekintenünk, amely az európai fejl dés végeredményeinél 

kezd dött: felülr l lefelé, a nemzeti piac megteremtésének céljával. Latin-Amerika esetében a 

gyarmati múlt, a periféria alárendeltségének történelmi keretébe illeszkedik a nemzetté válási 

folyamat. Amikor a centrumban az ipari kapitalizmus kialakulásával a 19. században a 

nemzetté válás jóformán lezárult, Latin-Amerikában, a periférián még csak ekkor volt 

kibontakozóban.56
 A periférián hosszú ideig a bels  piac dualizmusa, a bels  piac egységének 

hiánya és a világpiac dominanciája a nemzeti egység akadályai voltak. A nemzeti fejl dés 

mozzanatai szervetlenül és ellentmondásosan kapcsolódtak egymáshoz.57
 

Az állam- és nemzetfejl dés konkrét latin-amerikai sajátosságaival b vebben az 2.5 

fejezetben foglalkozom. Azt azonban fontos már itt hangsúlyozni, hogy a gyarmatosítók által 

létrehozott politikai keretek között megindult függetlenedésre irányuló törekvések nem fejlett 

nemzetek fellépései voltak.
58

 Latin-Amerikában a 19. században a függetlenségi harcokat 

vezet  forradalmárok a népszuverenitás, a nemzet és a liberalizmus eszméit közvetlenül 

Európából importálták.59
 A régióban a függetlenség indította el a nemzeti tudat megjelenését, 

ám annak formálódása és meger södése egy hosszan elhúzód folyamat lett. Különösen igaz a 

tárgyalt régió esetében, hogy a nemzet és a nyelv között laza összefüggés áll csak fenn, a 

53 Ágh Attila (1981) A nem európai nemzeti fejl dés sajátosságai. In: A Magyar Tudományos Akadémia 
Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 30:1. Budapest: Akadémiai Kiadó p. Ő7.
54 Ágh [1981] p. 47. 
55 Ágh [1981] p. 47. 
56 Ágh [1981] p. Ő8.  
57 Ágh [1981] p. 51.  
58 Balogh András (2002) A nemzeti kérdés az Európán kívüli világban. In: Balogh András – Rostoványi Zsolt – 

Búr Gábor – Anderle Ádám [2002] p. 12.  
59 Balogh [2002] p. 15.  
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nyelvnek nincs els dleges szerepe nemzetalkotásban. Ugyanígy a nemzet gyengesége miatt az 

állam kezdetekt l er s szerepkörhöz jutott – mind a gazdaságirányításban, mind a 

fejlesztésben.  

A disszertációban a nemzetre úgy tekintek, mint egy történelmi közegre, amelyben a 

különböz  társadalmi er k, gazdasági tevékenységek, politikai döntések, kulturális 

produktumok és faji különböz ségek szervez nek, szintetizálódnak és fejl dnek. Egymás 

jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös elismerése az, ami nemzetté avat egy közösséget. 

Ilyenformán a nemzet nem azonosítható az állammal / egy nyelvi közösséggel / egy kulturális 

csoporttal vagy vérségi alapon. 

���� Régió, regionalizmus

A  régió és regionalizmus terminológiák rendkívül gazdag jelentésűek, melyek tartalmát 

alkalmazási területük konkretizálja.60
 A régió fogalma az ókori Rómában született, a szó 

maga a latin regere igéb l származik, és eredeti jelentése ’vonalat húzni, körülhatárolni’. A 

regere közismertebb jelentése (irányítani, kormányozni) kés bbi eredetű.
61

 Jól látszik ebb l is 

a régió terminus gazdag jelentéstartalma, s hogy els dlegesen felosztásról szólt. Az antikvitást 

követ en a régió kifejezés els sorban a tudományokhoz köthet en terjedt el. A térszemlélet, a 

regionalitás gondolata egymással párhuzamosan és összefüggésben jelent meg a 

földrajztudományban, a közgazdaságtanban és a szociológiában.
62

 A régió és regionalizmus 

fogalma és jelensége napjainkban gyakran használatos a világgazdaságtanban, a 

politikaelméletben és a történelemtudományban is. Ugyanakkor a fogalom pontos definíciója 

függ az adott konkrét tudományterülett l (jog, szociológia, történelem etc.).  A régió 

valamennyi fogalom-meghatározásában közös azonban, hogy „szándékos korlátozásokat 

tartalmaz, vagy szakmai vagy területi jelleggel”.63
 

Régió alatt alapvet en adott területek egységét értjük. A regionalizmus pedig valamilyen 

dimenzió (gazdasági, társadalmi, politikai vagy ezek kombinációja) mentén létrejöv  

intézményesített kapcsolati hálót jelent, alapvet en földrajzilag közel, de nem kizárt, hogy 

60 Sipos Katalin (1993) A regionalizmus történeti és jogi aspektusai (Spanyolország, Olaszország, 
Franciaország). Budapest: MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. p. 13.  
61 u.o. 
62 Sipos [1993] p. 14.  
63 Sipos [1993] p. 15.  
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térben egymástól távol es  országok között.64
 Így korántsem egyértelmű a fogalom földrajzi 

vetülete. Számos mai szerz nél megvan a földrajzi közelség feltétele, míg másoknál ez 

teljesen eltűnik, s a régió szervez  eleme a közös kultúra, nyelv, vallás vagy etnikai összetétel 

is lehet.
65

 A mai fogalomhasználat olykor két távoli ország együttműködését is értelmezheti 

regionális együttműködésként (pl.: Egyesült Államok – Izrael). Míg például Charles Kupchan 

értelmezésében a régió a közös identitást felmutató államok közössége.66
 Véleményem szerint 

a napjainkban elkülöníthet  régiók már nem evidens, hogy földrajzilag adottak, sokkal inkább 

társadalmilag megkonstruáltak: emberi interakció, politikai diskurzus és kulturális fejl dés 

eredményei. A regionális intézmények megjelenése és fejl dése is ezt támasztja alá.  

A regionalizmus fogalmát értekezésemben a nemzetközi gazdasági integráció 

szinonimájaként fogom alkalmazni, mint ahogy az a témában releváns szakirodalomban 

számos szerz nél is megfigyelhet  (Palánkai, Robson, Jovanovic etc.). A regionalizmus ilyen 

formája nemzetgazdaságok önkéntes társulását jelenti, ami által egy nagyobb közösségé 

válnak. Ennek egyik els  példája az 19ő0-es évek második felében alapított Európai 

Gazdasági Közösség. Néhány éven belül pedig a világ más tájain (Latin-Amerika, Afrika) is 

megjelentek az együttműködés helyi formái.  

A regionalizmus nem állami monopólium, részt vesznek benne nem állami szerepl k is. 

Err l részletesebben az új regionalizmust tárgyaló fejezetben írok. 

 

A regionalizmust meg kell különböztetni a regionalizációtól, mely a gazdasági 

interdependenciát és annak intenzitását írja le és lehet pusztán piac vezérelte, mintsem 

politikai, intézményi együttműködés.67
 A regionalizáció – nem szükségszerűen, de – lehet a 

regionalizmus következménye. Alapvet en a társadalmi integráció fokozódását jelenti egy 

régióban és az irányítatlan társadalmi-gazdasági együttműködési folyamatokat.68
 Ilyen, szinte 

önállóan kibontakozó, spontán folyamatok lehetnek a magánkereskedelem, t keáramlás, 

üzleti stratégiák (pl.: felvásárlások, fúziók), üzleti hálózatok, stratégiai szövetségek 

fejlesztése.  

64 Mansfield, Edward D. – Milner, Helen V. (1997) The Political Economy of Regionalism. Columbia University 

Press p. 2-3. 
65 Mansfield-Milner [1997] p. 3-4.  
66 Kupchan, Charles A. (2003) The End of the American Era: U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the 

Twenty-first Century. Knopf: Vintage Books 
67 Fioramonti [2012] p. 152. 
68 Hurrel, Andrew (1995) Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics. In: Review of 

International Studies 21:4. p. 334. 
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A regionalizmus során alkalmazott gazdaságpolitika, a csoportosulást alkotó országok 

harmadik fél irányába tanúsított bezárkózottsága / nyitottsága és sikeressége alapján 

napjainkig a regionalizmus három fázisát különíthetjük el, melyek mindegyike sajátos 

jellemz kkel bír, ugyanakkor egy fejl dési ívet is feltár. Beszélhetünk: 

¡ régi regionalizmusról (1950-60-as évekt l); 

¡ új regionalizmusról (1980-as évek végét l, 1990-es évek) és 

¡ globalizált regionalizmusról (2000 után). 

A regionalizmus er s szálakkal köt dik a globalizációhoz. A két jelenség együtt jár és 

kölcsönösen feltételezi egymást – jóllehet látszólag ellentétesek.69
 Az 1990-es évekt l egyre 

er teljesebb nemzetköziesedés figyelhet  meg a gazdasági kapcsolatok területén – gondoljunk 

csak a multi- és transznacionális vállalatok globális stratégiájára. A nemzetközi 

szupranacionális szervezetek hatóköre jelent sen n tt. Ezzel párhuzamosan azonban az 1990-

es évekkel a regionális együttműködések újjáéledése is megfigyelhet . Az 1990-es és a 2000-

es évek tapasztalata alapján nem fenyeget a regionális blokkokra szakadt világgazdaság 

rémképe. S t, egyes szerz k azt hangsúlyozzák, a regionális törekvések egy olyan regionális 

egység (globalizációs centrum) felé tartanak, amely túllép a regionális integráció keretein és 

gazdasági el nyeinek és hasznának nagyobb részét globális kapcsolataiból származtatja.70
 A 

globalizáció kihívásai közepette a regionális integráció er sítheti az adott országcsoport 

önálló mozgásterét. Ez az aspektus Latin-Amerika esetében is fontos szerephez jut.   

¢£¤£ )ntegráció, gazdasági integráció

Ahogy az integráció-elmélet nagy úttör je, Béla Balassa írja: az integráció részek egyesülését 

jelenti, ám a gazdasági integráció fogalma sajnos már nem ennyire egyértelmű fogalom.71
 

Lehet folyamatként és lehet állapotként definiálni és interpretálni. Így jelentheti a különböz  

államok, mint gazdasági egységek között meglév  akadályok eltörlésének folyamatát vagy 

eredményét. Fontos hangsúlyozni, hogy az együttműködés (kooperáció) nem azonos az 

integrációval, köztük min ség- és mennyiségbeli különbségek is vannak. Jóllehet az 

együttműködés sokféle alapon létrejöhet (politikai, gazdasági etc.) formái igen eltér ek és 

69 Lukács Gábor (2004) A globalizáció hatása a gazdasági rendszerek változására. In: Bara Zoltán – Szabó 
Katalin (szerk.) Gazdasági rendszerek, országok, intézmények. Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. 
Budapest: Aula Kiadó p. 525. 
70 Balogh András (1993) “Tézisek”. Globális világban élünk (Modernizáció, globalizáció, integráció) In: Zárt 
Kör, 1993/3-4. p.5-7.  
71 Balassa, Béla (1972) Teoria da integração económica. Lisboa: Livraria Clássica Editora p.11-12. 
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különböz ek lehetnek: konferencia, megegyezés, gazdasági szervezet, de akár gazdasági 

integráció is. A regionális kooperáció alapvet en tehát kormányok közötti strukturált 

együttműködés egy adott földrajzi térben. A regionális integráció azonban már a megosztott 

szuverenitás egy bizonyos szintjét is megköveteli, így szupranacionális autoritás kiépítésével 

jár. 

A dolgozatban a gazdasági integráció állapot és folyamat jellege is szerepet kap. Nemzetközi 

gazdasági integráció alatt pedig szuverén államok önkéntes csoportosulását értem, melynek 

célja a tagországok piacai között fennálló akadályok és korlátok fokozatos lebontása, 

együttműködésük javítása és a fennálló feszültségek csökkentése. Annak, hogy a 20. 

században a második világháború végéig nem születtek említésre méltó gazdasági integrációk 

(els sorban vámuniók),  f leg politikai okai és akadályai voltak.72
 A két világháború közötti 

id szakot a világgazdaság nagymértékű dezintegrációja jellemezte fokozódó kereskedelmi 

korlátozásokkal. 19Őő után a gazdasági integráció a világ különböz  részein nagy lendületet 

vett, hol inkább gazdasági, hol inkább politikai alapon. A politikai és gazdasági motivációkat 

és tényez ket illet en a gazdasági integrációk esetében er s interdependencia áll fenn. Nehéz, 

ha nem lehetetlen a kett  közötti viszony kvantifikációja, akárcsak annak megállapítása, 

melyik jelentkezett korábban.73
 Alapvet en – és a jelen értekezés esetében is elmondható, 

hogy – nem pusztán az integrációt kiváltó motivációk a fontosak, hanem azok gazdasági 

hatása, az integráció céljainak tényleges megvalósulása vagy azok elmaradása. Fontos 

megemlíteni, hogy a regionális integráció egyes szerz knél74
 jellegzetesen nyugat-európai 

eszmeként jelenik meg, s megkülönböztetik a jóval régebbi eredetű és számos régióhoz 

köthet  (Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Latin-Amerika) regionalizmustól.

§¨§©¨ Centrum, periféria, félperiféria

Ahogy Immanuel Wallerstein is írja, Raúl Prebisch, az ENSZ Latin-Amerikai Gazdasági 

Bizottságának (CEPAL) els  f titkára úttör nek tekinthet  a világgazdaság centrum és 

periféria rendszereként történ  értelmezésében.
75

  

72 Balassa [1972] p.14. 
73 Európa esetében is elmondható a politikai és gazdasági motivációk összefonódása: egyszerre cél a jöv beli 
háborúk elkerülése Franciaország és Németország között, akárcsak Nyugat-Európa újra-felemelése, gazdasági, 
politikai potenciáljának növelése.  
74 Mint például Amitav Acharya.  
75 Wallerstein, Immanuel (2010a) Bevezetés a világrendszer-elméletbe.  [ford.: Koltai Mihály Bence] Budapest: 
L’Harmattan Kiadó p. 213. 
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A Prebisch-tétel – melyet kés bb részben módosítottak és kiegészítettek – kimondta, hogy a 

nyersanyagtermel  és -exportáló fejl d  országok rendszeresen veszítettek a cserén, 

els sorban külkereskedelmi cserearányaik romlása formájában. Ennek oka egyfel l termékeik 

fejlett országokbeli keresletének rugalmatlansága, másfel l pedig a munkásság 

szervezetlensége volt, s ezáltal a termelékenység növekedéséb l származó el nyök fejlett 

országokba áramlása is.
76

 

A centrum és a periféria két egymástól elválaszthatatlan fogalom, melyet az 19ő0-es évekt l 

kezdve használtak – el ször – a CEPAL szakért i a világgazdaság „tengelyszerű 

munkamegosztásának” leírására.77
 Eredend en a centrum és a periféria kifejezések a jellemz  

termelési folyamatok termékeire vonatkoztak. Majd hamarosan országokra is elkezdték 

alkalmazni, ahol adott jellegű termék volt a meghatározó. Wallerstein tézise, hogy a 

centrumra és a perifériára jellemz  termelési folyamatok közötti különbség a monopolizáció 

és a profitábilitás fokától függ.78
  Félperifériás termék nincsen, ám vannak olyan országok, 

ahol a centrumra és perifériára jellemz  termékek aránya közel azonos.79
 Ezeket tekinthetjük 

félperifériás országoknak, melyek speciális politikai viszonyokkal és a világrendszer 

működésén belül speciális szereppel bírnak.  

Minden kezdeti és lehetséges kritika ellenére „Prebisch egyike a nemzetközi gazdaság 

konvencionális elméletét legalaposabban és els k között bíráló legkiemelked bb 

teoretikusoknak. Nézeteinek kés bbi fejl dése nemcsak a hagyományos, hanem az új 

illúzióktól való megszabadulás irányába is mutat. A specializáció természetének és a 

kedvez tlen piaci er viszonyoknak a kritikáját mindinkább […] a fennálló világgazdasági 

rendszernek és a torzszülött «perifériás» rendszernek a kritikájával váltotta fel, illetve tette 

megalapozottá.”80
  

Ma centrum és a periféria megnevezések a világrendszer elemzésben nem eleve adott 

földrajzi zónákra, régiókra vagy államokra reflektálnak, hanem komplex folyamatokra. A 

centrumban viszonylag magas fizetésekhez modern technológia és diverzifikált termelési 

76 Szentes Tamás (1999) Világgazdaságtan. 1. Elméleti és módszertani alapok. Budapest: Aula Kiadó p. 86Ő.  
77 Wallerstein [2010a] p. 183.  
78 uo.  
79 Wallerstein [2010a] p. 185.  
80 Szentes [1999] p. 629.  
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mód társul. A periférián az alacsony bérek, a legkezdetlegesebb technológia és az egyszerűbb 

végtermékek kombinációja a jellemz . A félperiféria az a terület, ahol a kett  keveredik.81
 

A vizsgált ibér-amerikai régió történetileg alapvet en a perifériához sorolható. Az elmúlt 

évszázad azonban változásokat hozott egyes országok esetében. A latin-amerikai félperiféria 

különleges és sajátos helyet foglal el a kapitalista világgazdaság struktúrájában. Közvetít a 

centrum és a periféria között. Kérdés azonban, hogy mely országokat tekintjük a 

félperifériához tartozónak a disszertáció által vizsgált id szakban. A legtöbb, a témában 

megjelent tanulmányban és elemzésben Brazília és Mexikó szerepel ebben a státuszban. Az 

1970-80-as évek fordulóján még Argentínát is ide sorolták82, ma pedig egyesek már 

Venezuelát is félperifériaként említik83
. Fontos hangsúlyozni, hogy a félperiféria-állapot nem 

egy konstans tulajdonság.  

Mexikó és Brazília az elmúlt évtizedekben távolodott a klasszikus perifériás helyzetű 

országoktól. Iparosodottságuk mértéke, s egyes modern iparágak megléte sokkal inkább a 

világgazdaság centruma felé mozdította el a két országot. Diverzifikáltabb export, 

szofisztikált adminisztratív államapparátus és számos területen a csúcstechnológia 

alkalmazása jellemzi ket. Jóllehet az egy f re jutó GDP mértéke és a jövedelemeloszlás 

aránytalanságai tekintetében még távol állnak a centrum-országoktól. Mexikót és Brazíliát az 

Immanuel Wallerstein-i definíció értelmében félperifériaként kezelhetjük. Ez meghatározó 

strukturális pozíciót jelent  a nemzetközi munkamegosztásban és egy történelmi fejl dési 

folyamatot vázol fel (a periféria fel l a centrum felé).84
 Ez a fejl dési folyamat egy függ  

fejl dés, ahol a külföldi beruházások (f leg FDI) komoly szerephez jutottak. Az FDI 

megoszlásáról, a transznacionális vállalatok jelenlétér l és az állam szerepvállalásáról 

Brazília és Mexikó esetében a disszertáció végén egy külön fejezetben írok. Ez a fejezet 

mutatja be részletesebben Mexikó félperifériás jellegét és a tényleges, konszolidált latin-

amerikai félperifériát, a globális hatalmi ambíciókkal rendelkez  Brazíliát.  

81 Preciado, Jaime (2010) Latin-Amerika és a világrendszer: centrum-periféria viták és társulások. [Ford.: 

Szilágyi Ágnes Judit] In: Eszmélet 86. p.125. 
82 Gereffi, Gary – Evans, Peter (1981) Transnational Corporations, Dependent Development, and State Policy in 

the Semiperiphery: A Comparison of Brasil and Mexico. In: Latin American Research Review. 16:3. p. 57-58.   
83 Preciado [2010] p. 132.  
84 Gereffi – Evans [1981] p. 31.  
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. Elméleti megalapozás ¯ Az integráció és ° ±°²³´¯amerikai gazdasági 
rendszer sajátosságai
 

. .  A gazdasági integráció és a globalizáció jelensége
 

A kapitalizmus fejl désében több szakaszt különíthetünk el Amerika felfedezését l 

számítva. Az els  ilyen fázis a merkantilista korszak (a 18. század végéig); a második az ipari 

kapitalizmus korszaka, amelyen belül két alkorszak is elhatárolható: az ún. szabadversenyes 

kapitalizmust a 19-20. század fordulójáig, ami aztán a világháborúk és forradalmak viharos 

évtizedeit követ en szabályozott piaci (állam)kapitalizmussá alakult.85
 A 20. század második 

felének és napjaink gazdasági-társadalmi viszonyainak tárgyalásakor a kapitalizmus fogalma 

mellett megkerülhetetlen a globalizáció jelenségének tárgyalása. Egy igen összetett, „divatos 

fenoménról” van szó, melynek leírására nem létezik egyetlen egyetemesen elfogadott 

definíció. A különböz  nézetek abban egyeznek, hogy a globalizációt folyamatként, s nem 

állapotként fogják fel, s hogy alapvet  min ségi fordulatot idéz(ett) el  mind a 

társadalomban, mind pedig a gazdaságban. A közgazdasági szakirodalomban a globalizáció 

legtöbbször egy nagy átalakulás, aminek tartalma maga a globális integráció86
, 

interdependencia és hálózatok kialakulása. 

A fogalmi anomáliák elkerülése végett, fontos különbséget tenni a globalizáció és a globális 

integráció fogalmai között. 

Egyes szerz k (mint például a mexikói Carlos Aguirre Rojas) szerint a transznacionális 

kereskedelem, mely határokat szel át és újrarendezi a kereskedelmet, újraosztja a megtermelt 

javakat, a 16. századdal, a világ földrajzi értelemben vett „kitágulásával” kezd dött.  Így a 

jelenlegi kapitalista globalizáció legalább annyira új, amennyiben régi is, csak új formát 

öltött. Az évszázadok alatt a globális kereskedelemben lezajlott átalakulások esetében a 

mennyiségi változások is dominálnak.87
 A globalizációt a nagy földrajzi felfedezések korától 

eredeztet  kutatókra jellemz  a wallersteini világrendszer-szemlélet, miszerint a 

85 Palánkai Tibor (et al.) (2011) A globális és regionális integráció gazdaságtana. Budapest: Akadémiai Kiadó 

p.33. 
86 Palánkai [2011] p. 29-30. 
87 Rojas, Carlos Antonio Aguirre (2004) América Latina. História e Presente. Campinas SP: Papirus Editora, 

p.12. 
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társadalomtudomány elemzési egysége nem a nemzetállam vagy a nemzeti társadalom, hanem 

maga a világrendszer kellene, hogy legyen.88
  

Palánkai Tibor, az integráció-elmélet hazai kutatója a globalizáció történelmi eredeztetését 

illet en nem foglal állást. A globális integráció jelenségét azonban kifejezetten az elmúlt 

évtizedek sajátosan új társadalmi formációjának tekinti: „új min ségnek, sajátos struktúrának, 

olyan új fejleménynek, amelynek eredményeként a történelemben el ször az emberiség 

globális közösséggé kezd integrálódni”.
89

 

A jelen dolgozatban a globalizációt a piacok integrációjaként értelmezem, és f ként a 19-

20. századi tendenciákra összpontosítok. Luis Bértola és José Antonio Ocampo érvelésére 

alapozva
90

 indokoltnak tartom a 19-20. századi globalizáció két hullámának 

megkülönböztetését. Az els  hullám a kés  19. század és kora 20. század folyamán 

megfigyelhet  világgazdasági expanzióval jelentkezett, míg a második hullám a II. 

világháború után, alapvet en az 1960-as évekkel nyert teret.  

A globalizáció els  hulláma tehát olyan id szakra esett, amikor a kereskedelem alapvet en a 

nyersanyag és az élelmiszer késztermékre való cseréjén alapult. Aztán a nemzetközi 

munkamegosztás összeomlásával, a fejlett országok befelé fordulása és növekv  

protekcionizmusa hatására jelent sen változtak a gazdálkodás és termelés feltételei, a 

fogyasztás lehet ségei.  Majd a II. világháborút követ en a világgazdaság fejl dése új 

szakaszba lépett. A változások sorában nagy szerepet játszottak az integrációs folyamatok. 

Mivel jellemezhetjük az elmúlt évtizedekben végbemen  változásokat? A kölcsönös függés 

er södésével, a források és piacok globalizálódásával, a transznacionális vállalatok 

hálózatának b vülésével és a világgazdasági kapcsolatok globális szintű szabályozására 

irányuló törekvésekkel. Ahogy Palánkai Tibor is megjegyzi, a globalizálódás a társadalmi és 

gazdasági élet minden területére kiterjed, s ebben a közegben „az integráció a nemzetközi 

kooperáció új min sége, a gazdaság és a gazdálkodás megszervez désének és működésének 

min ségileg új kereteit és szerkezetét jelenti”91. Palánkai megfogalmazásában „a globalizáció 

88 B vebben a témáról magyarul: Wallerstein, Immanuel (2010) Bevezetés a világrendszer-elméletbe. [ford.: 

Koltai Mihály Bence] Budapest: L’Harmattan Kiadó; Wallerstein, Immanuel (1999) Globalizáció vagy az 
átmenet korszaka? A világrendszer kialakulásának hosszútávú szemlélete. . [ford.: Pach Éva ]  In: Eszmélet, 43. 

p.17-36.; Wallerstein, Immanuel (2010) A világgazdaság felfedezése. [ford.: Racs Marianna Katalin] In: 
Eszmélet, 88. p.215-227. 
89 Palánkai [2011] p.105. 
90 Bértola – Ocampo [2012] p. 7.  
91 Palánkai [2011] p.14. 
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regionális integrációkkal strukturálódik”92
, ahol a regionális és globális integráció szoros 

(hol összeköt , hol taszító) kölcsönhatásban áll egymással.   

A hagyományos nemzetközi gazdaságtan korábbi alapkategóriái szerint már nem lehet 

elemezni a globális szinten zajló világgazdasági változásokat. Mindenki számára észlelhet  

változás, hogy a föld, t ke, munkaer  – hagyományos – termelési tényez k mellett újak 

jelentek meg az elmúlt évtizedekben, mint az információ és tudás, melyek korlátlanok és 

megújíthatók. Drucker már az 1960-as években alkalmazza a tudásmunka (knowledgework) és 

tudásmunkás (knowledgeworker) fogalmakat.
93

 A modern gazdaságokban a termelés egyre 

növekv  hányada szellemi vagyon formájában létezik, így Palánkai is jogosan idézi D’Costa-t 

miszerint az iparosítás, mégpedig különösen a feldolgozóipar már nem tekinthet  a gazdasági 

növekedés f  motorjának.94
 Természetesen a hagyományos nyersanyagok (energia) 

jelent sége nem csökkent, azonban a megszerzésük és ellen rzésük igencsak korlátozódott. A 

globalizáció révén az 1970-es évekkel az aranyalapú pénzrendszerek végképp eltűntek. 

Megváltozott a valutaárfolyamok gazdasági hatása is (a leértékelés exportösztönz  hatása 

megkérd jelez dött). A megváltozott, nyitott és globalizált gazdaságok intézkedései is 

határokon átível vé váltak. Új jelenségként kezelhetjük a kompetenciák és szabályozás 

területein megjelen  többszintű kormányzást (multilevel governance).
95

  

A megváltozott feltételek mellett számos korábbi fogalom is újradefiniálásra szorul a 

gazdaság területén. A GDP (bruttó nemzeti termék) pontos fogalma régóta vita tárgya, de az 

vitathatatlan, hogy a tényleges output- és inputmutatók mellett számos szolgáltatás – 

mindenekel tt a nem piaci tevékenységek, vagy a nem mért szolgáltatások – nem része a 

számításoknak. Ugyanígy a globális verseny és a határokon átível  integrációkból kifolyólag 

a GDP és a GNI (nettó nemzeti jövedelem) között is egyre nagyobb különbség figyelhet  

meg. Emellett a GDP/f  érték, még ha alkalmas is bizonyos fokú, már elért életszínvonal 

mérésére, nem alkalmazható a fejl dés vagy fejl dési lehet ségek számszerűsítésére. 

Változtak az árképzés mechanizmusai is (a globális termékek és források árai mint világpiaci 

árak jelennek meg, s a nemzeti árak ehhez igazodnak), akárcsak a piaci struktúrák működése 

(a piacok nyitása és a globális liberalizálás révén a versenykörülmények egyre intenzívebbé 

váltak).  

92 uo. 
93 Drucker, Peter F. (1994) Post-Capitalist Society. New York: Harper Business, p.6. 
94 Palánkai [2011] p.16-17. 
95 globális, regionális, nemzeti és lokális szintek 
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A gazdasági változások kapcsán említést kell tenni az ezzel párhuzamosan jelentkez  és 

megtermel d  externáliák (mint például a környezetszennyezés) fokozódó problémájáról is. 

Néhány évtizede úgy tűnt, hogy a hulladék újrahasznosításával, a víz, nitrogén, szén, foszfor 

és egyéb elemek egyensúlyi körforgásának fenntartásával az ökoszisztéma jelentette 

kihívások kezelhet k. Mára világossá vált, hogy a megnövekedett széndioxid-mennyiség és 

üvegházhatás, a káros anyagok vízben, talajban, leveg ben történ  felhalmozódása nem 

oldható meg pusztán szelektív hulladékgyűjtéssel vagy újrahasznosítással.96
  

El lehet mondani, hogy a globalizáció jelensége alapvet en a t kejövedelmeknek kedvezett, 

míg számos országban a munkajövedelmek aránya csökkent a GDP-n belül.97
 A t ke globális 

szabad mozgása ténylegesen végbement, ám a munkaer  szabad mozgása koránt sem ilyen 

egyszerű, még a viszonylag jól működ  regionális integrációk esetében sem. 

 

»¼».  A gazdasági integráció szintjei, integrációelmélet½¾
 

Az integráció intenzitása, mélysége szerint a szakirodalom megkülönbözteti a sekély, 

felszínes (shallow) és a mély (deep) integrációt.
98

 A sekély integráció pusztán kereskedelmi 

liberalizációt jelent, a kereskedelmi akadályok (kvóták, tarifák) csökkentését vagy eltörlését, 

ellentétben a mély integrációval, mely a tagországok törvényi szabályozásának közelítésére 

vagy harmonizációjára is kiterjed. Ez utóbbi kategórián belül is számos formát lehet 

elkülöníteni:99
  

a) kölcsönös elismerés (a döntéshozatal a nemzeti kormányok hatásköre marad, de 

vannak egyeztet  fórumok és találkozók a tagországok között) 

b) koordináció (a tárgyalások során nemzetközi szerz déseket is kötnek a tagállamok, 

melyek az egyes országok önálló, szuverén cselekvésének bizonyos mértékű explicit 

korlátozásával járnak) 

c) harmonizáció (lehet teljes körű vagy részleges; er s nemzetközi intézményeket 

követel meg) 

96 Bértola – Ocampo [2012] p. 30. 
97 Palánkai [2011] p.18. 
98 Lawrence, Robert Z. (1996) Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration. Washington: The 

Brookings Institution, p. 59-60. 
99 Cunha, Luís Pedro (2007) Integração profunda, integração regional e multilateralismo. In: Temas de 

Integração 2:24, p. 37-58. 
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Az integráció szintjeinek besorolásakor a Béla Balassa által lefektetett struktúrát veszem 

alapul, b vítve a kés bbi elméletek kiegészítésével. Fontos megjegyezni, hogy Balassa 

munkájában (The Theory of Economic Integration) a nemzetközi kereskedelem klasszikus 

elméletével szemben az integrációt nem pusztán statikus, hanem dinamikus folyamatként 

kezdi interpretálni. Így a nemzeti piacok új jellegű fúziójának hiteles jellemzésére nem 

alkalmasak a korábbi statikus megközelítések. 

Amennyiben az integráció csak termékek és termelési tényez k szabad áramlását akadályozó 

korlátozások és a tagok közötti diszkrimináció lebontására irányul, negatív típusú 

integrációról beszélünk (negative integration). Ez a jelenség szembeállítható a pozitív 

integrációval (positive integration), amely a már meglév  eszközök és intézményi keretek 

módosítását is felöleli, s jelentheti új szabályok és intézmények életre hívását is a nagyobb 

hatékonyság érdekében.
100

 A negatív és pozitív integráció elméletének kidolgozója az a Jan 

Tinbergen volt az 1960-as évek derekán, aki „a gazdasági folyamatok elemzésére szolgáló 

dinamikus modellek kidolgozásáért és alkalmazásáért”101
 Raguar Frisch közgazdásszal együtt 

1969-ben els ként kapta meg az egy évvel korábban létrehozott közgazdasági Nobel-díjat. Ez 

az elismerés is mutatja az integrációs folyamatok egyre növekv  fontosságát és jelent ségét a 

20. század második felében.   

 

1. SZABADKERESKEDELMI ÖVEZET / TERÜLET 

Az övezet országai eltörlik az egymás között fennálló vámokat és mennyiségi korlátozásokat 

(liberalizált kereskedelem), de harmadik országokkal szemben saját vámpolitikát és nemzeti 

tarifákat, illetve kvótákat alkalmaznak. Az egységes vámhatár hiánya miatt és a nemzeti 

vámkülönbségek kijátszásának elkerülése érdekében a résztvev  országoknak tudniuk kell 

igazolni, hogy a forgalmazott termékek az övezeten belülr l származnak. Fontos a helyi 

tartalom (local content) meghatározása. 

A leghíresebb szabadkereskedelmi övezetek: Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

(European Free Trade Association – EFTA); Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 

Egyezmény (North American Free Trade Agreement – NAFTA); Közép-európai 

100 Robson, Peter (1998) The Economics of International Integration. London-New York: Routledge, p.2. 
101 saját fordítás "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes", 

forrás: The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969. Nobelprize.org. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1969/ (2012-04-02) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1969/
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Szabadkereskedelmi Megállapodás (Central European Free Trade Association – CEFTA); 

Európai Gazdasági Térség, EGT (European Economic Area  – EEA). 

 

2. VÁMUNIÓ 

Az unió tagországai nemcsak eltörlik az egymás között fennálló vámokat (liberalizált 

kereskedelem), de kifelé is közös vámtarifát alkalmaznak (de nem feltétlenül közös kvótákat). 

A vámunió létrejötte a szabad árumozgás el feltétele. A vámunió a teljes árukereskedelemre 

kiterjed, így azokra az árukra is, amelyek egy másik tagállamból érkeznek, amelynek 

területére jogszerűen kerültek és amelyekre nézve a vámot már ott megfizették. A vámunióra 

vonatkozó rendelkezések nemcsak a vámokat, hanem az azokkal azonos hatású díjakat is 

tiltják. Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) els  nagy sikere volt az 1968-ra szinte 

zökken mentesen kiépül  vámunió. 

A működ  vámunió végs  soron közös külkereskedelem-politikát eredményez. Mint azt 

Palánkai Tibor ennek kapcsán megjegyzi: „ha a vámunió valamennyi gazdasági ágazatra 

kiterjed en teljes, egyéb közös politikák is szükségessé válhatnak”102
.  

Jelenleg a Karib-tengeri Közösség (Caribbean Community – CARICOM) és a Déli Közös Piac 

(Mercado Común del Sur – MERCOSUR) nevük ellenére ezen a szinten tartanak.  

3. KÖZÖS PIAC 

Ebben az integrációs formában a tagországok nem pusztán az egymás között meglév  

kereskedelmi akadályokat bontják le, hanem az áruk és szolgáltatások mellett a termelési 

tényez k (t ke és munkaer ) szabad áramlását is biztosítják. Mindennek létrehozása egy 

hosszabb folyamat eredménye, amely megköveteli a szerz d  felek közötti szoros 

együttműködést. Az Európai Unió 1993-ban az Egységes Bels  Piac megteremtésével érte el 

az integrációnak ezt a szintjét, s lett egyúttal a világ egyik legnagyobb közös piacává. Az ún. 

EGYÉSGES BELS  PIAC megnevezés a Balassa-féle felsorolásban még nem szerepelt. Ez 

a teljes liberalizációt, a vám- és nem vámjellegű korlátozások maradéktalan eltörlését jelenti. 

A mai szakirodalom már alkalmazza a megnevezést a GAZDASÁGI UNIÓ integrációs szint 

el tti lépcs fokként.103
  

 

102 Palánkai [2011] p. 39. 
103 B vebben: uo. 
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A nemzetközi gazdasági integráció mikroökonómiai elméleti alapját a szabadkereskedelmi 

övezet és a vámunió fektetik le, a közös piac pedig már a termékpiacok integrációját is 

megvalósítja.104
 

 

4. GAZDASÁGI UNIÓ  

A közös piachoz képest a nemzeti gazdaságpolitikák bizonyos mértékű összehangolását is 

magába foglalja. A gazdasági unió MONETÁRIS UNIÓVÁ válik, amennyiben rendelkezik 

közös vagy egyetlen valutával (single currency). A gazdasági és monetáris unió a gazdasági 

integráció legfejlettebb foka: közös gazdaságpolitikát, közös monetáris és fiskális politikát és 

közös irányító szerveket (közös központi bankot) feltételez.  

 

5. POLITIKAI UNIÓ 

Az integráció legmagasabb szintje, mely a gazdaság területe mellett számos más közös 

politikát is felölel (törvényhozás, kormányzás, bíráskodás). Ez szupranacionális (nemzetek 

feletti) hatóság működését feltételezi, mely a tagállamokra vonatkozóan kötelez  érvényű 

döntéseket is hozhat. 

 

A szakirodalom a vámunió-elméleteket tekinti az integrációelmélet kiindulópontjának. A 

klasszikus vineri vámunió-elmélet alapja a statikus komparatív költségelmélet a nemzetközi 

kereskedelemb l származó el nyök elemzésénél. A nemzetközi integrációval azonban eltűnik 

a nemzetgazdaságok hagyományos elválasztottsága és a hangsúly a hatékony(abb) 

gazdálkodásra kerül, így az integráció el nyei már nem pusztán a nemzetközi 

kereskedelemb l eredeztethet k, hanem komplex együttműködési és gazdálkodási keretb l 

(verseny- és méretgazdasági el nyök, technikai haladás kihasználása). Érdemes megemlíteni, 

hogy a statikus szemlélet mellett az ortodox közgazdaságtani elméletek szerint az alapvet  

nyereség a termék- és tényez piaci integráció során a fokozó specializációból adódik.105
 

Vagyis, hogy az országok kihasználják a különböz  gazdasági berendezkedésükb l adódó 

komparatív el nyöket. Probléma akkor jelentkezik, ha a tagországok nemzetgazdaságai nem 

kompetitívek, hanem nagyon is hasonló termékszerkezetűek. A 20. század második felének 

közgazdászai igyekeztek választ találni a fenti problémákra. Mindenképpen meg kell említeni 

104 Robson [1998] 2. és 6-7. fejezetek 
105 Robson [1998] p.5. 



ÅÆ

James Brander és Paul Krugman (1983) nevét az integráció gazdaságtanának 

továbbfejlesztéséért.106
 Az integrációban, mint az már Krugman írásaiban az 1980-as években 

megjelenik, jelent s határokon átnyúló, ún. továbbgyűrűz  (spill-over) hatások 

jelentkezhetnek, melyek befolyásolhatják az egyéni cselekvéseket és döntéseket, akárcsak a 

közpolitikát, a termelés földrajzi elhelyezkedését, s ezáltal az integrációból fakadó el nyök 

térbeli eloszlását. A hagyományos elméletek a blokk, mint egység egyesülésb l fakadó 

el nyeire koncentráltak, ám a tapasztalatok és újabb elméletek felhívják a figyelmet az 

el nyök tagállami szintű elemzésére, az integrációból eredeztethet  t keakkumulációra és –

növekedésre és annak a gazdasági stabilitásra gyakorolt hatására.107
 Hogy a közgazdasági 

tudományok mennyire releváns és meghatározó ágáról van szó napjainkban is, mutatja, hogy 

Paul Krugman, a nemzetközi és regionális integrációk specialistájaként 2008-ban megkapta a 

közgazdaságtani Nobel-díjat „a kereskedelmi szokások és gazdasági tevékenységek területi 

összefüggéseinek elemzéséért”108
.  

Az itt felvázolt lista az integráció alapformáit kategorizálja, természetesen egy-egy integrációs 

kezdeményezés különböz  lépcs fokokon keresztül fejl dhet. Kérdés az is, hogy egy adott 

országcsoport számára mi a (leg)kedvez bb a piaci integráció megvalósítására. 

Általánosságban elmondható, hogy a komplementer gazdasági szerkezetű tagországok 

esetében a szabadkereskedelmi övezet, míg a kompetitív gazdasági struktúra esetén a 

vámunió lehet kívánatosabb. Továbbá a szabadkereskedelmi övezet a helyi tartalom és eredet 

adminisztrációja miatt sokkal bürokratikusabb, nehézkesebb működésű és költségesebb is, 

mint a vámunió, ahol ezeknek a költségeknek egy része eltűnik.109
 Persze a 

költséghatékonyság mellett más, például politikai megfontolások is szerepet játszanak az 

integráció formájának alakításában. A vámunió pedig már megkövetel bizonyos szintű 

gazdaságpolitikai integrációt (így a verseny- vagy a szállításpolitika területén etc.). Ez utóbbi 

már együtt jár az ország szuverenitásának bizonyos mértékű korlátozásával. Sok ország 

azonban nem hajlandó szupranacionális szintre delegálni nemzetállami kompetenciáit, s teljes 

mértékben ellenzi a nemzetekfelettiséget. Ez a jelenség a latin-amerikai integrációk esetében 

is szerephez jut. Az ilyen államok általában a szabadkereskedelmi övezet hívei. Azt azonban 

106 B vebben: Brander, James – Krugman, Paul (1983) A ’Reciprocal Dumping’ model of international trade.  

In: Journal of International Economics 15. p. 313-321. 

http://strategy.sauder.ubc.ca/brander/papers/Reciprocal%20Dumping%201983.pdf (2014-01-20) 
107 Robson [1998] p.6. 
108 "for his analysis of trade patterns and location of economic activity", forrás:  Paul Krugman - Autobiography. 

Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/krugman.html (2012-04-02) 
109 Palánkai [2011] p. 40. 

http://strategy.sauder.ubc.ca/brander/papers/Reciprocal%20Dumping%201983.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/krugman.html
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érdemes megjegyezni, hogy a fentebb ismertetett kategóriák nem feltétlenül hierarchikusak, 

és közös piac például szabadkereskedelmi övezetre is épülhet, nem csak vámunióra.110
   

  

A gazdasági integráció min ségi fordulatot hozott a nemzetközi munkamegosztás jellegében, 

intenzitásában és szerkezetében. A közgazdászok körében, s olykor mellettük számos elméleti 

iskola jött létre az integráció jelenségének leírására. Ezek legtöbbször az európai egyesülés 

folyamatait vették alapul. Különösen a föderalizmus, funkcionalizmus és kormányköziség 

(intergovernmentalizmus) vált meghatározó irányzatokká. A soron következ  részben az 

integrációs intézmények jellegét, szabályait, funkcióit és a kormányzás kérdéseit elemz  

legfontosabb elméleteket foglalom össze. 

 

1. ábra: Legfontosabb integráció-elméletek 

110 Palánkai [2011] p. 41. 
111 B vebben: Moravcsik, Andrew (199ő) Liberal Intergovernmentalism and Integration. In: Journal od Common 

Market Studies. 33:4. p. 611-628. 
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Föderalizmus 

A föderalisták eredetileg a kanti világállam 
(föderatív népszövetség)112 koncepcióját 
tartották követend nek, a föderáció mint  a  
háború és annak fenyegetése elleni alkotmányos 
biztosíték jelenik meg. Európában a második 
világháború borzalmai után vették ismét el  
ezen elméletet. 

A föderáció egyenjogú államok szövetsége, 
demokratikus, s nem célja a nemzeti azonosság 
felszámolása. „ [...] az együttműködés és a 
verseny sajátos dialektikája, szimbiózisa, s ez 
biztosítja vitalitását, versenyképességét és 
tagjainak jólétét.”113 A föderalizmusban világos 
hatalmi munkamegosztás van: a helyi, regionális 
és a központi kormányzás között. 

 

A föderalizmust inkább a kis államok 
preferálják, ugyanis nekik jobb érdekképviseleti 
lehet séget biztosít a jogi intézményi keretek 
révén, s éppen ezért általában a nagyobb 
államok ellenzik az integrációs folyamatokban 

való alkalmazását, s inkább a kormányköziség 
(integgovernmentalizmus) mellett teszik le a 

voksukat.  

A második világháború után formálódó 
neoföderalizmus már a regionalizmus kategóriájával 
is számol. 

 

Funkcionalizmus 

Célja a hatékonyság, az integráció folyamatok 
célszerűsége (alapvet en egy politikatudományi 
irányzat) 
Alapvetése, hogy a nemzetállam egyre kevésbé 
képes alapvet  (politikai, gazdasági, társadalmi) 
feladatait ellátni. 

Szükséges  és célszerű egyes állami funkciók at 
hatékonyabb integrációs szervezetekbe 

delegálni. Mindez intézményi újításokat, 

változásokat is megkövetel. A neofunkcionalista 
irányvonal rávilágít a funkciók sokszínűségére 
is: biztonsági, politikai, gazdasági, társadalmi, 
infrastrukturális funkciók. Az európai integrációs 
folyamatok a neofunkcionalizmus mentén 
haladtak az alapítást követ en, mondhatni 
Brüsszel hivatalos ideológiájává vált az 
elmélet.114 

David Mitrany, Z. Nowak 

A funkcionalista logika eljut már a nemzetek 
feletti intézmények szintjére, de az elmélet ezen 
aspektusa kidolgozatlan marad. 

Nem veszi figyelembe a nemzeti kormányok  
szerepét és jelent ségét.  Már az európai 
integrációs folyamatok estében is korán kiderült, 
hogy a nemzeti érzelmek nem tűntek el, s a 
nemzetállamok els dleges szerepl k maradtak az 
integrációs folyamatokban.115 

 intergovernmentalista elméletek 

Neofunkcionalizmus (E.B. Haas, Leon Lindberg) 

 

Sok hasonlóságot mutat a föderalizmussal is, de 
míg a föderalistáknál inkább az intézményeken 
van a hangsúly, a funkcionalistáknál a forma  
(intézmény) a funkcióból vezethet  le.  

Intézményi (Institucionalista) elméletek 

Alapvet en egy politikatudományi iskola,. 
Az integrációt intézményesített 
kooperációnak tekinti. 

A szervezeti és intézményes keretet (azaz a 
szabályozást) érint  problémákat állítják a 
középpontba. Az elmélet képvisel i szerint 
ugyanis az intézmény az az eszköz,mely képes 
politikai normákat létrehozni és érvényesíteni, s 
egyúttal az a keret is, mely képes biztosítani a 
tagok pozitív végösszegű játékát.116 

 

Ronald H. Coase117 

 

Az intézmények és a nemzetállamok viszonya 
alapján számos iskola kapcsolódik hozzá 
(kormányköziség, föderalizmus, konföderáció 
etc.)  

Az újinstitucionalisták a formális intézmények 
mellett felhívják a figyelmet az informális 
intézményekre is (mint például közös 
illemszabályok, szimbólumok, kulturális 
normák elfogadása és alkalmazása).  
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Regulációs elméletek 

Gazdaságpolitikai oldalról közelítik  az integráció kérdését. 
Alapjaiban kritizálja a liberális elméleteket, mondván, azok 
nem felelnek meg a valóságnak, mivel a valóságban nincs 
tökéletes verseny, sem tökéletes szabadkereskedelem, illetve 
nincsenek beavatkozásmentes piaci viszonyok.  

Nem tagadja a piac és a liberalizálás fontosságát, de hirdeti a 
gazdaság szabályozásának jelent ségét is (az állam képes 
befolyásolni, szabályozni, irányítani). A cél a gazdasági 
szabályozás optimumának elérése.  
„A piaci önszabályozás mechanizmusai a társadalmi 
makroszabályozás elemeivel keverednek”.118 

Jan Tinbergen119 

liberális és neoliberális elméletek 

 

Liberális elméletek 

Alapját a klasszikus közgazdaságtan (Adam Smith és David Ricardo) 
tételei képezik, s központi feltételezésük, hogy a szabadpiaci gazdasági 
mechanizmusoknak (a méretel nyök kihasználásának és a 
termékdifferenciálásnak) köszönhet en n  a hatékonyság, megvalósul a 
források ésszerűbb allokációja és a közjó maximalizálása.120 

Integráció ott jön létre, ahol megvalósul az áruk, szolgáltatások és termelési 
tényez k szabad áramlása (vagyis együtt jár a szabadkereskedelemmel és a 
fizetések szabadságával) 
A liberális elméletek leginkább a szabadkereskedelmi övezet, a vámunió, a 

közös és egységes piac esetében értelmezhet k. 

Wilhelm Röpke121, Milton Friedman 

Az univerzális szabadkereskedelem a mai világgazdaságot jellemz  jelent s 
fejlettségbeli különbségek miatt tiszta formában nem lehetséges/nem 
kívánatos, nem lehet a szabad kereskedelemre és a piac kizárólagos integráló 
szerepére hagyatkozni. 

 

 deregulációs elméletek 

 Joseph Stiglitz 

 Noam Chomsky 

A kooperációs és kommunikációs iskolák (pl. Karl W. Deutsch122) a négy 
szabadság megvalósulása mellett a társadalmi-politikai és kulturális 
kapcsolatok szabadságát is hirdetik, vagyis az áramlás teljes szabadságát! 
(így például a postai szolgáltatások, turizmus szabadságát etc.).  Erre jó példa 
napjainkban a Csendes-óceáni Szövetség vízumpolitikája. 
Neoliberalizmus: hirdeti a piaci mechanizmusok meghatározó szerepét, de 
elismeri a szabadversenyt korlátozó tényez k (monopóliumok, állam, 
nemzetközi szervezetek etc.) létét és az állami beavatkozás olykori 
szükségességét.  
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Az 1970-es évek válságfejleményei (1971: a nemzetközi monetáris rendszer válsága; 1971, 

1973 és 1979: olajárrobbanások) hatására az integrációs és egyesülési folyamatok a világ 

valamennyi részén megtorpantak, s jelent sen visszaestek, akár el is tűntek. Az 1990-es 

évekkel a neofunkcionalisták érvelése ismét feler södött.  

 

A kollektív cselekvés problémája jelenti a legtöbb integrációs törekvés számára a legf bb 

akadályt. Els sorban a hatékonyság és az újraelosztás terén okozhat jelent s fennakadásokat. 

Dilemmát jelenthet az elmélyülés-b vülés között feszül  ellentét is. 

 

Az integráció gazdaságtana az integrációs folyamatok négy fontos dimenziójára koncentrál: 

1. Az integráció tartalma / lényege. 

2. Az integráció szervezeti alapformái és intézményei  

3. Az integráció mechanizmusai, szabályozása (politikák) és a kormányzás kérdései 

4. Az integráció el nyei és hátrányai / mérlege 

Az egyes, bemutatásra kerül  ibér-amerikai integrációs kezdeményezések esetében a 

történetiség mellett igyekszem e négy dimenziót is ismertetni. 

 

Nem hagyható figyelmen kívül az integrációelmélet esetében az integráció-érettség fogalma, 

mely nem azonos a csatlakozási vagy tagsági kritériumoknak való puszta megfeleléssel. Az 

integráció-érettség az integrációból származó el nyök kihasználásának a képességét jelenti, 

melyet négy f  dimenzió mentén lehet elemezni: a gazdasági, a társadalmi, a politikai és az 

intézményi kritériumok és aspektusok teljesítése alapján.123
 A versenyképesség az integráció-

érettség egyik legfontosabb indikátora: „A tagországok az integráció el nyeit nem tudják 

kihasználni, ha nem rendelkeznek a piaci versenyben helytállni képes vállalati struktúrával, s 

az ezzel összhangban lév  makrogazdasági keretekkel. Ez jelenthet terméket, s jelenthet a 

költség- és min ségi versenyben való helytállást, valamint az ezt alátámasztó politikákat.”124
 

A regionális összefogást számos küls  és bels  ok is indukálja. Milyen motivációk hajtanak 

egy országot, hogy csatlakozzon egy már meglév  vagy formálódó integrációhoz? 

Kívülállóként könnyen a különböz  nagy térségek protekcionizmusának kárvallottjává válhat, 

míg az adott térséghez tartozás lehet ség a vám és nem vám jellegű akadályok 

felszámolására. A gazdaságilag er s csoporthoz tartozás kedvez  hatással van a különböz  

123  Palánkai [200ő] 
124  u.o.  
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küls  fejlesztési er források vonzására. A gyors gazdasági és politikai változásokra való 

tekintettel pedig egy nagy regionális csoporton belüli tagság nagyobb mértékű gazdasági 

biztonságot látszik ígérni. Tehát az alacsony kereskedelmi korlátoknál az intézményileg 

biztosított piacra jutás még hívogatóbb. Emellett meg kell említeni, hogy a regionalizációs 

tendenciák szükségszerűen demonstrációs hatást fejtenek ki.125
 Ugyanezen elvek mentén 

magyarázható az is, hogy a már meglév  tagok miért fogadnak új tagokat. A kívülálló 

potenciális veszélyforrás lehet, mely veszély a környezetszennyezés, a tömeges migráció vagy 

az alacsonyabb termelési költségek területén egyaránt jelentkezhet. Minél nagyobb egy 

gazdasági csoportosulás, annál nagyobb elrettent  er vel bír(hat), hiszen a gazdasági 

csoportosulások egymással is versenyeznek.    

 

ÐÑÒÑ Ó ÔÕÖ×ØÙamerikai gazdasági rendszer sajátosságai
 

Latin-Amerika felfedezését és a gyarmati rendszer kiépítését követ en bekapcsolódott a 

világpiaci körforgásba. Nemesfém bányái révén fontos szerepet játszott az eredeti 

t kefelhalmozásban, a pénzt ke-felhalmozásban. Mez gazdasági termékek és bányakincsek 

export révé és f ként európai késztermékek felvev piacává vált a kontinens. A térség a 

kezdetekt l szorosan kapcsolódott a világpiac mozgásaihoz és a nemzetközi t ke formális 

uralma alá került.126
 A latin-amerikai országok fejlettebb régiókhoz viszonyított elmaradása 

már a gyarmati id kben is létezett, ám a 19. és a 20. század folyamán a meglév  szakadék 

jelent sen mélyült. Az ipari forradalommal párhuzamosan megjelen  új növekedési minták, a 

gazdasági és nemzetközi viszonyok átalakulása is következményekkel volt Latin-Amerika 

(nem) fejl désére. Mer  leegyszerűsítés lenne tehát a 19-20. században megfigyelhet  

viszonyokat pusztán a gyarmati id szak következményeként értelmezni.127
 A függetlenség 

kivívása után hosszú hiátus következett a régió fejl désében. A függetlenségi háborúk nem 

hoztak gazdasági fellendülést és jobb megélhetést, s t sok helyütt további harcok következtek. 

A bels  politikai instabilitás a gazdasági lemaradás fokozódásához, illetve konzerválásához 

járult hozzá. A 19. századra a rabszolgaság intézménye anakronisztikussá vált, ám 

felszámolása nem volt egyszerű feladat. A politikai önállóság nem jelentette egy nagyobb 

szabadságfokú gazdaságpolitika eljövetelét, s t Latin-Amerika a nemzetközi t ke reális 

125  Inotai András (1994) Az új regionalizmus a világgazdaságban. In: Külgazdaság, 1. p. 33-34. 
126 Kollár Zoltán (1996) Dél Keresztje alatt. Latin-Amerika latinamerikanizálódása. Budapest: szerz i 
magánkiadás p. 12. 
127 Bértola – Ocampo [2012] p. 7.  
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uralma alá került.128
 A függetlenség kivívása után is függ ség és torzulások, gyarmati 

maradványok jellemezték a gazdaságot annak tartósan monokulturális jellege és az európai 

nagyhatalmakkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatoktól való er teljes függése miatt. Ebben 

a kereskedelemben f leg Anglia tört el re a 18. század végét l, s a 19. században egyértelmű 

fölényér l tett tanúbizonyságot a kereskedelemben, az iparban és a hajózásban egyaránt. A 

latin-amerikai gazdaság exportra termel , exportfügg  gazdaság volt, ahol a mez gazdasági 

termelés a nagy latifundiumokon zajlott. A 19. század folyamán a nagybirtokrendszer 

továbbra is megmaradt, míg a korábban az anyaországok, Spanyolország és Portugália által 

állított kereskedelmi korlátok fokozatosan eltűntek. A sajátos szabad kereskedelem egy igen 

kiegyensúlyozatlan rendszert hozott magával, mely stabilizálta az egyenl tlenségeket és a 

bizonytalanságot.  A 19. században kibontakozó kapitalizálódás Latin-Amerikában nem törte 

szét a tradicionális társadalmi-gazdasági formákat, így egy olyan hierarchikus társadalmi-

gazdasági rendszer jött létre, amely fenntartotta a gazdaság dezintegráltságát.
129

 A 

korszakban felemelked  helyi oligarchia gazdasági hatalma és politikai befolyása a 

nagybirtokokon és a bányászat és -kitermelés ellen rzésén alapult. A középosztály és a 

szakemberek nem kaptak helyet ebben a hatalomgyakorlásban.130
 A korszakban a 

gazdálkodók jelent s hányada nem a t kés gazdálkodás normái szerint működik, hiányzik a 

nemzeti piac integráltsága, a piaci mechanizmusok korlátozottan érvényesülnek. Stephen 

Haber a jelenség leírására a haver-kapitalizmus (crony capitalism) és vertikális politikai 

integráció (vertical political integration, VPI) fogalmakat alkalmazza.
131

 Azt mondhatjuk, 

hogy a latin-amerikai gazdaság szerkezeti rendszere az átmenetiség és befejezetlenség 

állapotát mutatja. Ugyanakkor ez a kontinenst jellemz  gazdasági rendszer nem szerves 

fejl dés eredményeként jött létre.  

19. század derekán is jelent s technológiai és technikai lemaradás jellemezte Latin-Amerikát 

és meghatározó volt a mez gazdaság t kehiánya. A t kefelhalmozás lassan indult meg a 

kontinensen, s legnagyobb haszonélvez i a keresked k lettek. Latin-Amerikában különösen 

fontos szerepe van az államnak és a külföldi t kének. Még a t késítés folyamatának 

megindulása alatt, a szerves, autochton kapitalizációnak gyenge akkumulációs forrásai voltak 

128  Kollár [1996] p. 12.  
129 Kollár Zoltán (2004) A gazdasági rendszerek latin-amerikai modellje. In: Bara, Zoltán – Szabó, Katalin 
(szerk.) Gazdasági rendszerek, országok, intézmények. Bevezetés az összehasonlító gazdaságtanba. Budapest: 

Aula Kiadó, p. 398. 
130 Munck, Rolando (2003) Contemporary Latin America . Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, p.27. 
131 A politikai vezet k támogatásukért cserébe a magánszektor (jelen esetben oligarchia) képvisel inek 
kedveznek. B vebben: Haber, Stephen (szerk.) (2002) Crony Capitalism and Economic Growth in Latin 

America: Theory and Evidence. Hoover Institution Press Publication 488. 
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a kontinensen, így az állam jelent s szerepet vállalt – s ennek f  tendenciája a nem kapitalista 

agrárgazdaság részleges, s többnyire csak formális kapitalizálódása volt, sokszor az állam 

eladósodása révén. Ez, valamint a szervetlen, azaz a külföldi t ke behatolása révén 

végbemen  kapitalizáció kölcsönhatása a mai napig hatást gyakorol Latin-Amerika 

fejl désére.132
  

A szabadkereskedelem kiterjedése Latin-Amerikára egyfajta modern és átalakult gyarmati 

rendszer térhódítását jelentette. A piac növekedése miatt n tt az élelmiszerek és a 

nyersanyagok iránti kereslet, mindez pedig er teljesen hatott az egyes országok és területek 

specializálódására. A 20. század elejére a nagyobb latin-amerikai országokban (Argentína, 

Brazília, Mexikó) stabil fél-demokratikus köztársaságok működtek, de az agrár-oligarchia 

politikai befolyása továbbra is fennmaradt, és így a 20. század elejére rögzültek a kontinens 

korábbi deformációi, az 1920-as évekre pedig meger södtek a széls séges monokultúrák 

(Kuba – cukor, Bolívia – ón, São Paulo állam (Brazília) – kávé) és új, jelent s gazdasági 

tényez vé vált az olajkitermelés (Venezuela, Kolumbia, majd Peru is).133
 Termékprofiljuk 

szerint három nagyobb csoportot lehet elkülöníteni a latin-amerikai országok körében, 

amelyek között a határvonalak átjárhatók:134
 

Þß els sorban állattenyésztéssel (szarvasmarha) és gabonatermeléssel (búza, 

kukorica) foglalkozó mérsékelt övi országok– (Argentína, Uruguay, Chile) 

àß trópusi mez gazdasági termékekkel rendelkez  országok (kakaó – Ecuador, kávé – 

Brazília, Kolumbia, banán – Közép-Amerika, Karib-térség) 

áß bányakitermelést végz  országok (arany, ezüst, réz – Mexikó, Peru; ezüst, ón – 

Bolívia; réz, nitrát – Chile) 

Az els  világháború serkent leg hatott a latin-amerikai gazdaságra, mivel n tt a nyersanyagok 

iránti kereslet. Ugyanakkor megszakadt a késztermékek importja, ami a kontinens országait 

saját iparuk fejlesztésére ösztönözte. Az 1929-cel kezd d  gazdasági világválság aztán a 

viszonylagos virágzást derékba törte, és ellehetetlenítette az ezt megel z en felvett kölcsönök 

visszafizetését. A gazdasági válság politikai bizonytalanságot szült, katonai puccsok sújtották 

az addig demokratikusnak tűn  országokat és kiábrándultság övezte a liberális gazdasági 

modellt. Latin-Amerika exportorientáltsága miatt különösen érzékeny és sérülékeny volt, az 

132 Kollár [200Ő] p. 397-399. 
133 Anderle Ádám (2006) Latin-Amerika osrzágai. In: Németh István (szerk.) 20. századi egyetemes történet. II. 
Európán kívüli országok. Budapest: Osiris Kiadó, p.29. 
134 Semsey Viktória (2008) Spanyolország és Latin-Amerika 19-20. századi rövid története. Budapest: 

L’Harmattan Kiadó, p. 130. és Bértola – Ocampo [2012] p. 13.  
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exporttermékek ára rendkívüli mértékben ingadozott, s defláció hatotta át a kontinenst. A 

világgazdasági válság kitörését követ en a régi agrár-export modell nem talált újra magára, s 

a latin-amerikai országok megkezdték vagy folytatták az iparosítást. A protekcionista 

védelmi politika importhelyettesít  iparosítást (Import substitution industrialization – ISI) 

eredményezett a térségben, mely több helyütt egészen az 1980-as évek közepéig működött. 

Az 1930-40-es években nagy lendületet vev  folyamattal – f leg fogyasztási cikkek 

(háztartási gépek, gépjárművek, vegyipari- és gyógyszeripari termékek etc.) belföldi 

el állításával – a külföldi importfüggés valójában nem szűnt meg. A jellege alakult át, s ezt 

követ en már nem késztermékeket, hanem a gyártáshoz szükséges gépeket és technológiát 

kellett külföldr l beszerezni. Mindez pedig tovább mélyítette a gazdaság struktúrájában 

egyébként is meglév  torzulásokat. Az 1930-as évek igazolták, hogy a felszín alatt er s 

radikalizmus feszült, mely ekkor felszínre tört (például a cardenismo formájában Mexikóban, 

Népi Frontként Chilében vagy az apristáknál Peruban).
135

 A nacionalizmus és nemzetállam 

pedig fontos jellemz je maradt a latin-amerikai országok ideológiájának a II. 

világháborút követ en. Sokan úgy gondolták – mint például Celso Furtado136
 – hogy a 

korábbi export-boomok kimeríttették a latin-amerikai term földeket, s elszívták a terület 

ásványi anyagait, így határozott állami fellépés vált szükségessé a külkereskedelemben és a 

t keáramlások szabályozásában, és úgy látták, a hazai iparfejlesztéssel a megkésettség 

történelmi jegyei is levetk zhet vé válhatnak.137
 Egyes kutatók138

 az importhelyettesít  

iparosítás megnevezés helyett helyesebbnek vélik az állam irányította iparosítás megnevezést, 

hiszen valójában az importhelyettesítés csak látszólagos volt.  

Az állam gazdasági szerepvállalása megn tt, s a protekcionista iparpolitika a világválság 

lecsengését követ en is tartotta magát, s mélyen áthatotta a fejl déselmélet. Az iparfejlesztés 

er ltetésének egyik negatív következménye volt például a mez gazdasági tevékenységek 

elhanyagolása. Az 1980-as évek a CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – az ENSZ Latin-Amerika és a Karib-térség Gazdasági Bizottsága) által elveszett 

évtizednek nevezett id szakában ismételten a gazdasági növekedés megtorpanása, az ipari 

termelés visszaesése, komoly infláció és nagyfokú eladósodás sújtották a kontinenst. A 

problémákra el ször ortodox megszorításokkal majd neoliberális piacnyitással válaszoltak 

135 Munck [2003] p. 28-29. 
136 20. századi brazil közgazdász, b vebben: Vieira, Wilson (2010) A Construção da Nação no Pensamento de 
Celso Furtado. São Paulo: Campinas 
137 Coatsworth, John H. (2005) Structures, endowments, and institurtions in the economic history of Latin 

America. In: Latin American Research Review, 40: 3. p. 126-144. 
138 Bértola – Ocampo [2012]  
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a latin-amerikai országok. Az 1990-es évek mérsékelt fejl dést hoztak magukkal a térség 

számára, majd a világgazdasági események (ázsiai válság) ismét legyűrték a kontinenst. A 21. 

század hajnalán pedig a reformok újabb változata ütötte fel a fejét: mely ismételten jobban 

épít az állam intézményes részvételére, az állami szabályozás szükségességére a gazdaságban. 

A 2008-cal kezdetét vev  aktuális gazdasági világválság újabb meglepetésekkel szolgál(hat) a 

térség esetében.  

Fontos megemlíteni, hogy az általános latin-amerikai folyamatok mögött jelent s eltérések 

húzódtak – s húzódnak meg ma is, a világpiaci folyamatokba való bekapcsolódás 

megindulásától kezdve az egyes régiók, majd az egyes országok nemzetgazdaságai is más-

más funkcióra szakosodtak. Mindez persze nem kérd jelezi meg az egész kontinensre, illetve 

annak nagy részére kiterjed  elemzés indokoltságát, de felhívja a figyelmet az egyedi, egyes 

országokat determináló tényez k figyelembevételére.  

Az ipari forradalom óta az iparosodott országok a t keigényes termékekre specializálódtak, 

míg az ázsiai országok – f leg az elmúlt id szakban – jelent s el relépést tettek a 

technológiai tudás felhalmozásában.139
 Latin-Amerika legtöbb országa azonban továbbra is 

természeti er forrásaira és nyersanyagkészletére hagyatkozik világpiaci helyzete alakításában. 

A latin-amerikanizálódás fontos jellemz je, hogy a kontinens nem képes a fejl dése útjában 

álló korlátokat teljes mértékben felszámolni, s bizonyos akadályokat tovább görget maga 

el tt. Ahogy Kollár Zoltán nevezi, a latin-amerikai gazdasági rendszer kétpólusú, duális 

szerkezetű, ugyanis még a dinamikusabb fejl dési szakaszaiban is olyanformán 

modernizálódott a kontinens társadalma, hogy az új struktúrákba ismételten beépítette az 

ahisztorikus elemeket. Ezt Kollár találóan részleges korszerűsítésnek nevezi.
140

 A lemaradás 

és a felzárkózás tehát egyszerre jellemzi a térséget. 

 

A latin-amerikai gazdasági rendszer meghatározó jellemz je volt nagyon hosszú id n 

keresztül a periferizáltság, mely állapotból talán az utóbbi évtizedek politikájának 

eredményeképpen kezd kilépni. A kontinens periférikus helyzetét több tényez  is 

magyarázza: egyrészt fejl dése jelent sen eltér a világgazdaság progresszív mainstream 

trendjeit l, másfel l a gazdaság sajátos szerkezeti rendszere újratermeli a dezintegrációt és a 

fejl dés útjában álló akadályokat, s a modernizációs tendenciák csak késve jelentkeznek. 

139 Bértola – Ocampo [2012] p. 18.  
140 Kollár [200Ő] p. 407. 
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Mára azonban egyértelmű, hogy Latin-Amerikában a hagyományos t kés és szocialista 

modernizációs stratégiák egyaránt kudarcot vallottak. 

Latin-Amerikában a gazdasági növekedés törékenysége meghaladja a világ más részein 

mérhet  szintet.141
 A gazdasági instabilitás negatív hatással van az innovációra és a 

tudásb vítésre és kedvez  körülményeket teremt a pénzügyi válságok különböz  típusainak 

(adósság-, fizetési mérleg- vagy bankválság).  

 

èéêé ëìíîïðñòóôîõì mint civilizáció és a térség társadalmi adottságai
 

Latin-Amerika gazdasági és történelmi törekvései megértéséhez mindenképpen számba kell 

venni a térség társadalmi adottságait. A kontinens etnikai és társadalmi helyzete vegyes képet 

mutat a gyarmati id szaktól kezdve a függetlenség kivívását követ en egészen napjainkig. 

Cardoso és Pérez Brignoli – Latin-Amerika gazdaságtörténetével foglalkozó nagyszabású 

munkájukban142
 – három különböz  elem interakciójából vezetik le a régióbeli társadalmakat: 

a pre-kolumbián slakosság, az európai és az afrikai elemek keveredéséb l. A 19. 

századra öt nagyobb csoportot különíthetünk el a latin-amerikai népességen belül: 

a) indián slakosok (egyre fogyatkozó számban) 

b) a volt anyaországokból érkezett és letelepedett fehérek és utódaik már Amerikában 

született generációi (kreolok) 

c) fekete (rabszolga) etnikum (afrikai eredet) 

d) kevert népcsoportok (mesztic, mulatt etc.) 

e) európai és ázsiai bevándorlók 

Az utóbbi csoport különösen a 19. század utolsó évtizedeiben vált egyre jelent sebbé, amikor 

is milliós számban árasztották el Latin-Amerikát. A bevándorlások hozzájárultak a társadalmi 

szerkezet fokozódó összetettségéhez, s az egyébként is magas népességszaporulat mellett a 

lélekszám növekedéséhez. 18ő0 és 1900 között Latin-Amerika lakossága kétszeresére n tt. 

Az igazi demográfiai robbanás pedig a 20. században következett be. A térség országai a 

legmagasabb népességszaporulatú országok közé tartoztak. A régió 1900-as 61 millió f s 

népessége 1930-ra 10Ő millióra duzzadt. Az 1850-es évekt l kezd d en 1930-ig mintegy 8 

141 Bértola – Ocampo [2012] p. 17.  
142 Cardoso, Ciro F. S. – Pérez Brignoli, H. (1979) Historia económica de América Latina. Barcelona: Crítica. 
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millió európai vándorolt be a térségbe.143
 Különösen Argentína, Brazília, Kolumbia, Kuba, 

Peru és Uruguay lakossága n tt jelent sen, míg például Mexikó esetében a növekedés 

mindössze 3 millió f  volt. Az európai bevándorlás a 20. században 191Ő-ben volt 

csúcspontján.144
 Érdekes a vidéki-városi lakosság megoszlása is. A vidékr l a városokba 

áramlás folyamata már a 19. században megindult. A városi népesség felduzzadását az 

európai és ázsiai bevándorlók is er sítették, akárcsak a gazdasági világválság, amikor a f ként 

az agrárszektorban és a bányászatban jelentkez  és fokozódó munkanélküliség 

következményekét egyre többen a prosperitás illúzióját kelt  városokban próbáltak 

szerencsét. A világválság mélypontján a dolgozók ő0-75%-át érintette a munkanélküliség 

problémája a vizsgált térségben. 1929-ben a lakosság 30%-a élt városokban Latin-

Amerikában, ez az arány 19ő0-re 45%-ra emelkedett. Az 1930-as évekkel, az 

importhelyettesít  iparosítással párhuzamosan vált meghatározóvá az igazi ipari proletariátus 

jelenléte és aktivitása. Az 19ő0-60-as évekkel pedig egyre szembetűn bben és egyre 

kiterjedtebben jelentek meg a nagyvárosi nyomortelepek. Az 1960-70-es években számos 

latin-amerikai országban tapasztalt demográfiai robbanás pedig tovább fokozta a fenn 

említett tendenciákat. Mexikó lakossága 20 év alatt a kétszeresére n tt. 1980-ra a latin-

amerikai népesség 6ő%-a lakott városokban. Az infrastruktúra kiépítése és a lakások 

számának növekedése azonban nem tartotta a lépést a népességnövekedés ütemével, így a 

külvárosok szegénynegyedei egész városrészekké n tték ki magukat. 1930 és 2000 között 

Latin-Amerika lakossága az ötszörösére n tt, s az ezredfordulóra a térség lakosságának 

mintegy 76%-a élt 20.000 vagy annál több f t számláló városokban.
145

 Az ilyen jellegű 

társadalmi átalakulás a gazdasági struktúrán is éreztette hatását.  

Az 1980-as években ugyan valamelyest mérsékl dni kezdett a korábbi 3%-os 

népességnövekedési ráta. A latin-amerikai országok népességének növekedési üteme továbbra 

is magasnak mondható Nyugat-Európához és az Amerikai Egyesült Államokhoz viszonyítva, 

viszont Afrika vagy India relációjában már jelent s mérsékl dést mutat. 

A születéskor várható élettartam a 20. század során az egészségügyi rendszer és a személyes 

higiénia fejl dése révén igen látványosan javult: 29 évr l 71 évre emelkedett.
146

 A 

halandóságra vonatkozó mutatók érdekes tendenciával rendelkeznek a kontinens esetében. 

Lényeges javulást mutatnak a diktatúrák idején, míg például a kereszténydemokrata és 

143 Munck [2003] p. 11. 
144 Németh [2006] p. 29. 
145 Munck [2003] p. 13. 
146 Bértola – Ocampo [2012] p. 40.  
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szocialista kormányok alatt rosszabbak (például Chile esetében). Az 1980-as évekre – a 

várható élettartam növekedése mellett147
 – Latin-Amerika-szerte csökkent a 

gyermekhalandóság148
 és javult a táplálkozás. Ám, a társadalom egyes rétegei közötti 

szakadékok igen mélyek maradtak a jövedelmek eloszlásában, az oktatásban etc. Az általános 

iskolai oktatás hiányosságai továbbra is mindennapi jelenségnek számítottak. Kialakult a 

társadalom peremén él k (marginados) fogalma. Az 1970-80-as évek válságainak és 

gazdasági visszaeséseinek súlyos társadalmi következménye volt a középrétegek lecsúszása és 

a szegényrétegek helyzetének rosszabbra fordulása. Az elveszett évtizedben a lakosság 

mintegy fele élt a szegénységi küszöb alatt, és a reálbérek mindenhol jelent sen csökkentek 

(akár 20-70%-kal). Mindez pedig hozzájárult a duális gazdaság er södéséhez: a szociális 

védelmet nem nyújtó állam és annak adói alóli kibúvás révén a túlélési kényszer és a polgári 

elégedetlenség következményeként virágzott az illegális gazdaság.  

Az új globalizáció korában és az új információs gazdaságban a társadalmi fejl dés fontos 

mutatója a lakosság információs hálózatra (rádió, televízió, majd internet) történ  

rácsatlakozási rátája. Az ún. információs pályáktól való távolmaradás a társadalmi és 

gazdasági fejl dést segít  utaktól való távolmaradást eredményezheti. 

 

Több a térséggel foglalkozó írás felveti a kérdést, hogy Latin-Amerika felfogható-e egy önálló 

civilizációnak. A válaszok sokfélék. Vannak szerz k, akiknél a válasz egyértelműen igenl .149
 

És akadnak szerz k, akik nem tekintik önálló entitásnak, és az ún. nyugati kultúrkörbe 

sorolják, ezen belül pedig Távol-Nyugatként (Extremo Ocidente) említik a régiót.150
  

Amennyiben civilizáció alatt a hosszú távon meghatározó (földrajzi, gazdasági, társadalmi, 

kulturális) tulajdonságok összességét értjük, melyek jellemeznek és meghatároznak egy adott 

embercsoportot, felruházva azt egy bizonyos identitással és történelmi koherenciával, 

történelmi folytonosságot felmutatva151
, indokoltnak tűnik Latin-Amerika önálló 

civilizációként való elfogadása. A latin-amerikai civilizáció legfontosabb jellemvonásai pedig 

147 A várható életkor 19Ő0-ben 38 év, 1950-ben ő2 év, 1970-ben már 60 év, 1980-ban 67 év és 2000 körül 70 év 
volt.  
148 A csecsem halandóságra vonatkozó adatok: 19ő0: 126 elhalálozás /1000 élveszületés; 1980: 61 /1000 és 
2000: 38/1000. B vebben: Munck [2003] p. 15-16. 
149 B vebben: Rojas, Carlos Antonio Aguirre  [200Ő] 
150 B vebben: Rouquié, Alain(1998) Amérique latine: introduction à l’Extrême-Occident. Paris: Seuil  
151 Rojas [2004] p. 27. 
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a fenti társadalomtörténeti ívb l is jól felvázolhatók, s egyúttal jól mutatják a kontinens 

pozitívumait és problémáit is.152
  

Latin-Amerika a leginkább dependens helyzetben lév  és alárendelt civilizáció, lévén 

mindig más, hegemón központi hatalmak alakították és ennek értelmében Latin-Amerika 

(alárendelt, periféria) gazdasága és társadalma mások (spanyol, portugál, angol, francia, 

észak-amerikai stb.) igényei szerint formálódott, s nem saját szükségleteinek és bels  

igényeinek megfelel en. Ez pedig a szubkontinens strukturális alárendeltségét eredményezte, 

és jelen s hatást gyakorolt ezen országok nemzetállami fejl désére is, lévén az államok 

döntései nem szuverén, bels  döntésként születtek153
. A régió – a fejlett centrummal szembeni 

– szocio-gazdasági periferikus helyzetét még azok a nézetek is hangsúlyozzák, melyek 

egyébként a nyugati (Western) civilizáció egy szegmenseként kezelik azt.
154

 

A latin-amerikai a legegyenl tlenebb civilizáció. Nem a legszegényebb, de a legnagyobb és 

legmegdöbbent bb kontrasztokat felmutató civilizáció.155
 Brazíliát jellemzi például a 

legnagyobb arányú földtulajdon-koncentráció az egész Földön! Mint azt John H. Coatsworth, 

a Harvard Egyetem tanára megjegyzi, a jelent s egyenl tlenségek és hatalmas társadalmi 

különbségek nehezítik az életszínvonal javítását. Az, hogy Latin-Amerika a 

legegyenl tlenebb jövedelem-eloszlású régió a Földön, negatív hatást gyakorol a térség 

növekedésére. A pénzügyi forrásokhoz való egyenl tlen hozzáférés fokozza a társadalmi és 

politikai instabilitást. A Latin-Amerikára jellemz  oligarchikus hatalmi jelleg nagy szerepet 

játszik ezen attribútum fenntartásában. A politikai hatalom, a vagyon és a jövedelem fokozott 

mértékű koncentrációját a globalizáció els  hulláma még intenzívebben beépítette, mintegy 

bebetonozta a latin-amerikai struktúrákba.156
 Az egyenl tlenség mindenképpen n tt ezen 

id szakban a térségben, s nem els sorban a piaci er k hatására, hanem a jövedelem-eloszlás 

és az intézményi rendszer megszilárdulása révén. Így a nagyfokú egyenl tlenség jelensége 

Latin-Amerikában nem tekinthet  pusztán gyarmati örökségnek. Az a gyarmatosítás után a 

gyarmati hatalmak által felállított intézmények (melyek hosszú távon rögzítették az er s 

politikai és gazdasági egyenl tlenségekkel átitatott állapotokat) és a 19. század második 

felét l jelentkez  új gazdasági, társadalmi és politikai er k együttes hatásának eredménye. Az 

152 A f bb latin-amerikai civilizációs jellemvonások számbavételénél Carlos Antonio Aguirre Rojas kategóriáit 
vettem alapul. In: Rojas [2004] p. 29-Ő3. ötvözve Bértola - Ocampo munkáival és saját megfigyeléseimmel. 
153 Beyhaut, Gustavo (199Ő) Dimensão cultural da integração na América Latina. In: Estudos Avançados 8:20., 

p. 188.  
154 Diniz [2007] p. 132.   
155 Coatsworth, John H (2005) Structures, endowments, and institurtions in the economic history of Latin 

America. In: Latin American Research Review, 40:3. p. 132. 
156 Bértola – Ocampo [2012] p. 44. 
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importhelyettesít  iparosítás évtizedeiben egyes országokban (Argentína, Chile, Uruguay) 

megfigyelhet  volt némi javulás, de ezt is elmosták az ezt követ  véres diktatúrák.157
 Más 

országokban (Brazília) pedig az ISI inkább tovább tágította a polarizációt. A 20. század végén 

a térségben bevezetett piaci reformok és neoliberális gazdaságpolitika mára egyértelműen 

növelte az egyenl tlenséget. Ezen folyamatokat pedig még az 1980-as évek diktatúrái kezdték 

el kiépíteni a reálbérek jelent s csökkentésével egybekötve.158
 Optimizmusra ad okot az 

egyenl tlenség leküzdése terén a 2000-es évekt l megfigyelhet  el relépés. A hosszú távú 

siker eléréséhez kulcsfontosságú az oktatási lehet ségek b vítése és a szociális juttatások új 

rendszerének kiépítése. Jóllehet az egyenl tlenség jelensége végigkíséri a latin-amerikai 

fejl dést, ma már inkább t ke, míg a múlt századokban földalapú volt.
159

 

A maga mindössze ő00 évével, a legfiatalabb civilizáció Latin-Amerika. A relatív fiatal 

térségbeli országok formálódó társadalma pedig igen er s mobilitást mutat minden irányba. 

Részben ezzel a tulajdonsággal is magyarázható, hogy a rendszerellenes és antikapitalista 

mozgalmak
160

 leginkább ezen országokban jelennek meg, s jutnak fontos szerephez, és jól 

mutatják, hogy ez a jellegű plaszticitás nem feltétel nélküli képlékenységet jelent. 

Latin-Amerikát többszörösen kevert (mestiça) civilizáció jellemzi, ami nem pusztán 

biológiai/etnikai értelemben vett keveredést jelent, hanem valódi, lényegi kulturális, 

társadalmi, gazdasági és politikai összefonódást. És ez a civilizáció egy kozmopolita jellegű 

befogadó és toleráns civilizáció, mely folyamatosan nyitott új kulturális és társadalmi 

elemek befogadására. Ahogy Aguirre Rojas mondja a társadalom „krónikusan befejezetlen 

jellegű” (carácter crónicamente inacabado)
161

. 

Ki kell emelni Latin-Amerika nagyfokú urbanizáltságát: a lakosság 70%-a él városokban, 

ami azonban koránt sem a gyorsabb fejl dés vagy a jobb életkörülmények mutatója – 

gondoljunk csak a  városszéli favelák nyomornegyedeire. A szubkontinens nem csupán a 

legnépesebb várost (Mexikóváros) tudhatja magáénak, hanem számos megalopoliszt is a 

harmadik világban, melyeket rengeteg probléma és nehézség is sújt (például a közlekedés és 

szolgáltatások területén). Minden 10. brazil São Paulo-ban él, minden ő. kubai és chilei 

157 Bértola – Ocampo [2012] p. 46. 
158 u.o.  
159 Bértola – Ocampo [2012] p. 47.  
160 Ilyen mozgalom például az ecuadori slakos-, a mexikói neozapatista vagy a brazíliai föld nélküliek 

mozgalma. B vebben: Barrera, Augusto (2002) El movimiento indígena ecuatoriano: entre los actores sociales y 
el sistema político. In: Nueva Sociedad 182:11-12. p.90-10ő. és Sánchez, José Arellano – Rodriguez, Margarita 

Santoyo (2001) Los Nuevos Sujetos Sociales del Neozapatismo. In: Convergencia  8. 24.:1-4.p. 91-139. és 
http://www.mst.org.br/ (2012-04-16) 
161 Rojas [2004] p. 31. 

http://www.mst.org.br/
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Havannában, illetve Santiago de Chilében, minden Ő. mexikói Mexikóvárosban, az argentinok 

fele pedig az ún. Nagy-Buenos Aires területén lakik. 

Említést kell tenni a politikai struktúrák válságáról is Latin-Amerika esetében: a korrupció, 

befolyással üzérkedés, rossz vezetés, hatalommal való visszaélés és az ezekb l kifolyólag 

jelentkez  hitelvesztettség jelenségeir l. Ez a krízis az állam intézményét és a társadalom 

szervezetét is érinti.  

Habár gazdasági, politikai és társadalmi vonatkozásban Latin-Amerika teljesítményének 

megítélése nem egységes, az, hogy jó pár évtizede egyfajta kulturális forrásponton van a 

kontinens, az nem kérdéses. Ahogy Gustavo Beyhaut a párizsi egyetem Latin-amerikai 

Stúdiumok Intézetének professzora fogalmaz: a változók állandósága különbözteti meg a 

latin-amerikai kulturális műveket (irodalom, képz művészet, építészet és zene területén 

egyaránt) a világ többi területét l.162
 Ez a kulturális identitás integrálja a régiót, s a történelmi 

múlt mellett építkezik a földrajzi adottságokból, a népesség kevert összetételéb l, a 

szokásokból, azon változatos módozatokból, ahogy a világ más régióival kapcsolatot teremt. 

Az az irodalmi boom, amely már nemzeti realitásokkal, a közös vágyak kifejezésével 

dolgozott, megérlelte, feln tté tette a régió szépirodalmát. Ez az irodalom már latin-amerikai, 

saját, kreatív, s nem korlátozódik a külföldi minták mechanikus követésére. Ugyanez a 

tendencia fedezhet  fel a festészetben is.
163

 Ahogy a populáris, komoly- és népzene latin-

amerikai változataiban egyaránt. Ez a nagykorúság tulajdonképpen az 1940-es években elérte 

a régiót, ám a világ csak kés bb, az 1960-as években kezdte megismerni, például Jorge Luis 

Borges nemzetközi elismertsége révén.
164

 Ez a sajátos, gazdag, modern irodalom és kultúra 

azonban nem hirtelen a semmib l n tt ki, el zményei érlelték feln tté válását.  Tematikájában 

megjelennek a kor (szociális, urbanizációs) problémái, sajátos id technikát és önreflexiót 

alkalmaz.
165

 Megújít és kiteljesít kulturálisan Latin-Amerika (például: mágikus realizmus). 

ÿ.5. A latin-amerikai állam- és nemzetfejlődés sajátosságai,  a demokrácia 
problémája

2���1� Nemzet és állam
Latin-Amerikában folyamatos kihívást jelent, hogy a társadalom és az állam nem talál 

egymásra. A civil társadalom szervezetlen vagy alulról szervez d . A térséget jellemz  

162 Beyhaut [1994] p. 192. 
163 uo.  
164 Scholz [2005] p. 208. 
165 uo. 
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dualitás nem csak a gazdasági, de a politikai és társadalmi szerkezetet is áthatja. Egyszerre 

van jelen az archaikus és modern, Ariel és Kalibán. A nemzet Latin-Amerikában sokáig csak 

egyénekb l, a lakosságból áll, nép és polgárok nélkül.166
  

A függetlenség kivívása után az államok megteremtésének és a nemzetek megszervezésének 

feladata várt Latin-Amerikára. Ám az újonnan megszületett államokban a sokféle (kreol, 

mesztic, mulatt, fekete, spanyol, portugál etc.) elem nem alkotott egy népet politikai 

értelemben. A formálódó nemzetállam fogalma a kulcsszektorokat uraló – túlnyomó részt – 

fehér (kreol) elit érdekeinek megfelel en fejl dött. Akadtak olyan államok – mint például 

Uruguay vagy Bolívia – melyek kezdetben identitásukat a szomszéd országokkal való 

harcokra alapozták. A társadalom b rszín koordináták mentén szervez dött, az indián és 

fekete kényszermunkások nem alkották részét a nemzetnek, s nem is éreztek elkötelez dést 

iránta. A társadalmon belüli különböz ségek és egyenl tlenségek a függetlenség kivívásával 

csak még inkább megszilárdultak. A hatalom oligarchikus jellege er södött. A rend új 

önkényurai emelkedtek ki. A szabad verseny és az ezen alapuló piacgazdaság ezáltal olyan 

társadalmakban került idejekorán bevezetésre, amelyek nem voltak versenyképesek, ahol a 

nemzetépítés egy szűk elit ügye volt, s ahol a gyarmati korból öröklött hierarchiák rögzültek. 

A kapitalista normák és gazdasági élet csak részlegesen, felszínesen került bevezetésre. Latin-

Amerikában a politikai modellek bevezetése és megvalósítása mindig felülr l építkez  

jellegű, mindig az állam által megvalósítandó reformokat jelentett. A civil társadalmak alulról 

építkez  modernizációs tevékenysége a 19. században, majd a 20. század nagy részben is a 

politikai gondolkodásban egyáltalán nem kapott szerepet, még a forradalmi áramlatoknál 

sem.
167

 

Valódi változás az 1930-as évekkel indult el. A nagy gazdasági világválság után a gazdasági 

nacionalizmus világszerte er södött. A nemzet ideája felé fordulás egyfajta védekezési 

mechanizmus volt. Latin-Amerikában az 1930-as évekkel egy modernizációs hullám indult el. 

Ez nem csupán az ipari szektort és a gazdaságot érintette, hanem a társadalmat is. Ekkor 

kezd dött a térségben a modern szociológia kiteljesedése, ami számos nagyszerű intellektust 

termelt ki (Gilberto Freyre, Caio Padro Júnior, Sérgio Buarque de Holanda etc.).168
 k hittek 

abban, hogy új alapokon kell a társadalmat és a nemzetet megszervezni – és megszabadítani a 

166 Ianni, Octavio (1987) Raças e classes sociais no Brasil. São Paulo, SP: Editora Brasiliense. p. 6.  
167 Anderle Ádám (2002) Latin-amerikai utakon. Szeged: Hispánia. p. 13.  
168 Nascimento Arruda, Maria Arminda do (2011) Modern Society and Culture in Brazil: The Sociology of 

Florestan Fernandes. In: Latin American Perspectives 38. p. 99. 
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meglév  el ítéletekt l. Az élet minden területén változásra volt szükség. A gondolkodás új 

formái jelentek meg. A régi és az új, a tradicionális és a modern elemek keveredése és 

kett ssége a gazdasági és politikai élet mellett a társadalomban is megfigyelhet  volt. A São 

Paulo-i Egyetem 1934-ben kezdte meg működését, itt már a társadalomtudományok művelése 

is helyet kapott. Az intézet kutatói és oktatói természetesen nagyban építettek az európai 

hagyományokra, ugyanakkor hangsúlyozták egy saját, modern – jelen esetben – brazil 

társadalom felemelkedésének szükségességét. Az országon belüli lokális indentitás helyett az 

egységes nemzeti kulturális identitás megfogalmazására helyez dött a hangsúly.169
 

Az 1930-50-es években a kulturális fejl dés lehet sége szorosan összekapcsolódott a 

gazdasági-politikai megújulásba és a nemzet társadalmi modernizálásába vetett hittel.170
 A 

modernizáció gondolata önmagában nem volt új jelenség Latin-Amerikában, a megújulás, 

felzárkózás a függetlenség kivívása óta folyamatosan foglalkoztatta a térség országait. A 

probléma megközelítésében azonban jelent s változás következett be a 20. század ’20-30-as 

éveit követ en. A gazdasági növekedés követelménye mellett a kulturális életbe való 

bekapcsolódás demokratizálásának és a nagyobb társadalmi mobilitásnak a szükségessége is 

megjelent a kor gondolkodóinál. A demokratikus és oktatási intézmények kiépítése – mely 

folyamat a megindulását követ en elakadt a diktatúrák tengerében Latin-Amerikában – 

kedvezett az új gondolatok, új irányvonalak és új összefüggések kidolgozásának. A 

modernizációs törekvések demokratikus értékeken alapulnak.171
 Az oktatás kiterjesztése és a 

nemzet társadalomtudományos alapokon való megformálása képezte a modernista törekvések 

vázát.172
 Florestan Fernandes, korabeli brazil szociológus azonban felhívja a figyelmet az 

egyén és a társadalom között feszül  – és nem szűn  – szembenállásra. Az egyének 

lehet sége nem saját döntéseik, hanem sokkal inkább a társadalmi meghatározottság 

függvénye: a társadalmi szakadékok, a szociokulturális izoláció és az idejétmúlt társadalmi 

struktúrák velejárója.173
  

A térség felismerte, hogy a nemzet kiformálása különösen fontos, és szükséges a politikai 

társadalom strukturális formába öntése. Ennek folyamata pedig nem európai minták feltétel 

nélküli átvételével vagy adaptálásával valósítható meg. Jóllehet a nemzet újraformálásának 

169 Cândido, Antônio (2000) A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática p. 181-182.  
170 Nascimento Arrida [2011] p. 101. 
171 Nascimento Arrida [2011] p. 102.  
172 Az oktatásról b vebben: Szilágyi Á. J. [2004] p. 37-74. 
173 B vebben: Fernandes, Florestan (19Ő6) Tiago Marques Aibopureu: um Bororo Marginal In: Revista do 

Arquivo Nacional ő7. és Fernandes, Florestan (196ő) A integração do negro na sociedade de classes: No limiar 
de uma nova era. São Paulo: Dominus  
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problémája a huszadik században Európát is érintette. A két világégés nem múlt el 

nyomtalanul. Lényeges különbség azonban, hogy míg Európa f ként a rekonstrukció 

kihívásával küzdött, Latin-Amerikának ekkor kellett megkonstruálnia, megformálnia saját 

nemzeteit és abban helyet adni a társadalom valamennyi szegmensének. 

Latin-Amerika országait nem jellemezte egy organikus fejl désű, homogén társadalom. 

Archaikus jellege a gazdasági és politikai modernitás kiépítésének akadályaként jelentkezett.  

A 20. század derekán a térség harmadikutassága valamennyi területen jelentkezett: a politikai 

(például: Új Állam – Brazília, peronizmus – Argentína) és gazdasági életben (ISI), akárcsak a 

nemzetépítés folyamatában. A latin-amerikai országok egyedi nemzeti voltát az autoriter 

elméletek nagyban formálták és er sítették.174
 A második világháború után a harmadik világ 

országaiban a nacionalista elméletek térnyerése ideológiai alapként szolgált egyfel l a 

gyarmati háborúkban (Afrika), másfel l a fejlettségbeli lemaradás leküzdésében. 

Az integrált nemzettudat megszületésével (bolivianidad, peruanidad, cubanidad, 

brasiliandade) párhuzamosan megindult a populista, vertikális pártok (APRA, peronizmus) 

életre hívása is.175
  

������ A demokratizálás folyamata

Jóllehet a 19. században a fejlett, iparosodott országok politikai életét már jellemezte a 

hatalmi ágak szétválasztása, a politikai pártok versengése és a politikai struktúra is 

rendelkezett számos képviseleti alapon működ  szervezeti egységgel – mindez nem jelentette 

a teljes társadalom képviseletét. Az általános, egyenl , közvetlen és titkos választások 

feltételei még nem voltak adottak. Az alapvet  demokratizálás (democratización 

fundamental) iránti igény a 19. század második felét l leginkább az általános választójog 

kiterjesztésében öltött testet a fejlett világban.176
 A választójog kiterjesztése pedig még ezen 

országokban is egy hosszan elhúzódó, fokozatosan kiépül  folyamatot jelentett. Ha 

összevetjük az fejlett és fejl d  országok esetében az általános (n kre, férfiakra egyaránt 

kiterjed  és egyenl  feltételeket teremt ) választójog bevezetésének dátumát, nem 

tapasztalunk jelent s különbségeket.  

174 Vieira [2010] p. 61.   
175 Anderle [2002] p. 13.  
176 Dieter Nohlen: Democratización del sufragio. Tanulmány az Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
honlapjáról: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/democratizacion%20del%20sufragio.htm 

(2013-12-09) 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/democratizacion%20del%20sufragio.htm
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2. ábra: Néhány példa a n kre és férfiakra egyaránt kiterjed , azonos feltételeket teremt  

választójog bevezetésére177 

ország év 

Új-Zéland 1893 

Finnország 1906 

Dánia és Izland 1915 

USA 1920 

Ecuador  1929 

Brazília 1932 

El Salvador 1939 

Franciaország 1944 

Guatemala, Horvátország 1945 

Argentína 1946 

Svájc178
 1971 

Portugália 1974 

Peru 1979 

 

Az általános választójog n kre is vonatkozó kiterjesztése a 20. században az els  világháborút 

követ en indult meg intenzívebben és elterjedése egészen az 1970-80-as évekig elhúzódott.  

Európában az ipari forradalom, a termelés feltételeinek fejl dése, a munkásmozgalom és a 

demokratikus választójog igénye szorosan összefonódott. Jóllehet ez nem egy automatikus 

fejl dési folyamatot jelentett, az általános választójogért folytatott harc beépült az iparosodás 

folyamatába és az azzal járó társadalmi-politikai változásokba. A munkáspártok és 

szakszervezetek, általában a munkásosztály szerepe megkérd jelezhetetlen ezen 

tendenciákban a fejlett világban.  

Latin-Amerika fejl dése egészen mást mutat. Egyes országokban (pl.: Kolumbia vagy 

Venezuela) már a  19. század derekán általános választójogot adtak a férfiaknak.179
 Ám ez a 

jog csak az európai mintából „másolt” liberális alkotmányok szövegében, papíron létezett. A 

választások nem játszottak szerepet a hatalom tényleges megszerzésében. Latin-Amerikában a 

választójog kiterjesztése nem köt dött az iparosításhoz, gyökeres társadalmi változásokhoz, 

mint ahogy a munkásosztályhoz sem. Legnagyobb követel i a középosztályból kerültek ki: k 

eszközként használták az alacsonyabb társadalmi rétegeket a politikai hatalmat birtokló 

oligarchiával szembeni harcukban. Ugyanakkor ez a középosztály ambivalensen viszonyult a 

demokrácia kérdéséhez. Hiszen amikor – a saját maga mobilizálta – alsóbb rétegeket 

177 Smith, Bonnie G. (szerk.) (2008) The Oxford Encyclopedia of Women in World History. Vol.I. Oxford: 

University Press p. 171-172. 
178 1971-t l föderális szinten, 1990-t l kantoni szinten. 
179 Smith [2008] p. 171-172.  



	


politikailag veszélyesnek érezte saját pozíciójára nézve, az oligarchia felé fordult a fennálló 

társadalmi rend meg rzése érdekében. Ez pedig a politikai instabilitás egyik f  forrása a 

térségben. A társadalmi problémák és heterogenitás az általános választójog fontosságát más 

fénybe helyezik. A hatalmas szociális különbségek, az alacsony részvétel vagy érdektelenség, 

illetve a választások illegális manipulálása miatt az általános választójog önmagában nem 

orvosság a hatalom problémáira Latin-Amerikában.  

A térség országaiban, mint fejl d  országokban a demokratizálás és demokratizálódás 

jelensége és problémája nem az általános választójog kiterjesztése körül kulminálódott, 

hanem a politikai rendszerek demokratizálásának követelményében. A térségben – egyes, a 

hatalom megszerzéséért folytatott választási versenyeken kívül – nem terjedtek el a liberális-

pluralista minták. A politikai rendszer demokratikus és liberális elemei között feszül  ellentét 

számos esetben megfigyelhet . A többségi szavazattal megválasztott politikai vezet k 

figyelmen kívül hagyták, s t, akár le is rombolták a jogállamiság intézményi struktúráját. Így 

a jogállamisággal járó garanciák és jogok nem voltak adottak Latin-Amerikában.  

3� L����Amerika kapcsolati hálója

. . A tágan értelmezett ibér�amerikai tér és a Latin��mer�k� – Európai 

Unió együttműködési rendszer

������ A tágan vett ibér�amerikai tér
Az Újvilág 1Ő92-es felfedezését követ en hamar megkezd dött a kontinensen a spanyolok és 

portugálok által dominált gyarmati rendszer kiépítése. Az 1Ő9Ő-ben megkötött tordesillasi 

szerz dés értelmében a földrész keleti fele, Brazília portugál birtok lett, míg a többi terület 

javarészt a spanyol korona fennhatósága alá került. A bevándorlás következtében óriási 

etnikai kohóként működött az alakuló társadalom, újabb etnikumokat hozva létre, melyeknek 

a kés bbiekben fontos szerepük lett mind a függetlenség kivívásában, mind az önazonosság 

keresésében. A 18. és a 19. század közepe között kezdett kialakulni az, amit kés bb fehér-, 

fekete-, indián- és mesztic Amerikának nevez a szakirodalom. A gyarmati Amerikában az 

identitás és társadalmi azonosulás a b rszín koordináták mentén alakult. A 19. század elején 

két fontos nemzetközi esemény is hozzájárult, hogy a gyarmatok végül ténylegesen saját 

kezükbe vették irányításukat. Az egyik az angolok Buenos Aires elleni támadása volt, mely a 

dél-amerikaiak azon félelmét er sítette fel, hogy egy még er sebb és még er szakosabb 

gyarmatosító kezébe kerülnek; a másik Napóleon Spanyolország elleni inváziója, s az 



��

anyaország elfoglalása volt. Az 1810-ben megkezd dött függetlenségi küzdelem Napóleon 

bukása után ért el jelent sebb sikereket, és 1825-re megszűntek a spanyol gyarmatok, 1822-

ben pedig Brazília is levált Portugáliáról.180
 A függetlenség kivívása után azonban gazdasági 

visszaesés és elszegényedés sújtotta a volt gyarmatokat. Hiányzott ugyanis az anyaország 

védelmet nyújtó piaca, s a kiszoruló spanyol t ke helyét fokozatosan az angol váltotta fel. A 

társadalmi struktúra az iparfejl désnek sem kedvezett. A kialakult államoknak sem 

kapcsolataik, sem határaik nem váltak stabillá.181
 A 19. és a 20. század is b velkedik 

határvitákban. Mindez növelte a hadsereg szerepét, a militarizmus pedig állandó alkotóeleme 

lett a politikai életnek Latin-Amerikában.182
 A független Latin-Amerika „az anarchia és a 

diktatúra között” kezdte meg önálló életét és Porfirio Díaz mexikói vagy Juan Vicente Gómez 

venezuelai uralma a 20. század nagy diktatúráinak el képe lett.  

Spanyolország és Portugália számára a 1ő-16. században végbement expanzióval a külpolitika 

egyik sarokköve lett a térség. Mindezt a félsziget geopolitikai helyzete is el segítette – 

Európa peremén, hídként az Új és Óvilág között. A gyarmati terjeszkedéssel, a világgazdasági 

rendszer átalakításával az Ibériai-félsziget mind jelent sebb gazdasági, társadalmi, politikai és 

szellemi, kulturális befolyásra tett szert Latin-Amerikában, és jelenlétét egészen a 19. század 

végéig (1898) tartani tudta.183
 Spanyolország és Portugália esetében egészen az 1970-es 

évekig kitartott a diktatórikus rezsim. Portugáliában a Szekfűs Forradalommal 197Ő. április 

25-én vette kezdetét a demokratikus átmenet.184
 Az új alkotmányt 1976. április 2-án hirdették 

ki és 1976. április 2ő-én tartották az els  választásokat. Spanyolországban Franco tábornok 

1975. november 20-án bekövetkezett halálával kezd dött meg a demokráciába való átmenet, 

és egyb l felvet dött a Latin-Amerikával és Portugáliával fenntartott kapcsolatok 

újraértékelésének kérdése. A cél Latin-Amerika bizalmának visszaszerzése volt: a kulturális 

és gazdasági jelenlét biztosítása a térségben – és szakítás a Franco-éra által kihasznált és 

180 Kuba csak 1898-ban szűnt meg spanyol gyarmat lenni. Néhány ország ugyancsak a 20. században lett 
független: így például Trinidad és Tobago az Egyesült Királyságtól 1962-ben, Guyana szintén a britekt l 1966-

ban, Suriname pedig a holland uralom alól 197ő-ben. Ugyanakkor Francia Guyana a mai napig Franciaországhoz 
tartozik.  
181 B vebben: Semsey [2013] 
182 Vadász [2001] p. 435-450. 
183 Szilágyi István (2006) „Egy világ vagyunk”. A demokratikus Spanyolország és Portugália „birodalmi” 
politikája. In: Szilágyi István: Portugália és Spanyolország – történelem és politika a 20. században. Veszprém: 
Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány p. 210-243. 
184 Szilágyi Ágnes Judit – Racs Marianna Katalin (201Ő) Portugália a demokratikus konszolidáció kezdeti 
szakaszában: Natália Correia és António de Spínola nézetei, 197Ő. április-szeptember. In: Majoros István – Antal 

Gábor – Háda Béla – Hev  Péter – Madarász Anita (szerk.) Hindu istenek, sziámi tigrisek: Balogh András 70 
éves. Budapest: ELTE BTK Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék p. Ő91-502.
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kifordított hispanizmus-felfogással.185
 Így került újra az ibériai országok külpolitikájának 

középpontjába a hajdan volt birodalmi területek kulturális és gazdasági „meghódítása” – 

mentesen mindennemű francoi vagy salazari autoritárius jellegt l. Az 1977. július 11-i 

választáson aratott gy zelem után Adolfo Suárez kormányf  és Marcelino Oreja Aguirre 

külügyminiszter is letette voksát a Spanyolországot Latin-Amerikához fűz  szálak 

meger sítésének fontossága mellett, és a közös történelemre és kultúrára hivatkozva 

mindketten a két térség közötti kooperációt és integrációt szorgalmazták. Spanyolország ilyen 

irányú törekvéseit Juan Carlos király és Sofia királyné útjai révén jelképesen is kifejezte. A 

királyi pár 1976-ban a Dominikai Köztársaságba, Kolumbiába és Venezuelába, 1977-ben 

Mexikóba, Peruba és Argentínába látogatott el, majd 1983-ban Brazíliába és Uruguayba is.186
 

Spanyolország mellett Portugália is egyértelműen nyitott Latin-Amerika felé az 1980-as 

években. 1986-ban mindkét ország tagja lett az EGK-nak. Ugyanakkor a két ibériai ország 

csatlakozásakor nyilatkozatban szögezte le, hogy számukra Európa és Latin-Amerika két 

egyformán meghatározó vonatkoztatási pont. Ahogy Josep Piqué mondta: „Spanyolország 

Európai Unióhoz és egyidejűleg az Ibér-amerikai Közösséghez való tartozása a történelem 

belső lényegéből eredő tény… Úgy tűnik, hogy formát öltött Spanyolország két kontinens 

között betöltött híd szerepe” 
187

. 

Spanyolország nyitásával egy id ben több ország is meger sítette bilaterális kapcsolatait, de 

voltak kezdeményezések a Nemzetek Ibér-amerikai Közösségének (Comunidad 

Iberoamericana de Naciones) megteremtésére is, melyek a kooperáció és párbeszéd 

fontosságát hangsúlyozták. Különösen nagy jelent séget kapott ezen törekvés 1983. április 

27-30. között a madridi Találkozás a Demokráciában (Encuentro en la Democracia) 

elnevezésű rendezvényen188, melyen mintegy száz magas rangú képvisel  vett részt számos 

latin-amerikai országból és Spanyolországból a politika, kultúra és gazdaság világából 

185 Areal, Celestino del (1994) La política exterior de Espanha hacia Iberoamérica. Madrid: Editorial 

Complutense, p. 160. 
186 http://www.cumbresiberoamericanas.com/historico/principal.php?p=143 (2012-04-11) 
187 Idézi Szilágyi István (200ő) Spanyolország az Európai Unióban – sikertörténet és közösségi szerepvállalás. 

In: Kiss J. László (szerk.) A huszonötök Európái. Budapest: Osiris Kiadó, p. 454. 
188 A találkozót két további is követte, 198ő-ben és 2000-ben. B vebben: Arenal [199Ő] p. 176. 

http://www.cumbresiberoamericanas.com/historico/principal.php?p=143
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egyaránt.189
 Felipe Herrera, az Amerika-közi Fejlesztési Bank korábbi elnöke külön kiemelte, 

hogy az Atlanti-óceán két partjáról induló kölcsönös összetartás és közeledés a 

Spanyolországban megkezd dött demokratizálódás által új értelmet kap. Hozzátette továbbá, 

hogy a spanyol királyság megléte különleges szimbólummal bír: egyszerre jelképezi az ibér-

amerikai közösség múltját, jelenét és jöv jét, azaz továbbélését. Ezt támasztja alá a spanyol 

király latin-amerikai kontinensen tett látogatásának sikere és megfontolt, komoly kijelentése 

az ibér-amerikai együttműködést illet en.190
 A feltételek is adottak voltak az említett 

közösség intézményesített formába öntéséhez, s végül 1991-ben az Állam- és Kormányf k 

els  Ibér-amerikai Konferenciájának megrendezésével el is indult útjára a mexikói 

Guadalajarában. Az 1991-es év szimbolikus volta miatt különösen alkalmas volt az 

újrakezdésre: Simón Bolivar születésének 200., a nagy földrajzi felfedezések ő00. évfordulója 

jelzi, fontos a közös cél keresése egy olyan világban, melyet a nukleáris öngyilkosság 

fenyeget. Az ibér-amerikai kooperáció célja els dlegesen a népek közötti kapcsolatteremtés, 

az élet egy új modelljének megvalósítása, melyet a szociális és erkölcsi öntudat alapvet  

értékei táplálnak, hogy az emberi jogok valóban elismertek, a társadalmi igazságosság és 

demokrácia pedig mindenki számára valóság legyenek.191
 Fontos hangsúlyozni, hogy az ibér-

amerikai tér egy önkéntes részvételi alapon formált csoportosulás, melynek alapvet  célja a 

résztvev k szociális érdekeinek és értékrendjének tudatos képviselete, ám gazdasági 

értelemben vett integrációról ezen ibér-amerikai tér esetében nem beszélhetünk. Megmaradt 

egy kormányközi konzultatív fórumnak, szupranacionális intézmények nélkül. A tagországok 

esetében a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat külön bi- és multilaterális szerz dések 

szabályozzák.  

  

189 A rendezvényt az ICI – Ibér-amerikai Együttműködés Intézménye (Instituto de Cooperación Iberoamericana) 

hívta életre, mely szervezet kés bb a mai Nemzetközi Együttműködés Spanyol Irodájává (AECI) alakult át. Az 
eseményen diktatúrák nem képviseltették magukat. A számos vendég között jelen volt: a röviddel ezután 
argentin elnökké választott Raúl Alfonsín; Luis Adolfo Siles Salinas volt bolíviai elnök; Renato Archer volt 

brazil helyettes kormányzó; a volt Costa Rica-i elnök, Daniel Odúber. Továbbá Mexikó, Chile, Ecuador, 
Honduras, Panama és Paraguay is képviseltette magát, akárcsak a Nemzetközi Társaság a Fejl désért akkori 
elnöke Felipe Herrera, egyben az Amerikaközi Fejlesztési Bank els  elnöke (BID 1960-71). B vebben: Ruiz, 
Juan Cruz (1980) El Instituto de Cooperación Iberoamericana cambia de imagen y reafirma sus objetivos. In: El 

País. 1980. május 18. http://elpais.com/diario/1980/05/18/cultura/327448807_850215.html (2012-04-17) és 
Encuentro en la Democracia, Europa-Iberoamérica. Instituto de Cooperación Iberoaméricana, Madrid, 

Ediciones Cultural Hispánica, 1986. 
190 http://www.cumbresiberoamericanas.com/historico/principal.php?p=143 (2012-04-11) 
191  uo. 

http://elpais.com/diario/1980/05/18/cultura/327448807_850215.html
http://www.cumbresiberoamericanas.com/historico/principal.php?p=143
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� ! " Az Európai Unió és Latin#$%&'()* +,/

 

Európa Latin-Amerikával folytatott kereskedelme az utóbbi évtizedekben növekedést mutat, 

mégis sokan úgy vélik, politikailag és gazdaságilag kevésbé tűnik érdekeltnek a térségben, 

mint volt a hidegháború idején. Kritikaként hangzik el továbbá, hogy az EU stratégiája a latin-

amerikai térséggel kötött együttműködéseket f leg országokra és országcsoportokra 

korlátozza, s nem érti meg, hogy Közép- és Dél-Amerika számára nem els dleges prioritás 

egy nemzetek feletti szervezet felépítse, valamint a nyugati integrációs modellek egy az 

egyben történ  átvétele.
193

 Latin-amerikai részr l sokan az EU agrárprotekcionizmusát is 

élesen bírálják, s azt a szubkontinens fejl dési útjában álló komoly akadálynak tartják.194
 

Latin-Amerika esetében mindenképpen szükséges a sajátos társadalmi-gazdasági és politikai 

hagyományok figyelembe vétele.  

Tény, hogy a 2004-es keleti b vítéssel jelent sen átalakult az EU külpolitikai prioritási 

rendszere. Számos szerkezeti változás következett be az integrációban: változott a kis-

közepes-nagy államok aránya, a nettó befizet k és kedvezményezettek, a nem kohéziós és 

kohéziós országok megoszlása, s újfajta fejlettségbeli különbségek jelentkeztek.195
 

Egyértelmű geopolitikai súlyponteltolódás zajlott le Közép-Európa (Németország) irányába, 

ezzel jelent sen módosult a latin-amerikai országokkal különleges kapcsolatot ápoló 

Spanyolország és Portugália alkupozíciója is.196
  

Az Európai Unió Bizottsága 200ő-ben az EU–Latin-Amerika partnerségr l kiadott 

közleményében cáfolta, hogy az Uniót túlságosan lefoglalná a keleti b vítés vagy a világ más 

tájain zajló aggasztó események, s hangsúlyozta, hogy a kiépített és fennálló kapcsolat nem 

pusztán látszat vagy tendencia, s ennek érdekében új lendületet kell neki adni. Az Unió a 

gazdasági kapcsolatok további ösztönzése és a latin-amerikai konszolidáció további segítése 

mellett tette le a voksát. Ugyanakkor a Bizottság mintegy elismerte, hogy szükség van az 

eddigi európai megközelítés szempontrendszerének kiterjesztésére, figyelembe kell venni a 

192 A fejezetnél felhasználtam, b vítettem és aktualizáltam korábbi írásom: Racs Marianna Katalin (2009) 

Spanyolország és Portugália kiemelt szerepe Latin-Amerika és az Európai Unió viszonyában. In: Mediterrán 
Világ 10. p. 76-84. 
193  Pirityi Sándor (2005) Latin-Amerika – az „elfeledett földrész” a porondra lép. In: Hadtudomány. 15:3 

http://zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/3/2005_3_13.html (2012-04-12) 
194 2005-ben Luiz Inácio Lula da Silva, brazil elnök Sorbonne-on tartott beszédében bírálta az Európai Uniót: 
„Tűrhetetlen, hogy naponta egymilliárd dollárt dobnak ki mezőgazdasági támogatásokra. Sem nem emberséges, 
sem nem ésszerű, hogy egy tehénre nagyobb támogatás jut, mint amennyi nyugdíjat kapnak férfiak és nők 
százmilliói szerte a világon.” uo.  
195 A keleti b vítést követ en 1ő %-kal csökkent az EU egy f re jutó átlag-GDP-je. 
196 Szilágyi István: Az Európai Unió „Harmadik világ” politikája és a portugál-spanyol szerepvállalás. In: Studia 

Caroliensia  200ő, Ő. szám p. 161-177.  

http://zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2005/3/2005_3_13.html
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közép- és dél-amerikai országok sokszínűségét, az egyéni igényekhez igazítva célzottabb 

párbeszédet kell folytatni. Különösen fontos a két régió lakosainak egymásról meglév  

ismereteinek gyarapítása.197
 A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerz déssel 

az Európai Unió jogi személyiségre tett szert, s ez külkapcsolati téren változást hozott. 

Létrejött az Unió állandó elnöki posztja és a külkapcsolati f képvisel i tisztség.198
   

 

Az európai integrációs platform és Latin-Amerika közötti kapcsolatfelvétel már az 1960-as, 

1970-es évekt l megindul, de az együttműködés az 1990-es években teljesedett ki igazán. 

Napjainkban az EU és Latin-Amerika számos társadalmi, politikai és kulturális értéken 

osztozik: ilyenek az emberi jogok és a demokratikus alapelvek tisztelete, a jogállamiság, a 

piacgazdaság, a globalizáció nyújtotta el nyökb l, a vele járó kötelezettségekb l, valamint az 

új technikai vívmányokból való egyenl  részesedés.199
 Az Európai Unió intézmény s jogi 

személy a világ els  számú adományozói közösségét is jelenti, valamint a második 

legnagyobb külföldi befektet t és kereskedelmi partnert. Az Európai Bizottság alapjaiból 

évente átlagosan 300 millió eurónak megfelel  összeget folyósít Latin-Amerika 

fejlesztésére.200
 A támogatások alapvet  célja a szociális kohézió er sítése és a sikeres 

regionális integráció el segítése Latin-Amerikában.  

Az Európai Unió és Latin-Amerika közötti viszony többszintű: az egyes tagországok is 

ápolnak kapcsolatokat latin-amerikai országokkal és együttműködésekkel, de a Közösség 

szempontjából nézve elkülöníthet  egy biregionális és egy szubregionális szint. A biregionális 

szint két térség mint egy-egy nagy egység kapcsolatát öleli fel, a szubregionális szinten pedig 

több konkrét téma alapján kezd párbeszédet az Unió egyes latin-amerikai regionális 

szervezetekkel, így például a MERCOSUR-ral, az Andok Közösséggel, Közép-Amerikával 

vagy akár konkrét országokkal (Mexikó, Chile).201
   

Az Unió állásfoglalása szerint a regionális integráció kulcsfontosságú a globális gazdaságba 

való bekapcsolódás szempontjából. A régióbeli integrációs törekvésekkel való EU-s 

197 http://eur-lex.europa.eu (2012-03-23) 
198 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm (2012-04-13) 
199 Guillemette, Leda Rougouyrol – Villa, Santiago Herrero (2007) Guia sobre la cooperación Unión Europea – 

América Latina  

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-

cooperation/documents/guidecooperation_eu_la_es.pdf (2012-04-12) 
200 Comisión Europea (2010)  Socios para el desarollo. Guía sobre la cooperación al desarollo. Unión Europea 
– América Latina – Actualización. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 2010:9. 
201

 Torrent, Ramón (200ő) Las relaciones Unión Europea – América Latina en los últimos diez anos: el 
resultado de la inexistencia de una política. Un análisis empírico y esperanzado. UNU-CRIS Occasional Papers 

0-2005/10  

http://www.cris.unu.edu/fileadmin/workingpapers/20050905112855.o-2005-10.pdf (2014-04-20)   

http://eur-lex.europa.eu/
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/documents/guidecooperation_eu_la_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/documents/guidecooperation_eu_la_es.pdf
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együttműködések három f  pillérét a politikai dialógus, a kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok és egyéb (tematikus, kulturális etc.) együttműködések képezik.202
 

A MERCOSUR és az EU kapcsolatfelvétele a latin-amerikai szervezet és az Európai 

Bizottság között kötött megállapodással kezd dött. 1995 decemberében kötötték a tagállamok 

az ún. EU-MERCOSUR Interregionális Együttműködési Megállapodást, mely 1999 

júliusában lépett ténylegesen hatályba203. A megállapodás el terében a politikai párbeszéd 

(rendszeres kormányf i és miniszteriális találkozók), a kooperáció és a kereskedelmi 

kapcsolatok (szabadkereskedelmi övezet mint cél) álltak. Az EU 2002-ben Ő8 millió euróval 

támogatta a MERCOSUR bels  piacának kiépítését és intézményfejlesztését. A MERCOSUR 

és az EU összefogása hivatott részben a Bush és Clinton amerikai elnökök által javasolt, 

Alaszkától a Tűzföldig terjed   összamerikai szabadkereskedelmi térség ötletét is 

ellensúlyozni.204
 Egyúttal az EU a MERCOSUR els  számú kereskedelmi partnere (23%). 

2000 és 2006 között az Unió 2ő0 millió eurós támogatásban részesítette a dél-amerikai 

regionális kooperációt.205
 Míg az azt követ  2007-2013-as ciklusban az EU ő0 millió eurót 

folyósított a MERCOSUR-nak.
206

 

A közép-amerikai térségben (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua és 

Panama) miniszteri szintű párbeszéd keretében támogatja az EU az érintett országok 

kábítószer elleni harcát és a politikai-gazdasági és szociális integrációt. A kooperáció 1993-

ban együttműködési keretmegállapodássá egészült ki. 2003 szén az Unió és a hat közép-

amerikai ország eredménnyel zárta le újabb politikai együttműködési tárgyalásait, s az Unió 

sikeresen járult hozzá a térségben a béke megszilárdításához és a demokratizálódás 

folyamatának el rehaladásához, és szorgalmazza a vámunió kialakítását a hat kisország 

körében. AZ EU 2000 és 2006 között ő81 millió eurós207, míg 2007 és 2013 között 7ő millió 

eurós208
 támogatást nyújtott a térségnek. 

Az Európai Unió az Andok Közösséget (korábbi nevén Andok Paktum) annak 1969-es 

megalakulása (cartagenai megállapodás) óta támogatja. Konkrét együttműködési keretr l 

1993 óta beszélhetünk az Unió, Venezuela, Kolumbia, Peru, Bolívia és Ecuador között. Ám a 

kereskedelmi egyezményre irányuló 2007-ben megkezdett tárgyalásokból Bolívia és Ecuador 

202 Comisión Europea [2010] p. 11.  
203 Comisión Europea [2010] p. 30. 
204 http://www.europeer.hu/eu/mercosur040531.html (2013-02-02)  
205 Guillemette – Villa [2007]  
206 Comisión Europea [2010] p. 30. 
207 Guillemette – Villa [2007]  
208 Comisión Europea [2010] p. 31. 

http://www.europeer.hu/eu/mercosur040531.html
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kihátrált, illetve id közben Venezuela elhagyta az Andok Közösséget (2006). Így jelenleg az 

Unió multilaterális kereskedelmi megállapodása Kolumbiát és Perut érinti. A térségbe 2007 és 

2013 között ő0 millió eurós támogatást folyósított az Európai Unió209
. Közép-Amerika és az 

Andok országaiból Európába szállított – els sorban az illegális termények (pl.: kokain) 

helyett termesztett – áruk kedvezményes vámokban részesülnek.  

Mexikó és Chile 1997 illetve 2002 óta saját gazdasági és politikai párbeszédet célzó társulási 

megállapodást kötött az EU-val.
210

  

A fent említett megállapodások mellett az Európai Unió számos programot dolgozott ki Latin-

Amerika versenyképességének javítására. 

A két térség közötti fenn említett együttműködések els sorban a gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok er sítését célozzák, illetve a helyi integrációs törekvések er sítését és 

ösztönzését, de a politikai párbeszéd intézményesítése is kitűzött célnak tekinthet . Az 

Európai Unió és a latin-amerikai régió között a politikai konzultációt illet en három fórum 

érdemel említést: 1.) a Rio-csoporttal folytatott párbeszéd 1986 óta;211
 2.) a San José-i 

párbeszéd a közép-amerikai országokkal 198Ő óta212; és 3.) az EU, Latin-Amerikai és a Karib-

térség állam- és kormányf inek kétévente megrendezett csúcstalálkozója.  

Az EU-Latin-Amerika és Karib-térség fóruma által képviselt biregionális stratégiai partnerség 

az els  csúcstalálkozón (1999. június 28-29, Rio de Janeiro) elfogadott Nyilatkozat és 

Cselekvési terv alapján működik. Napjainkig összesen hét csúcstalálkozót rendeztek (a 

másodikat 2002 májusában Madridban, a harmadikat 200Ő májusában a mexikói 

Guadalajarában, a negyediket 2006 tavaszán Bécsben, az ötödiket 2008 májusában Limában, 

Peruban, a hatodikat 2010 májusában Madridban és a legutóbbit 2013 januárjában a chilei 

Santiagóban). A 2004-ben és ezt követ en megrendezett találkozók különösen fontosak, 

hiszen ezek már ő8, illetve 60 ország részvételével zajlottak. A kib vült EU 2ő, majd 27 

országgal, Latin-Amerika és a Karib-térség 33 országgal képviseltette magát. Uniós tagsága 

révén Magyarország is részese lett a közösség külkapcsolati rendszerének és a különböz  

209 Comisión Europea [2010] p. 30.  
210 http://www.epp-ed.eu/policies/pkeynotes/09ue-america-latiba-hu.asp (2013-02-02) 
211 A Rio-csoport Latin-Amerika és a Karib-térség 22 országát öleli fel. 
212 A párbeszéd célja a közép-amerikai fegyveres konfliktusok békés rendezése, valamint a térség 
demokratizálódási folyamatának el segítése. A párbeszédet az Unió egyik legsikeresebb együttműködési 
folyamatának tekinthet . Lehoczki Bernadett (2008) Az Európai Unió és Latin-Amerika: halványuló 
elkötelezettség? In: Grotius – tudományos folyóirat http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=JYYDBA (2012-

06-05)  

http://www.epp-ed.eu/policies/pkeynotes/09ue-america-latiba-hu.asp
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=JYYDBA
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földrajzi régiókkal kötött megállapodásoknak.213
 Az EU 1996 és 2006 között átlagosan évente 

mintegy Őő0 millió eurót fordított a tengerentúli partnereit érint  különböz  programokra és 

projektekre, míg az Európai Befektetési Bank 2000-2007 között 2Ő80 millió eurós összeget 

irányzott el  a térség infrastrukturális, ipari, szolgáltatásbeli és különösen környezetvédelmi 

fejlesztéseire.214
 Az ezt követ  években az EU átlagosan évi 3Ő0 millió euróval támogatta a 

latin-amerikai interregionális és bilaterális programjait és projektjeit.215
 

2004-ben a III. EU-Latin-Amerika és Karib-térség csúcstalálkozó középpontjában két el re 

meghatározott téma: a multilateralizmus és a társadalmi kohézió állt.  A találkozó szakmai 

szempontból való értékelése igen eltér  véleményeket eredményezett. A két régió különböz  

adottságai ellenére a fontos kérdésekben egyetértett: így például az ENSZ-reform 

szükségessége. Sikerként értékelhet , hogy a korábbi monológok helyett a hatékonyabb 

véleménykifejtés érdekében a kerekasztalos viták bevezetése mellett döntöttek a résztvev k, 

illetve hogy a csúcstalálkozó el készítésére 17 el zetes tanácskozást, konferenciát rendeztek. 

Azonban a különbségek sem elhanyagolhatók: 200Ő tavaszán az Unió ereje teljében érkezett a 

találkozóra, 2ő – köztük 10 új – taggal, az alkotmány kecsegtet  lehet ségével, míg Latin-

Amerika megosztott volt (Kuba, Haiti, Venezuela, Kolumbia, Bolívia) válságai miatt. A 

régiók prioritásai is eltértek: az Unió az építkezést és a terrorizmus elleni fellépést helyezte 

el térbe (különösen a madridi robbantásokat, 200Ő márciusát követ en); Latin-Amerika 

számára a gazdasági és szociális problémák, a demokratikus működés zavarai álltak a 

középpontban. Az is körvonalazódni látszódott, hogy a biregionális csúcstalálkozó nem 

alakítható át, nem formálható egy, az Egyesült Államokkal szembeni közös fellépéssé. 

Természetesen mindenképpen képviselhet egyfajta ellensúlyt, de nem teheti mindezt az 

euroatlanti együttműködés rovására (els sorban Európa szempontjából nézve nem), mely 

napjainkban a geopolitikai realitás alapját adja. Az Európai Unió gazdasági, kereskedelmi 

szempontból sem vetekszik az Egyesült Államok Latin-Amerikával fenntartott kapcsolataival. 

Ráadásul az utóbbi években az Európa és Latin-Amerika közötti export forgalom a felére esett 

vissza. A Karib-térségben és Mexikóban pedig mindig is jóval kisebb gazdasági befolyással 

és kereskedelmi súllyal bírt az Unió, mint az Egyesült Államok. Érzékelhet , hogy az EU nem 

hatalmi törekvésekkel lép fel, hanem els sorban a latin-amerikai térség saját regionális 

integrációs törekvéseit pártolja.   

213 Pólyi Csaba (2004) Mexikó és az Európai Unió intézményes kapcsolatai: eredmények és kihasználatlan 
lehetőségek. http://www.publikon.hu/applicatuon/essay/95_1.pdf (2013-02-03)  
214 Guillemette – Villa [2007]  
215 Comisión Europea [2010] p. 15.  

http://www.publikon.hu/applicatuon/essay/95_1.pdf
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A guadalajarai csúcstalálkozón jelenlev k soraiban is változás következett be 2002-höz 

képest. Az új spanyol kormányf  José Luis Rodriguez Zapatero újra a spanyol külpolitika 

prioritásai között nevezte meg Latin-Amerikát. Meglepetésként hatott Silvio Berlusconi és 

Tony Blair távolmaradása, ugyanakkor a német-francia tengely ellensúlyozta hiányukat. 

Latin-amerikai oldalról belpolitikai nehézségek miatt nem volt jelen a perui elnök, s Fidel 

Castro sem jelent meg személyesen.216
 Kritika érte Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt is 

túlzott visszafogottsága miatt, amib l egyesek arra következtetnek, hogy a brazil diplomácia 

már inkább Ázsia felé tekint, s Európa veszít jelent ségéb l. Felmerült továbbá az EU-

MERCOSUR közötti szabadkereskedelmi megállapodás ötlete, de az érdekek összehangolása 

még nem volt teljes, így a folyamat nem zárult le a III. találkozón. 217
 

A negyedik csúcstalálkozót Bécsben rendezték, els  ízben egy nem ibér-amerikai országban. 

Ezen is jelen volt az ENSZ közel egynegyedét kitev  ő8 ország: 2ő EU-tag és 33 latin-

amerikai és karibi állam, továbbá Bulgária és Románia is mint EU-tagjelöltek. A találkozó 

középpontjában a demokrácia, az emberi jogok, a terrorizmus és kábítószer témaköre állt. 

Különös hangsúlyt kapott a biregionális együttműködés gazdasági aspektusa, azaz a társulási 

megállapodások és fejlesztési együttműködések er sítése. Latin-Amerika képvisel i szóvá 

tették, hogy az elmúlt években az európai partnerek figyelmének gyengülését tapasztalták, 

mind a tárgyalások mind pedig a kereskedelem stagnálásából kifolyólag. Az Unió els sorban 

Chile és a MERCOSUR legfontosabb kereskedelmi és beruházó partnere, ezért a kapcsolat 

további er sítésére az intézményesülés gondolata is felmerült az Ibér-amerikai Állandó 

F titkárság mintájára. A deklarált politikai célok végrehajtását azonban számos tényez  

akadályozta mindkét régióban. Az EU-nak gazdasági versenyképesség-csökkenéssel és az 

alkotmányozási folyamat kudarcával kellett szembenéznie, Latin-Amerikának a baloldali 

hullámmal (Chile, Venezuela, Ecuador, Brazília, Argentína, Bolívia) és a populista 

tendenciákkal. Venezuela kilépési szándékával, Bolívia szabadkereskedelem-ellenes 

hozzáállásával, s azzal, hogy Peru és Kolumbia az Egyesült Államokkal szabadkereskedelmi 

216 Fidel Castro a mexikói néphez intézett üzenetében fejtette ki, miért is maradt távol a 200Ő-es 

csúcstalálkozóról. Döntését els sorban az indokolta, hogy az Európai Uniót az Egyesült Államok cinkosának 
érzi, miután az „elfogadta” az USA Kuba ellen bevezetett „gyalázatos, területen kívüli jellegű” Helms-Burton 

törvényét. Kuba tisztán ceremónia jellegűnek érzi a találkozókat, ahol az EU semmilyen elkötelezettséget és 
felel sséget nem vállal, s az új szervezésb l (a kerekasztalos működési elvb l) kifolyólag nincs lehet ség igazi 
nyílt konfrontációra. A szigetország szemében több latin-amerikai ország is aláveti magát az Egyesült Államok 
parancsának, mely felér Kuba elárulásával, az ellene történ  összejátszással. Fidel Castro találkozótól való 
távolmaradásában a kubai nagykövet Mexikóból való kiutasítása is szerepet játszott, tehát nem elhanyagolható 
Mexikó és Kuba külön konfliktusa. http://www.embacuba.hu/magyar/ducumentos_hu (2007-05-01)  
217 Pólyi Csaba (200Ő) Az Európai Unió, Latin-Amerika és a Karib-térség harmadik csúcstalálkozója.In: VKI – 

Vélemények, Kommentárok, Információk. Budapest, 84.  http://www.vki.hu/sn/sn_84.pdf (2012-04-12) 

http://www.embacuba.hu/magyar/ducumentos_hu
http://www.vki.hu/sn/sn_84.pdf
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megállapodást írt alá, az Andok Közösség is válságba került.  A migráció kényes kérdés lett 

Európa és Latin-Amerika vonatkozásában. Az utóbbi néhány évben n tt a latin-amerikai és 

karibi térségb l kivándorlók száma, s ugyan a túlnyomó többség célja az Egyesült Államok, 

jelent s mértékben n tt az Európába érkez  – f leg – dél-amerikaiak aránya is. Mindeközben 

az Unió és a schengeni rendszer inkább igyekszik távol tartani a nemkívánatos legális és 

illegális bevándorlást egyaránt.218
 

Az 2008-as limai csúcs már 27 EU-tagország részvételével zajlott. A korábbi csúcsokhoz 

hasonlóan a deklarált célokban most is egyet érettek a felek (így a stratégiai partnerség 

er sítésében, a fenntartható fejl dés biztosításában etc.), ám az együttműködési 

viszonyrendszer továbbra is aszimmetrikusnak bizonyul. A fenntartható fejl dés tartalmi 

értelmezése más és más: míg az Európai Unió számára els sorban a környezetvédelem és a 

klímaváltozás kihívásait jelenti, addig Latin-Amerika a társadalmi kohézió fontosságát 

hangsúlyozza, valamint a szegénység, a szociális egyenl tlenségek felszámolását. Abban 

egyetértettek a felek, hogy a hatékony kooperációhoz stabil rendszer szükséges (társulási, 

illetve társult partnerségi szerz dések). Az Európai Parlament egyúttal 542-12-12 arányban 

elfogadott állásfoglalásában átfogó stratégiai megközelítést javasolt a partnerségnek. Az EP 

hangsúlyozta, hogy túl kell lépni az elszigetelt javaslatokon és akciókon, s célul tűzte ki az 

Euro-Latin-amerikai globális interregionális partnerségi térség 2012-ig történ  létrehozását. A 

tényleges stratégiai együttműködés a közös menetrendek és a közösen vállalt 

multilateralizmus (Kiotói Protokoll, Nemzetközi Büntet bíróság, az ENSZ szerepe, a 

halálbüntetés és a terrorizmus elleni küzdelem) alapjain kell, hogy megvalósuljon. A 

találkozón döntöttek egy a stratégiai szövetség megvalósításán dolgozó EU-LAC Alapítvány 

felállításáról. 

A 2010 májusában Madridban a biregionális folyamatok alaposabb nyomonkövetésére új 

irányelveket fogadtak el a tagországok, kiemelten foglalkoztak az innováció, zöld 

technológiák kérdéseivel és a széndioxid-kibocsátás problémájával, valamint meger sítették a 

már 2008-ban is felvetett EU-LAC Alapítvány (Fundación EU-LAC)
219

 létrehozását, mely 

ténylegesen 2011 novemberében kezdte meg működését.  

2011. december 3. óta a CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - 

Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége) képviseli a latin-amerikai és karibi térséget az 

218 uo.  
219 http://www.eulacfoundation.org/es (2012-04-12) 
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Európai Unióval folytatott párbeszédben. Ennek megfelel en a VII. csúcstalálkozó (2013. 

január, Santiago de Chile) egyben az els  I. CELAC-EU fórumot is jelentette.220
.  

 

Amerika sokszínűsége nyomán Európa felismerte, hogy Latin-Amerika és a Karib-világ az 

EU szempontjából sem egységes. Fontos továbbá, hogy – bár az euroatlanti alapok szilárdak – 

az Egyesült Államok és az Európai Unió is egymástól függetlenül folytatja Latin-Amerika-

politikáját. Az USA els sorban kereskedelmi jellegű megállapodásokra törekszik, az Unió a 

harmadik generációs megállapodásokat favorizálja. Ha pedig befolyási övezeteket akarunk 

elkülöníteni, a közép-amerikai és karibi térséget az Egyesült Államokhoz, Dél-Amerikát 

pedig az EU-hoz kell sorolnunk, s nem szabad elfelejteni Kuba különállóságát sem, s hogy 

Latin-Amerika egyre inkább kacsingat Ázsia felé is.221
 Az Unió Közép-Amerikában és a 

Karib-térségben nem kelhet igazán versenyre az Egyesült Államokkal, annak mind politikai, 

mind gazdasági súlya túlszárnyalja. (A NAFTA, a stratégiai partnerség ezt csak er sítik). Dél-

Amerikában azonban más a helyzet. Ott az EU lépésel nyben van gazdaságilag is, s az 

argentin-spanyol vagy brazil-német tengely még mindig meghatározó. Latin-Amerikának, s 

f leg Dél-Amerikának az EU mégiscsak fontos ellensúly az Egyesült Államokkal szemben.  

Latin-Amerika mint a harmadik világ részese els sorban a saját régiójában törekszik 

szorosabb gazdasági és politikai kooperációra, a gazdaság stabilizációjára és a 

demokratizálódás kiteljesítésére. Spanyolország és Portugália ezzel szemben nem csak – 

illetve nem els sorban – ibér-amerikai. Az Ibériai-félsziget számára az Európához, így az EU-

hoz és az euroatlanti térséghez való tartozás az alapvet .  

A két térség viszonyát és az együttműködések folyamatait nagyban formálja a 2008 szén 

kirobbant és világmétereket öltött gazdasági válság és a 2009 januárjában beiktatott amerikai 

elnök, Barack Obama külpolitikája is. Az Ibériai-félsziget ugyanakkor a különböz  

konferenciákon, csúcstalálkozókon és az Unió nyújtotta intézményi lehet ségekkel élve – 

mint például a soros elnökség – igyekszik fenntartani és fejleszteni Európa Latin-Amerikával 

kialakított kapcsolatait. Portugália legutóbb 2007-ben, Spanyolország 2010-ben töltötte be az 

EU soros elnöki tisztjét.  

 

220 http://noticias.terra.com/internacional/chile-acogera-en-2013-cumbre-de-la-celac-y-de-la-ue-con-america-

latina,f90bd603144c4310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html (2012-04-12) 
221 Drexler András (2005) Az Európai Unió – Latin-Amerika kapcsolatrendszer. Spanyolország szerepvállalása. 

Budapest: Ashaninka p. 116-125. 

http://noticias.terra.com/internacional/chile-acogera-en-2013-cumbre-de-la-celac-y-de-la-ue-con-america-latina,f90bd603144c4310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com/internacional/chile-acogera-en-2013-cumbre-de-la-celac-y-de-la-ue-con-america-latina,f90bd603144c4310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
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JKMK Az Amerikák kapcsolata

Latin-Amerika szempontjából az Amerikai Egyesült Államok hegemóniája a 19. század 

második felében kezd dött meger södni a térségben. Ekkor az USA mint növekv  gazdasági 

és katonai potenciál els sorban a közép-amerikai és karibi területeken vált meghatározó 

tényez vé. Számos országban (Nicaragua, Haiti, Dominika) amerikai katonák és diplomaták 

juttatták érvényre az északi szomszéd politikai-gazdasági érdekeit.222
 Az 1880-90-es években 

bontakozott ki a pánamerikanizmus, államközi együttműködési mozgalomként. Az els  

Pánamerikai Konferenciát Washingtonban tartották 1889-90-ben az USA és 17 latin-amerikai 

állam részvételével.223
 A konferencián James G. Blaine, az Egyesült Államok 

külügyminisztere egy vámunió, valamint egy kötelez  választottbíróság felállítására 

vonatkozó javaslattervvel állt el .
224

 A propaganda szerint az északi nagytestvér ezzel kívánta 

az Amerika-közi kereskedelem élénkítését és a regionális konfliktusok megel zését 

el segíteni. A latin-amerikai államok azonban elutasították a javaslatot, az egyre nagyobb 

méreteket ölt  gazdasági hegemónia mellé nem akartak teljes politikai kontrollt.  

 

1898-ban az USA beavatkozott a kubai függetlenségi háborúba, innen eredeztethet  Puerto 

Rico mai sajátos státusza is. 190Ő-ben az Egyesült Államok segítette Panama függetlenedését 

Kolumbiától, amiért cserébe 1999-ig az id közben megépült csatorna mentén egy néhány 

kilométer széles stratégiai földsávval rendelkezett a közép-amerikai ország területéb l.225
  A 

20. század hajnalát jellemz  dollár-diplomácia és furkósbot-politika célja a térség országainak 

megnyerése volt, valamint piacaik megnyitása az USA keresked i el tt. A 19-20. század 

fordulóját jellemz  banánháborúk esetében a katonai beavatkozás szintén a kereskedelmi 

érdekérvényesítést volt hivatott szolgálni. A hírhedt United Fruit Company jelent s er t 

képviselt a Karib-térség, Közép-Amerika és Dél-Amerika északi részének banán-, dohány- és 

cukornádtermesztésében.
226

 Jellemz  volt azonban, hogy az Egyesült Államok az 

infrastrukturális fejlesztésekbe nem, csak a termelési folyamatokba fektetett be, saját 

222 Crandall, Russel (2011) The Post-American Hemisphere. Power and Politics in an Autonomous Latin 

America In: Foreign Affairs 90:3 p. 84.  
223 Palotás László (2000) Az összamerikai szabadkereskedelmi kezdeményezés. (doktori dolgozat) 

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/135/1/palotas_laszlo.pdf (2014-03-02) p. 10.  
224 uo.  
225 A témáról b vebben magyarul: Horváth Marcell (2011) A Panama-csatorna szerződések. Avagy egy kis 
nemzet küzdelmei az önállóságért. Budapest: Dialog Campus Kiadó és McCullough, David (1986) Óceántól 
óceánig: A Panama-csatorna építésének története. Budapest: Európa Könyvkiadó  
226 B vebben: Chapman, Peter (2007) How the United Fruit Company shaped the world? New York: Canongate. 

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/135/1/palotas_laszlo.pdf
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gazdaságát pedig protekcionista módon védte. A két Amerika érdeke már ekkor más és más 

volt – s ez az évtizedek alatt mit sem változott. Az Egyesült Államok kontinentális szinten 

mindvégig a biztonság garantálására törekedett, míg Latin-Amerika saját gazdasági 

fejl désére. 

Franklin D. Roosevelt az 1930-as években az intervencionalista irányvonal helyett a 

jószomszédság politikáját hirdette meg. A II. világháború után ez a vonulat és Washingtonnak 

a nemzetközi rendszer rendezésére vonatkozó stratégiája vezetett 1947-ben az Amerika-közi 

Kölcsönös Segítségnyújtási Szerz dés (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 

Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance - TIAR) aláírásához. Ez az Egyesült Államok 

19. század eleje óta meglév , a térségre vonatkozó védelmi törekvéseinek rögzítését 

jelentette. 1947-ben az ún. Riói Konferencián írták alá, s 1948-ban lépett életbe a szerz dés. 

1948-ban az utolsó Pánamerikai Konferencián, Bogotában létrehozták az Amerikai Államok 

Szervezetét (ÁÁSZ; Organisation of American States – OAS). A szervezet alapokmánya a 

kés bbi módosításokat figyelembe véve, a mai napig érvényben van. Az ebben foglalt f bb 

célkitűzések a következ k (1. cikk)227
: 

a) a béke és biztonság meger sítése a kontinensen; 

b) a tagországok közötti lehetséges viták megakadályozása és nézeteltérések békés 

rendezése; 

c) egy esetleges támadás elleni közös fellépés; 

d) megoldások keresése a felmerül  a politikai, jogi és gazdasági problémákra; 

e) a gazdasági, szociális és kulturális fejlesztések és együttműködések támogatása. 

Fontos Palotás László észrevétele, hogy „a rendszer gazdasági pillére hiányzott, mert az 

Amerika-közi háborús együttműködés elsorvadt, és az USA (amely Nyugat-Európa 

meger sítésére és a kommunista fenyegetés feltartóztatására koncentrált a hidegháború 

kezdetén) elvetette a Marshall-tervhez hasonló Amerika-közi program gondolatát”228
. Latin-

Amerika országai nem ratifikálták az 1948-ban Bogotában aláírt gazdasági megállapodást 

sem, elzárva az utat az észak-amerikai magánbefektet k és egy kontinensnyi 

szabadkereskedelmi övezet kiépítése el tt. A hidegháború alatt Washington ismét a 20. század 

els  évtizedeire jellemz  intervencionalista és protekcionista politikát kezdte alkalmazni. A 

227 Az AÁSZ alapokmánya http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad062.asp#art1 (2014-04-04)  
228 Palotás [2001] p. 14.  

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad062.asp#art1
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Kennedy által meghirdetett Szövetség a Haladásért (Alliance for Progress)
229

 programja is 

er s piaci reformokhoz és kondíciókhoz volt kötve, így kudarca nem volt meglep . 1962-ben 

Kuba tagságát az Amerikai Államok Szervezetében felfüggesztették. Még 19őŐ-ben hozta 

meg az AÁSZ azt a határozatot, hogy amennyiben bármely tagja kommunista uralom illetve 

ellen rzés alá kerül, akkor a Szervezet közös intézkedésekkel lép fel, lévén a kommunista 

szemlélet távol állt szellemiségét l.230
 

  A vietnami háború végleg elvonta az USA figyelmét a régióról. Az 1960-70-es évekt l az 

Egyesült Államok els dleges szempontja a szovjet befolyás kiterjedésének megakadályozása 

volt Latin-Amerikában. Minden ennek lett alárendelve: az északi segélyek a társadalmi-

politikai mozgalmak elnyomását voltak hivatottak el segíteni. Az 1940-es évek végén kötött 

összamerikai megállapodásokat a Malvin-szigetekért (Falkland) kirobbant 1982-es háború 

végleg megkérd jelezte. Az Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy a félteke kollektív 

biztonsága nem az els dleges prioritás, és számára a NATO-reláció a meghatározó. A két 

Amerika fagyos viszonya az 1990-es évek változásaival kezdett módosulni.  

Az 1990-es években a laissez-faire elvére támaszkodó újfajta északi nyomásgyakorlás már 

nem a titkosügynökök és haditengerészek, hanem a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap 

révén igyekezett érvényt szerezni. 1990-ben George Bush egy sajátos szabadkereskedelmi 

megállapodásokból (FTA) kirajzolódó hálózatra (Összamerikai Vállalkozási Kezdeményezés; 

Enterprise For The Americas Initiative – EAI) tett javaslatot.
231

 Ezt követte Bill Clinton 1994-

ben egy az egész amerikai kontinensre kiterjed  szabadkereskedelmi övezet (Área de Libre 

Comercio de América – ALCA; Free Trade Area of the Americas – FTAA) létrehozásának 

ötletével. 

1994-ben washingtoni kezdeményezésre és a fent említett felvetés nyomatékosítására 

Miamiban megtartották az Amerikai Állam és Kormányf k Els  Csúcsértekezletét (Summit of 

the Americas). Azóta két rendkívüli és ő további rendes ülést tartottak az érintett országok 

vezet i (199ő – Santiago; 2001 – Québec; 200ő – Mar del Plata; 2009 – Port of Spain; 2012 – 

229 --- (1961) The Department of State Bulletin, 54: 1136 p. 471-474. 

http://web.archive.org/web/20060903200646/http://www.fordham.edu/halsall/mod/1961kennedy-afp1.html 

(2014-04-04)  
230 Horváth Jen  (szerk.) (2005) Világpolitikai Lexikon. Budapest: Osiris Kiadó p. 32. 
231 B vebben: --- (1992) US Market Access in Latin America: recent Liberalization Measures and Remaining 

Barriers. US International Trade Commission 

http://books.google.hu/books?id=DLW2AAAAIAAJ&pg=PR13&lpg=PR13&dq=US+market+access+in+latin+

america&source=bl&ots=DuaubYiPHJ&sig=ddrRNfN1X-

ecDxxO9JbSMYA6TS8&hl=hu&sa=X&ei=1nlmU4y1J4KVPYfmgagO&ved=0CEYQ6AEwAw#v=onepage&q

=US%20market%20access%20in%20latin%20america&f=false (2014-04-04)  
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Cartagena de Indias).
232

 A vezet i csúcstalálkozók intézménye nem szerepel az AÁSZ alapító 

chartájában és az abban felvázolt intézményi struktúrában. Mégis elmondható, hogy az 1990-

es évek derekától kezdve fontos politikai fórumot jelentenek a találkozók, ahol a közös 

szakpolitikai kérdésekben és a féltekét érint  problémákban tárgyalnak az államok vezet i233
. 

Az Amerika-közi rendszer és az AÁSZ-t érint  legfontosabb kérdések ezek keretében d lnek 

el.  

1998-ban indultak meg az FTAA-ra vonatkozó hivatalos tárgyalások. Az Egyesült Államok 

annak gyors kiépítésében volt érdekelt. Egy kétlépcs s bevezetést tartott kívánatosnak: 1998-

tól a piacra jutás biztosítását a javak és szolgáltatások terén, valamint a közvetlen külföldi 

beruházásokra, közbeszerzésekre technikai normákra és szellemi tulajdonjogokra 

vonatkozóan; 2000-t l pedig a versenypolitikák, vitarendezések, védintézkedések területén.234
 

Ezzel szemben a latin-amerikai partnerek szempontjából zászlóviv  MERCOSUR egy 

lassúbb, három fázisból álló átmenetet javasolt (1998-99: kereskedelem-könnyítés; 2000-

2002: normák harmonizálása; 2003-200Ő: piacra jutás, a szolgáltatások liberalizálása).235
 

Végül a MERCOSUR harcolta ki, hogy valamennyi érintett integrációs területr l 

párhuzamosan tárgyaljanak, így az FTAA-megállapodás tervezete egy egységcsomag lett. 

Ennek megfelel en csak abban az esetben emelkedhetett volna érvényre, ha valamennyi 

témában egyezségre jutottak volna a felek. A szükséges döntéseket konszenzussal kellett 

(volna) meghozni. A tárgyalások során kitűzött 200Ő-es határid t nem tudták tartani. 

Hivatalosan az összamerikai szabadkereskedelmi övezet tervezete még mindig él, az évek 

pergésével azonban mind kevesebb az esély annak véglegesítésére és ratifikálására.  

 

Arról, hogy milyen tényez k játszottak szerepet Latin-Amerika elhatárolódásában részletesen 

írok az Új és Globalizált regionalizmus című fejezetekben. Az ezredfordulóra gazdasági és 

politikai téren egyaránt kiteljesedett a neoliberalizmus válsága Latin-Amerikában. Emellett az 

afganisztáni és iraki háborúkkal az Egyesült Államok figyelemvesztése egyértelművé vált a 

térségben. Mindeközben a latin-amerikai országok kezdték egyre határozottabban saját 

kezükbe venni a sorsuk irányítását. Az Egyesült Államok el szeretettel vádolja túlzott 

autokratikus kormányzással egyes latin-amerikai országok vezet it, s jóllehet a harmadik 

demokratizációs hullámhoz (1980-90) tartozó országok számos problémával küzdenek, 

232 http://www.summit-americas.org/default_en.htm (2014-04-04)  
233 http://www.oas.org/en/about/our_history.asp (2014-04-04)  
234 Palotás [2001] p. 93.  
235 uo.  
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innovatív és saját szociális programjaikkal számos sikert is felmutatnak. Alapvet  ellentét 

Latin-Amerikában nem is a bal- és a jobboldal között van, hanem a demokrácia és a 

piacgazdaság (elkötelezett) hívei és az ebb l kiábrándult nacionalista-populista er k és 

törekvések között. Noam Chomsky egy cikkében kifejti véleményét a jelenségr l, miszerint a 

populista politikusok azért er södhettek meg Latin-Amerikában, mert a demokratikus 

intézmények kiüresedtek és az emberek kiábrándultak a hagyományos pártokból és 

politizálásból.236
 

 

Az Egyesült Államok a 2000-es évek derekától bilaterális szabadkereskedelmi 

megállapodásokkal igyekszik kárpótolni magát a térségben és fenntartani gazdasági 

befolyását els sorban a közép-amerikai területen. 

Els ként Chilével kötött megállapodást Washington, amely 200Ő év eleje óta érvényben van. 

Jóllehet a 2008-as válságot követ en 2009-ben mind az export, mind pedig az import 

jelent sen (26, illetve 29%-kal) visszaesett a két ország relációjában.237
  

200Ő augusztusában írták alá a Dominikai Köztársaság, Közép-Amerika és Egyesült Államok 

közötti szabadkereskedelmi megállapodást (Dominican Republic – Central-America – United 

States Free Trade Agreement – CAFTA-DR).
238

 A szerz dés az els  olyan 

szabadkereskedelmi megállapodás volt, melyet az USA kis, fejl d  gazdaságok egy 

csoportjával kötött meg. A megállapodás mind a hét tagra vonatkozóan 2009-t l, az utolsó 

tagállami (Costa Rica) ratifikációtól számítva van érvényben. Célja a tarifák eltörlése, a 

piacok megnyitása, a kereskedelem és a befektetések el segítése. A hat ország együtt az 

Egyesült Államok harmadik legnagyobb exportpiacát jelenti Latin-Amerikában (Mexikó és 

Brazília után).239
  

2006 tavaszán Peru kereskedelemfejlesztési egyezményt írt alá az Egyesült Államokkal 

(United States – Peru Trade Promotion Agreement – PTPA). Ez 2009 februárjával emelkedett 

törvényer re. A tarifák és kereskedelmi akadályok eltörlése mellett kiszámítható jogi keretet 

biztosít a befektet k számára. A szerz dés kifejezetten hangsúlyozza a szellemi tulajdon, a 

környezetvédelem és a munkajog fontosságát.240
  

236 Chomsky, Noam (2006) Historical Perspectives on Latin American and East Asian Regional development. In: 

The Asia–Pacific Journal 2006. dec.  
237 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta (2014-03-20)  
238 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta 

(2014-03-30)  
239 uo.  
240 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa  (2014-03-22) 

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/peru-tpa
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Az 199Ő. január 1-jén az USA, Kanada és Mexikó részvételével létrehozott Észak-amerikai 

Szabadkereskedelmi Egyezmény (North American Free Trade Agreement – NAFTA) esetében 

2008 elejéig megtörtént valamennyi fennmaradó vám és mennyiségi korlátozás eltörlése.241
  

Jóllehet Kolumbia szoros kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokat a két ország közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás törvényi jóváhagyása elhúzódott (2006-tól) és csak 2012 

májusában lépett er re.242
 Hasonlóan Panama esetében a 2007-ben aláírt 

kereskedelemfejlesztési egyezmény 2011-ben lépett érvényre.243
 

 

A gazdasági-kereskedelmi lehet ségek mind szélesebb körű latin-amerikai kiterjesztése 

mellett az Egyesült Államok különösen érdekelt a kábítószer-kereskedelem megfékezésében. 

2010 augusztusában Kolumbiában elfogtak és letartóztattak egy venezuelai drogkeresked t. A 

vád szerint havi rendszerességgel irtózatos mennyiségű kokaint szállított az Egyesült 

Államokba.244
 Mindenképpen elgondolkodtató és irányváltást jelez, hogy az USA legnagyobb 

dél-amerikai szövetségeseként számon tartott Kolumbia, a bűnöz t végül Venezuelának 

(Hugo Chávez) adta ki, és nem Washingtonnak. Pedig az Egyesült Államok évente mintegy 

ő00 millió dollárral támogatja Kolumbiát fejlesztés- és biztonságpolitikai téren.245
 Úgy tűnik, 

nem lehet mindent pénzért megvásárolni. 

A 2000-es évekkel az Egyesült Államok befolyása egyértelműen visszaesett Latin-

Amerikában. A térség igyekszik saját regionális szervezeteit formálni és más, a kontinensen 

kívüles  lehet ségeket felkutatni (távol-keleti, arab, fekete-afrikai szálak). Egyértelművé vált, 

hogy az ultimátumok és az er szak-politika kora lejárt.  

241 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta 

(2014-03-03)  
242 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18069469 (2014-04-04)   
243 http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/panama-tpa (2014-04-04)  
244 Crandall [2011] p.83. 
245  uo.  

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-18069469
http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/panama-tpa
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jojopo Új kapcsolatok az arab világgal – pragmatikus ellensúlyok
 

II. Péter (1825-1891) brazil császár nagy rajongója volt az arab irodalomnak és kultúrának, 

egy német arabista révén maga is tanulta a nyelvet. 1871-ben a mai Egyiptom, majd 1876-ban 

a mai Libanon, Szíria és Palesztina területére látogatott el.246
 Útja a kulturális és politikai 

turizmus sajátos keverékének tekinthet . 127 év elteltével, 2003-ban újabb brazil államf  tett 

hivatalos látogatást az arab világban. Lula da Silva elnök útja integráns részét képezi annak az 

új brazil külpolitikának, mely a világ hatalmi blokkjai körében pragmatikus ellensúlyokat 

keres saját törekvései mind sikeresebb megvalósítására. Ennek tükrében az „arab politika” 

Brazíliának és egész Latin-Amerikának gazdasági szükséglete. Mindkét térségnek érdeke a 

fennálló világkereskedelem földrajzi térképének átszerkesztése.  

Valóban, számos interregionális együttműködés létezik: beszélünk európai–latin-amerikai 

vagy európai-arab kapcsolatokról, miért ne lenne létjogosultsága a latin-arab kooperációnak? 

II. Péter császár korához és azt követ en a 19-20. század fordulójához köthet  els  

érintkezések a két régió között els sorban szocio-gazdasági tényez k ered i voltak. 1860 és 

1930 között jelent s bevándorló-áradat érkezett Latin-Amerikába f ként a mai Libanon, 

Szíria és Palesztina térségéb l.247
 Ezt az áramlatot meg kell különböztetnünk a migrációk 

kés bbi, a második világháborút követ  hullámaitól. A kés bbi beáramlás ugyanis már 

szorosan összefonódott a palesztinkérdés, illetve a libanoni háború problematikájával.248
  

A transzatlanti kifejezést szinte kizárólag Európa és Észak-Amerika relációjában használjuk, a 

NATO-kapcsolatok megnevezésére. A 200ő májusában az arab országok és Dél-Amerika 

részvételével megrendezett els  csúcstalálkozó által azonban új értelmet kapott a fogalom. A 

találkozón résztvev  3Ő ország a világ k olajtermelésének egyharmadát adja. A rangos 

eseményen sok ország (köztük például Algéria) képviseltette magát államelnöki szinten, s a 

Palesztin Hatóság is részt vett a konferencián. Dzsalal Talabani iraki elnöknek is ez volt az 

els  fellépése a nemzetközi porondon. Az Egyesült Államok arab országokra gyakorolt 

nyomása azonban itt is éreztette a hatását. Nem vett rész a találkozón VI. Mohamed marokkói 

246 B vebben: Khatlab, Roberto (2000) Líbano – um oásis no Oriente Médio. Editora Zahle. 
247 Achar, Paul (2005) Imagem e formação de opinião no mundo árabe: visões do Brasil e da América do Sul. 
p.299-329. In: Araujo, Heloisa Vilhena de (szerk.): Diálogo América do Sul-Países Árabes. Brasília p. 300. 
248 Err l b vebben: Lugosi Gy z  (szerk.) (2006) Dokumentumok a Közel-Kelet XX. századi történetéhez. 
Budapest: L’Harmattan Kiadó  
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és II. Abdullah jordán király. Az USA megfigyel  min sítésben meghívást kért a 

résztvev kt l, mely kérését azonban elutasították.  

A zárónyilatkozatban közösen elítélték a terrorizmust, felszólították Izraelt az összes 

megszállt palesztin terület kiürítésére, védelmükbe vették Irak szuverenitását, bírálták az 

Egyesült Államok Szíriával szemben alkalmazott politikáját és az 1994-ben bevezetett 

egyoldalú gazdasági szankciókat, valamint elismerték a népek külföldi megszállással 

szembeni ellenálláshoz való jogát.249
 Washington szemében a csúcstalálkozónak er teljes 

Egyesült Államok-ellenes kicsengése volt. 

Több oka is van annak, miért épp Brazília vetette fel a találkozó gondolatát. Brazíliában 12 

millió arab (illetve arab származású) él, legtöbben az ország dél-keleti részében, f ként São 

Paulo városban. A brazil művészeti és politikai életben különösen nagy a részvételi arányuk, a 

kapcsolat a két térség között pedig – mint láthatjuk – hosszú múltra tekint vissza. A libaboni, 

illetve szíriai gyökerekkel rendelkez k aránya ma is meghatározó, 7 illetve Ő millió f t tesz 

ki, míg a legutóbbi id ben f ként palesztin bevándorlók érkeztek az arab térségb l. Ezen 

kívül azonban akadnak irakiak, marokkóiak, jordánok és egyiptomiak is. Jóllehet a harmad- és 

negyedgenerációs, már brazil földön született arabok javarészt nem beszélnek arabul, 

tökéletesen integrálódtak a társadalomba. A beolvadás során azonban k is hozzájárultak a 

brazil kultúra gazdagításához, tehát nem egyoldalú, elnyomó folyamatról van szó. Mindez a 

2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követ en különösen nagy hangsúlyt kapott. Azt is 

fontos megemlíteni, hogy például az Európában él  arabokkal ellentétben a Brazíliában él k 

nagy része nem muszlim, hanem katolikus vallású. A 2000. évi népszámlálás adatai szerint a 

180 millió brazil közül csak alig több mint 27 ezer vallotta magát muszlim hitűnek.250
 A 

legutóbbi (2010) brazíliai népszámlálás alapján az összlakosság (190 millió f ) növekedése 

mellett a muszlimok száma is 29%-kal n tt, így valamivel 3ő ezer f  felé emelkedett.
251

 A 

2003 óta különösen fellendült dél-amerikai és arab térség között lebonyolított árucsere 

kétharmada is Brazíliára esik. A volt portugál gyarmat napjainkban egyre inkább 

multilateralizmusra törekszik, ennek jegyében akar regionális nagyhatalommá és potenciális 

szerepl vé válni a világfolyamatokban mind gazdasági, mind politikai értelemben.  

249 Pirityi [2005]    
250 Manzo, Paolo (2006) A presenca árabe no Brasil. Uma ponte entre a América Latina e o Oriente Médico. In: 

30 dias online 11. http://www.30giorni.it/br/articolo.asp?id=12076  (2014-04-25) 
251 Szilágyi Ágnes Judit (2013) Egyház, vallások és oktatás Brazíliában. A függetlenné válás korszakában. In: 
Vigilia  78:1. p.2. 

http://www.30giorni.it/br/articolo.asp?id=12076
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Ám nem csak Brazíliát, hanem egész Latin-Amerikát jellemzi, hogy az arab bevándorlók a 

társadalom szerkezetébe egy sikeres akkulturációs folyamat eredményeként mélyen 

integrálódtak. Földrajzilag az egész latin régióban jelen vannak. Külön kiemelend  a 

gazdasági elitben és a politikai képviseletben való aktív – szokatlanul sikeres – jelenlétük. 

Mexikóban Carlos Slim, Hondurasban Miguel Facussé vagy Chilében José Said neve egyet 

jelent a gazdasági hatalommal és politikai befolyással.252
 Az elmúlt hatvan évben pedig 

összesen nyolc arab származású elnököt253
 választottak meg Latin-Amerikában, ami ismerve 

az elnöki kormányzati rendszer sajátosságait, külön figyelemreméltó. Az is érdekes, hogy 

Latin-Amerikában gyakran utalnak törökként (turco) az arabokra – ezt maga Orhan Pamuk 

török szépíró is megemlíti egyik regényében.254
 Az egyes statisztikák különböz  adatokat 

tartalmaznak az arab eredetű latin-amerikai lakosság számát illet en. Egyes források 17-20 

milliós, míg mások 2ő-30 milliós népességet említenek. Az azonban biztos, hogy a közép- és 

dél-amerikai régió rendelkezik a legnagyobb arab diaszpórával a világon. 

A Latin-Amerikával való kapcsolatfelvételt, s a szálak szorosabbra fűzését az arab országok is 

pozitívan értékelték. Az elmúlt években szerény, de növekv  kapcsolatok épültek ki a két 

régió között. Egyre több arab állami petrokémiai befektetési alap rendelkezik részesedéssel 

vezet  latin-amerikai vállalatokban.255
 A két térség különösen érdekelt az energia, 

infrastruktúra és élelmiszer-biztonság terén történ  fejlesztésekben és meglév  ázsiai 

kereskedelmi kapcsolataik új partnerekkel történ  kiegészítésében. Mindkét régió elkötelezett 

a meglév  – els sorban – kínai kereskedelmi kapcsolatok fenntartásában is. Kína pedig a 

k olaj és ásványi anyagok mindig éhes fogyasztója.   

Hét év alatt a harmadik interregionális arab-latin-amerikai csúcstalálkozót rendezték meg 

2012 szén Peruban. Ugyanakkor a dél-amerikai és arab területek közötti kereskedelmi és 

befektetési áramlások szintje még mindig igen alacsony. Az arab világgal való kapcsolatépítés 

alapvet  problematikája, hogy a régió súlyos társadalmi-politikai és ideológiai válságban van. 

252 NGC Blog: The First Think Tank on Middle East and Latin America.  

http://ngcco.wordpress.com/2013/03/22/did-you-know-latin-america-has-had-8-presidents-of-arab-origin/ (2013-

10-20)  
253 Julio César Turbay (libanoni származású kolumbiai elnök 1978-1982 között); Elías Antonio Saca 

(palesztin származású El Salvador-i elnök 200Ő-2009 között); Abdalá Bucaram (libanoni származású ecuadori 
elnök 1996-1997-ben); Jamil Mahuad (libanoni származású ecuadori elnök 1998-2000 között); Carlos Saúl 
Menem (szír származású argentín elnök 1989-1999 között); Carlos Flores Facussé (palesztin származású 
hondurasi elnök 1998-2002 között); Jacobo Majluta Azar (a Dominikai Köztársaság libanoni származású 
elnöke 1982-ben) és Julio Teodoro Salem (libanoni származású államf  Ecuadorban 19ŐŐ folyamán) 
254 Pamuk, Orhan (2005) Istanbul. Memories and the City. London: Faber and Faber p. 29.  
255 Peel, Michael (2012) Gulf states to build Latin America links. In: Financial Times online 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b6197a02-4841-11e2-8aae-00144feab49a.html (2014-04-25)  

http://ngcco.wordpress.com/2013/03/22/did-you-know-latin-america-has-had-8-presidents-of-arab-origin/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b6197a02-4841-11e2-8aae-00144feab49a.html
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Ma már az 19Ő6-ban létrejött Arab Államok Ligája éves csúcstalálkozóinak megrendezése is 

kihívást jelent. 1961-gyel, a szír-egyiptomi egység megszűnésével a pánarab eszme 

szertefoszlott. Számos egyéb történelmi fordulat és probléma – mint például a palesztin 

kérdés – pedig hozzájárult az arab országok felfegyverkezéséhez. Nehéz tehát sikeres és 

hosszútávú interregionális kapcsolatok felépítése ott, ahol az egyik régió-fél er sen tagolt és 

komoly bels  problémák terhelik. 

 

|}|}~} Erősödő távol������� kínai  – �������������� �����������

 

Ázsiából Japán ápolja a leghosszabb múltra visszatekint  és legnagyobb hagyományokkal 

bíró kapcsolatokat Latin-Amerikával. 2008-ban ünnepelték a Brazíliába 1908-ban érkezett 

japánok bevándorlásának és befogadásának centenáriumát. A század elején az ázsiai 

szigetország jelent s népesedési problémákkal küzdött, míg Brazíliának a kávéültetvények 

megműveléséhez aktív munkaer re volt szüksége. A problémát a brazil és japán kormány 

japánok Brazíliába való telepítésével próbálta megoldani. A beilleszkedés azonban korántsem 

volt egyszerű: az eltér  kultúra, vallás, étkezési és öltözködési szokások, valamint az éghajlati 

különbségek sokakat visszatérésre késztettek. Jóllehet az a kormányok megállapodásából 

kifolyólag csak lázadás és szökés útján volt lehetséges. A második világháborúban Brazília 

hadat üzent Japánnak, így a bevándorlás mintegy megszűnt. Getúlio Vargas a japán nyelv és 

kulturális elemek használatát is betiltotta. Sokáig megmaradt a japánok izolációja, ami a 

nagyvárosok elszigetelt kolóniáiban és a belházasságokban is testet öltött. A Brazíliában 

született harmadik generációval, az 1970-es évekt l azonban a korábbiakhoz képest jelent s 

nyitás valósult meg és egyre gyakoribbá váltak a vegyes házasságok. Ma már csak a 

Brazíliában él  japán bevándorlók leszármazottainak 0,23%-a beszél japánul.256
 

Japánba is érkeztek latin-amerikaiak, ma is 330 ezren élnek az ázsiai szigetországban – 

köztük 270 ezer brazil. A társadalmi szálak mellett a gazdasági vonatkozás is meghatározó, az 

ilyen irányú kapcsolatok az 1980-as évek válsága után újból fellendültek. Az 1980-as évek új 

jelensége volt, hogy a térségben Japán lett a legnagyobb t kebefektet .257
 Latin-Amerika 

nyersanyag- és élelmiszer-potenciálja valamint Japán er s gazdasága, kitűn  humán 

er forrása és technológiája együtt sok lehet séget rejt magában. A 200ő-ben Japán és Mexikó 

256 Enciclopédia das línguas no Brasil http://www.labeurb.unicamp.br/elb/asiaticas/japones.htm (2014-04-02)   
257 Anderle Ádám (2006) Latin-Amerika országai In: Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. II. 
Európán kívüli országok. Budapest: Osiris. p. 156. 

http://www.labeurb.unicamp.br/elb/asiaticas/japones.htm
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között megkötött gazdasági társulási szerz dés is a kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgálja. 

Latin-Amerikában szerzett befolyásában gazdasági téren azonban mára Kína jóval felülmúlja 

Japánt.258
  

Az 1960-as és 1970-es években Kína és Latin-Amerika még hasonló fejl dést mutatott, Kína 

inkább befelé fordult, de a dél-amerikai diktatórikus rezsimek sem nyitottak kell képp. Igazi 

változást mindkét térség életében az 1980-as évek hoztak. Latin-Amerikának az elveszett 

évtizeddel, jelent s adósságválsággal, súlyos gazdasági és társadalmi problémákkal kellett 

szembenéznie, amit egyoldalú gazdasági nyitás követett. Kínában Mao Ce-tung halálát 

követ en Teng Hsziao-pinggel szintén nyitás, reformok és a nemzetközi gazdaságba való 

bekapcsolódás valósult meg. Fontos különbség azonban, hogy Kínában a gazdasági 

reformfolyamat belülr l fakadó, s csupán minimális politikai nyitás kíséri (máig maradt az 

egypártrendszer). Mindkét térség azonban jelent s gazdasági növekedést tud felmutatni. Kína 

9,5%-os növekedésével senki nem képes versenyre kelni, a fejl dés hátterében azonban óriási 

regionális különbségek húzódnak meg. Latin-Amerika lassabb növekedést produkált: az 

1980-as években még csak alig több mint 1%-os, az 1990-es években már 3,Ő%-os 

növekedést, és 2004-ben 5,9%-os áttörést.259
  

Az egymás közötti gazdasági kapcsolatok is az 1990-es évekkel kezdtek fellendülni. A 

kétpólusú világ megszűnésével Latin-Amerika számára Kína egyre inkább felértékel dött, 

fontos (ellen)súly lett az Egyesült Államoktól való függés oldásában is. Az ezredforduló csak 

feler sítette és szorosabbra fűzte a politikai és gazdasági szálakat. A Kínával folytatott 

kereskedelem relatív volumennövekedése a legnagyobb, (megel zi az USA-ét és az EU-ét). A 

kereskedelmi kapcsolatok jellege szintén fontos tényez , rávilágít egyúttal az esetleges 

hátulüt kre is. Kína els sorban alacsony technológiájú termékeket exportál Latin-Amerikába 

(textil, ruházat, játékok, háztartási cikkek etc.). Amerika déli félteke az olcsó kínai 

késztermékek felvev piaca. Latin-Amerika mindeközben Kína nyersanyag-, energia- és 

élelmiszeréhségét hivatott csillapítani. Jellemz , hogy egy-egy ország egy-két termék kínai 

exportjára orientálódott (Brazília – vasérc, Peru, Chile – szója). Ugyanakkor a kínai jelenlét 

nem kiegyenlített Dél-Amerikában. A fejlettebb, nyersanyagban gazdagabb, nagy piaccal 

rendelkez  országok aktívabb kapcsolatokat ápolnak az ázsiai óriással, míg például Mexikó 

258 Ministry of Forreign Affairs of Japan http://mofa.go.jp/latin/pmv0409/adress-p.pdf (2013-02-20) 
259 http://www.use.es/~economet/cycles/cycles41.pdf (2013-01-22)  

http://mofa.go.jp/latin/pmv0409/adress-p.pdf
http://www.use.es/~economet/cycles/cycles41.pdf
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számára egyenesen vetélytárs Kína az Egyesült Államokban való piachoz jutás 

szempontjából.260
 

A Kínával ápolt kapcsolatok kétarcúsága Latin-Amerika szempontjából meghatározó tényez : 

Kína egyfel l csökkenti a térség Európától, az Európai Uniótól és az Egyesült Államoktól 

való függését a kapcsolatok diverzifikálása révén, de nem tekint másként a térségre mint 

potenciális energiaforrásra és késztermékeinek felvev piacára. Ez pedig nem feltétlenül 

szolgálja hosszú távon Latin-Amerika fejl dését, a társadalmi feszültségek, a szociális háló 

hiányának felszámolását, az urbanizáció és a környezetvédelem problémáinak megoldását. 

A két térség közötti politikai kapcsolatok jóval egyértelműbbek, mint a gazdasági érdekek. A 

politikai párbeszéd alapja a belügyekbe való be nem avatkozás elve, a szuverenitás 

tiszteletben tartása. Ma Kína és Latin-Amerika közös érdeke, hogy ne az Egyesült Államok 

vezette és uralta egyoldalú világrend valósuljon meg, hanem, legyenek alternatívák, és a 

harmadik világ – melynek maga Kína és Latin-Amerika is részese – szintén aktív 

szerepvállaláshoz jusson. Így mindkét fél a multilateralizmus elkötelezett híve. A harmadik 

világhoz tartozás közös ügy. Az összefogást hivatott er síteni az Egyesült Államok és Európa 

ellensúlyozására létrejött G20 csoport is, melynek számos arab ország is tagja.
261

 Így pedig 

Latin-Amerika Ázsia és Közel-Kelet felé történ  nyitásának is fontos fóruma. Kína számára 

fontos ideológiai partner volt Hugo Chávez Venezuelája. Nem közömbös az ázsiai óriás 

számára a Latin-Amerikán végigvonuló baloldali hullám sem, legfontosabb stratégiai partnere 

azonban egyértelműen Brazília.  

Jóllehet a politikai érdekek összeegyeztetése egyértelműbb, a kapcsolatot mégis a gazdaságiak 

dominálják. Latin-Amerika szempontjából lényeges, hogy az ázsiai kapcsolatok révén ne 

pusztán forrásként szolgáljon a kínai fejl déshez, hanem a saját el relépését is el segítse. 

Most már Dél-Amerikán is múlik, hogyan használja ki lehet ségeit, kiáll-e saját gazdasági és 

egyéb érdekeiért. 

 

 

260 Lehoczki Bernadett (2006) Latin-Amerika és Kína kapcsolatrendszere az ezredforduló után. In: Kül-Világ 

3:3-4. p. 77-95. 
261 A G20 a világ lakosságának kétharmadát, a mez gazdasági termelésnek szintén kétharmadát adó országokat 
öleli fel.  
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������ Félszeg próbálkozások Afrikával

A latin-amerikai-afrikai kapcsolatok mind elméleti-elemzési, mind gyakorlati szempontból 

egy feltáratlan területet jelentenek.
262

 Az el nem kötelezett országok mozgalmának 

hanyatlásával még kevesebb figyelmet szenteltek a két régió kooperációjának.263
 Az afrikai 

eredetű népesség jelenlétét más kontinenseken, s f ként Latin-Amerikában jelent sen 

formálta a rabszolgaság intézménye. Századokon keresztül hurcoltak el embermilliókat az 

Újvilágba és a Közel- és Közép-Keletre.
264

Többféle becslés és számítási módszer is létezik, de feltételezhet , hogy 1Őő0 és 1900 között 

mintegy 1ő millió afrikait hurcoltak el kényszermunkára.265
 Latin-Amerikában Brazília volt a 

f  úticél, a beérkez k 35%-a került brazil ültetvényekre.266
 1761 és 1860 között például több 

mint 2 millió rabszolgát szállítottak a portugál gyarmatra.267
  Ez a történelmi tény is 

magyarázza, hogy Afrikán kívül miért Brazíliában a legmagasabb a fekete lakosság aránya. A 

behurcolt rabszolgák mintegy Ő%-a került brit észak-amerikai (kés bbi USA) területekre, 

20% a spanyol kolóniákra, 18% a brit Nyugat-Indiákra és ő% a dán, holland és francia 

gyarmatokra.
268

A magas fekete népességarány ellenére nem jellemzik szoros politikai, kulturális szálak Latin-

Amerika és Fekete-Afrika viszonyát. Jóllehet mindkét régió si kultúrák és hagyományok 

hazája, fejl d  politikai és gazdasági rendszerekkel – Latin-Amerika jelenleg másik pályán s 

gyorsabb vonaton halad. A fejl désbeli és növekedési kihívások, az egyenl tlenség elleni 

küzdelem, a fiatal népesség, a természeti er források gazdagsága azonban közös jellemz ket 

takarnak.  

262 --- (2011) Relations of Latin America and the Carribean with Africa: Current status and areas of opportunity. 

Caracas: Permanent Secretariat of SELA, SP/Di No. 07-11. p. 6.  

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2011/06/T023600004775-0-Relations_of_ALC_with_Africa_-

_Current_status_and_areas_of_oportunity.pdf (2013-12-30)  
263 B vebben: Csicsmann László (2000) Az el nem kötelezett országok mozgalmának hanyatlása a hidegháborús 
nemzetközi rendszer alkonyán.  
http://www.diplomacia.hu/doc/Az%20el%20nem%20k%C3%B6telezettek%20mozgalma.pdf (2014-01-06)  
264 Búr Gábor (2002) Fekete-Afrika nyelvi és etnikai sokfélesége. p. 300-30Ő. In: Balogh András – Rostoványi, 
Zsolt – Búr, Gábor – Anderle, Ádám (2002) Nemzet és Nacionalizmus. Budapest: Korona Kiadó. p. 300.  
265 uo.  
266 --- (2011) Relations of Latin America and the Carribean with Africa: Current status and areas of opportunity. 

Caracas: Permanent Secretariat of SELA, SP/Di No. 07-11. p. 15.  
267 Anderle Ádám (2002) Latin-Amerika társadalma a gyarmati korszak végén. p. Ő09- 414. In: Balogh András 
(et al.) [2002] p. 413.  
268 Abidde, Sabella Ogbobode (é.n.) Latin America and Africa: The need for closer cooperation.  

http://www.afropresencia.com/id42.html (2014-01-07)  

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2011/06/T023600004775-0-Relations_of_ALC_with_Africa_-_Current_status_and_areas_of_oportunity.pdf
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2011/06/T023600004775-0-Relations_of_ALC_with_Africa_-_Current_status_and_areas_of_oportunity.pdf
http://www.diplomacia.hu/doc/Az%20el%20nem%20k%C3%B6telezettek%20mozgalma.pdf
http://www.afropresencia.com/id42.html
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A tárgyalt területen a bilaterális és biregionális kereskedelem még nagyon gyermekcip ben 

jár, alacsony arányt képvisel az összkereskedelemben és kevés terméket ölel fel. Ugyanakkor 

a fejl d  gazdaságok közötti kereskedelem az 1990-es évekt l, ha mérsékelt ütemben is, de 

növekedést mutat. 

2009-ben az afrikai import 1,86%-a (13 Ő9Ő millió USD) érkezett a latin-amerikai és karibi 

régióból és az összexport 1,ő2%-a (10 018 millió USD) irányult oda.269
 A két régió közötti 

kereskedelem ugyanakkor er sen koncentrálódik egyes országcsoportokra. Afrikában f ként a 

k olajexportáló országok, a Dél-afrikai Köztársaság, Angola, Mozambik, Nigéria aktívabbak. 

Latin-Amerika leginkább mez gazdasági terményeket exportál, különösen jelent s Brazília 

részvétele. Ezen a téren is számos kiaknázatlan lehet ség mutatkozik még. A kölcsönös 

kereskedelem-élénkítés azonban gazdasági szerepl ket kíván, olyan üzleti köröket, akik még 

csak most kezdenek „ébredezni”. Hosszú távon ez jelentheti a kereskedelem és beruházások 

áramoltatásának biztos alapját és katalizátorát, amihez azonban elengedhetetlen az érintett 

kormányok támogató attitűdje.   

Jelenleg kereskedelmi kapcsolatok terén f ként a bilaterális megállapodások jellemz ek. 

Például Angola-Argentína, Nigéria-Kolumbia, Kenya-Brazília, Ruanda-Brazília között etc.
270

  

Biregionális szinten az Afrikai-dél-amerikai Csúcstalálkozók (Africa-South-American 

Summits – ASA) megrendezése jelent némi új lendületet. Az els  csúcsra 2006 novemberében 

került sor Abujában, Nigériában, a másodikra a venezuelai Isla de Margaritán 2009 szén271
, s 

legutóbb Malabóban, Egyenlít i-Guineában 2013 elején.
272

 Az őő afrikai és 12 dél-amerikai 

állam alkotta fórum f ként az Afrikai Unió és az UNASUR tagjait öleli fel. Közvetlen 

el zményének tekinthet  a 2004-es brazil-nigériai elnöki találkozó Lula da Silva és Olusegun 

Obasanjo között, s inspiratívan hatott rá a 200ő-ben az arab országok és Dél-Amerika 

részvételével megrendezett els  csúcstalálkozó is.  

Gondot jelent azonban, hogy a kezdeményezés tisztázott és elfogadott működési 

mechanizmusok nélkül kevés eredményt tud felmutatni. Mind ezidáig a politikai szolidaritás 

dominál, jóllehet a gazdasági fenntarthatóságot érint  programtervek is kívánatosak lennének 

a két régió esetében. A finanszírozási eljárások és az intézményi struktúra és szerepkörök 

tisztázása elkerülhetetlen.   

269 --- (2011) Relations of Latin America and the Carribean with Africa: Current status and areas of opportunity. 

Caracas: Permanent Secretariat of SELA, SP/Di No. 07-11. p. 3.  
270 Abidde [é.n.] 
271 Az Afrikai Unió honlapja: http://www.au.int/en/partnerships/africa_southamerica (2014-03-30) 
272 A III. ASA csúcstalálkozó hivatalos honlapja: http://www.asa-malabo.org/asasummit-en.html (2014-03-30) 

http://www.au.int/en/partnerships/africa_southamerica
http://www.asa-malabo.org/asasummit-en.html
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2008-ban a marokkói Marrakeshben gyűltek össze az afrikai-dél-amerikai kereskedelmi 

miniszterek, hogy a két kontinens közötti (biregionális) kereskedelem új kereteit 

megtárgyalják.  

 

���� A külkapcsolati tendenciák főbb jellemzői
 

Összességében elmondható, hogy Latin-Amerika más kontinensek országaival és integrációs 

szervezeteivel fenntartott gazdasági kapcsolatai és együttműködései esetében a sekély és 

negatív integráció dominál. Léteznek önkéntes alapon formált egyeztet  fórumok (ibér-

amerikai kezdeményezések, latin-arab és latin-afrikai párbeszéd), melyek kormányközi 

jelleggel, konzultatív alapon működnek, ám nem eredményeznek valódi gazdasági integrációt. 

Az egyeztet  fórumok és találkozók utalnak a kölcsönös elismerés meglétére, közös szociális 

értékrend képviseletére, de a közös koordináció tényleges megvalósulása legtöbbször 

akadályokba ütközik. Az együttműködés mell z mindennemű mélyebb harmonizációt, ami a 

tényleges (gazdasági) integráció alapfeltétele lenne két régió között.   

A kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat legtöbbször külön bi- és multilaterális 

szerz dések rendezik országpárok között, ritkábban országcsoportok között biregionális vagy 

szubregionális jelleggel (pl.: EU). A legtöbb és legjelent sebb küls  partner (EU, USA, Kína) 

Latin-Amerika sokszínűségét figyelembe véve célzott párbeszédet folytat egyes térségbeli 

országokkal és külön megállapodásokat köt. 

Ahol létezik gazdasági (külkereskedelmi) együttműködés, ott alapvet en a tarifák eltörlése és 

a kereskedelmi akadályok lebontása, külföldi befektetések vonzása és a piacnyitás a cél. Az 

Egyesült Államok a térséggel folytatott kereskedelemfejlesztést egyértelműen 

szabadkereskedelmi egyezmények formájában képzeli megvalósíthatónak. Magasabb fokú 

integráció és elkötelez dés jele nem rajzolódik ki. Maga a NAFTA is pusztán 

szabadkereskedelmi megállapodás, mint ahogy a FTAA, összamerikai kezdeményezés is csak 

ez lenne. Az Európai Unióval és Észak-Amerikával fenntartott gazdasági kapcsolatok 

esetében nem elhanyagolható az euroatlanti politikai-kereskedelmi szálak dominanciája.  

Az újonnan létesül  külkapcsolatok pedig sokszor kétélűek. Kína nyersanyagéhsége 

hosszútávon kedvez tlen lehet Latin-Amerika fejl désére, míg Afrika és az arab országok 

esetében a kereskedelmi és befektetési áramlások alacsony szintje miatt kérdéses azok hatása. 
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¯. . Előzmények
 

A dolgozat témája kapcsán az 1. fejezetben felvázolt fogalmak definiálásának nehézsége is 

utal bizonyos átfedésekre, eltér  értelmezésekre. Latin-Amerika esetében már az integráció 

fogalmát is egyfajta misztikus aura övezi. A médiában – de sok esetben a témában járatos 

szakemberek és politikusok körében is – az integráció megnevezés vonatkozhat mindennemű 

államközi megállapodásra.273
 Az integráció fogalmát gyakran alkalmazzák – mell zve 

mindenfajta pontosabb precizitást – puszta törekvések, projektek, ám akár konkrét 

kötelezettségvállalások megnevezésére is. 

 

A 20. században és a napjainkban zajló latin-amerikai integrációs folyamatok megértéséhez, 

érdemes visszanyúlni a térség regionalizmusához. A gyarmati korszakban a latin-amerikai 

regionalizmust az anyaországok (Spanyolország és Portugália) határozták meg és dominálták. 

Spanyol-Amerika gyarmati korszakát igen er s központosított politikai rendszer és hatalom 

jellemezte, melynek központja Madrid volt. Ezt az id szakot egyfajta er ltetett 

regionalizmusként is értelmezhetjük, melynek vázát az egyes területeknek juttatott speciális 

támogatások (situados) adminisztratív struktúrája jelentette. A situado olyan, egy gyarmati 

terület által valamely másiknak juttatott pénzösszeget jelöl, amely a kormányzati bevételek és 

kiadások közötti fizetési szakadékot és egyéb alkalmi kiadásokat volt hivatott fedezni.
274

 Ezek 

a tranzakciók alapvet en politikai és adminisztratív kifizetések voltak, melyeket 

Spanyolország szervezett meg és irányított, s mely alapvet en a régiók között meglév  jóléti- 

és adózásbeli különbségek mérséklésére irányult. 

 

Az Amerikákon 1ő00 és 1820 között lezajlott folyamatok egyedülállóak voltak, s nagyban 

különböztek más kontinensekt l. Sehol máshol nem volt tapasztalható ilyen mértékű 

demográfiai katasztrófa a 16. század során, sem az slakos gazdaság teljes összeomlása. A 

függetlenség kivívása és a sikeres harcok során felszínre tör  politikai er k a korábbi er s 

központi hatalom felbomlásának irányába hajtottak, s ellenezték a regionális csoportok 

kialakítását. Így a 19. század els  évtizedeit a politikai dezintegráció korszakaként is 

273 Gardini, Gian Luca (2010) The Origins of Mercosur. Democracy and Regionalization in South America . 

Studies of the Americas, Palgrave Macmillan. p. 9. 
274 Err l b vebben:  Morris, Arthur S. (1981) Latin America: Economic Development and Regional 

Differentiation. London: Hutchinson 
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értelmezhetjük Spanyol-Amerikában. Mint az már a bevezet ben elhangzott, Portugál-

Amerika politikai egysége Brazília függetlenedésével sem sérült. A tényleges hatalmat 

gyakorló, autonóm helyi elitek kereskedelmi érdekében állt az állam integritásának föderális 

struktúra formájában történ  meg rzése. 

 

A 19. században a kereskedelem térén a volt gyarmatok inkább az európai partnerekben 

találtak termékszerkezetüket kiegészít  félre, mint saját szomszédaik körében. A 

szabadkereskedelem és a multilaterizmus sajátos összefonódása jellemzi ezt az id szakot.275
 

A latin-amerikai bányászati és mez gazdasági termékek álltak a kiviteli oldalon (export), míg 

a behozatali oldalt (import) az európai feldolgozóipar termékei uralták. A 19. század második 

felében ehhez társultak Nagy-Britannia és az Egyesült Államok egyre növekv  beruházásai is 

a térségben, valamint a jelent s bevándorlás. A külföldi t kebeáramlás és kapitalizáció nem 

számolta fel, csak alakította a tradicionális társadalmi-gazdasági formákat. A gazdaság 

dezintegráltsága továbbra is jelen volt.276
 A multilateralizmus és szabadkereskedelem sajátos 

keveréke átvészelte az els  világháborút, de nem élte túl a nagy gazdasági világválság 

jelentette kihívást. A világkereskedelmet sújtó krízis átrendez dést és meghatározó változást 

hozott a latin-amerikai térség gazdasági orientációjában is. 

1929-33 a latin-amerikai export beszűkülését eredményezte. A kávé és a cukor világpiaci ára 

óriásit esett.  Valamennyi ország protekcionista politikát vezetett be, és er sen védte nemzeti 

piacát. A korábban szabadkereskedelmet folytató nyitott gazdaságok, befelé fordultak és 

(er ltetett) importhelyettesít  iparosításba (Import substitution industrialization – ISI) 

fogtak az 1930-as évekkel. Latin-Amerika-szerte jelentkeztek a pénzforgalom és az 

államháztartás zavarai, az állandósuló infláció és devalválások, az adók emelése.  

 

A II. világháború elején Európával, f ként pedig Németországgal lehetetlenné vált a 

kereskedelem. Ez nehezítette a külföldr l behozott termel eszközökön és technológián 

alapuló importhelyettesít  iparosítást. Ezen a helyzeten némileg változtatott az Egyesült 

Államok hadba lépése. 19Ő2 és 19Őő között érezhet en fellendült a k olaj-feldolgozás, a 

cement- és acélgyártás, illetve az élelmiszer, textil- és b ripar.277
 Majd a nyugati világban 

1949-cel kezd d  dekonjunktúra és annak hatása egyértelművé tette Latin-Amerika 

275 Gibb– Michalak [1996] p. 191. 
276 Kollár [1996] p. 16. 
277 Borbély, Szilvia (1987) Egy latin-amerikai gazdasági-társadalmi koncepció és alapjai. /A Prebisch-CEPAL 

modell/. Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete. p. 10. 
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periferiális helyzetét és centrumtól való függését. A gazdaságban jelentkez  nehézségek, 

társadalmi problémák és az Egyesült Államok er söd  dominanciájának és befolyásának 

ellensúlyozására Latin-Amerikában a reformista gazdaság- és társadalompolitika vált 

meghatározóvá.  

 

Ennek jó példája a Prebisch-CEPAL modell, amely a II. világháború után kezdett 

körvonalazódni, és kísérletet tett a jövedelemelosztás és a t kefelhalmozás ellentmondásainak 

feloldására.278
 Az elmélet azon felismerésen alapult, hogy az argentin populizmus megjelenési 

formája, a juszticializmus – mely társadalmi funkcióval ruházta fel az egyéni tulajdont, és 

igyekezett elérni, hogy a t ke a nemzetgazdaságot szolgálja, a gazdaság pedig a társadalom 

jólétét – önmagában kevés a periférikus kapitalizmus ellentmondásainak felszámolására.279
 

Így merült fel az 1940-es évek végén annak a gondolata, hogy hasznos lenne egy szakosított 

regionális gazdasági bizottság létrehozása az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében, mely 

a Latin-Amerika gazdasági fejl dését érint  problémákkal foglalkozik. 19Ő7-ben az ENSZ 

ECOSOC tanácsa vizsgálta ennek indokoltságát – a regionális bizottság felállításának 

egyetlen er teljes ellenz je az Amerikai Egyesült Államok volt.
280

 

 

19Ő8 februárjában – három évre, ideiglenes jelleggel – megalakult az ENSZ Latin-amerikai 

Gazdasági Bizottsága (Comisión Económica para América Latina – CEPAL).
281

 A szervezet 

véglegesítésére 19ő1-ben került sor. Alapvet  célkitűzése a gazdasági, majd társadalmi 

elmaradottság és a centrumnak való kiszolgáltatott helyzet felszámolása. Ehhez az 1950-es 

évekre az ipar és a mez gazdaság területén terveztek reformokat, az 1960-as években a 

tervezés, nemzetközi kereskedelem és a regionális integrációk ösztönzése került a 

középpontba, míg az 1970-es években a társadalomfejl dés kérdéskörei (kontinentális és 

harmadik világbeli együttműködések).
282

 

 

A CEPAL hangsúlyt helyezett a térség dinamikus iparainak integrációjára és a régión belüli 

kereskedelem ösztönzésére és fokozására – abban a hitben, hogy ez maga után vonja az 

278 Borbély [1987] p. 16. 
279 u.o. és  b vebben: Horváth Gyula (1996) A peronizmus. Szeged: Magánkiadás 
280 Borbély [1987] p. 23. 
281 Tagjai: Argentína, Bahama-szigetek, Barbados, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Kuba, 
Dominika, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad, Uruguay, Venezuela, Kanada, Franciaország, Hollandia, Nagy-

Britannia és az Amerikai Egyesült Államok 
282 Borbély [1987] p. 23. 
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résztvev  országok bels , társadalmi integrációját.283
 A CEPAL az ENSZ keretén belül 

aktívan részt vett az Új Gazdasági Világrend eszméjének kidolgozásában is. A Bizottság 

elméletének kifejlesztéséhez pedig számos fontos teoretikus járult hozzá – mint például: Celso 

Furtado, Gert Rosenthal, E. V. Iglesias etc. Közülük is ki kell emelni az argentin Raúl 

Prebisch (1901-1986) nevét, aki a fentebb vázolt gazdaságpolitikai irányvonal egyik 

legfontosabb képvisel je volt,  s egyúttal a CEPAL els  f titkára. A térség gazdasági 

problémáinak megoldására szánt programtervében az importhelyettesítés mellett a regionális 

integráció javaslata is szerepelt.284
 Prebisch ugyanis azzal számolt, hogy az elkövetkez  

évtizedekben a latin-amerikai exportcikkek (olaj, búza, réz, vasérc etc.) világpiaci ára 

jelent sen csökkenni fog, míg az importált késztermékek drágulnak. A korábban már említett 

Prebisch-tétel mondta ki az 19ő0-es években, hogy az els dleges javakat termel  országokban 

(azaz a fejl d  országokban) a (nettó barter) cserearány folyamatosan csökken, aminek 

hátterében az áll, hogy a fejlett országok támasztotta kereslet alacsony jövedelem- és 

árrugalmasságú.285
 Elmélete szerint az államnak aktív és meghatározó szerepet kellett 

vállalnia a termelésben, mert a magánszektor nem rendelkezett megfelel  anyagai 

forrásokkal, hogy az acél-, bányászati vagy olajipari ágazat nagyvállalataiba befektessen.286
 

Ezek egyúttal a legfontosabb ágazatok voltak, és túl jelent sek ahhoz, hogy külföldi 

befektet k kezébe engedjék át ket.  

A régió gazdasági helyzetét a késztermékek relatív magas ára jellemezte, ami egyúttal az 

adott termék latin-amerikai piacának méretét is meghatározta. A magas véd vámok mögött 

magas költségek és magas árak húzódtak meg, melyek több tényez  együttállásának 

következményeként adódtak. Az egyik kulcsfontosságú strukturális probléma a kis piacok 

jelentette méretgazdaságosság hiánya volt (különösen a tartós fogyasztási cikkeket és a köztes 

termékeket el állító iparágakban). A keynesi gazdaságfilozófiának megfelel en megvalósított 

befelé fordulás tehát nem volt képes véget vetni Latin-Amerika világgazdasági függésének, 

nem változott az exportstruktúra és a térség pozíciója. Mivel a latin-amerikai országok piacai 

jellemz en szűkek voltak, kevés t kével és kevés szakképzett munkaer vel, az 

importhelyettesít  iparosítás magas költségekkel működ , hatékonytalan iparágakat 

283  Borbély [1987] p. 2Ő. 
284 Edwards, Sebastian (2009) Protectionism and Latin America’s historical economic decline. In: Journal of 

Policy Modeling 31:Ő. p. ő7ő. B vebben: Prebisch, Raúl (1973) Towards a Dynamic Development Policy for 

Latin America. New York: United Nations illetve Prebisch, Raúl (1971) Change and Development: Latin 

America’s Great Task. New York: Praeger  
285 B vebben: Toye, John – Toye, Richard (2003) The Origins and Interpretation of The Prebisch-Singer Thesis. 

In: History of Political Economy, 35:3 p. 437-467. 
286 Edwards [2009] p. 578-579. 
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eredményezett, s leszűkítette a méretgazdaságosság lehet ségeit. Ugyan az ISI 

eredményeképpen kialakult egyfajta ipari bázis, de nem hozott érdemi bels  t kefelhalmozást 

és nem számolta fel  a duális termelési struktúrát. Nem jött létre széles és integrált bels  piac, 

és nem csökkent az importfüggés, s t, az ipari eszközök és berendezések importja még n tt is.  

 

Szükségessé vált a gazdaság szerkezeti és intézményi feltételeinek megváltoztatása. Ehhez az 

állam mint kollektív t kés intézmény vállalt szerepe nem bizonyult elégségesnek. Latin-

Amerika azon országai, melyek nem a forradalmi gyorsítópályák útján próbálkoztak (mint 

például Kuba), a modernizációt és strukturalista stabilizációt célzó gazdasági reformokat 

hirdettek. Ennek f bb elemei287
: 

1. agrárreformok 

2. nemzetközi gazdasági integrációk 

3. külgazdasági szabályozók rendszerének változtatása, gazdasági nyitás 

4. külföldi t ke beáramlásának szabályozása 

5. egyéb reformok (oktatás, szakképzés terén etc.) 

Ezek alkották egyúttal a – f leg a II. világháború után meghatározó – desarollista 

(fejl déselméleti iskola) eszmerendszer f bb eszköztárát is. Ezen iskola f bb képvisel i (R. 

Prebisch, F. Herrera etc.) lehetségesnek tartották Latin-Amerika gazdasági és társadalmi 

fejl désének felgyorsítását, és gazdasági függetlenségének kivívását a t kés rendszer keretei 

között.288
 A desarollista elmélet szerint a gazdasági-társadalmi-politikai struktúra és ezek 

konfigurációi határozzák meg az adott rendszert, ahol a küls  (azaz a külfölddel való 

pénzügyi, kereskedelmi és politikai viszony) és a bels  (azaz az er források, népesség, 

politikai intézményrendszer) elemek az elmaradottságot, s a bekövetkez  változásokat is 

meghatározzák. Az elmélet képvisel i szerint a fejletlenség a nemzetközi rendszer globális 

történeti fejl désének szerves része.289
 A desarollista  iskolánál megjelenik a centrum-

periféria elmélet hatása: a centrum ugyanis csak olyan mértékben engedi be a perifériára a 

technikai haladást és vívmányokat, amennyiben szüksége van annak olcsó élelmiszer- és 

nyersanyagellátására. A desarollisták els  generációja még az ISI-t tartotta a társadalom és 

gazdaság fellendítését szolgáló legdinamikusabb elemnek, az 1960-as évekt l azonban az ún. 

második generáció már hangsúlyozta a tervezés fontosságát és kritikával illette az 

importhelyettesítést, mely a térségben is létrehozta az ipar fejl désének leányvállalati 

287 Kollár [1996] p. 38-43. 
288 Borbély [1987] p. 39. 
289 Borbély [1987] p. ŐŐ-45. 
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korszakát és a transznacionális vállalatok konglomerátumainak egyre b vül  terjeszkedését. 

A tervezés Celso Furtadonál alapvet en a beruházások koordinációját és intenzívebbé tételét 

jelenti, olyan politikai irányítást, mely a gazdaság rendelkezésre álló emberi és anyagi 

er forrásainak racionális felhasználását segíti el .290
  

 

„Valójában, mint bármely általános beruházási program, a CEPAL programja is feltételezi a 

megtakarításokat a befektetési igényeknek megfelelően áramoltató folyamatos erőfeszítést, 

nyomonkövetést. Nincsen semmilyen arra utaló jel, hogy egy fejlesztési terv nagyobb inflációs 

hatással járna, mint a terv nélküli fejlesztés. Sőt, a tapasztalat azt mutatja, hogy a nem 

tervezett fejlesztés a napjainkra jellemző fogyasztási függvény mellett, erős inflációs hatást 

indukál. Nem látom, hogy ezt a tendenciát miként lehetne leküzdeni az azt meghatározó 

tényezők pontos azonosítása és nyomonkövetése nélkül – ami pedig szükségszerűen feltételez 

egyfajta általános orientációt a gazdasági folyamatok tengerében.”291
 

 

Látható, hogy a gazdasági integráció gondolata mint a gazdaságpolitika eleme megjelenik már 

a CEPAL-nál is, de els sorban az 1960-as évek hajnalára válik a reformok fontos 

tényez jévé. 

A regionális integráció egyfajta lehetséges megoldásnak kínálkozott: a térség országai 

fogjanak össze, s közösen formáljanak egy nagyobb piacot késztermékeik számára.292
 A 

regionális integráció egyfajta védekezési módot jelentett Európa relációjában is, hiszen Latin-

Amerika a Római Szerz déseket (19ő7) az európai piacokra való bejutás útjába állított 

akadályként élte meg.
293

 A latin-amerikai integráció  kibontakozásánál az Európai Gazdasági 

Közösség tehát nem csak és els sorban mint ösztönz  példa játszott szerepet.  

Az 1960-as évek második felét l a t kehiány mérséklésére az állam is már a külföldi 

működ t ke bevonásával reagált, s ennek következményeként megfigyelhet  volt a korábbi 

monopolisztikus viszonyok oligopólikus szerkezetté válása.294
 

 

290 Furtado, Celso (19őŐ) Técnica do Planejamento Econômico. In: Revista de Ciências Econômicas da Ordem 
dos Economistas de São Paulo, 11:70., p. 3.  
291 (saját fordítás) Furtado, Celso (19ő3) A Programação do Desenvolvimento Econômico II. In: Revista do 

ConselhoNacional de Economia . Rio de Janeiro, 2:1 9-20, p. 15.  
292 Gibb – Michalak [1996] p. 193. 
293 Pecequilo, Cristina Soreanu – Carmo, Corival Alves do (2011) Models of South American Integration and 

Brazil’s International Projection Strategies In: Proceedings of the 3rd ENABRI, São Paulo 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000100057&lng=en&

nrm=iso (2013-11-18) p. 3.  
294 Kollár [1996] p. 21. 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000100057&lng=en&nrm=iso
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000122011000100057&lng=en&nrm=iso
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¼½¾ A régi regionali¿ÀÁÂ ÃÄÅÆÇÈAmerikában
 

A regionalizmus összetett és ellentmondásos jelenség. Polányi Károly munkájára295
 alapozva 

a regionalizmus történetileg elemezhet  a politikai autoritás és a piac logikája közötti viszony 

alapján. Hiszen a világ regionalizált, de az emögött meghúzódó logika és tartalom változik. A 

régi regionalizmust a II. világháborút követ  protekcionista rendelkezésekkel és az ún. 

beágyazott liberalizmussal kapcsolhatjuk össze.296
 Ebben az id szakban a politikai gazdaság 

hajtóereje egyfel l a piacb vítés logikája, másfel l a politikai ellen rzés (protekcionizmus) 

szükséglete volt. A kialakuló nemzetközi rendben egy beavatkozó, protekcionista államszerep 

lett jellemz , amely korlátozta a piaci er ket. Így a régi regionalizmus a protekcionista régió 

logikáján nyugodott.297
 A GATT 19Ő7 után ugyan kötelez vé tette a legnagyobb kedvezmény 

elvét, de kivételt engedett az árupiaci szolgáltatások, a korlátozó üzleti gyakorlatok és a 

nemzetközi beruházások terén is, ha a hazai szociálpolitika érdeke úgy kívánta. Az 1990-es 

évek elejéig 98 megállapodást jelentettek be a GATT XXIV. cikke alapján, melyek közül csak 

hat felelt meg teljesen a GATT szabályainak.298
 

Az 1960-as években Latin-Amerika a regionalizmusban a piacok kiterjesztésének hatékony 

stratégiáját, az Észak-Amerikától való függ ség csökkentésének lehet ségét és “a Dél 

«kollektív önellátásra» irányuló stratégiájának alapvet  elemét” 299
 látta.  

A második világháború és az azt követ  rövid id szak annyiban kedvez  volt a latin-amerikai 

gazdaságnak, hogy els dleges termékei (kakaó, cukor, hús etc.) piacra találtak a háború 

sújtotta és pusztította országokban. Ám az Amerikai Egyesült Államok és az európai országok 

a háború után gyors visszarendez désre és felzárkózásra törekedtek mez gazdasági és ipari 

szektoraikban – ami negatívan hatott a latin-amerikai export alakulására. Latin-Amerika 

jelent s népességnövekedést mutatott a tárgyalt id szakban és hiánnyal küzdött a tartós 

fogyasztási cikkek és a t kebefektetések terén. A kis piacok b vítése és a versenyképesség 

javítása céljából alakult meg 1960-ban a Latin-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás 

(ALALC). 

295 Polányi Károly (200Ő) A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Budapest: Napvilág Kiadó 
296 Spindler, Manuela (2002) New Regionalism and the Construction of Global Order. In: CSGR Working Paper  

92:02.  p. 3.  
297 Spindler [2002] p. 5.  
298 Srinivasan, T.N. (1996) Regionalism and the World Trade Organisation: is Non-discrimination Passé? In: 
Yale University: Economic Growth Center Discussion Paper Nr. 767. p. 4. 

http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp767.pdf (2014-03-31)  
299 (saját fordítás) “an essential component of the South’s strategy of ‘collective self-reliance’” In: Braveboy-

Wagner, Jacqueline Anne (2009) Institutions of the Global South. London: Routledge, p. 114. 

http://www.econ.yale.edu/growth_pdf/cdp767.pdf
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Ö×ÔØÙÚAmerikai Szabadkereskedelmi Társulás
Asociación Latinoamericana de Libre Comércio (ALALC) 

Latin American Free Trade Association (LAFTA) 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

1960. február 18-án írták alá Argentína, Brazília, Chile, Mexikó, Paraguay, Peru és Uruguay 

erre felhatalmazott képvisel i a szervezetet létrehozó montevideói szerz dést.
300

 1961-ben 

Kolumbia, 1962-ben Ecuador, 1966-ban Venezuela és 1967-ben Bolívia is csatlakozott.301
  

A szerz désben lefektetettek értelmében a Társulás általános célja a termelési tényez k jobb 

kihasználására, a fejlesztési tervek jobb összehangolására irányult. A felek hangsúlyozták a 

nemzetközi okmányokból ered  kereskedelemre vonatkozó kötelezettségvállalások teljesítését 

és tiszteletben tartását és a relatív alacsonyabb gazdasági fejlettségű tagországok 

kompenzálását. A tagok hivatottak el nyben részesíteni a zónán302
 belüli kereskedelmet, 

(mez gazdaság és ipar területén egyaránt) a természeti er források lehet  legjobb 

kihasználására és a vidéki lakosság életszínvonalának javítására törekedni. 

Az alapító szerz dés konkrét határid ket is tartalmaz (II. fejezet). A közösség a szerz dés 

életbe lépését l (vagyis miután a tagok valamennyien ratifikálták) számított 12 éven belül 

akart elérni a szabadkereskedelmi övezet szintjére. Ez a szerz d  felek közötti importtal 

szemben érvényben lév  valamennyi korlátozás (vám és minden egyéb azonos hatású fiskális, 

monetáris vagy árfolyamjellegű korlátozás) fokozatos lebontását jelentette. A célkitűzéseket 

rendszeres id közönként tartott tárgyalások eredményeként kellett elérni. A szerz dés Ő. 

cikke rendelkezik az ún. közösségi jegyzék összeállításáról. Ez a lista hivatott felvázolni a 

közös, kollektív döntés alá tartozó korlátozások eltörlési ütemét egy 12 éves ciklusban. A 

jegyzék összeállításakor olyan termékeket kellett figyelembe venni, melyek aránya az 

intraregionális kereskedelemben a 3. év végére legalább annak egynegyedét, a 6. év végére 

legalább felét, a 9. év végére minimum a háromnegyedét, míg a ciklus végére annak 100%-t 

teszi ki (7. cikk). A közösségi listák az alapító okirat értelmében véglegesek és 

300 Az integrációs szervezet bemutatását az eredeti szerz dés (Tratado de Montevideo 1960) elemzése alapján 
végzem. http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/tratados/trat12859.htm (2012-10-28)  
301  Érdekesség, hogy 1962-ben Kuba is benyújtotta felvételi kérelmét a szervezethez. Ezt azonban a kubai 
gazdasági rendszer és az 1960-as montevideoi szerz dés összeegyeztethetetlenségére hivatkozva elutasították. A 
döntés felettébb problematikus, hiszen az alapító okirat ő8. cikke értelmében az ALALC valamennyi latin-

amerikai ország számára nyitva áll. Edler, Christoph (2013) Die Integration der Südamerikanischen Staaten 
durch den Mercosur. München: Utz. p. őő.  
302 A szerz dés – mint annak elején szerepel – zóna alatt a tagországok összességét érti. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/tratados/trat12859.htm
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visszavonhatatlanok. (8.cikk). A közösségi mellett a szerz dés rendelkezik valamennyi 

tagország esetében egy nemzeti jegyzék kialakításáról is. Ez azon termékek folyamatosan 

b vül  listáját jelentette, melyek esetében az adott tagország valamennyi másik tagnak 

garantálja a vámkedvezményt. Az ő. cikk kimondja, hogy minden szerz d  félnek legalább 

évente a harmadik féllel szemben alkalmazott korlátozásai súlyozott átlaga 8%-nak megfelel  

mértékű csökkenést kell jóváhagynia a Társulás tagjai számára – egészen a teljes eltörlés 

eléréséig. A pontos meghatározásokat, számítási módszereket, szabályokat és eljárásokat a 

szerz dés Protokoll fejezete tartalmazza. A nemzeti jegyzék minden év január 1-jével lép 

életbe, els  alkalommal pedig a szerz dés ratifikálásával egy id ben (6. cikk). Ellentétben a 

közösségi jegyzékkel a nemzeti listák visszavonhatóak és módosíthatóak – különlegességük 

volt továbbá, hogy kétoldalú tárgyalásokat kellett folytatni összeállításukról, ám az abban 

foglalt kedvezmények automatikusan valamennyi tagországra alkalmazhatóak voltak.  

Igazságos versenyfeltételeket kellett teremteni és a tagoknak er feszítéseket tenniük 

behozatali és kiviteli rendszereik harmonizálására – annak érdekében, hogy megkönnyítsék az 

integráció kiterjesztését és fokozzák – különösen az ipari termelés területén – gazdaságaik 

kiegészít  jellegét. (15. cikk) 

A 32. cikk szól azokról a pozitív el nyökr l, melyek a viszonylag alacsonyabb gazdasági 

fejlettségű és fejl désű tagországok növekedésösztönzését hivatottak szolgálni. Esetükben 

lehet vé kell tenni a fizetési mérleg váratlan egyenl tlenségeinek korrekcióját, pénzügyi és 

technikai jellegű segítséget kell nyújtani, valamint ösztönözni a f ként nyersanyag-

feldolgozáson alapuló iparosítást.  

 

Az integráció szervezeti alapformái: 

A szerz dés 33. cikke rendelkezik a Társulás szerveir l. Ezek az alábbiak: a szerz d  felek 

Konferenciája (Konferencia), és az Állandó Végrehajtó Bizottság (Bizottság).  

A Konferencia a Társulás legf bb szerve, mely meghatározza annak politikai irányvonalát. 

Kötelezettsége a szerz dés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges szabályok lefektetése, új 

irányelvek elfogadása. Alapvet en évente egyszer, rendkívüli esetben bármikor ülésezhet. Ez 

a testület hagyja jóvá a Bizottság éves munkaprogramját, a költségvetést és megállapítja 

valamennyi fél ahhoz való hozzájárulását; megválasztja minden alkalommal a saját üléseit 

lebonyolító elnököt és az alelnököket, valamint a Bizottság ügyvezet  titkárát. A 

Konferencián minden küldöttség egy szavazattal rendelkezik (35.cikk), és évente más 

tagországban ülésezik (36.cikk).  
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A Bizottság a Társulás állandó végrehajtó szerve, a szerz dés rendelkezéseinek betartása 

felett rködik. A Bizottságnak a szerz dés életbe lépését követ  60 napon belül meg kell 

alakulnia, székhelye Montevideo (45.cikk). Ez a testület hagyja jóvá a Konferencia éves 

programját és költségvetését és képviseli a Társulást harmadik féllel szemben 

(megállapodások és egyéb közjogi és magánjogi aktusokban); a Konferencia üléseire 

beszámolókat készít és a rá hagyott ügyekben döntési és végrehajtási feladatokat lát el 

(39.cikk). 

 

Az integráció mechanizmusa: 

A szerz dés legizgalmasabb része a doktori dolgozat szempontjából a döntési mechanizmust 

szabályozó cikkek. A Konferencia csak akkor hozhat döntéseket, ha legalább a szerz d  felek 

kétharmada jelen van, és döntéseit az els  két évben legalább kétharmados igen-szavazati 

aránnyal, ellenszavazat nélkül kell meghoznia (37-38. cikkek).
303

 

A Társulás teljes körű jogi személyiséggel rendelkezik. A szerz dés (46.cikk) külön kiemeli a 

szervezet alábbi kompetenciáit:  

ß szerz dést köthet, 

ß szerezhet ingó- és ingatlan vagyont céljai elérése érdekében, 

ß részt vehet jogi eljárásban, 

ß pénzeszközökkel rendelkezhet bármely valutanemben és szükség esetén 

átcsoportosításokat hajthat végre.  

 

Az integráció történeti mérlege: 

Az ALALC esetében kezdetben megfigyelhet  volt némi mérsékelt regionális kereskedelmi 

növekedés – ez egy id re tehet  az importhelyettesít  iparosítás válságával és az Európa és az 

Egyesült Államok közötti kereskedelemélénkülés id szakával. 1960-ban 8% volt a blokkon 

belüli kereskedelem, ez 197ő-re szerény növekedéssel 13,6 % lett, de ez is els sorban a korai 

évek vámtarifa-csökkentésének volt köszönhet .304
 Az egyes tagországok teljesítményében 

azonban jelent s különbségeket figyelhetünk meg: Mexikó a kezdetekt l fogva jelent s 

kereskedelmi többletet tudott felmutatni. Brazília a kezdeti krónikus deficitjét többletté 

formálta, míg Argentína ingadozó teljesítményt nyújtott. A kisebb országok – Chile, Bolívia, 

Ecuador, Peru és Uruguay – regionális kereskedelmi mérlegét végig deficit jellemezte. 

303 A tartózkodás nem min sül nemnek, a távolmaradás pedig nem tartózkodás.  
304 Valvis [2008] p. 7.  
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Egyedül Kolumbia volt képes az el jel megfordítására.305
 A regionális kereskedelem 

struktúrájában azonban nem következett be lényegi változás. Ez különösen szembetűn , ha 

országpárokra lebontva szemléljük a külkereskedelmet. A legfontosabb kereskedelmi 

forgalmat Brazília-Argentína, Argentína-Peru és Argentína-Chile relációjában figyelhetjük 

meg.
306

 A kisebb országok exportja többnyire néhány országra korlátozódott, míg a 

nagyobbak jobban ki tudták használni a regionális piac lehet ségét.  

1966-ban változtattak a szervezeti modellen, s a montevideoi protokollban felállították a 

külügyminiszterek állandó tanácsát (Tanács) mint legfels bb szervet.307
 Ám ez sem 

eredményezett átüt  változást, és hamar világossá vált, hogy az eredetileg célként kitűzött 12 

éves határid  (a szabadkereskedelmi övezet létrehozására) nem tartható. A tagok 1969-ben a 

caracasi protokollban rendelkeztek a határid  20 évre, azaz 1980. december 31-re történ  

módosításáról. 

Korlátozó er vel bírt a szervezet fejl dése szempontjából, hogy a megállapodás csak az 

árucserére korlátozódott és nem terjedt ki a szolgáltatások, infrastruktúra, mez gazdasági 

politikák, külföldi befektetések, mez gazdasági politika, fizetési mérleg és közös küls  

vámtarifa kérdésköreire és egyéb a gazdasági, szociális és politikai koordinációt érint  

elemekre. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy számos a szerz désekben még nem 

megnevezett célkitűzés és intézkedés ma is csak az ún. harmadik generációs szerz désekben 

jelenik meg, s csak az utóbbi években nyert egyértelműen prioritást.  Emellett a tárgyalt 

id szakban maga a GATT is els sorban az árukra vonatkozó megállapodásokra koncentrált, 

míg a szolgáltatások, szabadalmak etc. csak 199Ő-gyel, a Világkereskedelmi Szervezet 

(WTO) megalakulásával lettek meghatározó elemek. 

A gazdasági koordináció hiánya és az alkalmazni kívánt mechanizmusok és határid k 

merevsége is problémát okozott. Az ALALC alapszerz désében lefektetett eljárások 

valójában a tagországok autonómiájának meg rzését jelentették.308
 A kereskedelempolitika 

harmonizációjára és a külföldi t ke kezelésére vonatkozó cikkeket, akárcsak az iparpolitikák 

koordinációjára vonatkozó intelmeket pusztán politikai szándéknyilatkozatokként kezelhetjük. 

Azok teljesítése vagy nem teljesítése az adott tagország jóhiszeműségének függvénye volt. A 

szerz dés pedig különböz  értelmezésekre adott lehet séget az egyes kormányok esetében.  

305 Janka, Helmut (197ő) ALALC: ¿Ilusión o posibilidad? In: Nueva Sociedad..19-20: jul-oct., p. 8.  
306 Janka [1975] p. 9. 
307 Billion, Jean-Francis (1996) The Process of Latin American Integration. In: Federalist. A Political Review. 

38:1., p. 29. 
308 Janka [1975] p. 5. 
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Így Argentína, Brazília és Mexikó a szerz désben alapvet en a kereskedelem 

liberalizációjának eszközét, a tagországok piacaira való könnyebb bejutás lehet ségét látta (1. 

és 3. cikk).  A kisebb országok egy közös iparosítási stratégiát szerettek volna megvalósítania 

a Társulás keretein belül (Preambulum, 10., 1ő. és 16. cikkek) és a fejl dés új, lényegi 

impulzusaként értelmezték az integrációt. Eduardo Frei Montalva chilei elnök ennek 

szellemében – karöltve a CEPAL-t irányító Raúl Prebisch-sel és az Amerika-közi Fejlesztési 

Bank élén álló Felipe Herrerával – javaslatot tett az ALALC közös piaccá alakítására309
. A 

próbálkozás azonban elbukott. 

1968-ban a második közösségi jegyzék összeállításában sem tudtak megegyezni a tagállamok, 

s annak kihirdetését 197Ő. december 31-ig felfüggesztették. Ugyanilyen határid vel a nemzeti 

jegyzékek esetében a garantált vámkedvezmények csökkentési ütemét az eredetileg kitűzött 

8%-ról 2,9%-ra módosították.310
 Ezzel a montevideoi szerz dés egyik alap 

kötelezettségvállalása és célkitűzése került veszélybe. 1969 után tulajdonképpen a nemzeti 

jegyzékek nyújtotta vámkedvezmények eltűntek. A szerz désben felvázolt integráció 

megbénult.  

A kisebb tagállamok mindezt úgy élték meg, hogy az integráció ilyen formában pusztán a 

nagyobb, er sebb gazdaságok érdekeit szolgálja. Ezen kisebb országok közös fellépése 

vezetett egy új szubregionális integrációs szervezet (Andok Paktum) létrehozásához 1969-

ben, mely a hasonló gazdasági fejlettségű és adottságú országokat próbálta tömöríteni. Az ily 

módon összefogó államok valamennyien hittek abban, hogy a regionális integrációhoz 

szubregionális kezdeményezéseken keresztül vezet az út. A végs  cél a regionalizmus 

megvalósítása volt a térségben, így továbbra is tagjai maradtak a Latin-amerikai 

Szabadkereskedelmi Társulásnak. 

Az ALALC 20 éves történetét jelent s politikai és gazdasági változások kísérik végig a latin-

amerikai országokban. Válságok és katonai puccsok sora (Argentína:1962, 1966, 1967; 

Brazília:196Ő; Uruguay és Chile: 1973) jellemzi ezt a két évtizedet. A katonai rezsimek 

többsége a liberalizáció felé mozdult el a pozitív kereskedelmi mérleg reményében. Az 

ALALC kudarcának okai között tehát fontos szerepet játszott, hogy a blokkon belül hiányzott 

a valódi érdekl dés és motiváció az iparilag valamelyest fejlettebb és nagyobb országok 

309 B vebben: Pinedo C., Javier (2009) Felipe Herrera y su Proyeto de Integración Latinoamericana: Apuntes 
para una Biografía Intelectual In: Universum 24:1 p. 162-180.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762009000100010&lng=es&nrm=iso (2013-

11-18) 
310 Janka [1975] p. 6.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762009000100010&lng=es&nrm=iso
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(Argentína, Brazília, Mexikó) részér l, hogy valóban egy nagyobb, versenyképes piacot 

alakítsanak ki. Ironikus módon a magánszektor az állami szektornál jóval több egyeztetést 

folytatott egy esetleges közös magánszektor kiépítésér l.311
 Az állami szektort ez a 

kormányok szoros kompetenciája miatt nem jellemezte, hiszen mindenki a saját országába 

próbálta csábítani az észak-amerikai vagy európai FDI t két.  

A regionális integráció kiépítése annak megakadása után, szubregionális formában próbált új 

er re kapni.  

A SELA (197ő) és az ALADI (1981) megalakulása valójában az ALALC hibáira adott 

válaszként értelmezhet k. Lazább keretekkel, kevésbé merev szabályozással próbáltak új 

formát adni a latin-amerikai regionalizmusnak. Az ALALC minden hibája ellenére – még ha 

kis mértékben is – de el relépést jelentett a hagyományosan igen alacsony intenzitású 

intraregionális kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése terén. Az más kérdés, hogy a célként 

kitűzött szabadkereskedelem helyett sokkal inkább egy preferenciális övezetet valósított 

meg.
312

 

 

Középåamerikai Közös Piac 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
Central American Common Market (CACM) 

 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

1824-ben Közép-Amerika még egy egységes föderáció formájában vívta ki függetlenségét. 

Az ezt követ  heves polgárháborúk hatására azonban 1838-ban felbomlott. 1951-ben egy 

külügyminiszteri találkozó keretében Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras és 

Nicaragua államai aláírták az ún. San Salvador-i Chartát (Carta de San Salvador)
313

. Ezzel 

1951. október 14-én megalakult a Közép-amerikai Államok Szervezete (Organización de 

Estados Centroamericanos, ODECA). Ez a tagországok közötti szálak er sítésével és a 

szociális-gazdasági, valamint kulturális fejlesztések révén a politikai koordináció el segítését 

tűzte zászlajára. A szervezet székhelye 19ő6-tól San Salvadorban található. A politikai 

együttműködés mellett gazdasági törekvések is jelentkeztek az összefogásra. Az ODECA a 

311 Valvis [2008] p. 7.  
312 Salgado, Germánico (1986) El Grupo Andino: problemas y perspectivas. In: Estudios Internacionales. 17:68. 

p. 459-492. http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15841/16327 (2013-11-14) p. 460. 
313 http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=991&Idm=1&IdmStyle=1 (2013-12-30)  

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15841/16327
http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=991&Idm=1&IdmStyle=1
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megalakulását követ  tíz évben fontos szerepet töltött be a közép-amerikai kooperációs 

folyamatokban. Olyan területeken kezdeményeztek közös cselekvéseket és fellépést, mint
314

:  

é a közlekedési jelz táblák egységesítése 

é oktatási programok 

é vámeljárások 

é kulturális politika 

é az ipari rendszer integrációja 

é multilaterális kereskedelmi megállapodások.  

Ezen törekvések mind a Közép-amerikai Közös Piac (MCCA) kialakításának el zményét 

jelentették, melyet végül 1960 decemberében indította útjára El Salvador, Guatemala, 

Honduras és Nicaragua. A Közép-amerikai Integráció Általános Szerz dése315
 – vagy más 

néven – a managuai szerz dés 1961. június Ő-én lépett életbe. 1962 nyarán Costa Rica is 

csatlakozott a szervezethez. Az MCCA f bb célkitűzései az alábbiak voltak: 

a) szabadkereskedelmi övezet létrehozása 

b) vámunió kialakítása 

c) a monetáris és fiskális együttműködést el segít  gazdasági unió 

d) az infrastruktúrahálózat fejlesztése a befektetések megkönnyítésére 

e) a hagyományos exporttermékek védelmében közös kereskedelem-politika a harmadik 

országokkal szemben. 

 

Az integráció szervezeti alapformái: 

Az MCCA bels  szerkezete a nemzetközi szervezetekre jellemz  klasszikus formát mutatta. 

A gazdasági minisztereib l álló Közép-amerikai Gazdasági Tanács alkotta az irányító 

szervet (20. cikk). A tagországok egy-egy delegáltja és egy-egy póttagja által formált 

Végrehajtó Tanács kivitelezte az el bbi határozatait (21. cikk). Az adminisztratív szerv a 

Titkárság volt, melynek élén a Gazdasági Tanács által – 3 évre – megválasztott f titkár állt. 

A Titkárság székhelye Guatemala lett (22. cikk).   

Az integráció mechanizmusa: 

Az MCCA a lapvet en a rendszeres miniszteri találkozókra épült, valamint a központi bankok 

elnökeinek konzultációira. 

314 http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx (2013-12-30) 
315 MCCA alapító szerz dés: http://www.sice.oas.org/trade/camers.asp (2014-04-30) 

http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx
http://www.sice.oas.org/trade/camers.asp
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Döntéshozatal el tt a Végrehajtó Tanács egyhangú döntéssel határozza meg, hogy az adott 

kérdésben valamennyi tag egyidejű szavazásával vagy egyszerű többséggel is határozhatnak-e 

a tagok (21. cikk). Mind az alapító szerz dés, mind pedig az ebb l fakadó döntések tagállami 

szintű érvényesítéséhez szükséges volt azok bels vé tétele és valamennyi tagország általi 

ratifikációja (30. cikk). 

 

Az integráció történeti mérlege: 

Az MCCA létrejötte összetett hatással volt az abban résztvev  országok gazdaságára. A 

kitűzött célok ösztönözték az iparfejlesztést, hozzájárultak a termelés diverzifikációjához és 

szorosabbra fűzték az érintett gazdaságok közötti kapcsolati szálakat. A néhány kivétellel 

valamennyi termékre el irányzott szabadkereskedelem jelent s b vülést képviselt a korábbi 

bi- és multilaterális megállapodásokhoz képest. Az intraregionális export 1960-ban 30 millió 

USD-t, 1970-ben 286 millió USD-t tett ki, 1980-ra pedig elérte a 1100 millió dollárt.316
 A 

térségben megvalósuló szabadkereskedelmi övezet volt az egyik viszonylagos sikere a 

szervezetnek. A közös vámtarifa kialakítása és az iparosítás er sítése terén már nehezebben 

ment a megállapodás. A MCCA bels  iparát véd  közös, magas vámok bevezetése 1969-ig 

húzódott. Egy 1961-ben bevezetett, a tagok egymás közötti kifizetéseit egyszerűsít  

kompenzációs rendszer a szervezeten belüli kereskedelem mellett átmenetileg a turizmus 

élénkítésére is hatással volt.  Az MCCA történetének els  évtizede alapvet en kedvez nek 

értékelhet , holott már ekkor is adódtak problémák, s az alapító szerz désben kitűzött 

határid t nem sikerült teljesíteni. A szabad munkaer piac és t kepiac létrehozását 1970-re 

irányozták el  a tagok. Jóllehet a közép-amerikai államok még 1969-ben is egymással 

versenyeztek a külföldi t ke megszerzéséért.317
 Az egyes tagországokban jelentkez  politikai 

instabilitás sem kedvezett az integrációnak. Honduras például, mint a legszegényebb ország a 

közös piaci kezdeményezésben egyoldalúan korlátozta a szabadkereskedelmet. Az ország 

kormánya 1969-ben földreformot hirdetett és tervbe vette a külföldi tulajdonban lév  

hondurasi földek kisajátítását. El Salvador már ekkor jelent s túlnépesedéssel küzdött, és 

mintegy 300 ezer – többnyire a mez gazdaságból él  – salvadori élt Hondurasban. A 

földreform így súlyos politikai problémákat indított el a két ország között, mely a 

316 Gutiérrez, Francisco de Paula (198ő) América Latina 1978-198Ő: una región en crisis. In: Integración 
Latinoamericana 1985: 4. p. 4.  
317 Inotai, András (1973) A Közép-amerikai Közös Piac: a fejlődő országok közötti integráció egy példája. 

Budapest, Tanulmányok fejl d  országokról ő1. p. 11. 
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„futballháború” néven ismert incidensként vált híressé.318
 Politikai, katonai konfliktusok 

akadályozták tehát a térség és az integráció fejl dését. Az 1970-es években a nemzetközi 

válsághelyzet fokozódásával csak sűrűsödtek a problémák. A kávé árának emelkedése az 

1975-ös brazil fagyok miatt átmenetileg valamelyest kitolta az olajválság negatív hatásainak 

lecsapódását. 1978-80 körül azonban a kávé világpiaci árának csökkenése, az második 

olajárrobbanás és az emelked  kamatok már közvetlenül éreztették hatásukat Közép-

Amerikában. Az er források szűkössége, a munkaer  képzetlensége és a lehet ségek 

korlátozottsága miatt a térség piaca nem tudott valódi b vülést felmutatni és nem tudta a 

kitűzött célokat megvalósítani. Az 1980-as évek válságid szaka alatt az intraregionális 

kereskedelem több mint ő0%-kal visszaesett.
319

  

1990-nel új id szak köszöntött be a szervezet életében, az újjászervezés és az újraélesztés 

jegyében akarták a közép-amerikai gazdasági és társadalmi integrációs folyamatokat er síteni. 

Miután 1969-ben Honduras kilépett a szervezetb l, visszaintegrálása csak 1992-re valósult 

meg. Ekkor a legproblémásabb területeken, Nicaraguában és El Salvadorban is kezdtek 

normalizálódni az állapotok. Guatemala példáját követve megindult az alkotmányos 

konszolidáció. Az 1990-es évek derekán a térségben a stabilitás megteremtése és a strukturális 

kiigazítások jelentették a legnagyobb kihívást.  

Ugyanakkor a térség országai tartottak Mexikó Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 

Övezethez (North American Free Trade Agreement - NAFTA) való csatlakozásától, hiszen ez 

nagyban módosította a közép-amerikai államok Kanadába és Egyesült Államokba irányuló 

exportját. Ezen félelmük a MCCA meger sítésére ösztönözte az érintett országokat. 1991-ben 

újjáélesztették a Közép-amerikai Államok Szervezetét (Organización de Estados 

Centroamericanos – ODECA), létrehozták a Közép-amerikai Parlamentet (PARLACEN), 

közös cselekvési tervet fogadtak el a mez gazdaság területén és 1993-es hatálybalépéssel 

döntöttek egy Közép-amerikai Bíróság felállításáról. 

Az újításokat és változásokat az 1991 decemberében az ODECA utódszervezeteként létrejöv  

Közép-amerikai Integrációs Rendszer (SICA – Sistema de la Integración Centroamericana) 

kereteiben egyesítették. A SICA részletes bemutatását az Új regionalizmus fejezet 

tartalmazza.  

318 Inotai [1973] p. 9.  
319 Billion [1996] p. 35.  
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Pacto Andino (PA)  

Andean Pact (AP) 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

Az Andok Paktum létrejöttét egy intenzív, két éves egyeztetési és tárgyalási sorozat el zte 

meg, melyet az ALALC gyakorlatban jelentkez  nehézségei inspiráltak. Bolívia, Chile, 

Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela vezet i úgy vélték, hogy a Latin-amerikai 

Szabadkereskedelmi Társulás valójában a közösség nagyobb és iparosodottabb országainak 

kedvez. Germánico Salgado jó összefoglalását adja azoknak az okoknak és feltevéseknek, 

melyek az Andok Paktum megszületéséhez vezettek.320
 A fentebb említett országok úgy 

vélték, hogy: 

1. a kereskedelmi trendek er teljesen polarizálódnak a Társulás nagyobb országaiban. 

2. szükséges a tárgyalási- és alkupozíció er sítése a kis és közepes méretű tagországok 
körében. 

3. változtatni kell a túl szigorú, verseny alapú integrációs formulán és annak nehézkes és 
lassú megvalósításán. 

4.  az integrációnak egy közös programon, közös politikai irányvonalon kell alapulnia. 

5.  a nagyobb tagországok szisztematikusan ódzkodnak a montevideói szerz dés 
alapvet  módosításától. 

6. a kevésbé heterogén országok összefogása esetén az integráció folyamata gyorsítható. 

1966 augusztusában a nehézkesen formálódó ALADI teljesítményével elégedetlen hat ország 

vezet je aláírta az ún. bogotai deklarációt. Ebben hivatalosan is kijelentik, hogy mélyreható 

irányváltás szükséges Latin-Amerika integrációs folyamatában.
321

 A közös fellépést (joint 

action) végig az ALADI keretein belül vélik megvalósíthatónak, ekkor még külön szervezet 

létrehozása nélkül. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Venezuela 1966-ban, Bolívia pedig 

1967-ben vált a Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás tagjává. Jóllehet az ezt követ , 

1967 tavaszán megszületett össz-dél-amerikai deklaráció a közös piac irányába tett 

el relépésr l puszta formaiság volt, s nem hozott lényegi fejl dést.   

Az Andok Paktum alapjait az 1969. május 26-án megkötött cartagenai szerz dés fektette le. 

A szubregionális megállapodást Bolívia, Chile, Ecuador, Kolumbia és Peru kormányf i írták 

320 Salgado [1986] p. 459-492.  
321  Vilela Espinosa, Anna – Bernedo Alvarado, Jorge (2012) Andean Common Market. Alphen/Rijn: Kluwer 

Law International p. 12. 
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alá. Venezuela ugyan végig részt vett az el készít  tárgyalásokban, végül nem csatlakozott az 

alapító okirathoz. A szerz dés annak 110. cikke értelmében 1969. október 16-án, a harmadik 

tagország általi ratifikálásával lépett hivatalosan is életbe.  

Az Andok Paktum megszületésével az abban résztvev  országok ALADI-ban való tagsága 

nem szűnt meg. A Paktum egy az ALADI regionális keretein belül létrejött 

szubregionális egység lett. Ennek hangsúlyozása különösen fontos és erre számos 

alkalommal visszatérek még a disszertációban. Úgy tűnik ugyanis, hogy néha még a téma 

releváns kutatói is megfeledkeznek err l, s egymással párhuzamosan futó integrációs 

szervezetek halmazáról beszélnek.
322

 Holott a regionális rétegz dés vagy halmozódás 

alapvet en nem párhuzamos és kompetitív jellegű Latin-Amerikában. A szubregionális 

szervez dések alapvet  célja a latin-amerikai integráció folyamatának támogatása és nem 

azzal verseng  törekvések életre hívása. 

A cél alapvet en a vámunió létrehozása, a tarifális és mennyiségi korlátozások fokozatos 

eltörlése volt 1980-ig (45. cikk). A közös küls  vámtarifa bevezetése a nem Andok Paktum-i 

országokból érkez  termékekre volt el irányozva, melyek nem tartoztak az ALALC keretében 

már meglév  preferenciális vámtarifa alá (61. cikk).  Ennek terén f leg Kolumbia, Peru és 

Venezuela tett jelent s el relépéseket. 1970 végére megszületett a minimális vámtarifára 

vonatkozó megállapodás. Bolívia és Ecuador alacsonyabb fejlettségi szintje miatt több id t 

kapott ennek bevezetésére (Ő6. cikk) és 198ő-ig valamennyi tagország esetében érvényben 

maradhattak a vámtarifa-megállapodás hatálya alá nem tartozó kivételes termékek listái (őő. 

cikk).  

Az Andok Paktum alapításakor döntöttek az ún. szektorális ipari fejlesztési programok 

indításáról is (32-22. cikk). Ezen akciók keretében a Paktum országaiban még nem el állított 

ipari résztermékek gyártását akarták bevezetni, s tarifális- és import-korlátozások nélkül 

áramoltatni a tagországok között. A szektorális ipari programok alá nem tartozó új termékek 

el állítására pedig Bolíviában és Ecuadorban terveztek gyárakat felállítani (61. cikk). Az itt 

felvázolt elképzelés a kiegyensúlyozott regionális növekedést hangsúlyozta és nem az 

ALALC esetében megismert piaci er k által meghatározott iparág-telepítést. 

 

322 Malamud, Andrés – Gardini, Gian Luca (2012) Has Regionalism Peaked? The Latin American Quagmire and 

its Lessons. In: The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 47:1., p. 116-133. 
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Az integráció szervezeti alapformái: 

A tényleges munkákat az alapító szerz dés ratifikációját követ en egy hónapon belül a 

Bizottság, majd a Tanács felállításával útjára is indították. A szervezet hivatalos székhelyévé 

Limát választották. Eredetileg tehát az Andok Paktum két f  szervvel rendelkezett. A 6. cikk 

értelmében a Bizottság a Paktum legf bb szerve, melyet minden tagországból egy képvisel  

alkot, akik egy-egy szavazattal rendelkeznek. Feladata a cartagenai szerz dés céljainak 

megvalósítása. Ennek érdekében jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a Tanács javaslatait és 

kinevezheti és visszahívhatja annak tagjait (7. cikk). 

A Tanács a Paktum technikai és adminisztratív szerve, melyet három, a Bizottság által 3 évre 

megválasztott tag alkot (13. cikk). Feladata a bizottsági döntések végrehajtása, melynek 

érdekében a Tanács egyhangú döntésekkel határozatokat is hozhat és javaslatokat tehet a 

Bizottság felé (1ő. cikk). 

A 19-22. cikkek számos, a Tanács munkáját támogató konzultatív tanácsadó bizottság 

felállítását mondták ki az alábbi területeken: monetáris- és árfolyam-politika, pénzügy, 

fiskális politika, külkereskedelem és turizmus.   

1979-ben a nemzetközi szervezetekre jellemz  klasszikus Tanács-Bizottság intézményi 

struktúra mellett megalakult az országonként egy bíróból álló Andoki Bíróság is. Ezzel egy 

évben ült össze el ször a pusztán konzultatív szerepkörrel felruházott Andok Parlament és a 

Külügyminiszterek Andoki Tanácsa. Az Andoki Bíróság a valóságban csak 198Ő-ben kezdte 

meg működését. A Bíróság javaslatokat tehetett tagországi bíróságoknak a paktumi normák 

egységes alkalmazása céljából, emellett jogosult volt a a bizottsági döntések hatályon kívül 

helyezésére, ha azok nem feleltek meg a cartagenai szerz dés támasztotta általános jogi 

feltételeknek, és megítélhette, hogy egy adott tagország teljesíti-e paktumi kötelezettségeit.323
   

Az integráció mechanizmusa: 

A Tanács mint legf bb szerv döntéseinek meghozatalához általában a kétharmad arányú igen 

szavat volt szükséges – ahol a tartózkodás igenlésnek számított (11. cikk).  

A Bizottság döntései és a Tanács egyhangú szavazással meghozott határozatai, majd kés bb a 

Bíróság döntései elméletileg közvetlen alkalmazhatóságúak voltak az egyes tagországokban 

és nem szorultak a nemzeti törvényhozás ratifikációjára ahhoz, hogy er re emelkedjenek. A 

323 O’Keefe, Thomas Andrew (1996) How the Andean Pact Transformed  Itself into a Friend of Foreign 

Enterprise. In: The International Lawyer 30:4. p. 811-824. p. 815.  
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gyakorlatban azonban mindez nem valósult meg, s az egyes döntések tagországi jogalkotásba 

való beépítése igenis akadályokba ütközött.   

 

Az integráció történeti mérlege: 

A Paktum els  évei igen sikeresnek voltak mondhatók: élénkül  kereskedelemmel, közös 

ipari programokkal, valamennyi tag számára – többé vagy kevésbé – de kedvez  

eredményekkel. 1973-ban Venezuela is csatlakozott a szervezethez.  

3. ábra: Az intraregionális kereskedelem alakulása324 

 

 

 

 

 

F leg a késztermékek intraregionális kereskedelme n tt látványosan az els  öt évben. 

Felvázolásra került három iparfejlesztési terv is (egy fémipari, egy petrokémiai és egy 

autóipari) – ám ezek megvalósulása igen részleges volt.  

Az 1960-as évek második felében, a Paktum megalakulásával egy id ben kezdett formálódni 

az Andoki Fejlesztési Társaság (Corporación Andina de Formento – CAF), mely ténylegesen 

1970-ben kezdte megműködését Caracasban. A Társaság egy többfunkciós bank és 

ügynökség szerepét töltötte be, f  célkitűzései az intraregionális kereskedelem és a 

befektetések ösztönzése valamint az alapfejlesztés voltak. A CAF alá tartozott az import-

export-szolgáltatóknak kölcsönt nyújtó Andoki Kereskedelem-finanszírozási Rendszer 

(Sistema Andino de Financiamiento al Comercio – SAFICO). 

1976-ban Bogotában felállították az Andoki Tartalékalapot, mely a monetáris, árfolyam-

politikai és pénzügy-politikai harmonizációt hivatott er síteni a Paktum országaiban és a 

fizetésimérleg-problémákkal küzd  tagországoknak hitelt, illetve garanciális hitelt folyósítani. 

(1991-ben az Andoki Tartalékalapot felváltotta a Latin-amerikai Tartalékalap, mely 

valamennyi ALADI-tag számára nyújt szolgáltatásokat.) 

324 O’ Keefe [1996] p. 816.  

 intraregionális kereskedelem 

1969 1Ő3 millió USD 

1974 213 millió USD 
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Súlyosabb problémák 1974-ben jelentkeztek el ször, amikor Chile katonai kormányának 

lépései kapcsán felmerült az alapító szerz dés 27.sz. pontjának és a Tanács 2Ő. sz döntésének 

megsértése. Már az alapító szerz désben megjelent a külföldi befektetések 

következményeként jelentkez  káros hatások kiküszöbölésének és azok ellen rzésének 

igénye. A szerz dés 27. cikke a külföldi befektetésekre, védjegyekre, szabadalmakra és 

licencekre vonatkozóan közös Andok Paktum-i politikák kidolgozására szólította fel a 

tagállamokat. A Bizottsága 1970-ban fogadta el a szervezet 2Ő. sz. határozatát325
, amely 1971-

ben valamennyi tagországban hatályba lépett326
 és amely egyértelműen tiltotta a már andoki 

országokban működ  vállalatok esetében a külföldi t kebefektetést és külföldiek 

részvényvásárlását. A 2Ő. sz. határozat értelmében egy külföldi vállalat az éves profit 

maximum 20%-t repatrializálhatja. Az andoki szubrégióban 197Ő. január 1. el tt még nem 

jelenlév  külföldi vállalatokat pedig kötelezték részvényeik legalább ő1%-ának andoki 

vételez knek való eladására, biztosítva azáltal a vegyesvállalati jelleget és megakadályozva az 

intraregionális szabadkereskedelmi keret nyújtotta el nyökkel való visszaélést. Az intézkedés 

a külföldi érdekeltségű monopóliumok ellen rzését is szolgálta, de egyúttal korlátozta a 

technológia-transzfert, mivel számos esetben tiltotta a külföldi vállalatoknak engedélyek és 

licencek megadását.  

A 2Ő. sz. határozat megsértése csak kezdete volt annak a konfrontációnak, amit a chilei 

kormány neoliberális politikai nyitásával indított el. A chilei katonai rezsim által vallott új 

nézetek szembehelyezkedtek a Paktum többi országának és magának a cartagenai 

megállapodásnak az alapelveivel. Végül Chile 1976-ban kilépett a szervezetb l. Az 1970-es 

években a nemzetközi válsághelyzet sem kedvezett az integráció fejl désének. Hamarosan 

még azon tagországok gazdaságpolitikájában is törésvonalak jelentkeztek, melyek nem tértek 

át a neoliberális ösvényre. Különböz  nézetek vallottak a protekcionizmus szintjének és az 

importhelyettesít  politika els dlegességének megítélésében. Problémát jelentett, hogy a 

közösségi döntések nem érvényesültek tagállami szinten, s nem épültek be a nemzeti 

jogalkotásba.327
 A nemzetközi válság ellentmondásokat szült és tarthatatlanná tette az 

eredetileg felvázolt kereskedelmi elveket. Emellett a tagországok között politikai és területi 

konfliktusok is jelentkeztek, amikor egyes államok demokratikus politikai irányvonalat 

325 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can019es.pdf (2014-03-14) 
326 Tironi, Ernesto (2011) La Decisión 2Ő sobre capitales extranjeros en el Grupo Andino. In: Estudios 
Internacionales 10:38. p. 13. 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/16574/17237 (2014-03-14) 
327 Salgado [1986 ] p. 468.  

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can019es.pdf
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/16574/17237
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akartak adni a szubregionális együttműködésnek. A területi vita Peru és Ecuador esetében volt 

meghatározó, ahol 1977-ben a kialakult helyzet fegyveres összecsapásokhoz vezetett. Miután 

az Andoki Szabadkereskedelmi Övezet felállítására eredetileg kitűzött határid  (1980. 

december 31.) vészesen közeledett, a kereskedelmi akadályok lebontása és az egymás közötti 

kereskedelmi nyitás viszont megakadt, szükségesség vált a határid k újragondolása. Erre 

került sor 1976-ban a limai, majd 1978-ban a arequipai protokollban.
328

 A kialakult helyzetet 

az 1979-es olajválság csak tovább súlyosbította. A tagországok reakciója is igen eltér  volt. A 

nemzetközi válság, a külföldi adósságválságok és természeti katasztrófák elmosták a 

szubregionális integráció els  években elért eredményeit. A folyamatok hatása drasztikus volt 

kereskedelmi szempontból, s egyoldalú korlátozások bevezetését eredményezte egyes 

tagországokban. Az 1980-as években az integráció lekerült a politikai napirendr l a térségben. 

A közös vámtarifák nem valósultak meg, a politikai irányelvek harmonizációjára irányuló 

törekvések megbénultak. Az andoki integráció els  tíz évében a szubrégión belüli 

kereskedelem növekedése 28% volt évente, ez a növekedés 1979 után eltűnt, s t, 1983-ra már 

súlyos visszaesést mutatott.329
 

Felismervén a nehézségeket és látván a vállalt kötelezettségek teljesítésének tarthatatlanságát 

a szervezet Tanácsa és Bizottsága az alapszerz dés és megállapodások módosítását 

kezdeményezte. Az 1980-as évek végére a nemzetközi színtéren számos fontos változás 

következett be. Teret hódított a globalizáció és a nyitott gazdaság. Egy ilyen kontextusban 

kellett újraértelmezni és újradefiniálni a zárt andoki szubregionalizmust. Az 1987 májusában 

elfogadott quitoi módosító protokoll igyekezett figyelembe venni az andoki országok új 

helyzetét. A módosítás értelmében továbbra is cél maradt a gazdaságpolitikák és az 

alkalmazott mechanizmusok harmonizációja és az andoki vámunió kialakítása, ám konkrét 

határid k lefektetése nélkül. A szubrégió eltörölte az ipari fejlesztési programokat és nyitott a 

magánszektor felé. A tagországokat az importkorlátozások eltörlése terén mindinkább az 

egyszerűbb, bilateriális megállapodások megkötésére biztatta. Egyúttal a Bizottság 

visszavonta az ellentmondásos 2Ő. sz. határozatát és azt a 220. sz.-val váltotta fel – eltörölve a 

külföldiekre fennálló korlátozásokat és tilalmakat. 1989-t l az Andok Paktum országainak 

elnökei aktív szerepet vállaltak a kereskedelem-liberalizáció el segítésében. Ahhoz azonban, 

hogy a szervezet valóban megújuljon nem volt elég az 1987-es quiotoi protokoll. Alapvet  

koncepció-váltásra volt szükség, hiszen az Andok Paktum filozófiai megalapozottsága 

328 Vilela Espinosa – Bernedo Alvarado [2012] p. 15.  
329 O’ Keefe [1996] p. 817.  
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eredend en ellentétben állt a szabadpiaci politikai elv alkalmazásával. Mindez már a 

szervezet történetének második fejezetét indította el. 1990-es évekkel, az elveszett évtized 

után az Andok Paktum új alapokra helyezve vett új lendületet. Ennek bemutatása a következ  

fejezetben olvasható.  

Latin-Amerikai )ntegrációs Társulás
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Latin American Integration Association (LAIA) 

 

Jelenleg (is) a legnagyobb kormányközi alapon működ  integrációs társulás Latin-

Amerikában, mely összesen tizenhárom országot (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, 

Ecuador, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay és Venezuela) ölel fel.  

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

1980. augusztus 12-én jött létre az új montevideói szerz déssel, mely a Társulás átfogó jogi 

keretét és szabályozását adja. Ez egyúttal a Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás 

(ALALC) megszűnését is jelentette, melynek helyét a Latin-Amerikai Integrációs Társulás 

(ALADI) vette át. A két szervezet jogi szempontból szoros kontinuitásban áll egymással. Az 

új intézményi keret az integráció tökéletesítésére való törekvést fejezte ki és a politikai 

elkötelezettséget er sítette meg. Mindkét szerz dés (1960, 1980) esetében ugyanaz a végs  

cél: a közös piaci forma kialakítása. Ugyanakkor az ALADI mélyreható változásokat 

eredményezett az integrációs folyamat irányában, irányításában és a szervezet működési 

koncepciójában. Az ALALC szabadkereskedelmi övezet megvalósítását célzó többoldali 

kereskedelem-liberalizációs programját és annak kiegészít  mechanizmusait az ALADI-ban a 

gazdasági preferenciák kiépítésének koncepciója (regionális vám-preferencia és 

vámkedvezmények, regionális és szubregionális megállapodások) váltotta fel. Az 1960-as 

szerz dés által hangsúlyozott kereskedelem-liberalizálási politika egységes jellege és annak f  

alapelvei (reciprocitás és multilateralizmus) is átalakultak, s helyüket az 1980-ban elfogadott 

alapdokumentumban az alábbi öt elv vette át330
: 

- pluralizmus (gazdasági és politikai téren) 

- konvergencia (a tagországok progresszív közelítése a latin-amerikai közös piac 

létrehozásának végs  céljával) 

330 Az ALADI hivatalos honlapja: http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEBp/quienes_somosp 

(2013-05-26) 

http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEBp/quienes_somosp


��2

- rugalmasság 

- differenciált bánásmód (a tagországok eltér  fejlettségi szintjének megfelel en) 

- sokféleség (a változatos kereskedelmi eszközök összehangolása). 

A kevésbé fejlett tagországokkal szemben érvényesített speciális szabályozás már az ALALC 

alapszerz désében is helyet kapott, de 1980-ban sor került ennek pontosítására és egy teljes 

körű támogatási rendszer kiépítésére, valamit a kevésbé fejlett és fejlett besorolások mellett a 

közepesen fejlett tagországok (köztes) kategóriájának megalkotására is.  

 Az új alapszerz dés f  (3) törekvései az alábbiak lettek: 

(1) kölcsönös kereskedelem-ösztönzés és szabályozás 

(2) gazdasági kiegészítés 

(3) a gazdasági együttműködési tevékenységek fejlesztése a piacok b vítése 

érdekében. 

 

Az integráció szervezeti alapformái:  

Az ALADI intézményi struktúráját három politikai szerv (28. cikk) és egy technikai egység 

(29.cikk) alkotja.  

Politikai szervek: 

1. Miniszterek Tanácsa (Tanács) 

2. Értékelési és Konvergencia Konferencia (Konferencia) - (33-34., 43. cikkek): az 

integrációs folyamat működését vizsgálja valamennyi szempontból.  

3. Képvisel -bizottság (Bizottság) 

Technikai szerv: 

1. F titkárság 

 

Az ALADI legf bb döntéshozó szerve a Miniszterek Tanácsa (30-32., 43. cikk), az 

integrációs folyamat legmagasabb szintű politikai irányításáért felel. A Tanácsot a Képvisel -

bizottság felhívására tart ülést, melyen valamennyi tagország részvételével hozhat döntést. A 

Tanács működési szabályzatát 1983 szén fogadták el az 1. sz. határozattal. A Tanácsot a 

külkapcsolatokért felel s miniszterek alkotják. Lehetséges a Társulás ügyeit más 

minisztériumhoz rendelni, ebben az esetben is az illetékes miniszter vagy államtitkár képviseli 

az adott tagországot.  

A Miniszterek Tanácsa szabja meg azokat az irányelveket, melyek a Társulás egyéb 

szerveinek működését meghatározzák, akárcsak a harmadik féllel szembeni külkapcsolat 
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tartási normákat. A Tanács jogköre a tagságért folyamodó új jelöltek kérelmének jóváhagyása 

és az alapító szerz dés (MSZ 1980) módosítása és kiegészítése annak 61. cikkelye szerint.331
  

Képvisel -bizottság (35-37., 43. cikkek) a Társulás állandó politikai szerve és egyeztet  

fóruma, ahol ellen rzik és jóváhagyják mindazon kezdeményezéseket, melyek a montevideói 

szerz désben kitűzött céloknak megfelelnek. A Bizottságot országonként egy állandó 

képvisel  és egy póttag alkotja, minden ország egy szavazattal van felruházva. A Bizottság 

rendszeres id közönként (1ő naponta) ülésezik, s állásfoglalásait és határozatait a tagok 2/3-

os igenszavazatával fogadja el. Működési szabályzatát a Minisztertanács 1983-as 1. 

határozata fektette le, melyet a Bizottság 1993-ban és 1997-ben saját 18Ő. és 23Ő. sz. 

határozataival módosított. A Bizottság élén az elnök és két alelnök állnak, mely tisztségek 

betöltésében az országok ábécé sorrendben követik egymást. A Bizottság alá számos, a 

végrehajtást segít  szerv tartozik. Például: 

	 Pénzügyi és Monetáris ügyek Tanácsa 

	 Műszaki Segítségnyújtási Bizottság 

	 Nemzeti Vámigazgatóságok Fóruma 

	 Kereskedelem-könnyít  Közlekedési Tanács etc. 

F titkárság (38-Ő1. cikkek) az ALADI célkitűzéseinek jobb és hatékonyabb elérése 

érdekében javaslatokat tesz, értékel, felmér és irányít. A technikai-adminisztratív személyzet 

élén a f titkár és annak két helyettese áll. Mandátumuk három évre szól, egyszer megújítható. 

2011. szeptembere óta a 76(XVI). sz. minisztertanácsi határozat értelmében az argentin 

Carlos Alberto Alvarez látja el a f titkári teend ket.  

Munkáját Ő tanácsadó f csoport: a) a költségvetés kidolgozásáért és végrehajtásáért felel s 

adminisztrációs és pénzügyi; b) a jogi tanácsadói; c) az emberi er forrásokért felel s és d) a 

kommunikációs és intézményi kérdések hivatala segíti. Jelenleg a szabadkereskedelmi térség 

fejlesztéséért felel s helyettes titkár perui, míg a kevésbé fejlett országok segítségnyújtásáért 

és a technikai együttműködésért felel s f titkárhelyettes bolíviai. A helyettes titkárok 

tevékenységét is számos alosztály segíti.  

 

Az integráció mechanizmusa: 

Az alapszerz dés Ő3. cikke ismerteti a döntéshozatali mechanizmust. A Tanács, a 

Konferencia és a Bizottság határozatait a tagországok 2/3-ának igenl  szavazatával hozza 

331 ALADI montevideoi szerz dés 1980. 30. cikk http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80 

(2013-03-28)  

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80
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meg. Ezen általános szabály alól kivételt képeznek egyes területek, melyek esetében a 2/3-os 

többség mellett ellenszavazat nélkül kell együttműködniük a tagországoknak. Például: 

a) az alapító szerz dés módosítása és kiegészítése 

b) az integráció f  irányvonalát meghatározó határozatok 

c) újonnan csatlakozó államok kérelmének jóváhagyása 

d) a tagországok költségvetéshez való hozzájárulásának meghatározása etc. 332
 

A tartózkodás nem min sül nemmel szavazásnak, a távol maradást pedig tartózkodásként kell 

értelmezni. Az általános szabály alól kivételt képez  precedensek listáját a Tanács 2/3-os, 

ellenszavazat nélküli döntéssel módosíthatja.  

 

Az integráció történeti mérlege: 

Az ALADI el djéhez képest egy nyitottabb szervezet, s számol a térség heterogén 

adottságaival. Nem pusztán lehet vé teszi további tagok csatlakozását, de lehet séget nyújt 

harmadik fél részvételére is az egyes cselekvési programokban, akárcsak a Társulás önálló 

intézményként való bekapcsolódását a fejl d  országok közötti horizontális 

együttműködésekbe. 

A Társulásnak tagja lehet minden olyan latin-amerikai ország, mely eleget tesz a montevideói 

szerz dés (MSZ, 1980) ő8. cikkében támasztott követelményeknek. A tagsági kérelmet a 

szervezet Tanácsának kell elfogadnia, ezt követ en pedig a Képvisel -bizottság 239-es 

indítványa által szabályozott eljárásnak megfelel en kezdik meg az el zetes tárgyalásokat. A 

tagság életbe lépését – az aláírt és ratifikált csatlakozási szerz dések montevideói letétbe 

helyezését – követ  30. naptól kezdve köteles az új tagállam a regionális vámpreferenciákból 

adódó kötelezettségvállalások és jogok alkalmazására. 

Az ALALC 11 tagországa hozta létre az ALADI-t, melyhez 1998. március 17-én nyújtotta be 

felvételi kérelmét Kuba. 1998. novemberében a Miniszterek Tanácsának X. ülésén ő1(X). sz. 

határozatával jóváhagyta a kérelmet. Kuba közepesen fejlett országként került besorolásra és 

1999. augusztus 26-val lett hivatalosan a Társaság teljes jogú tagja. Az els  években 

engedélyezték Kubának a szervezet éves költségvetése esetében egy alacsonyabb díj (120.000 

USD)  megfizetését, s a közepesen fejlett ország besorolásának megfelel  költségvetési 

hozzájárulás szintjének (200.000 USD) ő éven belüli fokozatos elérését333
.  A szervezet 13. 

332 ALADI montevideoi szerz dés 1980. Ő3. cikk http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80 

(2013-03-28)  
333 ALADI ő1 (X). sz. Minisztertanácsi határozat: 

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80
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tagországa a 2012. május 10-én teljes jogú taggá vált Panama. Az ország kérelmét 2009. 

április 29-én hagyta jóvá a Miniszterek Tanácsa 6Ő(XV). sz. határozatával. Panama akárcsak 

Kuba a közepesen fejlett ország kategóriába nyert besorolást, de a költéségvetési hozzájárulás 

megfizetése terén nem kapott különösebb könnyítést.334
 Utoljára Nicaragua kérelmezte 

felvételét, mely kezdeményezést a Miniszterek Tanácsa 2011. augusztus 11-i 16. ülésén 

hagyott jóvá (7ő(XVI). sz. határozatával)335
. Nicaragua jelenleg a csatlakozási és tagsági 

feltétetek teljesítésének fázisában tart.  

Fontos fejlemény, hogy az új Társulás elhagyta az ALALC effektív integrációt gátló 

mennyiségi kötelezettség-vállalásaira vonatkozó elemeket, rugalmasabb keretrendszert 

biztosítva. A szolidaritási szálak és az együttműködés szorosabbra fűzését célozza. Az 

ALADI napjainkban mint erny szervezet igyekszik összefogni és közös irányba terelni a 

térség f bb szubregionális integrációs blokkjait (Andok Közösség, MERCOSUR, G3, 

ALBA), akárcsak az ezen blokkok és az ALADI egyéb tagországai között létrejött bilaterális 

és többoldalú megállapodásokat, melyekb l egyre több akad a kontinensen. Intézményi 

normatív keretként igyekszik az Társulás azon dolgozni, hogy a különböz  integrációs 

kezdeményezések érdemben járuljanak hozzá a közös gazdasági térség kialakításához. 

A zóna nemzetközi kereskedelme szempontjából az egymás között folytatott intrazónás 

kereskedelem aránya igen alacsony maradt (10%) és ennek jelent s hányada (70%) három 

nagy tagország (Brazília, Argentína és Chile) köré csoportosult.336
  

�����mer�k� és Karibi Gazdasági Rendszer 
Sistema Económico Lationoamericano y del Caribe (SELA) 

Latin American and the Caribbean Economic System (LAES) 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

A szervezet története egészen 196Ő-ig az Alta Gracia-i Chartáig, valamint a Latin-amerikai 

Koordinációs Külön Bizottság (Comisión Especial de Coordinación Especial - CECLA) 

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/2fc2f59009c486b8232567a100

553d28?OpenDocument (2013-03-28) 
334 ALADI 6Ő (XV). sz. Minisztertanácsi határozat: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/b3cec3811cb9a05b032575ac00

5fc47b?OpenDocument (2013-03-28) 
335 ALADI 7ő (XVI). sz. Minisztertanácsi határozat: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/bed24bcc1ac9bcd6032578ee00

550a8d?OpenDocument (2013-03-28) 
336 Griffin, Keith (1969) Underdevelopment in Spanish America . London, Allen & Unwin 

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/2fc2f59009c486b8232567a100553d28?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/2fc2f59009c486b8232567a100553d28?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/b3cec3811cb9a05b032575ac005fc47b?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/b3cec3811cb9a05b032575ac005fc47b?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/bed24bcc1ac9bcd6032578ee00550a8d?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/593a745a6f3a3ebc0325749b0067afdb/bed24bcc1ac9bcd6032578ee00550a8d?OpenDocument


��6

megalakításáig vezethet  vissza.337
 A SELA életre hívásában szerepet játszott számos 

tényez : így a nemzetközi gazdasági viszonyok jelentette kihívások és a latin-amerikai 

gazdasági integrációk meglév  modelljeinek nehézségei is. A Nixon-Kissinger-éra politikája, 

az energetikai válság, a világszintű recesszió, a háború utáni monetáris rendszer válsága, a 

szegény országok fejl désbeli lemaradásának fokozódása és a katonai rezsimek mind olyan 

tényez k voltak, melyek a meglév  kooperációs sémák esetében is változást sürgettek. Az 

ALALC válságára egyfajta válasz volt az Andok Paktum, ám ennek is hamar nehézségekkel 

kellett szembenéznie. A SELA is tehát egy válságreakcióként született meg.  

Egy pragmatikusabb és rugalmasabb formát szeretett volna megalkotni az integrációs tervek 

eléréséhez. Konkrétan 197Ő-ben Luis Echeverría mexikói és Carlos Andrés Pérez venezuelai 

elnök vetette fel egy konzultációs és gazdasági kooperációs szervezet felállításának ötletét, 

mely önálló és állandó jelleggel működne, kiegészítve a már meglév  latin-amerikai 

kezdeményezéseket.338
 

Így jött létre a Latin-amerikai Gazdasági Rendszer, egy kormányközi alapon működ  

regionális fórum, melynek alapjait 197ő. október 17-én a panamai megállapodásban 

fektették le.
339

 Célja volt a tagországok közös pozíciójának és stratégiájának el segítése és 

koordinációja, valamint a gazdasági integráció ösztönzése a térségben340
: 

� hatékony gazdasági kooperáció (a latin-amerikai multinacionális cégek 

alapításának és működésének támogatása révén a térség természeti, humán, 

pénzügyi és technikai er forrásainak mind hatékonyabb kihasználása; 

késztermékek kereskedelmének régión belüli ösztönzése); 

� önfenntartó gazdasági fejlesztés; 

� a küls  függés megszüntetése, a fizetési mérleg javítása; 

� politikai fórum a problémák közös megvitatására; 

 A regionális fórumba várták a karibi térség frissen függetlenedett angol nyelvű országait is. A 

szervezet célja volt valamennyi a latin-amerikai és karibi térségben lév  fejl d  ország 

összefogása.  

337 Salazar Santos, Felipe (1985) El SELA: antecedentes e realizaciones. In: Integración iberoamericana 10:107. 

p. 3. 
338 Salazar Santos [1985] p. 7.  
339 SELA panamai megállapodás 

http://www.sela.org/attach/258/default/T023600000397-0-Convenio_de_Panama_(enero_2006).pdf  (2013-11-

20) 
340 Müller, Luis Díaz (é.n.) América Latina: Reflexiones sobre Integración y Derecho de la Paz 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/59/art/art4.pdf (2014-04-03) p. 518.  

http://www.sela.org/attach/258/default/T023600000397-0-Convenio_de_Panama_(enero_2006).pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/59/art/art4.pdf
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Az integráció szervezeti alapformái: 

A SELA bels  szerkezete a nemzetközi szervezetekre jellemz  klasszikus formát mutatja (8. 

cikk). F  szerve a Latin-amerikai Tanács, melyet országonként egy delegált alkot. Ennek 

munkáját egy technikai és adminisztratív feladatokat ellátó Titkárság és egyéb 

akcióbizottságok segítik.   

A SELÁ-t létrehozó szerz dés nem irányzott el  egy a konfliktusok megoldását támogató 

bírói szervet.  

Az integráció mechanizmusa: 

A Tanács döntéseit legtöbbször konszenzussal hozza meg (17. cikk), ahol a jogi egyenl ség 

latin-amerikai elve alapján egy tagország egy szavazattal bír (10. cikk). A 

szupranacionalizmus nyoma sem látható a működési mechanizmusok esetében. S t, az ennek 

elkerülését hangsúlyozó cikkek olykor kizáró ellentmondásokat is szülnek. A panamai 

megállapodás 18. cikke kimondja, hogy a Gazdasági Rendszerhez csatlakozó országokra 

nézve kötelez  érvényűek az ennek keretében kötött megállapodások és programok 

(természetesen a tagországi ratifikációt követ en). A 19. cikk azonban külön hangsúlyozza, 

hogy „a Latin-amerikai Tanács semmilyen olyan döntést nem fogad el, mely a tagországok 

nemzeti politikáját befolyásolná”.
341

 Érezhet  a két cikk között megbúvó feszültség.  

Az integráció történeti mérlege: 

A SELA a latin-amerikai integrációs törekvések alapvet  politikai kerete kívánt lenni. Egy 

olyan állandó fórum, ahol valamennyi latin-amerikai és karibi ország közös problémáit, 

külkapcsolatait és els sorban külkereskedelmét koordinálják. Egyúttal összefogni és 

konvergálni akarja a már meglév  integrációkat, hogy azok ne elszigetelt és kizáró jellegű 

együttműködések legyenek.  

Amennyiben az ALADI-t napjainkban mint erny szervezet fogjuk fel, mely igyekszik 

összefogni és közös irányba terelni a térség f bb szubregionális integrációs blokkjait, akkor a 

SELA-t értelmezhetjük egy a régió küls -bels  kapcsolatait koordináló és a gazdasági-

technikai kooperációt segít  politikai fórumként.  

341 (saját fordítás)  
http://www.sela.org/attach/258/default/T023600000397-0-Convenio_de_Panama_(enero_2006).pdf  (2013-11-

20) 

http://www.sela.org/attach/258/default/T023600000397-0-Convenio_de_Panama_(enero_2006).pdf
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Ő.  ábra: A régi regionalizmus Latin-Amerikában 

 

�.�.�. Gazdasági dimenzió

Latin-Amerikában az 19Őő után alkalmazott importhelyettesít  politika alapvet en a 

strukturalista iskola gondolatain nyugodott. Ez az irányzat meghatározó és fontos szerepet 

szánt az államnak számos területen: az ipari tervezés és fejlesztés, az infrastruktúra-

fejlesztés és a regionális együttműködések kidolgozása terén. 19ő1 és 1961 között a latin-

amerikai országok egymás közötti kereskedelme 1ő%-kal csökkent, míg az import 

ugyanennyivel n tt.342
 Az 1970-es évek közepéig jellemz  hogy a térségbeli államok hosszú 

távú fejlesztési programok kidolgozására törekedtek és mindett l az export, a jövedelmek és 

az ipari szektoron belüli munkaer  jelent s növekedését várták. Az állam volt valamennyi 

gazdasági kezdeményezés kiindulópontja és katalizátora.343
 Ugyanakkor ez a jellemz  vált a 

modell gyenge pontjává is. Az állami stratégia nem vált be, a tarifacsökkentés lassú, nehézkes 

procedúrának tűnt. A rendszer számos korlátozást vezetett be, jellemz  volt az árfolyamok 

akut túlértékelése, ez pedig még tovább csökkentette az export szektor versenyképességét. 

342 Inotai [1973] p. 16.  
343 Valvis, Anastasios I. (szerk.) (2008) Regional Integration in Latin America . Athén: Institute of International 
Economic Relations, p.5.  
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Figyelmet érdemel, hogy az állam a tárgyalt id szakban (1960-1980) – aktív jelenléte ellenére 

–valójában nem épült be szervesen az integrációs formák struktúrájába és nem vállalt 

ténylegesen zászlóviv  szerepet. 1980-ban a Latin-Amerikába érkez  import Ő0%-át az állami 

szektor szívta fel. Ha a kormányok akárcsak vásárlóerejük 8%-át átcsoportosították volna a 

régión belüli kereskedelmi csatornákra, az az intraregionális kereskedelem megduplázódását 

jelentette volna.
344

 Valójában az, hogy Latin-Amerika kormányainak beszerzései túlnyomó 

részt a térségen kívülr l érkeztek, az egyik legnagyobb visszahúzóer t jelentette a 

regionalizmus fejlesztésében. Az 1980-as évekkel a nemzetközi kereskedelem terén újabb 

nehézségek jelentkeztek, melyek tovább fokozták a piac szegmentációját a régióban.  

A szabadkereskedelmi övezet a valóságban nem valósult meg, gazdasági stagnálás, majd 

válság sújtotta a térséget. Az 1980-as évekt l el térbe kerültek a takarékossági tervek és a 

kormánykiadások drasztikus csökkentése – f ként a befektetések terén. A jöv beli 

exportnövekedés reményében megfigyelhet  volt a hagyományos szektorokhoz való 

visszafordulás. A növekv  adósságteher és a hitelhiány csak tovább ösztönözte a recesszív 

politika bevezetését. A kereskedelmi mérleg adósságfizetésre fordítható többletét az import 

csökkentésével és a hazai kereslet lenyomásával próbálták elérni. 1982-ben 50%-kal csökkent 

a térség importja.345
 Az ezt követ  években azonban a válság valójában tovább mélyült. Az 

életszínvonal rohamosan zuhant, a szociális rendszerek felszámolásra kerültek. Az infláció és 

a munkanélküliség n tt, ipari gyárak tömege zárt be, a termelési költségek n ttek és a kereslet 

zsugorodott. Az adósság problémája azonban nem oldódott meg.   

A desarollismo id szakát követ  militarista periódus (196Ő-1989) valójában már az 1990-es 

években csúcsra ér  neoliberális gazdaságpolitikák térnyerését készítette el . A diktatúrák 

igazi szerepe a populista id szakban a „nacionalizált állami szektorok lebontása és 

privatizálása, illetve a hazai ipar átjátszása lett a multinacionális cégeknek”346
. 

Az 1980-as években a nagy gazdasági világválság óta legmélyebb válságát élte meg Latin-

Amerika . A térség adóssága az egekbe szökött az 1990-es évek elejére elérte az  ő20 milliárd 

USD-t,  világgazdasági térvesztése pedig szembeötl  volt347
: 

 

344 --- (1983) Government purchases and integration In: Integración latinoamericana. 8:77., p. 1. 
345 --- (1986) External debt and integration. In: Integración latinoamericana. 11:109., p. 1-2.  
346 Anderle Ádám (2006) Latin-Amerika országai In: Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. II. 
Európán kívüli országok. Budapest: Osiris. p. 152.  
347 Németh [2006] p.155. 
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5. ábra: 

 

 

Év 

Latin-Amerika 

részesedése: 

világexport 

Latin-Amerika 

részesedése: 

világimport 

1960 7,7% 7,6% 

1980 3,9% 3,3% 

 

� ! "  Politikai dimenzió

A 19. században a függetlenség kivívása Latin-Amerikában a mez gazdaságban érdekelt elit 

saját programjaként is interpretálható. Autoriter rezsimek és diktatúrák számára alkalmas talaj 

alakult ki. A demokrácia kibontakozását számos tényez  akadályozta. Fontos momentum, 

hogy az arisztokrácia egyszerre uralta a gazdasági, politikai és kulturális életet. A huszadik 

század eleje ugyan megcsillantott egy halvány reménysugarat, a nagy gazdasági világválság 

után a politikai bizonytalanság még inkább elmélyült Latin-Amerikában: katonai puccsok 

sújtották az addig demokratikusnak tűn  országokat és kiábrándultság övezte a liberális 

gazdasági modellt.  

Említést kell tenni arról, hogy az Egyesült Államok a hidegháború kezdeti id szakában 

alacsony intenzitású érdekl dést tanúsított Latin-Amerika iránt. A déli testvér fejlesztése az 

USA-nak nem volt prioritás. S t, ennek fényében valamennyi latin-amerikai fejlesztési 

politika úgy hatott, hogy az a Szovjetunió meger södését szolgálja. A regionalizmus egyetlen 

formája, amit Washington is támogatott, az a hegemón, az Egyesült Államok véd szárnyai 

alatt megvalósuló Amerika Államok Szervezete (AÁSZ, Organisation of American States – 

OAS) volt. A II. világháborút követ en a latin-amerikai fegyveres er k és a tömegmozgalmak 

politikai életben való jelenléte fokozódott. A térség 19ő9 utáni eseményeit nagyban 

meghatározta a kubai forradalom és annak a kontinensre gyakorolt hatása. A Kennedy által 

1961-ben meghirdetett Szövetség a Haladásért program a pánamerikanizmust modernizációs 

stratégiaként hirdette, ám valódi célja az autonóm, nemzeti gazdaságpolitikai és politikai 
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kezdeményezések elfojtása volt.348
 A vietnami háború kirobbanását követ en a program 

elhalt, aminek következménye egyfel l a katonai diktatúrák újjáéledése lett.  

6. ábra: Latin-amerikai diktatúrák 

 

 

A tárgyalt id szak autoriter kormányai alapvet en a régió országai közötti rivalizációt 

ösztönözték, ami számos határvitát eredményezett.349
 Az 1970-es évek katonai diktatúrái 

jelentette demokratikus szakadék jelent sen hátráltatta az emberek áramlását, az áruforgalmat 

és a regionális infrastruktúra fejlesztését. 

A gazdasági integráció szükségszerű feltétele, hogy a nemzeti érdek nem kerekedhet felül a 

közös érdekeken. A totalitárius államok közötti integráció nem élet- és fejl désképes, hiszen 

ezen államok struktúrája a nacionalizmuson alapszik – s alapvet  ellentmondásban áll a 

határok megnyitását megkövetel  szabadságokkal.350
 A fenti ábra jól mutatja, hogy a ’60-as 

évek elejéhez képest milyen jelent s változás alakult ki, s hogy a diktatúrák milyen mértékű 

sűrűsödése figyelhet  meg az évtized végét l. 

Az Egyesült Államokat a latin-amerikai diktatúrák fenntartásában betöltött szerepe miatt is 

meg kell említeni. Majd els k között támogatta az 1980-as évekkel a térségben meginduló 

gazdasági liberalizáció kiterjesztését . 

348 Németh [2006] p. 145-152. 
349 Valvis [2008] p. 2. 
350 Louise, Jean-Victor (1982) Preface In: Ladero, Antonio Toledano: Intégration et democratie. Brussels: 

L’Université Libre de Bruxelles.  
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'()('( Társadalmi és kulturális dimenzió

A bevezet  fejezetben elhangzott, hogy a nagy gazdasági világválság után a gazdasági 

nacionalizmus világszerte er södött. A gazdasági bezárkózás és a nemzet ideája felé fordulás 

egyfajta védekezési mechanizmus volt Latin-Amerikában is. Az integrációban pedig a passzív 

ellenállás egyik formáját látták a térség országai, a függés oldásának lehet ségét.351
 Ezzel egy 

id ben a kontinensen egy modernizációs hullám indult el. Az élet minden területén változásra 

volt szükség. A gondolkodás új formái jelentek meg. Az importhelyettesít  iparosítással 

párhuzamosan vált meghatározóvá az igazi ipari proletariátus jelenléte és aktivitása. Az 19ő0-

60-as évekkel megjelentek a nagyvárosi nyomortelepek. Az 1960-70-es években számos latin-

amerikai országban tapasztalt demográfiai robbanás pedig tovább fokozta a folyamatokat. 

Összetett társadalmi feszültség jellemzi tehát a regionalizmus els  id szakát a térségben. 

Ezzel egy id re tehet  Latin-Amerika irodalmi és kulturális fellendülése. Ez az irodalom 

annyiban már latin-amerikai, hogy keresi a saját hangját, kreatív, s nem korlátozódik a 

külföldi minták mechanikus követésére. Ez a szépirodalom mellett más művészeti ágakban is 

megfigyelhet . A folyamat tulajdonképpen már az 1940-es években és részben azt 

megel z en is megindult, ám nemzetközi viszonylatban csak az 1960-as és 1970-es évekkel 

nyert teret. Jorge Amado, Julio Cortázar, Gabriel Garcia Márquez, Carlos Fuentes, Mario 

Vargas Llosa 1975-re már nemzetközileg elismert és ünnepelt írók, költ k voltak. Az 1960-

70-es évek politikai zűrzavarában a kubai forradalmat (1959) követ en és a 

tömegkommunikáció fejl désével párhuzamosan a fejlett világ is egyre inkább felfigyelt 

rájuk. Ez a sajátos, gazdag, modern irodalom és kultúra azonban nem hirtelen a semmib l n tt 

ki.  Művel it az európai egyetemek és utazások termelték ki. Tematikájában megjelentek a 

kor (szociális, urbanizációs) problémái, sajátos id technikát és önreflexiót alkalmazva.
352

 

Kulturálisan megújult Latin-Amerika. Változott a kontinens önképe, önfelfogása is, ám ez 

nem jelentette egyszerre a társadalmi problémák felszámolását. A fenn említett írónemzedék, 

akárcsak a bevezet  fejezetekben bemutatott új társadalomtudósi réteg még nagyban elitista 

volt. Elitista alatt pedig azt értem, hogy arisztokratikus, a régi, „elavult” társadalmi 

beidegz dések terhét l szabadulni képtelen: látja a társadalom problémáit és értékeit, de azok 

megoldását egy automatikus fejl dési folyamatnak tartja. Az 1930-as évekt l számos 

intellektuelnél értékként, sajátos latin-amerikai attribútumként jelenik meg a rasszok 

351 Inotai [1973] p. 17. 
352 uo. 
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keveredése. Brazília esete mérete és olvasztótégely-jellege miatt külön említést érdemel. A 

brazil Gilberto Freyre
353

 által felvázolt luzotropikalizmus azonban nem csak pozitív 

olvasmányélményt jelentett a korban, hanem ideológiai alapot a 20. századi autoriter 

rezsimeknek. A mesztic mint érték gondolata tehát megjelent már az 19Ő0-es évekkel, az 

egész társadalomra kiterjed  nemzet megkonstruálásnak feladata azonban még hátra volt. 

Érdemes odafigyelni Inotai András szavaira, aki egy 1969 tavaszán írt elemzésében így 

fogalmaz: „Csak annyit szeretnék itt megjegyezni, hogy a fejl d  országok nagy részében a 

60-as években tapasztalható „integrációs hullám” keretében a közös gazdasági célkitűzéseket 

a még csak alakulófélben lév  nemzeti államok kívánják megvalósítani.”354
 Ez pedig jóval 

több problémát vet fel és új utakat nyit az integráció-elmélet és -gyakorlat számára.355
  

A militarista periódus nemzetbiztonsági doktrínája a mindennapi életet is áthatotta: az 

uralkodó rezsimek felszámolták a parlamenti intézményeket, betiltották vagy korlátozták a 

politikai pártokat.  Az állam és társadalom szétválasztása ment végbe az 1970-80-as évek 

Latin-Amerikájában, ahol a társadalom jelent s része lett kiszolgáltatva a piac törvényeinek, s 

ahol egy új technokrata bürokrácia nyert teret, amely a „nemzet” érdekei helyett ismét az 

oligarchia érdekeit képviselte.  

/:;:<: Összegzés

Átmenetileg a fél-demokratikus politikai kezdemények, az állami irányítású iparosítás és a 

nemzettudat megformálására tett próbálkozások reményre adtak okot. Ám mindez a 

megoldásra váló feladatok olyan halmazát jelentette, melyet nem bírtak feldolgozni a térség 

országai. A regionális integráció sikerességének feltétele a tagországok bels  piaci integritása, 

a működ  demokratikus államiság és a nemzet megléte. A régi regionalizmus évtizedeiben 

ezek a feltételek nem voltak adottak Latin-Amerikában.  

Az 1960-nal megindult els  integrációs hullám Latin-Amerikában alapvet en a sekély 

integráció mentén szervez dött. Ám a nemzeti protekcionizmus túl er s volt és feszültség 

jellemezte az állam és a magánszektor viszonyát. Az egyenl tlen kereskedelmi mérlegek a 

gazdasági mellett politikai feszültséget is szítottak, fokozódott mind a gazdasági, mind a 

politikai instabilitás. Az iparosítás nem a nemzet, hanem az állam kezdeményezése volt. Az 

353 Freyre, Gilberto (1985) Udvarház és szolgaszállás. [ford.: S. Tóth Eszter] Budapest: Gondolat 
354 Inotai [1973] p. 15.  
355 uo. 



=>?

állam és a piac struktúráin túl kirajzolódó civil társadalom nagyon gyermekcip ben járt. 

Szervezetei és intézményei jelentéktelen er vel bírtak. A civil társadalom fejletlensége 

szorosan összefüggött a fizikai biztonság hiányával is. 

@ABA Cz új DEgFoGHlFzIus JHKFGMAmerikában
 

Az új regionalizmus sajátos természete abban rejlik, hogy esetében az integráció 

hagyományos elméleti megközelítése elavultnak és elégtelennek bizonyult. El ször is, az 

európai integrációra alkalmazott elméletek, mint például a neofunkcionalizmus vagy a 

kormányköziség elemzési alapjai csak korlátozottan alkalmazhatók a világ más területein 

végbemen  regionális folyamatokra. Másfel l a nemzetközi kapcsolatok terén folytatott 

elméleti vitákat az 1980-as években uraló racionalista megközelítés figyelmen kívül hagyja a 

regionalizmus és a globalizáció közötti komplex összefüggéseket, s ezek hatását a 

regionalizmus új tendenciáira.  Az új regionalizmus szakirodalma hivatott ezt az elméleti 

hiátust betölteni. Ez az irányzat egyúttal elutasítja a racionalista feltevéseket és az állam-

központú mainstream nemzetközikapcsolat-megközelítéseket, melyek alapvet en a 

konstruktivista, reflektivista és egyéb poszt-pozitivista néz ponton alapulnak. Ugyanis az új 

regionalizmus képvisel i szerint csak kilépve a hagyományos elemzési keretb l lehet 

értelmezni a regionalizmus új tendenciáit annak teljes összetettségében.  

 

Az 1980-as évek második felét l drasztikusan n tt a magánszektor vállalati szerepl inek 

befolyása globális szinten. Az 1990-es évekkel megjelentek és teret hódítottak az ún. 

preferenciális kereskedelmi megállapodások (Preferential Trade Agreement – PTA) is. A 

regionalizmus új szakaszának definiálása a piac és a globális politikai rend közötti viszony 

átalakulását is újraértelmezi. Az új regionalizmus a globális politikai gazdaságot uraló nem 

állami szerepl k növekv  szerepének elismerését jelentette. Hiszen ezek a globális vállalati 

szerepl k a piaci kereteken kívül is egyre növekv  mértékben folytatnak egymással 

információcserét. A különböz  klubok, fórumok társadalmi közegeiben a legmagasabb 

szinten képviseltetik magukat a globálisan működ  multinacionális cégek – ahol egyúttal a 

politikai-gazdasági világrendet befolyásoló új elképzelések és ötletek születnek.356
 

356 Spindler [2002] p. 5.  
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Míg a régi regionalizmus alapvet en a biztonsági és kereskedelmi kérdéseket és problémákat 

állította a középpontba, addig az új regionalizmus esetében többdimenziós társadalmi 

folyamatokról beszélhetünk.357
 Jóllehet, az új regionalizmus gerincét is a kereskedelmi 

megállapodások adták és nagyban a washingtoni konszenzusra épített, kiterjedt olyan 

területekre is, mint a monetáris politikák, fejlesztési stratégiák, környezetvédelmi kérdések. 

Az új regionalizmus a strukturális-gazdasági reformok szorgalmazása révén olyan stratégiai-

politikai eszközök kidolgozását javasolta, melyek érdemi el relépést jelentenek: gazdasági 

átalakulást hirdetett a kölcsönös nyitás, b vített export-diverzifikáció által.358
 A nyitott piac és 

a helyi és helyzeti el nyök kihasználása vonzó a külföldi közvetlen beruházások (FDI) 

számára.  

 

Gazdasági adatokból levezethet  empirikus bizonyíték van arra, hogy a világgazdaság az 

1990-es években egyre inkább regionalizálttá vált. A kereskedelmi forgalom koncentrációja 

jelent sen n tt és fokozódott a régión belüli kereskedelem is.359
 Mindezen folyamatok pedig 

úgy mentek végbe, hogy nem jelentették a gazdasági aktivitás globalizációjának a háttérbe 

szorulását. A világkereskedelem egyszerre vált globálissá és regionálissá. A multinacionális 

vállalatoknak dönt  szerepe volt abban, hogy a határokon átnyúló tranzakciók mind 

regionális, mind pedig globális szinten fokozódtak és egyúttal mozgatórúgói voltak a globális 

gazdasági deregulációs és liberalizációs politikáknak.360
 A kormányok, a piaci szerepl k és a 

civil társadalom interakciója lett jellemz .  

 

Fontos kiemelni azt is, hogy Latin-Amerikában az 1990-es években újraéledt vagy 

formálódott együttműködések inkább politikai döntések, mint a gazdasági tényez k 

ered jeként jöttek létre. A formális megállapodások (szabadkereskedelmi övezet, vámunió 

etc.) megléte önmagában nem vezet kölcsönös gazdasági egymásrautaltság kialakulásához. Jó 

példa lehet erre a MERCOSUR esete. 

  

357 Arenas-García, Nahuel (2012) 21st Century Regionalism in South America: UNASUR and the Search for 

Development Alternatives. In: eSharp 18: Challanges of Development p. 66.  
358 Valis [2008] p. 2. 
359 Spindler [2002] p. 7.  
360 uo.  
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Andok Közösség
Comunidad Andina (CAN) 

Andean Community of Nations (ACN) 

 

 

Az integráció átnevezése, tartalma és lényege: 

1990-ben az Andok Paktum országainak elnökei a szabadkereskedelmi övezet mihamarabbi 

létrehozása mellett foglaltak állást. 1991 végéig szerették volna ennek megvalósítását, és 

ezzel egy id ben az egységes küls  vámtarifák kialakítását. Ilyen tervekkel reálisnak tűnt a 

vámunió 199ő-re történ  elérése. 1990-ben az elnökök felhatalmazták a tagokat, hogy más 

ALADI, illetve közép-amerikai és karibi országokkal vámkedvezményre vonatkozó bilaterális 

kereskedelmi egyezményeket kössenek.361
 Az 1990-ben kitűzött célok megvalósítása elé 

azonban akadályokat görgetett Peru negatív hozzáállása. Az egyetlen andoki tagország, mely 

1992-ben a közös vámtarifák, a regionális kereskedelmi liberalizáció és a gazdaságpolitikák 

harmonizációja ellen szavazott. 1992 szén végül az Andok Paktum Peru részvétele nélkül 

vált szabadkereskedelmi övezetté.  

Miben volt más az Andok Paktum 1990-es évekbeli szubregionális törekvése 1969-hez 

képest? Alapjait a liberális gazdaságpolitikára építették a tagországok, ami számos területen 

változást hozott, mint például a külföldi t kebeáramlások. Kolumbia és Venezuela 

részesedése mutatta a legnagyobb fellendülést az szubregionális kereskedelemben. Ezen 

országok kezdeményezték az Andok Paktum újrastrukturálását is.362
 1996-ban a cartagenai 

megállapodás363
 átalakításával a szervezet nevet váltott, és azóta Andok Közösség (5. cikk) 

néven működik. Az új szerz dés 1. cikke értelmében a szervezet célkitűzései: a küls  

sebezhet ség csökkentése, a harmonikus és kiegyensúlyozott fejl dés voltak a szociális és 

gazdasági integráció révén, valamint a régió országainak fokozatos közeledésével hosszú 

távon egy latin-amerikai közös piac létrehozása. 

Ez már érezhet en egy egészen más integrációs politikai irányvonalat jelentett mint az 1960-

70-es évek törekvései. A hosszútávú cél ugyanis – a 2000-es évekig az egész Latin-Amerikára 

361 Billion [1996] p. 34.  
362 uo. p. 35.  
363 Andok Közösség új cartagenai megállapodás: 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DBasicos/DBasico1.doc (2014-03-30)   

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DBasicos/DBasico1.doc
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kiterjed  szabadkereskedelmi övezet megvalósítása – jól mutatja, hogy az Andok Paktum 

végig része maradt az ALALC, majd ALADI szervezetének. 

A szerz dés 3. cikke is hangsúlyozza, hogy cél a többi regionális gazdasági blokkal való 

integráció elmélyítése, valamint más, a régión kívüli (politikai, társadalmi és kereskedelmi) 

együttműködési formák keresése, a gazdasági és szociális politikák fokozatos harmonizációja 

és a nemzeti jogalkotások közelítése Latin-Amerikában. A kereskedelem liberalizációjának 

egy még aktívabb formáját vetíti el re az 1996-os szerz dés mint az 1980-as montevideói. 

Fizikai integrációt, közös turisztikai programokat és szociális és környezetvédelmi projekteket 

helyez kilátásba.   

 

Az integráció szervezeti alapformái:  

Az Andok Közösség intézményeit az Andoki Integrációs Rendszer (Sistema Andino de 

Integración – SAI) öleli fel, ezek részletes ismertetését a szervezet hivatalos honlapja és az 

alapító szerz dés 6. cikke tartalmazzák:
364

 

1. Andoki Elnöki Tanács 

2. Külügyminiszterek Andoki Tanácsa 

3. Bizottság 

4. F titkárság 

5. Andoki Bíróság  

6. Andoki Parlament 

7. Simón Bolívar Andoki Egyetem 

8. Andoki Fejlesztési Társaság 

Az Elnöki Tanács a tagállamok államf ib l áll, s meghatározza a Közösség politikai 

irányvonalát, döntéseit irányelvek formájában hozza meg (11-12. cikk). Az Elnöki Tanács az 

Andok Közösség legf bb képviseleti szerve (1Ő. cikk).  A Külügyminiszterek Tanácsa a 

nemzetközi és integrációs ügyeket érint  a közös külpolitikai állásfoglalásért felel.  

Konszenzussal hozza meg határozatait és nyilatkozatait (17.cikk). A Bizottság – melyet teljes 

jogkörrel bíró meghatalmazottak alkotnak – az integrációs politikák végrehajtásában és 

értékelésében játszik szerepet, és a kereskedelmet és befektetéseket érint  kérdésekben hoz 

mind a négy tagországra kötelez  érvényű szabályokat (21-22. cikk). A Parlament, mely 5-5 

tagból áll országonként az állampolgárok (nép) érdekeit hivatott képviselni (42-43. cikkek).  

 

364 Az Andok Közösség hivatalos oldaláról: http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx (2014-04-14) 

http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx
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Az integráció mechanizmusa:  

A szervezet által meghozott döntések és szabályok kötelez  érvényűek a tagállamokra, ám 

azok bels vé tétele az adott tagországok jóhiszeműségének függvénye. Hiába hasonlítja saját 

működését az Andok Közösség hivatalos honlapján egy államhoz, ez a realitástól távol áll.365
 

 

Az integráció történeti mérlege: 

Az Andok Közösség keretein belül 1997-t l a tagok Peru már meglév  szabadkereskedelmi 

övezetbe való teljes integrálására törekedtek. 1998-tól pedig tárgyalások indultak meg a 

Közösség és a MERCOSUR között egy – a két integrációs formát összeköt  – dél-amerikai 

szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról. Erre vonatkozóan 200Ő tavaszán írtak alá 

tényleges megállapodást a felek, ami egyúttal a kés bbi UNASUR el zménye volt. 2005-t l 

pedig a MERCOSUR-országok az Andok Közösség társult tagjaivá váltak. (Érdekes, hogy a 

dél-amerikai tervek melletti elkötelez dés egy id re tehet  az összamerikai FTAA ötletének 

elvetésével.) 2005-ben Venezuela bejelentette, hogy a MERCOSUR teljes jogú tagjává kíván 

válni. Ezt kezdetben sokan üdvözölték, az ország dupla tagságában ugyanis a két szervezet 

integrációjának el képét látták. 2006-ban azonban Hugo Chávez országa bejelentette 

kilépését az Andok Közösségb l. Döntését azzal indokolta, hogy mivel Peru és Kolumbia 

szabadkereskedelmi tárgyalásokba kezdett az Egyesült Államokkal, az Andok Csoport 

tulajdonképpen értelmetlenné, halottá vált. 

2006 óta Chile ismét köt dik a szervezethez, annak társult tagjává vált.  

Napjainkra mind az Andok Közösségnek, mind pedig a MERCOSUR-nak a teljes dél-

amerikai integráció szubregionális egységeként van jelent sége.    

 

Középfamerikai )ntegrációs Rendszer 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
Central American Integration System (CAIS) 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

1991. december 13-án a közép-amerikai elnökök XI. csúcstalálkozóján született meg a 

tegucigalpai jegyz könyv, amely életre hívta a Közép-amerikai Integrációs Rendszert 

(SICA).
366

 Ez új jogi és politikai keretet adott a szubrégió kooperációs törekvéseinek, 

felváltotta a korábbi, 1962-es ODECA Chartát és az integráció valamennyi szintjét és 

365 http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx (2014-04-30) 
366 http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx (2013-12-30) 

http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx
http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx
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(gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és ökológiai vonatkozású) területét felölelte. 

Alapvet  célkitűzése a térség integrált fejl désének el segítése volt. 1991-ben Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua és Panama hozta létre a SICA-t. A szervezet 

hivatalosan 1993 februárjával kezdte meg működését, melyhez 2000-ben Belize, 2013-ban 

pedig a Domikai Köztársaság is csatlakozott. A SICA székhelye San Salvador lett.  Számos 

régión belüli és kívüli megfigyel  taggal is rendelkezik, melyek köre folyamatosan b vül.367
  

Az integráció szervezeti alapformái: 

 

A SICA alapvet  intézményi keretét a F titkárság jelenti. Ennek rendszerébe tartoznak a 

legf bb autoritást jelképez  közép-amerikai elnöki találkozók és a miniszterek 

tanácskozásai.368
 A F titkárság mellett a SICA egy összetett intézményi struktúrával is 

rendelkezik: 
369

 

A Közép-amerikai Parlament (PARLACEN) felállításának gondolata még 1986-ban merült 

fel. Ma részét képezi a Közép-amerikai Integrációs Rendszernek, székhelye Guatemala. 

Tagországonként 20 általános és titkos választások keretében megválasztott delegáltból áll, 

akiknek mandátuma ő évre szól.370
 A Parlament a demokratikusság és pluralizmus jelképe a 

SICA rendszerében. A Tanácsadó Bizottság a független és autonóm civil társadalmat 

képvisel  szervezet a SICÁ-ban. Regionális civil szervezetek alkotják. 1996 óta működik, 

székhelye El Salvadorban van.371
 A SICA alapításakor hozták létre a Végrehajtó Bizottságot. 

Ez tagországonként egy, az adott ország elnöke által kinevezett tagból áll. A Végrehajtó 

Bizottság a  SICA határozatainak és döntéseinek minél hatékonyabb megvalósításáért felel s 

szerve.
372

 A SICA rendelkezik egy nicaraguai székhelyű Bírósággal (Közép-amerikai 

Bíróság) is. 

 

 

367 Az amerikai kontinensr l megfigyel i státusszal rendelkezik: Argentína, Brazília, Chile,  Ecuador, Kolumbia, 

Mexikó, Peru és az Amerikai Egyesült Államok; más földrészekr l: Kína (Taivan), Japán, Ausztrália, Dél-
Korea, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország és a Vatikán. A SICA 
jelenleg Haitivel, az Európai Unióval és Új-Zélanddal folytat e téren tárgyalásokat. B vebben: 
http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx (2013-12-30) 
368 http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=197&IDCat=29&IdEnt=1&Idm=1&IdmS (2014-03-30) 
369 http://www.sica.int/consulta/entidades.aspx?IdEnt=432&Indv=2&IdmStyle=1&Idm=1 (2014-03-30)  
370 http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=199&IDCat=29&IdEnt=7&Idm=1&IdmStyle=1 (2014-03-30) 
371 http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=1432&IDCat=29&IdEnt=63&Idm=1&IdmStyle=1 (2014-03-

30) 
372 http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=3056&IDCat=29&IdEnt=151&Idm=1&IdmStyle=1 (2014-03-

30)  

http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx
http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=197&IDCat=29&IdEnt=1&Idm=1&IdmS
http://www.sica.int/consulta/entidades.aspx?IdEnt=432&Indv=2&IdmStyle=1&Idm=1
http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=199&IDCat=29&IdEnt=7&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=1432&IDCat=29&IdEnt=63&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/consulta/entidad.aspx?Idn=3056&IDCat=29&IdEnt=151&Idm=1&IdmStyle=1
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Az integráció mechanizmusa: 

Az integrációs rendszer esetében az elnöki és miniszteri találkozók döntéseit alapvet en 

konszenzusos alapon hozzák meg. A szupranacionalizmus a SICA erny szervezetére sem 

jellemz . 

 

Az integráció történeti mérlege: 

1993. október 29-én írták alá a Közép-amerikai Gazdasági Integráció Általános Szerz dését, 

hogy önkéntes alapon, fokozatos, progresszív és kiegészít  jelleggel gazdasági uniót 

hozzanak létre. A SICA erny szervezetén belül ez jelentette a gazdasági integráció 

alrendszerét. Ennek technikai és adminisztratív szerve a guatemalai székhelyű a Közép-

amerikai Gazdasági Integráció Titkársága lett (Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana – SIECA).
373

   

A SICA gazdasági alrendszerét az ENSZ Közgyűlése is támogatta 1993. decemberében hozott 

A/Ő8/Ő9. sz. határozatában.
374

 A Közép-amerikai Integrációs Rendszer megfigyel -státusszal 

rendelkezik az ENSZ-nél, párbeszéd és együttműködés formájában kapcsolatot tart fenn 

számos nemzetközi szervezettel, mint például: 

y az Amerikai Államok Szervezetével; 

y az Andok Közösséggel; 

y a Déli Közös Piaccal (MERCOSUR); 

y a CARICOM-mal; 

y a Karibi Államok Szövetségével 

y és az Európai Unióval.  

A gazdasági integráció altémája mellett 199Ő-ben a fenntartható fejl dés, 199ő-ben a szociális 

integráció, valamint a demokratikus biztonság területén is külön keretmegállapodást írtak alá 

a tagországok. 

A 2000-es évekre egyértelműen Costa Rica lett a térség legnagyobb gazdasága. Az egy f re 

jutó GDP nyolcszorosa volt a nicaraguai értéknek. Az intraregionális kereskedelem a közép-

amerikai térségben 1990 és 200Ő között ötszörösére n tt, értéke 670 millió USD-ról 3300 

millió USD-ra emelkedett. Javult a késztermékek min sége és az ipari termékek 

kereskedelme. Napjainkra közép-amerikai integrációs szervezet számos szabadkereskedelmi 

373 http://www.sica.int/sica/marco_j_en.aspx (2013-12-30)  
374 United Nations (1993) Resolutions and Decisions 1. A/48/49.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/48/49 p. 173-174. (2014-01-02) 

http://www.sica.int/sica/marco_j_en.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/48/49
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megállapodást is kötött (például Chilével, illetve Egyesült Államokkal). A tagországok 

valamennyien önállóan is létesítenek szabadkereskedelmi szerz déseket.  

A regionalizmus harmadik hullámával, különösen azt követ en, hogy a latin-amerikai 

integráció helyett a dél-amerikai vonal kezd er södni, a közép-amerikai összefogás és 

erny szervezet ismét szerephez jut. Err l a Globalizált regionalizmus fejezetében teszek 

említést. 

 

Déli Közös Piac
Mercado Común del Sur – MERCOSUR 

Southern Common Market 
375

 

 

Argentin-brazil kapcsolatok – a MERCOSUR hajnalán 

Argentína és Brazília között a történelem során számos súrlódási pont volt. Az 

anyaországoktól több határvitát örököltek, melyek végigkísérték a 19-20. századot. Emellett 

Dél-Amerika területének, lakosságának és gazdasági erejének (GDP) közel kétharmadát 

Brazília és Argentína adja.376
 A két leger sebb, legjelent sebb ország közötti rivalizálás a 

vezet  szerep megszerzésér l (is) szólt. 

1979-ben – még – Jorge Videla argentin és João Figueiredo brazil tábornok-elnökök 

diktatúrája idején indult meg a két ország fokozatos közeledése. A jelzett évben Alfredo 

Stroessner paraguayi elnök katonai rezsimével közösen megállapodást írtak alá az Itaipú-

gátról és a Paraná-medencér l.377
 Az ún. Corpus-Itaipú háromoldalú szerz dés (Acuerdo 

Tripartito Corpus-Itaipú)
378

 a közös határon húzódó terület vízenergiájának felhasználásáról 

szóló küzdelmekben jelent s el relépést jelentett – és a problémák tárgyalás útján történ  

megoldását tűzte ki célul. Az a tény, hogy a Malvin-szigetek (Falkland-szigetek) kapcsán 

1982-ben Brazília Argentína mellé állt, egyértelműen jelezte, hogy a két ország kapcsolatában 

375 A MERCOSUR bemutatásánál felhasználtam, b vítettem és aktualizáltam korábbi írásaim: Racs Marianna 
Katalin (2010) A regionális integráció sajátosságai Latin-Amerikában. In: Eszmélet 86. p. 111-122. és Racs 

Marianna Katalin (2012) As características de integração regional na América Latina. In: Rákóczi István – Riso, 

Clara (szerk.): Os descobrimentos portugueses e a Mitteleuropa. Talentum Sorozat ő., ELTE Eötvös Kiadó p. 
145-156. 
376 Reunião de Estudos (2006) Brasil-Argentina: uma relação estratégica. Brasília: Presidência da República, 
Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais, 2006. 
http://www.planalto.gov.br/gsi/saei/paginas/evento_brasil_e_argentina.pdf (2013-12-12) p. 13.  
377 Malamud, Andrés (2010) Theories of Regional Integration and the Origins of Mercosur. p. 9-27. In Franca 

Filho, Marcílio Toscano –Lixinski, Lucas –Giupponi, María Belén Olmos: The Law of MERCOSUR. Oxford: 

Hart Publishing.  p.23. 
378 http://www.argentina-rree.com/14/14-056.htm (2013-12-12) 

http://www.planalto.gov.br/gsi/saei/paginas/evento_brasil_e_argentina.pdf
http://www.argentina-rree.com/14/14-056.htm
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min ségi változás következett be – változott a politikai retorika. Noha Brazília hivatalosan 

semleges álláspontra helyezkedett az incidens esetében, ez tökéletlen semlegesség volt, hiszen 

egyértelműen a szomszédos Argentínát támogatta azzal, hogy légterét nem engedte használni 

a brit légier nek, míg az argentinoknak vadászgépeket is biztosítottak a brazil légier  

állományából.379
 A demokratizálódás folyamatával párhuzamosan a két állam között számos 

egyeztetés indult meg politikai és gazdasági téren is. Argentínában 1983-ban tartottak el ször 

demokratikus választásokat a Nemzeti Újjárendezési Folyamat (Proceso de Reorganización 

Nacional) 1976 óta fennállt katonai diktatúra-sorozatát követ en. Raúl Alfonsín lett az els  

demokratikusan megválasztott argentin elnök. Brazíliában a több mint húsz évig tartó katonai 

diktatúra után 198ő-ben José Sarney elnöklete jelentette a demokrácia kibontakozásának 

kezdetét.   

198Ő és 1989 között Argentína és Brazília vezet i összesen 2Ő kétoldalú kereskedelmi 

megállapodást írtak alá.380
 Ki kell emelni az 1985-ös Foz do Iguaçú-i Okmányt (Ata de Foz 

do Iguaçú), ami már egyértelműen egy új gazdasági és politikai orientációt jelentett a korábbi 

id szakokhoz képest. Az egyre növekv  államadósság, a hitelfelvételi források 

ellehetetlenedése, a romló cserearányok és a nemzetközi kereskedelemben teret hódító 

protekcionista politikák tengerében reális gyógymódnak tűnt az összefogás és a nemzetközi 

színtéren történ  közös fellépés. Az alapötlet tehát egy bilaterális együttműködés kidolgozása 

volt. A további el relépések érdekében felállítottak egy magas szintű kétoldalú bizottságot 

(Comisión Mixta de Alto Nível). Ezt követte 1986-ban az Argentin-brazil Integrációs és 

Együttműködési Program (Programa para la Integración y Cooperación Argentino-

Brasileña, PICAB), mely egyértelműen egy közös gazdasági tér megteremtése mellett foglalt 

állást. Mindezt a kereskedelem-liberalizálás révén gondolták megvalósíthatónak. A vám- és 

nem vámjellegű akadályok lebontását a két ország 1988-ban az ún. Integrációs, 

Együttműködési és Fejlesztési Szerz désben (Tratado de Integración, Cooperación y 

Desarrollo) fogalmazta meg. 

Az 1980-as évek második felében az új, demokratikusan megválasztott brazil és argentin 

elnökök egyértelműen a regionális színtéren való fokozottabb közös szerepvállalás mellett 

kötelezték el magukat. Az imént felsorolt megállapodások és programok egyúttal a 

MERCOSUR fogantatásaként is értelmezhet ek.381
 

379 Moniz Bandeira, Luiz Alberto (2012) Guerra das Malvinas: petróleo e geopolítica In: Revista Espaço 
Acadêmico 132.  p. 163.  
380 Malamud [2010] p. 24.  
381 Malamud [2010] p. 24.  
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1990-ben Argentína és Brazília aláírták és az ALADI-nál is bejelentették Gazdasági 

Együttműködési Megállapodásukat (Acuerdo de Complementación Económica), és egyúttal 

tárgyalásokat kezdtek az uruguayi és paraguayi kormányokkal.382
 A cél az addig megkötött 

kétoldalú szerz dések szisztematizálása és elmélyítése volt. A két kisebb ország 

bekapcsolódása nem volt váratlan. Uruguay az 1970-es években Brazíliával (Protocolo de 

Expansión Comercial, PEC) és Argentínával (Conveio Argentino Uruguayano de 

Cooperación Económica, CAUCE) egyezmények keretében er sítette meg kereskedelmi 

kapcsolatait.
383

 1988-ban pedig már az argentin-brazil Integrációs, Együttműködési és 

Fejlesztési Szerz déshez való csatlakozásról folytatott tárgyalásokat (Acta de Alvorada).
384

 

Paraguay – mint láthattuk – a vízenergia felhasználását és az ehhez kapcsolódó határvitákat 

rendez  egyezményekhez már 1979-ben csatlakozott. Tíz évvel kés bb, 1989 elején katonai 

puccs buktatta meg az 19őŐ óta hatalomban lév  Stroessner elnököt és rendszerét. Hamarosan 

(1992) az ország új alkotmányt kapott és a demokratikus reformok útjára lépett. A belpolitikai 

változásokra épít en hatott a szomszédok felé való nyitás és az integrációs folyamatokba való 

bekapcsolódás.  

Így indult útjára 1991-ben egy újabb – ezúttal az ALADI keretein belül kibontakozó – 

szubregionális integrációs kezdeményezés, a Déli Közös Piac. 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

A MECOSUR-t 1991-ben az asuncióni szerz déssel385
 hozta létre Argentína, Brazília, 

Paraguay és Uruguay. Mint láthattuk, a négy ország integrációs törekvéseinek egymásra 

találását nagyban formálták a belpolitikai változások és a nemzetközi viszonyok. Az alapító 

szerz dés meglehet sen rövid, a célkitűzéseket a hat fejezet összesen 2Ő cikke 

programszerűen vázolja fel. A tagországok a közös piac megteremtése és a szorosabb 

együttműködés mellett foglaltak állást (1. fejezet). Az alapító okirat egy folyamat 

elindítójaként egy keretszerz désnek tekinthet  – a konkrét lépésekr l kés bbi 

jegyz könyvek, határozatok és mellékletek formájában döntöttek a tagállamok.386
 Így például 

a szerz dés 1. számú melléklete a kereskedelem-liberalizáció terén a bels  vámok eltörlésére 

382 Malamud [2010] p. 24.  
383 b vebben: http://www.armada.gub.uy/prena/delea/pdf/el_mercosur.pdf (2013-12-13)  
384 http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/alvorada_88.pdf (2013-12-13) 
385 A MERCOSUR asuncióni szerz dése:  
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf  (2013-12-03)  
386 Edler, Christoph (2013) Die Integration der Südamerikanischen Staaten durch den Mercosur. München: Utz. 
p. 77.  

http://www.armada.gub.uy/prena/delea/pdf/el_mercosur.pdf
http://www.sre.gob.mx/images/stories/dgomra/alvorada_88.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf
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vonatkozóan tűz ki dátumokat. A négy tagország a közös piac elérését és az ahhoz szükséges 

liberalizációs és igazodási lépések kivitelezését 199Ő. december 31-ig tervezte megvalósítani. 

A közös piac alatt pedig alapvet en az alábbi feltételek meglétét értették (1. cikk): 

a) az áruk, szolgáltatások és termelési tényez k szabad áramlásának biztosítása a 

tagországok között – többek között a vámok és nem vám jellegű korlátozások 

megszüntetése révén  

b) közös küls  vámtarifa bevezetése és közös kereskedelmi politika elfogadása harmadik 

féllel szemben; a regionális és nemzetközi gazdasági-kereskedelmi fórumokon közös 

érdekképviselet 

c) makroökonómiai és egyes szektorális (külgazdasági, mez gazdasági, ipari, fiskális és 

monetáris, t kepiaci, szolgáltatásbeli, kommunikációs és szállítási etc.) politikák 

koordinációja 

d) a nemzeti törvényalkotás harmonizációja az integráció szempontjából releváns 

területeken. 

Mindez valójában a vámunió kombinációja az áruk, szolgáltatások és termelési tényez k 

szabad áramlásával és a egyes politikák harmonizációjára való törekvéssel.  

A MERCOSUR-szerz dés egy újabb jele volt a latin-amerikai integrációs törekvések 

meger sítésének – összeegyeztetve az 1980-as montevideói szerz dés célkitűzéseivel. Egy 

szubregionális integrációs törekvés jött létre az ALADI keretein belül (8. cikk).  A szerz dés 

értelmében a MERCOSUR nyitva áll más ALADI-tagországok el tt is. Ezek tagsági kérelmét 

az ausuncióni szerz dés életbe lépését követ  ő. év után veszik figyelembe az alapító tagok. 

Olyan ALADI-országok felvételi kérelmét azonban, melyek nem tagjai más szubregionális 

programnak vagy régión kívüli társulásnak, akár az ő éves határid  el tt is elbírálják (20. 

cikk). Fontos feltétel azonban, hogy bármely új tag felvételét egyhangú döntéssel kell 

meghozni. Az alapító szerz dés eme cikke fontos szerephez jut majd a 2000-es években 

Venezuela tagsági akkreditációja kapcsán. Akárcsak a tagországok panasztételére és a jogok 

és kötelezettségek alóli felfüggesztésére vonatkozó 21-22. cikkek és ezek kés bbi 

kiegészítései.  

Az alapító szerz dés értelmében az 199Ő év végéig tartó átmeneti id szakban a tagországok 

az alábbi f  eszközökkel kívántak élni (5. cikk): 

 kereskedelmi liberalizációs program (progresszív, lineáris, automatikus) 

 makroökonómiai politikai koordináció 

 közös küls  vámtarifa 
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 szektorális megállapodások. 

 

Az integráció szervezeti alapformái: 

A szerz dés csak egy a külügy- és gazdasági miniszterekb l álló Tanács (Consejo) és egy 

országonként 3 f b l delegált Csoport (Grupo) felállításáról rendelkezett. A 18. cikk 

értelmében a közös piac életbe lépése el tt egy rendkívüli csúcstalálkozó keretében kellett 

meghatározni a végleges intézményi struktúrát: valamennyi adminisztratív szervet, azok 

speciális jellemz it és a döntési folyamatokban betöltött szerepüket.  

Argentína és Brazília gesztusának is tekinthet , hogy a kezdeményezés adminisztratív 

székhelye Montevideóba került, és a szerz dés 6. cikkelyében Paraguay és Uruguay számára 

id beli kedvezményeket adtak a célkitűzések ütemezésében.  

Az alapító szerz dés els  fontosabb kiegészítése 199Ő-ben az ún. Ouro Preto-i jegyz könyv387
 

volt. A dokumentum pontos megnevezése Az asuncióni szerz dés kiegészít  jegyz könyve a 

MERCOSUR intézményi struktúrájáról (Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la 

Estrutura Istitucional del MERCOSUR), mely a szervezet alapító iratának integráns részét 

képezi (Ő8. cikk). A dokumentum Preambulumában a közös piac megteremtése felé az els  és 

legfontosabb lépésnek a vámunió létrehozását tekintették. Ouro Preto-ban döntöttek a közös 

küls  vámtarifák bevezetésér l. (A valóságban a bels  tarifák eltörlése 1999-cel valósult 

meg.) A jegyz könyv 1. cikke ismerteti a szervezet intézményi struktúráját: 

 

1. a közös piac Tanácsa  

2. a közös piac Csoportja  

3. a MERCOSUR Kereskedelmi Bizottsága 

4. közös Parlamenti Bizottság 

5. szociális és gazdasági konzultatív Fórum 

6. a MERCOSUR adminisztratív Titkársága. 

 

Az integráció mechanizmusa: 

A tagországok döntéseiket konszenzussal és valamennyi tag részvételévez hozták meg (16. 

cikk). 

387 MERCOSUR Ouro Preto-i jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf (2013-12-13) 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/721/1/cmc_1994_protocolo_ouro_preto_es.pdf
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A tanács határozatai (9. cikk), a csoport állásfoglalása (1ő. cikk) és a kereskedelmi bizottság 

irányelvei (20. cikk) – elvileg – valamennyi tagállamra kötelez  érvényű döntéseket 

jelentenek. A valóságban ez csak közvetett és feltételes kötelezettséget jelent. A közösségi 

határozatok, állásfoglalások és irányelvek érvényesülésének szükséges feltétele azok az 

adott tagország saját bels  jogalkotásába való integrálása – bels vé tétele (42. cikk). A 

nemzeti jogalkotás függetlensége nem sérül, a szupranacionális jogalkotásnak nyomát sem 

láthatjuk. A 7. cikk egyértelműen meger síti a szervezet működési elvének kormányközi 

jellegét. A konzultációban és a döntéshozatalban a miniszteri szintű képviselet a jellemz . Az 

integrációs folyamat politikai irányításáért a külügy- és gazdasági miniszterekb l álló tanács 

felel, mely félévente legalább egyszer az államf k részvételével is ülésezik. Döntéseket pedig 

valamennyi tagország részvételével konszenzusos alapon kell meghozni (37. cikk).  

Az Ouro Preto-i jegyz könyvvel a MERCOSUR nemzetközi szervezetté emelkedett, jogi 

személyiséget kapott (34. cikk). A szervezet harmadik fél felé való képviseletével járó jogokat 

és kötelezettségeket a tanács látja el (8. cikk). A MERCOSUR jogi személyisége törvényi 

er re csak 1996 végén emelkedett.  

 

Az integráció történeti mérlege: 

1999-ben megvalósult a bels  tarifák eltörlése is – annak a cukorra és autóipari termékekre 

való kiterjesztését l eltekintve. 1996 folyamán el ször Chile, majd Bolívia vált a 

MERCOSUR társult tagjává. 2003-ban Peru, majd 2004-ben Ecuador, Kolumbia és 

Venezuela is. Guyana és Suriname társult állammá emelkedése jelenleg a ratifikációs fázisban 

tart.  

A szervezet országai közötti gazdasági függ ség ugyan 1999-ig növekedett, de azt követ en 

stagnálni, illetve csökkenni kezdett; mindeközben a Kínától való dependenciájuk jelent sen 

n tt.388 A négy országot felölel  MERCOSUR esetében igen zárt gazdaságokról beszélhetünk, 

még akkor is, ha ez a zártság az elmúlt húsz évben némileg oldódott. 1991 és 1998 közöttre 

tehet  az integráció fénykora, melyet aztán az ezredforduló brazil, majd argentin illetve 

uruguayi válsága jelent sen megtépázott. Ezt követ en az országok egymás közötti kapcsolata 

csökkent, és csak 2002-t l indult meg egy újabb gazdasági növekedés. 

388 Coutinho, Marcelo – Hoffmann, Andrea Ribeiro – Kfuri, Regina (2007) Raio X da Integração Regional. 
Estudos e Cenários. Observatório Político Sul-Americano Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
IUPERJ/UCAM 41. 
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2002-ben az olivosi jegyz könyvben fektették le a MERCOSUR-on belüli vitarendezés 

végleges mechanizmusait.
389

 A dokumentummal a szervezet célja a jogbiztonság 

meger sítése volt. A jegyz könyv tárgyalja az asuncióni alapszerz dés és azok kiegészít  

protokolljainak értelmezését, alkalmazását és megszegésének eseteit (1. cikk), az eltér  

álláspontok esetén alkalmazandó megoldási módozatokat (2. cikk) és az ún. Állandó 

Felülvizsgálati Bíróság hatályát és eljárását (3. és 18. cikkek). A MERCOSUR kormányközi 

működési elvével összhangban az olivosi jegyz könyv is a viták közvetlen tárgyalás útján 

való rendezését támogatja. A problémák bejelentését és a tárgyalások megkezdésének módját 

és menetét a jegyz könyv ő. cikke ismerteti. Amennyiben a  vitában érintett feleknek nem 

sikerül tárgyalás útján megállapodniuk, bármely, a konfliktusban érintett fél választott 

bírósági eljárást kezdeményezhet – melynek menetét a dokumentum 6. fejezete részletesen is 

bemutatja. Amennyiben a MERCOSUR közösségi szintéjén kezdeményezik a vitarendezést a 

Csoport egy választott szakemberekb l álló tanáccsal közösen értékeli az álláspontokat. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a közösség, jelen esetben a Csoporton keresztül 

valamennyi esetben csak javaslatokat tehet a vita megoldására (7. cikk). A vitarendezésben 

felállítható ad hoc dönt bíráskodás (9-13. cikkek) és igénybe vehet  az ő bíró alkotta Állandó 

Felülvizsgálati Bíróság szolgáltatása is (18-20. cikkek). Ezen szervek döntésének elfogadása 

is azonban tagállami hatáskör alá tartozik. A Bíróság pusztán egy konzultatív fórum, mely a 

konfliktusok mihamarabbi rendezését igyekszik el segíteni. Az esetleges szankciók kiszabása 

vagy tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése önmagában nem jelenti a problémák 

felszámolását.  

A MERCOSUR Parlament felállításnak ötlete 2002-ben merült fel, majd 2004-ben a 

tagországok kifejezték igényüket egy a gazdasági blokk politikai autonómiáját képvisel  és 

biztosító intézményi keret kidolgozására. 2005. december 9-én írták alá az erre vonatkozó 

alapító jegyz könyvet390. A dél-amerikai integráció elmélyítésének érdekében a tagállamok 

egy kiegyensúlyozott intézményi szervet tartottak indokoltnak, mely megfelel  képviseletet 

tesz lehet vé a régió pluralizmusának és sokszínűségének meg rzése mellett. A Parlament 

megalakulása nem befolyásolja, és nem módosítja a kormányközi alapon működ  kooperációs 

formát. A tagországok azonban – mint azt a Preambulumban is kifejtik – ezen intézményben 

látják a demokrácia, az állampolgári részvétel és képviselet, az átláthatóság és a társadalmi 

389 MERCOSUR olivosi jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/722/1/cmc_2002_protocolo_de_olivos_es.pdf (2013-12-27)  
390 MERCOSUR Parlament alapításáról szóló jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/2005_protocoloparlamentomcs_es.pdf (2013-12-27) 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/722/1/cmc_2002_protocolo_de_olivos_es.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/2005_protocoloparlamentomcs_es.pdf


���

legitimáció garanciáját az integráció fejlesztésére. Egyértelműen kormányközi alapon való 

működést vázol fel a jegyz könyv, ám nem mond le a nemzeti jogalkotások 

harmonizációjáról. Az egykamarás, független és önálló Parlament a MERCOSUR népeinek 

képviseleti szerve, felváltja a meglév  közös parlamenti bizottságot (1. cikk).  

A protokoll 2. cikke tartalmazza a szerv működési céljait. A Parlament megléte a civil 

társadalom integrációban való aktív részvételét, a lakosok képviselte politikai és ideológiai 

sokszínűség meg rzését és a szolidaritás er sítését hivatott szolgálni. Kompetenciái (Ő. cikk) 

a preferenciális nemzeti jogalkotás el segítésének szintjére terjednek ki. Megfigyel, 

állásfoglalásokat, javaslatokat tesz és információt cserél, valamint közös cselekvési 

programokat dolgoz ki a nemzeti parlamentekkel. A jegyz könyv két átmeneti fázist különít 

el. 2006. december 31-t l 2010. év végéig jelölte ki az els , 2011. január 1-t l 201Ő. 

december 31-ig pedig a második átmeneti periódust. A MERCOSUR Parlament els  hivatalos 

ülését 2007. május 7-én tartotta. Kezdetben közvetett módon kijelölt képvisel kkel (18 

f /tagország) működött és döntéseit kétharmados többséggel hozta meg (24. és 1ő. cikkek). 

2008-tól folyamatosan valamennyi tagországban az esedékes nemzeti parlamenti 

választásokkal egy id ben döntenek titkos, közvetlen és általános választások keretében a 

MERCOSUR Parlament képvisel ir l.391
 A jegyz könyv értelmében a második átmeneti 

periódus, vagyis 201Ő után valamennyi tagországban egyszerre tartják a MERCOSUR 

parlamenti képvisel inek megválasztását (24. cikk). Az els  szimultán szavazások így 201ő-

ben várhatók.   

A választásokat az adott tagország szabályainak megfelel en kell lebonyolítani, biztosítva a 

nemek, etnikumok és országon belüli régiók megfelel  arányú képviseletét (6. cikk). A 

MERCOSUR parlamenti választásain minden olyan jelölt indulhat, aki egyébként a saját 

országában is lehetne parlamenti képvisel  (11. cikk). A képvisel k mandátuma Ő évre szól és 

megújítható (10. cikk). A parlamenti havonta legalább egyszer ülésezik (17. cikk), székhelye 

Montevideóban van (21. cikk). Valamennyi ülése nyilvános (17. cikk), melyen a 

MERCOSUR társult tagjai (9 mandátummal) részt vehetnek, felszólalhatnak, ám nem 

szavazhatnak (7. cikk).  

Mára b vült a MERCOSUR négyes fogata. Venezuela 2012. július 31-én a MERCOSUR 

teljes jogú tagjává vált. A tagsághoz vezet  út azonban nem volt zökken mentes. A 

Venezuelai Bolivári Köztársaság csatlakozási folyamata 2006 nyarán indult az erre vonatkozó 

391 Választásokat tartottak például 2008-ban Paraguayban, 2010-ben Brazíliában, 2011-ben Argentínában etc.   
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protokoll aláírásával.392
 Hiába állítottak fel a folyamatok támogatására egy külön 

munkacsoportot (11. cikk) – a tagországok ratifikációs folyamata jelent sen kitolta a 

dokumentum életbe lépését, és ezzel a tagállami jogok és kötelességek tényleges 

gyakorlásának lehet ségét (10. cikk). A csatlakozási jegyz könyvben lefektetett fokozatosság, 

rugalmasság és kiegyensúlyozottság elve valójában nem érvényesült. Az egyetlen kivétel a 

MERCOSUR harmadik féllel folytatott tárgyalásaiba való bekapcsolódás volt. Ezen 

delegációkban Venezuela a jegyz könyv aláírását követ en aktívan részt vehetett (8. cikk).  

Venezuela tagságának ratifikálása Paraguay esetében váltott ki ellenérzéseket. Paraguay úgy 

érezte, hogy a venezuelai tagság – Hugo Chávez elnökségének karakánsága miatt – veszélybe 

sodorhatja a MECOSUR demokratikusságát és az ushuaiai jegyz könyvben lefektetett 

elveket.
393

 Az 1998-ban a négy tagország, valamint Chile és Bolívia által is aláírt 

dokumentumban a demokrácia iránti elkötelez désüket er sítették meg az államok. A 

demokratikus klauzula néven is emlegetett jegyz könyv a demokratikus intézmények 

integrációban betöltött szerepe és fontossága mellett érvelt (1. cikk), valamint elrendelte a 

demokratikusság elvének megsértése esetén a tagországok fellépését (3-4. cikkek). Nem 

tartalmazott azonban konkrét szankcionálási lépéseket és részletes eljárási menetrendet. 

Mindenképpen meg kell említeni, hogy Venezuela taggá válása els sorban a két kisebb 

tagállamban válthatott ki ellenérzéseket. Venezuela gazdasági szempontból egyértelműen a 

nagyok táborát er síti, GDP-je Paraguay és Uruguay mutatóinál magasabb.
394

 Teljes jogú 

tagországként pedig vétójogot gyakorolhat, amivel visszautasíthat kereskedelmi 

megállapodásokat, lassíthatja a gazdasági integrációt és politikai törekvéseinek színterévé 

emelheti a MERCOSUR-t. A sors fintora, hogy Paraguay ellenállását végül annak a 

demokratikus klauzulának a módosított változata alapján törték meg, melyre  maga 

hivatkozott Venezuela kapcsán. Venezuela taggá válása Argentínának és Brazíliának 

egyértelműen – mind gazdasági, mind külpolitikai – érdekében állt. Brazília esetében az 

ország gazdasági pragmatizmusának és geopolitikai helyzetének meger sítését jelentette az 

ötödik MERCOSUR-tag. A piacra jutás, a kínai konkurencia ellensúlyozása mindenképpen 

csábító lehet ség volt Brazíliának. Uruguay azonban a MERCOSUR legnagyobb intézményi 

392 Venezuela MERCOSUR-taggá válásáról szóló jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVenezuela.pdf (2014-01-

02)  
393 MERCOSUR ushuaiai jegyz könyv: 
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/1998/espa%C3%B1ol/3

1.%20Protocolo%20de%20Ushuaia.pdf (2014-01-02) 
394 Jordan, Lucy (2012) Paraguay Out, Venezuela In: What Do Mercosur’s Changes Mean for Brazil? In: 
Quarterly Americas Online  http://www.americasquarterly.org/paraguay-out-venezuela-in (2013-12-29) 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVenezuela.pdf
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/1998/espa%C3%B1ol/31.%20Protocolo%20de%20Ushuaia.pdf
http://www.mre.gov.py/dependencias/tratados/mercosur/registro%20mercosur/Acuerdos/1998/espa%C3%B1ol/31.%20Protocolo%20de%20Ushuaia.pdf
http://www.americasquarterly.org/paraguay-out-venezuela-in
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hibájának tartja, hogy a létszámb vítést az egyik alapító tag tagsági jogainak felfüggesztése 

révén valósította meg.395
  

2011 decemberében írták alá a montevideói jegyz könyvet396, mely felülírta az els  ushuaiai 

protokollt. Érdekessége, hogy nem tartja feltételnek a dokumentum bels vé tételét (Ő. cikk) és 

az ahhoz való csatlakozásra 2012 márciusáig ad lehet séget a tagországoknak és a társult 

államoknak. (11. cikk). Az új demokratikus klauzulát kell alkalmazni valamennyi esetben (1. 

cikk), ha: 

� sérül a demokratikus és alkotmányos rend; 

� a demokratikus értékek, elvek és a legitim hatalomgyakorlás veszélybe kerül. 

El ször a tagországok elnökei és/vagy külügyminiszterei rendkívüli ülését kell összehívni (2. 

cikk) és diplomáciai úton rendezni a problémát, illetve konszenzusos döntést hozni (3. cikk). 

A folyamat támogatására segít  bizottságokat lehet felállítani, melyek munkájába 

bekapcsolódhatnak a MERCOSUR és az Andok Parlament tagjai, a nemzeti parlamentek 

képvisel i és a tagországok kormányai (ő. cikk). Ellentétben az els  demokratikus klauzulával 

a montevideói jegyz könyv már részletezi a retorziós formákat, amennyiben nem sikerül a 

probléma tárgyalásos úton való rendezése (6. cikk). Ebben az esetben az alábbi szankciók 

alkalmazhatók: 

a) az adott tagország részvételének felfüggesztése a MERCOSUR intézményi 

működésében; 

b) a szárazföldi határok teljes vagy részleges zárlatának elrendelése, a kereskedelem, a 

tengeri és légi forgalom felfüggesztése vagy korlátozása,  a kommunikáció, az 

energia-, szolgáltatás- és egyéb ellátások korlátozása; 

c) a tagsági jogok gyakorlása alóli felfüggesztés; 

d) a tagság felfüggesztésének kezdeményezése más regionális és nemzetközi 

szervezetekben; 

e) az ENSZ-szel való együttműködés a békés, demokratikus megoldás el segítésében; 

f) egyéb politikai és diplomáciai szankciók.  

Fernando Lugo elnök közjogi felel sségre vonását követ en Paraguayt 2012. június 22-én az 

alkotmányos rend megzavarása miatt a frissen módosított és kib vített demokratikus klauzula 

6. cikkének a) pontja szerint felfüggesztették a MERCOSUR szervezeteiben való részvételi 

395 uo. 
396 MERCOSUR montevideói jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/dec_027-2011_es_protocolo_de_montevideo_ushuaia_ii.pdf 

(2014-01-02) 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/dec_027-2011_es_protocolo_de_montevideo_ushuaia_ii.pdf
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joga alól. A döntést egy elnöki találkozó keretében hozta meg Christina Fernández argentin, 

Dilma Rousseff brazil és José Mujica uruguayi elnök.397
 Ez utóbbi külön kérte és 

hangsúlyozta a gazdasági szankciók mell zését. Kétségtelenül hagyott valamilyen kellemetlen 

utóízt maga után, hogy Venezuela hat éve húzódó csatlakozása csak az egyik alapító bizonyos 

tagsági jogainak felfüggesztése árán valósulhatott meg. Hiszen a demokratikusság kritériuma 

nem csak a tagállamok bels  „magánéletének” feltétele. Ha nem is maga a döntés, annak 

gyorsasága mindenképpen számos kérdést felvet. Az eset azt a képzetet er síti, hogy a 

MERCOSUR kontúrját a két nagyobb ország elnöke rajzolja – és a szervezet a 

kormányköziség egy extrém típusát testesíti meg: az elnökköziséget (interprezidencializmus). 

A külpolitikai stratégia sajátos ötvözete az elnöki diplomáciával maximálisan kiaknázza az 

elnökök intézményi és politikai lehet ségeit, és segíti a MERCOSUR működtetését, de 

akadályozhatja a neofunkcionalista spillover
398

 elérését.399
 

A szakirodalom szereti összevetni a MERCOSUR esetét az Európai Unió példájával. Ez 

azonban számos – ha nem minden – tekintetben hibás analógia. Az intézményi struktúra 

tekintetében igencsak különböz  a két integráció, és az EU egy sajátos európai jelenség. A 

MERCOSUR példája alkalmas lehet annak elemzésére, hogy a meghatározó politikai-

gazdasági er k a regionális integráció milyen lehet ségeivel számolnak a szubkontinens 

esetében. A MERCOSUR fejl dési lehet ségei körüli viták ideológiai alapon szervez dtek az 

utóbbi években: alapvet en megkülönböztethetjük a progresszivista és a realista álláspontot. 

Az el bbit képviselik az úgynevezett egzisztencialisták és a haladás hívei, mint Hélio 

Jaguaribe és Aldo Ferrer400, valamint Lula da Silva volt brazil elnök. A másikat a liberálisok, 

az instrumentalisták mint például Paulo Roberto de Almeida401
, Roberto Bouzas, Pedro da 

Motta Veiga és Ramón Torrent402, valamint egy szintén korábbi brazil – Fernando Henrique 

Cardoso vezette – kormányzat.  

Minden jel arra mutat, hogy a MERCOSUR meg akar maradni az intergovernmentális 

kormányzás keretei között: a nemzetállamok közvetlenül ellen rizni kívánják a döntési 

397 Valente, Marcela (2012) MERCOSUR: suspendido Paraguay, ingresa Venezuela. In: IPS – Inter Press 

Service http://www.ipsnoticias.net/2012/06/mercosur-suspendido-paraguay-ingresa-venezuela/ (2013-12-30) 
398 „Túlcsordulás”; a szupranacionális érdekek önálló er vé válása 
399 Malamud [2010] p. 26.  
400 Ferrer, Aldo (2003) Globalisation, Argentina and Mercosul. In: Jaguaribe, Helio – Vasconcelos, Álvaro de 
(szerk.): The European Union, MERCOSUL, and the new world order. Frank Cass Publishers p. 139–163. 
401 Almeida, Paulo Roberto de (2003) O MERCOSUL em crise: que fazer? In: Tempo Exterior. Revista de 

análise e estudios internacionales 4:6. p. 111–122. 
402 Bouzas, Roberto – Veiga, Pedro Da Motta – Torrent, Ramón (2002) In-Depth Analysis of Mercosur 

Integration, its Prospectives and the Effects Thereof on the Market Access of EU Goods, Services and 

Investment. Observatory of Globalisation, University of Barcelona – Science Park of Barcelona 

http://madb.europa.eu/madb/viewDoc.htm?type=study&filename=32.doc (2014-04-25) 

http://www.ipsnoticias.net/2012/06/mercosur-suspendido-paraguay-ingresa-venezuela/
http://madb.europa.eu/madb/viewDoc.htm?type=study&filename=32.doc
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mechanizmusokat, s nem tapasztalható társadalmi igény és bizalom a szupranacionális 

szervek kialakítására.403
 A realisták szerint ugyanakkor a MERCOSUR-on belül az energia, a 

szállítás és az infrastruktúra kiépítése, így a „kézzelfogható” – fizikai, funkcionális – 

összeköttetés és integráció lenne kívánatos. Szerintük a brazil és argentin külpolitika 

különböz ségei miatt kivitelezhetetlen a közös kül- és védelmi politika megvalósítása. 

Ugyanakkor elismerik, hogy nem lehetetlen e politikák közelítése. A realisták szerint 

kívánatos lenne a közös monetáris politikai koordináció, melyhez azonban nem szükséges 

közös valuta. A szociális és fejlesztési politikák összehangolásának lehet ségét 

megkérd jelezik. Ennek alapvet  akadályát a tagországok heterogenitásában és a közös 

költségvetés hiányában látják. A MERCOSUR-ban – szemben az EU-val – a transznacionális 

szerepl k igen gyengék. Az interdependencia alacsony szintű és nincsenek olyan 

szupranacionális intézmények, mint az EU esetében a Bizottság vagy a Bíróság. Így nem 

valósult meg spillover a kulcsterületeken. A realisták a neofunkcionalista elméletet 

szeretnének megvalósítani a régióban. Egy – a térségben hagyományok nélküli – 

infrastrukturális és gazdasági alapú integrációt sürgetnek. A valóságban azonban nem egy 

európai típusú, hanem egy puha integráció valósult meg a MERCOSUR-ral. A Lula-apparátus 

pedig a sajátosan progresszivista szemlélet szerint igyekezett lavírozni és irányítani. 

7. ábra: A MERCOSUR progresszivista és realista megítélésének összevetése négy dimenzió 
mentén404: 

 PROGRESSZIVISTÁK REALISTÁK 

1. a regionális 
integráció alapja 

közös ideológia, az országok 
szuverenitását és biztonságát garantáló 

politikák (ún. high politics) 

interdependencia és low politics (például a 
gazdaság- és környezetpolitika területén 

történ  együttműködés) 

2. az integráció 
összetartó ereje 

közös identitás konkrét, gyakorlati (mint például nemzeti, 
szektorális) érdekek 

3. az integráció 
jelenlegi 

állapotának 
megítélése 

a kereskedelmi aspektus túlhangsúlyozott, 
míg a fontosabb társadalmi és politikai 

aspektusok el vannak hanyagolva; 

– demokratikus deficit 

a politikai aspektus túlhangsúlyozása, 

mely hátrányos a gazdasági integrációra 

4. a jelenlegi 

patthelyzet 

feloldása 

a civil társadalom aktívabb bevonásával 

és képviseleti intézmények kiépítésével 
a technikai együttműködés er sítésével és 
magasabb fokú funkcionális integráció 
által (pl.: az infrastruktúra fejlesztésével) 

403 Malamud, Andrés (2002) Regional Integration in Latin America. Comparative theories and institutions. 

Primer Congreso Latinamericano de Ciencia Política, University of Salamanca 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n44/n44a07.pdf (2014-04-25) 
404 A fent bemutatott két irányzat mellett meg kell említeni, hogy létezik egy harmadik – f leg üzletemberek, 
neoliberális közgazdászok alkotta – csoport is, akik akár a MERCOSUR teljes felszámolását is el tudnák 
képzelni, de mindenképpen kívánatosnak tartanák, hogy megmaradjon a szabadkereskedelmi övezet szintjén és 
ne alakuljon közös piaccá. Malamud, Andrés – Castro, Pablo (2007) Are Regional Blocs Leading from Nation 

States to Global Governance? Skeptical View from Latin America. In: Iberoamericana  37:1. p. 119–127. 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n44/n44a07.pdf
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Valójában a szervezet esetében a legnagyobb akadályt nem egy esetleges demokratikus deficit 

jelenti, hanem a végrehajtásbeli akadályok. Nevezetesen az, hogy a közös döntések bels vé 

tétele a nemzeti bürokrácia függvénye, melyen sokszor fennakadhatnak fontos határozatok. 

2002-ben például a regionális döntések fele. Ezzel a problémával valamennyi latin-amerikai 

integrációs kezdeményezés küzd. 

2012 decemberében írták alá a Bolívia többnemzetiségű államának MERCOSUR-hoz való 

csatlakozásáról szóló jegyz könyvet405
. A dokumentumot Argentína, Brazília, Uruguay és 

Venezuela vezet i szignálták – Paraguay MERCOSUR-gyűléseken való részvételi jogának 

felfüggesztése ekkor még érvényben volt. A tárgyalásokat Evo Morales bolíviai elnök 2006 

decemberében kezdeményezte. 2007-t l egy eseti munkacsoport segítette a csatlakozás 

el készítésének folyamatát. A taggá válás folyamatában hangsúlyozták a fokozatosság, 

rugalmasság és kiegyensúlyozottság elveit, elismerték a fennálló aszimmetriákat és a 

megkülönböztetett bánásmód szükségességét (Preambulum). A protokoll értelmében Bolívia 

vállalja, hogy annak életbelépését követ  Ő éven belül teljes mértékben átveszi a 

MERCOSUR aktuális szabályozási örökségét (3. cikk); annak közös nomenklatúráját és  

közös küls  vámtarifáját (Ő. cikk). Bolívia hivatalosan a jegyz könyv valamennyi tagország 

általi ratifikálásával emelkedik majd a MERCOSUR tagjává.    

 

A MERCOSUR működése nem volt sosem, s ma sem teljesen problémamentes. Ugyan 

napjainkban egyre látványosabban közeledik a két ország, valójában a brazil-argentin 

rivalizálás nem tűnt el teljesen. Brazília túlsúlya is számos problémát felvet. A MERCOSUR-

tagok számára nem megengedett 3. féllel bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások 

megkötése. Ami a két kicsi tagország esetében számos kérdést felvet. A klasszikus értelemben 

vett integráció megkívánta gazdasági interdependenciáról sem beszélhetünk: Brazíliának a 

MERCUSOR többi országával folytatott kereskedelme a 2000-es években hasonló arányt 

képviselt mint 1991 el tt – így az integráció bels  kereskedelemélénkít  hatása 

elhanyagolható.406
 A MERCOSUR-on belüli döntéseket kezdett l fogva a kormányköziség 

elvén, konszenzussal hozzák meg. A tagállamok képvisel i a megválasztott kormányokból 

kerülnek ki. Egy-egy döntés csak akkor emelkedik érvényre, ha azt a hazai törvényalkotás is 

elfogadja. Ennek megfelel en a MERCOSUR demokratikusnak nevezhet , amennyiben 

tagországai megfelelnek a demokratikusság kritériumának.  

405 Bolívia MERCOSUR-csatlakozásáról szóló jegyz könyv: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/protocolo_adhesion_bolivia_al_mercosur.pdf (2013-12-27) 
406 Coutinho – Hoffmann – Kfuri [2007] p. 22–32. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3862/1/protocolo_adhesion_bolivia_al_mercosur.pdf
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. . . Gazdasági dimenzió
 

A szubkontinens piaca a 20. század végén is kvázi-piacként működött. A nem piacra termel , 

önellátó szektor és az informális szektor jelent s kiterjedtsége bizonyítja, hogy Latin-

Amerikában a piaci integráció nem fejez dött be. Dezintegrációs hatása volt annak is, 

ahogyan a térség a világgazdaságba integrálódott.407
  

Az 1990-es éveket Latin-Amerika lehangoló gazdasági mutatókkal indította. A régió 

nemzetközi kereskedelemben mutatott részesedése 1960-as évek óta (10%) folyamatosan 

csökkent (1980-as évek: 6%; 1990: 3,6%).408
 Az életszínvonal visszaesett az 1970-es évek 

második felének szintjére. Az infláció pedig az egekbe szökött: 1988-ban 286%, 1989-ben 

533% volt, 1990-re pedig 1200%-ra emelkedett.
409

  

Az 1980-90-es években a neoliberális újrastrukturálás elkötelezettjei voltak a latin-amerikai 

kormányok. Latin-Amerikában az új regionalizmus id szakát nyitott regionalizmusként is 

hívják. Az elnevezést a CEPAL alkotta meg az 1990-es évek elején.410
 A gazdasági egyensúly 

érdekében megállapodás született a latin-amerikai államok és a nemzetközi pénzügyi és 

fejlesztési intézmények között. A washingtoni konszenzus jegyében az infláció kordában 

tartása, a költségvetési hiány lefaragása, az adósságok átütemezése és a piacok megnyitása 

révén akartak makroökonómiai stabilitást elérni. Ezzel egy id ben a regionális együttműködés 

különböz  formáinak megújulását és újjáéledését figyelhetjük meg a világpolitikában. Ez a 

regionalizmus különösen élénken jelentkezett a fejl d  világban: ahol rövid id n belül számos 

bilaterális, szubregionális és félszigeti kereskedelmi és biztonsági együttműködés köttetett. Ez 

akár meglepetésként is hathatott els re az 19ő0-60-as évek sikertelen integrációs kísérletei 

után. Ám mint hamarosan kiderült ezen új kezdeményezések sokban különböztek az 19Őő 

utáni introvertált regionalizmustól. Egy szélesebb, globális átalakulási folyamat részét 

képezték.
411

 A MERCOSUR tökéletesen beleillett Latin-Amerika neoliberális-deregulációs 

újrastrukturálási modelljébe. Mondhatni a washingtoni konszenzus szülötte.412
 Ennek 

értelmében arra volt hivatott, hogy támogassa a külkereskedelmet és a régióba vonzza a 

407 Kollár [1996] p. 26. 
408 http://interactioncouncil.org/node/74 (2014-03-12)  
409 uo.  
410 Corazza, Gentil (2006) O “regionalismo aberto” da CEPAL e a inserção da América Latina na globalização. 
In: Ensaios FEE, Porto Alegre, 27:1. p. 135-152. 

http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2114/2496.. (2014-04-01)   
411 Hettne, Björn – Söderbaum, Fredrik (2005) Civilian Power or Soft Imperialism? EU as a Global Actor and 

the Role of Intrerregionalism In: European Foreign Affairs Review 10:4. p. 535-552.   
412 Kellogg, Paul (2007) Regional Integration in Latin America: Dawn of an Alternative to Neoliberalism? In: 

New Political Science. 29:2. p. 194.  

http://interactioncouncil.org/node/74
http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2114/2496
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beruházásokat. A MERCOSUR, az újjáéled  Andok Paktum, majd Andok Közösség és 

Közép-amerikai Közös Piac is a méretgazdaságosság elérése, a komparatív el nyök és a 

termelékenység növelése szellemében tevékenykedtek. 

Az 1990-es évek elején n tt a nettó t kebeáramlás a régióba, akárcsak a közvetlen külföldi 

befektetések részesedése. Az esetek legnagyobb részében azonban ezek a már meglév  

eszközök felvásárlását jelentették, s nem az állót ke növelését. A várt növekedés elmaradt, 

s t, az évtized második felére a nettó t kebeáramlás újra negatív lett.413
 Mindenképpen meg 

kell említeni a transznacionális vállalatok növekv  termelését és piaci részesedését. 1996-ra 

az állami vállalatok száma érezhet en csökkent Latin-Amerikában, miközben a TNC-k aránya 

elérte az ő0%-t a térség 100 legnagyobb vállalata körében.414
 Az FDI aránya 1999-ben 

tet zött a térségben, amikor az ő00 legnagyobb vállalat eladásának Ő3%-a köt dött TNC-

khez.
415

 A transznacionális vállalatok f leg a gyártás és szolgáltatás terén tevékenykedtek: 

dominálva a magas technológiai igényű iparágakat (járműgyártás, elektronikai ipar etc.). 

Sokatmondó és érzékletes adat azonban, hogy míg 1996 és 2000 között Brazíliában a TNC-

khez köt d  értékesítés aránya 26,6%-tól Ő1,8%-ra n tt, a hozzájuk tartozó foglalkoztatottsági 

mutató 17%-ról 10,9%-ra csökkent!416
 A közepes- és nagyvállalatoknál bevezetett 

standardizálási folyamatok, új adminisztratív reformok és a technikai innováció növelte a 

termelékenységet és a munkanélküliséget. Az így utcára került dolgozók legtöbbször az 

illegális gazdaságban és az alacsony termelékenységű, versenyhátrányban lév  vállalatoknál 

próbáltak szerencsét.  

1999-ben a brazil real leértékelésének komoly következménye volt Argentínára, s így az 

egész MERCOSUR-ra is, válságba sodorva azt.417
 Valójában a válság alapvet en nem 

monetáris természetű volt, hanem a neoliberális integrációs modell válságát jelentette. Ezt a 

2001-es argentin események csak tovább er sítették és a változás szükségességét vetették fel. 

2003-tól a regionalizmus egy újabb korszakát számíthatjuk Latin-Amerikában. Ekkor 

veszítette el mindenhatóságát a washingtoni konszenzus és született meg az ún. Buenos Aires-

i konszenzus Argentína és Brazília között.  

413 Sáinz, Pedro (2006) Equity in Latin America Since the 1990s. DESA Working Paper No. 22 p. 2.  

http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp22_2006.pdf (2014-03-30)  
414 uo.  
415 uo.  
416 Sáinz [2006] p. 3.  
417 Arenas-García [2012] p. 71-72.  

http://www.un.org/esa/desa/papers/2006/wp22_2006.pdf
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. . . Politikai dimenzió
 

Az 1990-es évekkel a nemzetközi színtéren az Egyesült Államok kihasználta a Szovjetunió 

eltűnését és unilateralizmusa számos területen testet öltött. A neoliberalizmus és a 

globalizáció virágzásának egyik nagy letéteményese a WTO lett. A korszakot áthatotta a 

baloldal politikai és ideológiai válsága. Úgy tűnt egy ideig, hogy nincs alternatíva a 

kapitalizmus és neoliberalizmus mellett, helyett.  

Latin-Amerikában az 1990-es években a szabad kereskedelem mellett kiálló jobb-közép 

ideológia dominált.418
 Ironikus, hogy a szegénység és egyenl tlenség fokozódása a 

demokrácia és az emberi jogok visszaállításának folyamatával egy id ben jelentkezett a 

térségben. A politikai demokrácia és a piaci liberalizmus korában fokozódott az 

egyenl tlenség és a munkanélküliség. Érdekes azonban, hogy ezen szociális problémák az 

1990-es években nem lettek a politika központi kérdéskörei. A szegénységi szakadék 

növekedésében és elmélyülésében érintett politikai és társadalmi szerepl k ugyanis nem 

voltak képesek hallatni a hangjukat. A szakszervezetek és azok pártköt dései erodálódtak. Az 

egyre er söd  társadalmi tiltakozások és az neoliberális gazdaságpolitikák válsága vezetett 

változáshoz. A társadalmi mozgalmak és tüntetések azokban az országokban jelentkeztek 

legoffenzívebben, ahol nem maradt jelent s intézményesített baloldali párt. Így a neoliberális 

politikával szembeni elégedetlenségek tömeges tiltakozások formájában jelentkeztek 

(Venezuela, Ecuador, Bolívia). A hagyományos pártrendszer megkerülésével új populista, 

baloldali pártok születtek, új nemzeti alkotmányt és új állami intézményeket magukkal hozva. 

Azokban az országokban, ahol a piaci reformot még a konzervatív katonai rezsim (Chile), 

illetve a konzervatív politikai pártok (Brazília, El Salvador, Uruguay) vitték végbe, a 

liberalizmussal szembeni elégedetlenség többnyire az ellenzékben lév  baloldali pártoknál 

összpontosult. A szociális problémák csak az ezredfordulótól kezdve kerülnek a politikai 

figyelem középpontjába Latin-Amerikában. 

  

. . . Társadalmi, kulturális dimenzió

Latin-Amerika súlyos társadalmi problémákkal nézett a 20. század utolsó évtizedének elébe. 

Az elveszett évtizedt l magas szegénységi küszöböt örökölt meg. Az 1980-as évek második 

418 Stewart, James (2012) The politics of inequality and redistribution in Latin America. 

http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2012/en_GB/04-2012-stewart-3/ (2014-04-30) 

http://www.wider.unu.edu/publications/newsletter/articles-2012/en_GB/04-2012-stewart-3/
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felében a térség lakosságának egyharmada, mintegy 120 millió ember élt  a szegénység 

küszöb alatt.419
 1990-ben a városi lakosság fele, a vidéki lakosság Ő0-45%-a számított 

szegénynek.420
 

A térséget az 1990-es években átható és formáló neoliberalizmus nem volt képes gazdasági 

stabilitást és társadalmi fejl dést teremteni a régióban. Éppen ellenkez leg: t kekoncentrációt, 

a társadalom jelent s részének további marginalizálódását, (még) rosszabb 

munkalehet ségeket és a dolgozók jogainak áruba bocsátását hozta magával. Mindez a 

progresszivistákat látszott igazolni. Mi is történt valójában? A gazdasági válság és a piaci 

újrastrukturálás kett se módosította a régió osztályszerkezetét Latin-Amerikában. Számos 

munkavállalót taszítva a gazdaság formális szektorából az informálisba. A kollektív cselekvés 

útjába számos akadályt emelt az évtized, nehezítve és ellehetetlenítve a szakszervezetek 

politikai érdekérvényesítését. Az osztályalapú kollektív szerepl k elgyengülve pedig nem 

voltak képesek kell  társadalmi nyomást gyakorolni a  neoliberális technokratákkal és 

politikai döntéshozókkal szemben. Így ez utóbbiak teret engedhettek a szabad piac elveivel 

jobban összeegyeztethet  szociális politikáknak: az alacsonyabb béreknek és bizonytalan 

munkahelyeknek.  

A neoliberalizmus és a globalizáció ostorozására szervez dött civil társadalmi mozgalmak 

csak az évtized végét l képesek érdemben hallatni a hangjukat. Ezt követ en azonban 

alapvet  szerepet töltöttek be, s támogatták az egész amerikai kontinensre kiterjed  

szabadkereskedelmi övezet (FTAA) kiépítése ellen fellép  és a regionális integrációt 

szorgalmazó törekvéseket. 

Az 1990-es évekkel, a 2000-es évekre er södtek meg ismét a társadalmi mozgalmak Latin-

Amerikában. Ezen mozgalmak jelensége nem új keletű a térségben. Az indiánmozgalmak 

története egészen a 18. századik nyúlik vissza, a parasztmozgalmak is több mint egy 

évszázados hagyománnyal bírnak Latin-Amerikában (például: mexikói forradalom 1910-

20).
421

 Mégis a 20. század vége csupán, amikor jelenlétük és hangjuk az országhatárokon 

kívül is érezhet  lett.422
 Ide sorolhatjuk a földnélküliek mozgalmát Brazíliában (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST), egyes városi mozgalmakat (mint a piqueteirók 

419 http://interactioncouncil.org/node/74 (2014-03-12)  
420 ou.  
421 Galvão, Andréia (2008) Os movimentos sociais da América Latina em questão. In: Revistas Debates, Porto 

Alegre, 2:2., p. 10.  
422 Galvão [2008] p. 8.  

http://interactioncouncil.org/node/74


«¬

Argentínában) vagy az slakossághoz (indígenas) köthet , etnikai alapon szervez d  

megmozdulásokat (Bolívia, Peru, Ecuador és Mexikó esetében). Ezen sokféle társadalmi 

mozgalmak tematikájukban és céljaikban eltér ek, mégis jellemezhet ek bizonyos közös 

vonásokkal: valamennyi neoliberalizmus-ellenes és er teljesen köt dik a munkásosztályhoz. 

Egyúttal új politikai formát jelentenek a hagyományos intézményi kereteken kívül.423
 

Alapvet  törekvésük a rögzült intézményi formák megváltoztatása, akár a kormányok, 

politikai pártok és szakszervezetek mellett vagy ellen harcolnak. Így céljuk összetett: 

gazdasági jogok (a földhöz jutás, a munka és szociális ellátások garantálása) mellett a 

politikai életbe és döntéshozatalba való bekapcsolódásért is küzdenek. Elutasítják a 

szabadkereskedelmi megállapodásokat, a nemzetközi szervezetek beavatkozását a szuverén 

államok belügyeibe, antiimperialista jellegűek és a kapitalizmussal szemben kritikus 

álláspontra helyezkednek. A többnemzetiségű állam pártfogói és az alkotmányos gyűlésekbe 

való aktív bekapcsolódás szószólói.424
 A mexikói zapatisták mozgalma 199Ő januárjában 

világszerte ismertté lett, amikor az ország NAFTA-tagsága ellen lépett fel. 

. . . Összegzés
 

Valójában az 1990-es években minden igyekezet ellenére Latin-Amerika nem tudott 

megszabadulni az elveszett évtized és a korábbi id szak terheit l.  

Nem sikerült visszaállítani a térséget megillet  relatív súlyát a nemzetközi színtéren. 

Mindebben szerepet játszottak az alábbi fontos szempontok, melyeken az új regionalizmus 

próbálkozásai sem módosítottak: 

a) Nem változott Latin-Amerika exportszerkezete. Továbbra is a nyersanyagexport 

dominált. 2000-ben például mindössze a latin-amerikai export 29%-a volt valamilyen 

technológiát igényl  késztermék, míg a 71% alapvet en nyersanyag.425
 Az 1990-es 

423 Galvão [2008] p. 9. Valamint a témáról b vebben magyarul elérhet : Houtart, Francois (2013) Jegyzetek a 

brazíliai Amazóniáról és a latin-amerikai parasztmozgalmakról. [ford.: Barna Anett] In: Eszmélet 98. p. 91-103.    
424 Almeida, Lúcio Flávio Rodrigues de (2007) Lutas sociais e questões nacionais na América Latina: algumas 
reflexões. In: Lutas Sociais, São Paulo, 17:18, p. 75.  
425 Gárcia, L. Enrique (200Ő) La Integración regional: factor clave para una agenda renovada de desarollo? p. 

941-971. In: Os países da Comunidade Andina. Brasília: FUNAG-IPRI 

http://online.cursoclio.com.br/downloads/Os%20paises%20da%20Comunidade%20Andina%20Vol%202_Peru_

Equa_Brasil.pdf (2014-04-14) p. 943.  

http://online.cursoclio.com.br/downloads/Os%20paises%20da%20Comunidade%20Andina%20Vol%202_Peru_Equa_Brasil.pdf
http://online.cursoclio.com.br/downloads/Os%20paises%20da%20Comunidade%20Andina%20Vol%202_Peru_Equa_Brasil.pdf
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évek informatikai és biotechnológiai forradalma sokkal jelent sebb volt az ázsiai 

kontinensen. 

b) Hiányoztak vagy igen szerények voltak a belföldi megtakarítások, ami a küls  

finanszírozási formáktól való er s függést fokozta. A bels  megtakarítások GDP-hez 

viszonyított aránya Latin-Amerikában az 1980-as évekhez képest (22,8%) még 

csökkent is a ’90-es évek végére (17,7%).426
 A külföldi közvetlen beruházások aránya 

– mint említettük – jelent sen megugrott. 1990 és 1997 között évi ő6,2 milliárd dollár 

FDI áramlott a régióba.427
 

c) Latin-Amerika továbbra is alacsony versenyképességű régió maradt. A közpolitikák és 

közintézmények nem voltak képesek a középtávú növekedéshez és a társadalmi jólét 

növeléséhez hozzájárulni.  

d) A meglév  nemzetközi aszimmetriák és tendenciák nem segítették a régión kívüli 

piacokra való bejutást. 

e) Rosszul működ  intézmények és korrupció jellemezte a régiót. A Latinobarométer 

adatai szerint a közvélemény szavahihet bbnek és megbízhatóbbnak tartotta az 1990-

es években az egyházat és a televíziót, mint a politikai pártokat, a kormányt és a 

parlamentet.
428

  

Az egyenl tlenség problémájának új módon történ  megközelítése csak az 1998-tól 

kibontakozó politikai fordulattal kap teret. Alig több mint 12 év alatt 11 latin-amerikai 

országban összesen 1ő baloldali elnök került hatalomra.  

   

±²±² ³ globalizált ´µ¶·¸¹º»·¼½¾¿ ÀºÁ·¹ÂAmerikában

Míg az 1990-es években a térség államai szinte vallásos áhítattal követték a washingtoni 

konszenzus formuláit, a 21. század jelent s változásokat hozott. N ttek a társadalom alulról 

szervez d  tendenciái és fokozódott a szociális-politikai változás igénye. A neoliberális 

modellek megkérd jelezésével új fejlesztési mintákat vártak kidolgozásra. A neoliberalizmus 

ugyanis nem tudott megoldást adni Latin-Amerika egyik legnagyobb problémájára: az 

426 Gárcia [200Ő] p. 944. 
427 Gárcia [200Ő] p. 9Őő. 
428 Gárcia [200Ő] p. 949.  
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egyenl tlenségre. Az 1990-es években tovább fokozódott a jövedelem-koncentráció, a 

társadalom szélére való kiszorulás, a munkanélküliség és a középosztály lesüllyedése. A déli 

féltekének vezet i körében a regionális szocio-politikai konvergencia igénye merült fel: a 

térség önálló és szociálisan érzékeny fejl dési modelljének kidolgozása.  

1999-ben a brazil, majd 2001-ben az argentin válság konkrét lépések megtételére ösztönözte a 

térség államait. 2003. október 16-án Lula da Silva brazil és Néstor Kirchner argentin elnökök 

aláírták az ún. Buenos Aires-i konszenzust.
429

 Ezzel szimbolikusan is lezárult a neoliberális 

elveken nyugvó integrációs éra Latin-Amerikában és egy új korszak kezdett felsejleni. A 

megállapodás a gazdasági fejlesztések és a javak egyenl bb elosztása melletti elkötelez dést 

hirdette. Középpontjába az állampolgári jólétet, a szabadságot és a társadalmi igazságosságot 

helyezte. A két elnök abban is egyet értett, hogy a nemzetközi intézmények felé közös 

álláspontot képviselnek országaik.  

 

Napjainkban a latin-amerikai térség országai új generációs szerz déseket tárgyalnak és kötnek 

meg, s teszik ezt nem csak a régión belül, de transzatlanti és transz-csendes-óceáni szinten is. 

Zajlik a meglév  vámuniók átértékelése, mélyítése és átstrukturálása is. Latin-Amerika ma az 

egyik legaktívabb kontinens az integrációs folyamatokban. A különféle politikai, gazdasági és 

kereskedelmi szerz dések gombamód szaporodnak.  

Ezzel egyid ben a globális irányítás multipolarizálódik. A térség integrációs stratégiájának 

er sítésére két lehet ség is kínálkozik: a) egyfel l annak kereskedelmi-gazdasági elemekre 

való alapozása; b) másfel l a politikai diplomácia er sítése is egy lehetséges opció a 

nemzetközi megítélés javítása terén.430
  

 

2004-ben merült fel a Nemzetek Dél-amerikai Közösségének (Comunidad Sulamericana de 

Naciones – CSN) és a Bolivári Alternatíva az Amerikák részére szervezet (Alternativa 

Boliviana para las Americas) létrehozásra. Néhány évvel kés bb mindkett  nevet módosított, 

így született meg a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (Unión de Naciones Sulamericanas – 

UNASUR) és az ALBA (Bolivári Szövetségre módosítva az elnevezését). 2011-ben öntötték 

formába a Latin-amerikai és Karibi államok közösségét (Comunidad de Estados 

429 A Buenos Aires-i konszenzus szövege: http://www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html (2014-

03-31)  
430 Gómez, Nicolás Albertoni (2012) Integración economica para América Latina. In: Diálogo Político. 

Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung 29:3. p197. 

http://www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html
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Latinoamericanos y Caribeños – CELAC).
431

 2012-ben pedig hivatalosan is megkezdte 

működését a Csendes-óceáni Szövetség (Alianza del Pacífico). 
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2010. július 20-án a SICA tagállamainak állam- és kormányf i az integrációs folyamatok 

újraélesztését kezdeményezték, mégpedig öt konkrét prioritási területen indított proaktív 

fellépéssel. Ezek: 

1. a demokratikus biztonság; 

2. a természeti katasztrófák megel zése és hatásuk mérséklése, a klímaváltozás 

hatásainak kezelése; 

3. társadalmi integráció; 

4. gazdasági integráció; 

5. intézményi kapacitásnövelés.  

Mindez valójában a tegucigalpai jegyz könyv meger sítését jelentette és annak a gyakorlatba 

való átültetését. Ennek érdekében a SICA külügyminiszterekb l álló tanácsa, a végrehajtó 

bizottság és a f titkárság konkrét technikai és politikai iránymutatásokat dolgozott ki
432

.  

A közép-amerikai gazdasági blokk meger sítése révén  a gazdasági unió kiépítése és a térség 

pénzügyi rendszerének er sítése lett a szervezet f  célkitűzése. Ez szükséges a SICA 

országainak nemzetközi gazdaságba való sikeres betagozódásához és önrendelkezésének 

izmosodásához. A SICA egyúttal lehet ségként szolgál, hogy a szubrégió országai 

egységesen lépjenek fel a nemzetközi porondon. Ez különösen nagy jelent séghez jut, mivel a 

MERCOSUR és az Andok Közösség közeledése egyértelműen mutatja, hogy sokkal inkább 

egy dél-amerikai integráció van kirajzolódóban mint egy az egész Latin-Amerikára és a 

Karib-térségre kiterjed  erny szervezet meger södése.  

431 Gómez [2012] p. 199. 
432 Az erre vonatkozó közös nyilatkozat http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=51219 (2013-12-30) 

és az ehhez kapcsolódó cselekvési terv http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=57084 (2013-12-30) a 

szervezet honlapján elérhet k. 

http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=51219
http://www.sica.int/consulta/documento.aspx?idn=57084
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DélØamerikai Nemzetek Uniója 
Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR 

Union of South American Nations 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

A dél-amerikai elnökök els  csúcstalálkozójára 2000-ben került sor Brazíliavárosban, még  F. 

H. Cardoso elnöksége idején. Az összejövetelen a résztvev k elkötelezték magukat a 

képviseleti demokrácia védelme mellett, mint a fennálló politikai rendszerek legitimitásának 

záloga és a régióbeli fejl dés, béke és stabilitás alapja mellett.433
 2002-ben Ecuadorban a II. 

találkozón írták alá az ún. guayaquili konszenzust, melyben a dél-amerikai fejl dés f  

csapásvonalaként az integráció, a biztonság és az infrastruktúra területeit nevezték meg az 

érintett elnökök.434
 2004-ben Peruban (cuzcói deklaráció)435

 a III. csúcson a 12 dél-amerikai 

állam (Guayana és Suriname részvételével) létrehozta a Dél-amerikai Közösséget 

(Comunidad Suramericana de Naciones – CSN). Ez tekinthet  az UNASUR közvetlen 

el zményének, hiszen a Közösség a két nagy szubregionális integrációs formát – a 

MERCOSUR-t és az Andok Közösséget –  valamint Chilét, Guyanát és Suriname-ot hivatott 

integrálni, a köztük épül  konvergenciát elmélyíteni.436
 2005-ben a dél-amerikai államok 

közös stratégiai tervet és cselekvési irányvonalat vázoltak fel. Nyolc nagyobb cselekvési 

területet neveztek meg: így a) politikai bárbeszédet, b) a fizikai integrációt, c) a 

környezetvédelmet, d) az energetikai integrációt, e) a fennálló aszimmetriák mérséklését, f) a 

dél-amerikai pénzügyi mechanizmusokat, g) a társadalmi kohézió támogatását és h) a 

telekommunikációt.
437

 2007-ben módosították az elnevezést a Dél-amerikai Nemzetek 

Uniójára (UNASUR). 2008. május 23-án a brazil f városban fogalmazták meg a szervezet 

hivatalos alapító okiratát (Tratado Constitutivo).
438

 Az UNASUR alapító okirata az egység és 

433 --- (2000) Primera Cumbre Sudamericana Presidentes. CLAES – Biblioteca en integración y desarrollo en 
América Latina. http://www.integracionsur.com/sudamerica/CumbreSudamericanaBrasilia2000.pdf (2014-03-

30)  
434 UNASUR guayaquili konszenzus: 

http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/Consenso_guayaquil.htm (2014-02-23) 
435 UNASUR cuzcói deklaráció:  

http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamerica.htm (2014-02-23) 
436 Az UNASUR hivatalos oldala: http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia (2014-03-28) 
437 --- (2005) Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Declaración presidencial y Agenda 
prioritaria . CLAES. http://www.integracionsur.com/sudamerica/CumbreSudamericanaBrasilia2005.pdf (2014-

03-30)  
438 UNASUR alapító okirata: http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm (2014-04-10) 

http://www.integracionsur.com/sudamerica/CumbreSudamericanaBrasilia2000.pdf
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/Consenso_guayaquil.htm
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamerica.htm
http://www.unasursg.org/inicio/organizacion/historia
http://www.integracionsur.com/sudamerica/CumbreSudamericanaBrasilia2005.pdf
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutivo.htm
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az integráció fontosságát hangsúlyozza a fenntartható fejl dés biztosítása érdekében és a 

szegénység és egyenl tlenség elleni küzdelemben. 

Az UNASUR esetében a cél nem pusztán a MERCOSUR és Andok Közösség pozitívumainak 

integrálása, hanem egy ezen túlmutató politikai párbeszéd és szociális, humánfejlesztés 

megvalósítása is. A Preambulumban szerepel, hogy az összefogás célja a dél-amerikai 

identitás formálása és meger sítése, ugyanakkor ezzel egy helyen a latin-amerikai-karibi 

térséghez tartozás meger sítése is elhangzik. Ilyen formában az UNASUR is értelmezhet  

egy gigantikus szubregionális (dél-amerikai) kezdeményezésnek a latin-amerikai régión belül.  

Az alapszerz dés fokozatos és flexibilis megvalósítást vázol fel (1. cikk), a célok 

konszenzusos és részvételi alapon történ  kivitelezésével (2.cikk). Az Uniónak kulturális, 

szociális, gazdasági és politikai téren is jelent séget tulajdonítanak és a speciális célok 

részletezésénél (3.cikk) a gazdasági kooperáció csak egy a sok közül (a politikai párbeszéd, 

biodiverzitás védelme, szektorális kooperációk etc. mellett). Az alapító okiratot annak 26. 

cikke értelmében az egyes nemzeti parlamenteknek külön el kellett fogadniuk, és a 12 

tagországból legalább 9-nek a ratifikációja volt szükséges ahhoz, hogy a szervezet 

cselekv képes legyen. Az UNASUR valójában csak 2011 márciusában lépett hatályba. 2010 

májusától a még jogi személyiséggel nem bíró szervezet els  f titkára a korábbi argentin 

elnök, Néstor Kirchner lett. Kirchnernek óriási szerepe volt abban, hogy végigutazva és -

lobbizva a dél-amerikai államokat végül kell  számban ratifikálták az alapító szerz dést.439
 

Uruguay 2010. december 1-jén hagyta jóvá az alapszerz dést. Kirchner 2010 szén elhunyt, 

ezt követ en fél évig a f titkári poszt betöltetlen maradt. 

 

Az integráció szervezeti alapformái:  

Az alapító szerz dés értelmében (4. cikk) az UNASUR az alábbi egységekb l áll: 

1. Állam- és Kormányf k Tanácsa (ÁKT) 

2. Külügyminiszterek Tanácsa (KT) 

3. Küldöttek Tanácsa 

4. F titkárság 

Az Állam- és Kormányf k Tanácsa az Unió legf bb szerve (6. cikk). Feladata az UNASUR 

politikai iránymutatásainak, cselekvési terveinek, programjainak és a végrehajtásbeli 

prioritásának a lefektetése. Összehívhat ágazati miniszteri találkozókat és létrehozhat 

439 Orsi, Guillermo Omar (2011) Globalización Positiva: Un estudio sobre la Unión de Naciones Suramericanas 

http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1251.htm#sdendnote16anc (2014-04-10)  

http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1251.htm#sdendnote16anc
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miniszteri szintű tanácsokat. Az Állam- és Kormányf k Tanácsa dönt a Külügyminiszterek 

Tanácsa által benyújtott javaslatokról és a meghatározza a 3. féllel folytatott kapcsolatok 

iránymutatásait. Rendszeres üléseit évente egyszer tartja. Rendkívüli gyűlés bármely 

tagország indokolt kérése esetén összehívható. 

A szervezet ún. pro tempore elnökségét az egyes tagországok ábécé sorrendben egy éves 

váltásban látják el (7.cikk). A soros elnök készíti el , hívja össze és vezeti le az UNASUR 

szerveinek üléseit. Képviseli a szervezetet nemzetközi eseményeken, továbbá az illetékes 

UNASUR-szervek hozzájárulásával vállalásokat és nyilatkozatokat írhat alá a szervezet 

nevében.  

A Külügyminiszterek Tanácsa készíti el  a ÁKT üléseit és munkáját, javaslatokat tesz 

határozattervezetekhez (8. cikk). Egyúttal koordinálja a dél-amerikai integrációt érint  

kérdésekben a tagországok álláspontjait, és támogatja a nemzetközi és regionális 

együttműködés politikai párbeszédét. A Külügyminiszterek Tanácsa hagyja jóvá az UNASUR 

éves cselekvési programját és az éves működési költségeit, akárcsak a közös 

kezdeményezések finanszírozását. Hatékonysága növelése érdekében munkacsoportokat 

hívhat életre, s emellett végrehajtja a ÁKT iránymutatásait harmadik felekkel szemben. A 

Külügyminiszterek Tanácsa alapvet en félévente ülésezik, de rendkívüli esetben gyakrabban 

is összehívható.  

A Küldöttek Tanácsa végrehajtja a ÁKT döntéseit és a KT határozatait a F titkár és a 

F titkárság támogatásával (9. cikk). Ezen kívül el készíti a KT üléseit és el készíti annak 

döntési, szabályozási és határozati terveit. A Küldöttek Tanácsa hivatott összeegyeztetni az 

UNASUR kezdeményezéseit más regionális integrációs folyamatokkal, melynek célja, hogy a 

meglév  er k kiegészítsék és ne kioltsák vagy feleslegesen megsokszorozzák egymást. 

Hasonlóan szerepe van a dél-amerikai állampolgárok aktív részvételének támogatásában és 

ösztönzésében a régió integráció terén. A Küldöttek Tanácsát országonként egy, a tagország 

által akkreditált képvisel  alkotja, s alapvet en kéthavonta ülésezik.  

A F titkárság, melyet a F titkár vezet, végrehajtja az UNASUR szervei által ráruházott 

feladatokat és szükség esetén képviseli azokat (10. cikk). Székhelye Quitoban, Ecuadorban 

van. A F titkárság feladata a ÁKT, a KT és a Küldöttek Tanácsának támogatása feladataik 

ellátásában. Javaslatokat tesz és követi a szervezet iránymutatásait. A gyakorlatban részt vesz 

az UNASUR szerveinek gyűlésein, ahol a titkári feladatokat ellátja. A F titkárság felel a 

szervezet éves beszámolóinak elkészítéséért és publikálásáért, az UNASUR keretein belül 

megkötött szerz dések letétbe helyezéséért és a hivatalos kapcsolattartásért. Az UNASUR 
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szerveir l hivatalos, nyilvános információkat biztosít. Más szervekkel együttműködve 

koordinálja a Latin-Amerika–Karib-térség integrációját és együttműködéseit. A F titkárt az 

Állam- és Kormányf k Tanácsa nevezi ki két évre a Külügyminiszterek Tanácsától beérkez  

javaslat alapján. A tisztség egyszeri alkalommal megújítható, s egymást különböz  

nemzetiségű f titkároknak kell váltani a poszton. A F titkár és a F titkárság munkatársai 

közvetlenül az UNASUR-nak dolgoznak, s nem láthatnak el saját vagy bármely tagország 

kormányához vagy egyéb szervezethez fűz d  tevékenységet, s nem képviselhetik 

közvetlenül azok érdekeit. A gyakorlatban a F titkár gyakorolja a F titkárság jogi 

képviseletét. A F titkárság munkatársainak kiválasztásánál tekintettel kell lenni valamennyi 

tagállam azonos reprezentációjára, akárcsak egyéb paraméterekre (nem, nyelv, etnikum etc.).  

Az UNASUR els  f titkára a már említett argentin Néstor Kirchner volt, halála után egy 

hiátust követ en a kolumbiai María Emma Mejía, majd a venezuelai Alí Rodríguez Aranque 

került a f titkári pozícióba.  

 

Az integráció mechanizmusa: 

Az alapító szerz désben, annak Preambulumában szerepel, hogy az integráció, így a dél-

amerikai Unió alapja is „a tagállamok szuverenitásának, területi integritásának és 

sérthetetlenségének teljes mértékű tiszteletben tartása, a népek önrendelkezési joga, a 

szolidaritás” 440
 etc. A nemzeti szuverenitás elve nem sérül, s t hangsúlyos helyen szerepel a 

dokumentumokban, akárcsak a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és az állampolgári 

részvétel. A szervezet működésének jogi keretét a 11. cikk értelmében az UNASUR alapító 

szerz dése, annak kiegészítései, az ezek alapján született egyéb megállapodások, a ÁKT 

döntései, a KT határozatai és a Küldöttek Tanácsának rendelkezései alkotják. Az UNASUR 

szabályainak meghozatala valamennyi esetben konszenzussal történik (12. cikk). Az ÁKT 

döntései, a KT határozata és a Küldöttek Tanácsának rendelkezései esetén legalább a tagok ¾-

ének jelenléte szükséges, ám a távol maradókat valamennyi esetben tájékoztatja a F titkár az 

eseményekr l. A munkacsoportok ő0%+1 taggal is működhetnek és döntéseket hozhatnak a 

kompetenciájukba tartozó területeken. Fontos, hogy az UNASUR szervei által elfogadott 

szabályok és normatívák valamennyi tagra nézve kötelez ek, ám csak a saját bels  

jogrendszerbe történ  beemelést követ en, vagyis közvetve. Az UNASUR esetében sem 

beszélhetünk szupranacionális szerep- és hatáskörrel felruházott szervekr l.   

440 (saját fordítás) UNASUR alapító szerz dése: 

http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutíivo.htm (2014-04-10) 

http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_constitutíivo.htm
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A szervezet működése során alkalmazható annak valamennyi hivatalos nyelve (spanyol, 

angol, portugál és holland).  

 

Az integráció eddigi mérlege: 

Valójában az UNASUR hasznosságát már a 2008-as bolíviai válság is próbára tette. Miután a 

probléma megoldásában a brazil közvetítés nem tűnt sikeresnek, az UNASUR vette át a 

mediációt. Michelle Bachelet, a szervezet pro tempore elnöke rendkívüli ülést hívott össze, 

melyen az Unió tagországai teljeskörű támogatásukról biztosították a megválasztott Evo 

Morales elnököt.441
 Ez az eset szimbolikusan is mutatja, hogy az UNASUR átvette az 

Amerikai Államok Szervezetének szerepét mint regionális politikai fórum. Vagyis 

ténylegesen is kizárta az Amerikai Egyesült Államokat a regionális konfliktusok 

megoldásából. Hasonlóan gyors és sikeres fellépést és reakciót tanúsított az UNASUR a 2010 

szeptemberi ecuadori puccskísérlet kapcsán is. Mindez el készítette a terepet az alapító 

okirathoz fűzött a demokratikus elkötelez dés meger sít  kiegészít  jegyz könyvnek 

(Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo).

Bolívari Szövetség a Mi Amerikánk Népei Számárä és A Népek Kereskedelmi 
Szerződése
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 

Pueblos – ALBA-TCP  

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

Az ALBA ugyan a regionalizmus legújabb hullámához sorolható, eszmeileg azonban a 19. 

század eleji, a függetlenségi harcok tengerében jelent s szerepet betölt  intellektuelekt l 

eredezteti magát, mint Francisco de Miranda, Mariano Moreno, Simón Bolívar, José Artigas, 

Bernardo Monreagudo, José Cecilio del Valle, José Martí, Augusto César Sandino és még 

sokan mások.
442

 A bolívari eszmék és azok történeti fejl désének elemzésére a jelen 

disszertáció keretei nem terjednek ki. Ugyanakkor Mészáros István Bolívar 19. századi 

elképzeléseinek mai vetületét elemz  írása magyarul is olvasható.443
 Mészáros 

megfogalmazásában annak f  akadálya, hogy Amerika napja nem virradt fel Bolívar idején 

441 Arenas-García [2012] p. 7Ő-75.  
442 Az ALBA hivatalos oldala: http://www.alianzabolivariana.org/antecedentes_alba_listar.php (2014-04-14) 
443 Mészáros István (2009) Bolívar és Chávez. A radikális eltökéltség szelleme. [ford.: Csala Károly] In: 
Eszmélet 83. p. 54-81. 

http://www.alianzabolivariana.org/antecedentes_alba_listar.php
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„az volt, hogy éles ellentét feszült a latin-amerikai országok Bolívar szorgalmazta politikai 

egysége és társadalmi mikrokozmoszaik mélységesen ellenségesked , konfkliktusos 

összetev i között.”444
  

Legel ször 2001-ben a Karibi Államok Szövetségének III. csúcstalálkozóján vetette fel a 

venezuelai elnök, Hugo Chávez az ALBA ötletét. Így fogalmazott: „A neoliberális modell 

nem lehet a mi integrációs modellünk alapja és kerete. Egyszerűen teljességgel lehetetlen, 

hogy a térségünk a gazdaságra alapozva integrálódjon. Ez nem elképzelhet , f ként a mi 

gyenge és sebezhet  gazdaságaink esetében nem.”445
 Chávez érvelése értelmében a 

politikának kell vezetnie a latin-amerikai integrációs folyamatot. A venezuelai elnök által 

felvetett nemzetek uniója és politikai paktum ötlete kimondottan és tudatosan a bolívari álmot 

idézi és egyértelműen szembehelyezkedik az egész amerikai kontinensre kiterjed  

szabadkereskedelmi övezet ötletével. Ahogy Hugo Chávez mondta: „Olyan modellt akarunk, 

amely ténylegesen egyesít bennünket.”446
 Maga az elnevezés, a Bolívari Alternatíva a Mi 

Amerikánk Népei Számára is t le ered. Ténylegesen 200Ő. december 1Ő-én hozta létre az 

ALBÁ-t annak els  csúcstalálkozóján Venezuela és Kuba elnöke. 2006-ban a harmadik 

csúcson csatlakozott Bolívia. Evo Morales bolíviai elnök rögvest az Alternatíva eszmei és 

politikai elkötelezettségének egy kereskedelmi szerz déssel való kiegészítésére tett javaslatot 

(A Népek Kereskedelmi Szerz dése – Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP), amit a 

többiek elfogadtak, így lett hivatalosan ALBA-TCP a formálódó és növekv  kezdeményezés 

rövidítése. 2007-ben Nicaragua, 2008-ban Dominika (Commonweath of Dominica) is 

csatlakozott az ALBÁ-hoz. 2009-ben a megnevezés Alternatíváról (Alternativa) Szövetségre 

(Alianza) változott és az integráció b vült Ecuadorral, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 

valamint Antigua és Barbuda területeivel.  

2013 nyarán Saint Lucia is teljes jogú taggá vált. Így jelenleg az ALBA-TCP egy kilenc 

taggal működ  kormányközi szervezet, amely latin-amerikai és karibi országok társadalmi, 

politikai és gazdasági integrációját ösztönzi ideológiai alapokra helyezve.  

Az ALBA eszmeisége felöleli mindazon népeket és kormányokat, melyek hisznek a latin-

amerikai nagy nemzet (Gran Nación) eszméjében és a szolidaritás és komplementaritás elvét 

követve kívánnak megküzdeni a közös kihívásokkal.447
 

 

444 Mészáros [2009] p. 59.
445 (saját fordítás) http://www.alianzabolivariana.org/que_es_el_alba.php#ancla1 (2014-04-14) 
446 uo.  
447 uo.  

http://www.alianzabolivariana.org/que_es_el_alba.php#ancla1
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Az integráció szervezeti alapformái:  

A szervezet hivatalos leírásai alapján a szervezeti felépítése organikus:448
 

1. ALBA-TCP Elnöki Tanács 

2. Három miniszteri szintű tanács (politikai, szociális és gazdasági területeken – külön 

n i tanáccsal) 

3. Társadalmi Mozgalmak Tanácsa 

4. Politikai Bizottság 

A nevezett tanácsok és bizottság mellett létrejöhetnek eseti munkacsoportok, s valamennyi 

szerv kormányközi alapon működik.  

 

Az integráció mechanizmusa: 

Az ALBA-TCP egy kormányközi szervezet, döntéseit konszenzussal hozza meg. A bels  

jogalkotásra csak abban az esetben gyakorol hatást, ha a tagországok azt törvényalkotásuk 

során beépítik. 

 

Az integráció eddigi mérlege: 

Már az ALBA alapításakor is jól látszott, hogy a szervezet szorosan köt dik a térség 

szocialista és szociál-demokrata kormányaihoz, melyek a tagországok gazdasági integrációját 

a társadalmi jólétre, a cserekereskedelemre és a kölcsönös gazdasági segítségre alapozva 

kívánják meger síteni. Az ALBA deklaráltan egy politikai eszköz, egy antikapitalista 

mozgalom, mely gazdasági törekvéseiben nem a profit és nyereség szempontjaira épít.  

2004-ben a Hugo Chévez és Fidel Castro között megkötött megállapodás értelmében 

Venezuela kedvez  áron kezdett k olajat beszállítani a szigetországba, míg Kuba jelent s 

számú az egészségügyben és oktatásban dolgozó állami alkalmazottat küldött Venezuela 

legelmaradottabb régióiba.  

A bolíviai elnök javaslatára megszületett TCP valójában az ALBA elveinek gyakorlatban, 

kifejezetten a kereskedelemben történ  megvalósítására irányul. A Népek Kereskedelmi 

Szerz dése javak és szolgáltatások cseréjér l rendelkezik, a szolidaritás, a reciprocitás és a 

megfelel  technológia-transzfer szempontjainak figyelembe vételével. A Szerz dés valójában 

a Egyesült Államok térségben elszaporodó szabadkereskedelmi egyezményei elleni fellépés, 

mely utóbbi az ALBA szellemisége értelmében valójában a nemzetközi t ke kiszolgálója és 

szerepet játszik a latin-amerikai nemzeti gazdaságok tönkretételében.  

448 uo.  
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Az ALBA-TCP országai ma már egymás közötti kereskedelmükben egy virtuális regionális 

pénznemet is alkalmaznak. Ennek technikai részleteir l 2008-ban kezdtek tárgyalásokat az 

érintett országok vezet i. 2009 októberében pedig meg is állapodtak egy autonóm és szuverén 

monetáris eszköz bevezetésér l.449
 Az ún. SUCRE (Egységes Regionális Kompenzációs 

Rendszer – Sistema Unitario de Compensación Regional) egy közös számlapénz, mely az 

amerikai dollártól (USD) való minél magasabb fokú függetlenséget hivatott segíteni. 2010 

júliusában Venezuela és Ecuador alkalmazta el ször egy bilaterális ügyletben a SUCRÉ-t, 

melyet azóta több ország is alkalmaz egymás közötti banki tranzakcióikban. SUCRE 

bankjegyeket nem bocsátanak ki, csak elektronikus kifizetésekben alkalmazzák, mindig 

lehet vé téve a saját valutára történ  átváltást. Érdekesség, hogy az ALBÁ-nak van három 

olyan tagországa, melyek részei a CARICOM-nak, s kelet-karibi dollárt használnak, de 

jelezték szándékukat a SUCRE bevezetésére. Az ALBA nyíltan csábítja Mexikót, a közép-

amerikai államokat és Jamaicát is, valamint Argentínának is felvetették a SUCRE 

számlapénz-rendszerhez való csatlakozás javaslatát. 

Érdekesség, hogy Bolívia jelenleg az UNASUR és az ALBA tagja is. Ez a tény abszolút jól 

összeegyeztethet  az ország hagyományos híd szerepével. Bolívia mindig is Dél-Amerika és 

az Andok-térség közötti közvetít  szerepkörben mozgott. Rajta kívül Venezuela és Ecuador is 

tagja mindkét kezdeményezésnek.  

Az ALBA esetében fontos az ún. Gran Nación hármas eleme: a) a történelmi-geopolitikai 

(bolívári elképzelés megvalósítása); b) a szocio-gazdasági (közös fejl dési stratégia) és c) az 

ideológiai (neoliberalizmussal szemben való önmeghatározás) összetartás és összefonódás. 

 

îïðñòðïóóceáni Szövetség
Alianza del Pacífico (AdP) 

Pacific Alliance (PA) 

 

Az integráció létrejötte, tartalma és lényege: 

2011 áprilisában a limai deklarációval indult útjára a Csendes-óceáni Szövetség 

megformálása.450
 Alan García perui elnök tett javaslatot a chilei, kolumbiai, mexikói és 

panamai elnököknek, hogy összefogva meger sítsék kereskedelmi kapcsolataikat és közösen 

valósítsák meg gazdasági nyitásukat a Csendes-óceán ázsiai partján fekv  országok felé. 

449 uo.  
450 A limai deklaráció a Csendes-óceáni Szövetség honlapjáról: 
http://alianzapacifico.net/documents/AP_Declaracion_Lima_I_Cumbre.pdf (2014-09-28)  

http://alianzapacifico.net/documents/AP_Declaracion_Lima_I_Cumbre.pdf
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Panama végül csak megfigyel i státuszban kapcsolódott be a tárgyalásokba. A szubregionális 

integrációs kezdeményezés korántsem alaptalan. A javaslatban említett országok több mint 

200 millió lakosnak adnak otthont, s a latin-amerikai export több mint ő0%-t adják. A WTO 

kereskedelmi adatai alapján is a Szövetséget kialakító négy ország 2010-ben majdnem 60%-

kal nagyobb exportforgalmat bonyolított le mint a MERCOSUR.451
 

A Csendes-óceáni Szövetséget a résztvev k már meglév  kétoldalú kereskedelmi 

szerz désekre alapozták. Ennek jegyében a regionális integrációt deklaráltan konkrét 

eredményekre építve kívánják ösztönözni.  A szervezet hivatalosan a keretszerz dés (Acuerdo 

Marco de la Alianza)
452

 2012. júniusában történ  elfogadását követ en, a ratifikációs 

eljárások után 60 nappal kezdte meg működését. A Szövetség alapvet  célja a növekedés, a 

fejl dés és a versenyképesség javítása és kimondottan az áruk, szolgáltatások, t ke és 

személyek szabad áramlásának megvalósítása a tagországok között (3.cikk 1.a).  A 

keretszerz désben a tagok hangsúlyozzák, hogy az 1980-as montevideói szerz dés 

tiszteletben tartásával, az ALADI-országokként hozzák létre az új Szövetséget és hogy az új 

szervezet megszületésével nem sérül Peru és Kolumbia andoki tagsága. 

 

Az integráció szervezeti alapformái:453
 

A gyakorlatban a négy tagország elnöke formálta csúcstalálkozók jelentik a Szövetség 

legmagasabb szintű döntéshozó szervét. 

A Miniszterek Tanácsát a külkereskedelmi és külügyminiszterek alkotják. Ez a szerv felel  a 

Szövetség keretmegállapodásában és az elnöki nyilatkozatokban lefektetett célok 

megvalósításáért. Évente legalább egyszer ülésezik. Az ún. Magas Szintű Csoport, melyet a 

külkereskedelmi és külügyminiszterek helyettesei formálnak, felel az egyes tagországi 

köztisztvisel kb l álló szakmai munkacsoportok ellen rzéséért és a más, els sorban az 

ázsiai csendes-óceáni partnerekkel és régiókkal való kereskedelmi kapcsolatok kialakításáért 

és fejlesztéséért (4.cikk). 

A soros elnöki tisztséget éves rotációban ábécé sorrendben látják el a tagországok (7. cikk). 

451 --- (2012) Embajador de México: Alianza del Pacífico superó comercialmente al Mercosur In: America 

economia online http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/embajador-de-mexico-

alianza-del-pacifico-supero-comercialmente-al-mercosu (2014-09-30) 
452 A Csendes-óceáni Szövetség keretszerz dése: 
http://alianzapacifico.net/documents/2014/Acuerdo_Comercial.pdf (2014-10-02)  
453 http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/estructura-y-organigrama/ (2014-10-02) 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/embajador-de-mexico-alianza-del-pacifico-supero-comercialmente-al-mercosu
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/embajador-de-mexico-alianza-del-pacifico-supero-comercialmente-al-mercosu
http://alianzapacifico.net/documents/2014/Acuerdo_Comercial.pdf
http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianza/estructura-y-organigrama/
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A 2013 májusában Bogotában tartott elnöki csúcstalálkozó alkalmával hirdették meg a 

Csendes-óceáni Szövetség Parlamentjének felállítását. Ezt a tervek szerint tagországként 10-

10 képvisel  alkotná.454
 

 

Az integráció mechanizmusa: 

Kormányközi alapon, konszenzussal hoznak döntést a tagországok (5.cikk). 

  

Az integráció eddigi mérlege: 

A Csendes-óceáni Szövetség deklaráltan nyitott integráció, mely alapvet en a 

szabadkereskedelmi megállapodások formájában kíván mind szélesebb regionális és régióján 

túlmutató kereskedelmi kapcsolatokat kiépíteni. Az ázsiai kereskedelmi szálak er sítése már a 

keretszerz désben is hangsúlyos helyen szerepel (3. cikk 1.c). A kereskedelem mellett a 

turizmus is kiemelt fontosságú a résztvev k gazdaságának meger sítésében. A keretszerz dés 

elfogadása után 2012. november 1-ig vállalták a szerz d  felek az egymás közötti 

vízumkötelezettség eltörlését. Ez megtörtént, s t azóta b vült az ún. szövetségi vízummal 

(Visa Alianza del Pacífico), vagyis harmadik országbeli beutazók egyik tagország érvényes 

vízumával a Szövetség valamennyi országába bebocsátást nyernek.455
 2013-ban döntöttek 

arról is, hogy a négy ország közös nagykövetséget működtet Ghánában. 456 
 

A legutóbbi, 201Ő nyarán tartott elnöki csúcstalálkozó nyilatkozatába belekerült egy a 

MERCOSUR elnökeivel folytatandó tájékoztató szeminárium megrendezése.457
 Ez utalhat a 

Szövetség tanulmányozására és a két blokk közeledésére is. Eddig ugyanis a dél-amerikai 

baloldali vezet k részér l számos kritika érte a Szöveséget. Evo Morales azzal vádolta az 

USÁ-t, hogy a Csendes-óceáni Szövetséggel akarja visszahozni a washingtoni konszenzus 

szellemét.458
 A baloldali dél-amerikai államok elnökei els sorban a Szövetség korlátlan 

szabadkereskedelmi és a kulcsszektorokat privatizáló jellegét kritizálják. A Csendes-óceáni 

Szövetség azonban mára mindenképpen figyelmet érdemel. A CEPAL, az EU, a 

454 --- (2013) Constituyen Parlamento de la Alianza del Pacífico In: Andina online 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-constituyen-parlamento-de-alianza-del-pacifico-

457663.aspx#.VDU_mPl_vTc (2014-08-30)  

455 cali-i deklaráció http://alianzapacifico.net/documents/cali.pdf (2014-10-03) p.7. 
456 Moltalvo, Tania M (2013) México, Colombia, Chile y Perú crean la visa Alianza del Pacífico In: CNN 

México online http://mexico.cnn.com/mundo/2013/05/23/mexico-colombia-chile-y-peru-crean-la-visa-alianza-

del-pacifico (2014-10-09)  
457 Punta Mita-i deklaráció http://alianzapacifico.net/documents/2014/Declaracion_Punta_Mita.pdf (2014-10-01) 
458 --- (2013) Aliança do Pacífico é tentativa de dividir América do Sul, afirma Evo In: Rede Brasil Atual online 

http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2013/08/alianca-do-pacifico-e-tentativa-de-dividir-america-do-sul-

afirma-evo-morales-1170.html (2014-10-02)  

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-constituyen-parlamento-de-alianza-del-pacifico-457663.aspx#.VDU_mPl_vTc
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-constituyen-parlamento-de-alianza-del-pacifico-457663.aspx#.VDU_mPl_vTc
http://alianzapacifico.net/documents/cali.pdf
http://mexico.cnn.com/mundo/2013/05/23/mexico-colombia-chile-y-peru-crean-la-visa-alianza-del-pacifico
http://mexico.cnn.com/mundo/2013/05/23/mexico-colombia-chile-y-peru-crean-la-visa-alianza-del-pacifico
http://alianzapacifico.net/documents/2014/Declaracion_Punta_Mita.pdf
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2013/08/alianca-do-pacifico-e-tentativa-de-dividir-america-do-sul-afirma-evo-morales-1170.html
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2013/08/alianca-do-pacifico-e-tentativa-de-dividir-america-do-sul-afirma-evo-morales-1170.html
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MERCOSUR, az Andoki Alap képvisel i a legtöbb csúcstalálkozón részt vettek. Mára 

összesen 33 országnak van megfigyel i státusza a Szövetségnél. 2011 óta létezik az ún. 

MILA, a Latin-amerikai Integrált Piac (Mercado Integrado Latinoamericano), ami három 

ország értékt zsdéjének, a limainak, a Santiago de Chile-inek és a kolumbiainak az 

egyesítését jelenti.459
 Ehhez 201Ő folyamán szeretnék megvalósítani a negyedik szövetségi 

tagország, Mexikó csatlakozását is. Ezáltal pedig a MILA a latin-amerikai térség legnagyobb 

értékt zsdéjévé válna, megel zvén a São Paulo-i értékt zsdét. A t zsdék integrációjával a 

résztvev k célja a mind sikeresebb t kepiaci fejlesztések megvalósítása.   

 

. . . Gazdasági dimenzió
 

A gazdasági és szociális fejlesztések USA-hegemónia nélkül való megvalósítása alapvet  

prioritás lett a 2000-es években Dél-Amerikában.  

Latin-Amerika napjainkban integrációs törekvéseivel a világrendszer multipolarizációját 

próbálja er síteni. Ez Mexikó törekvéseire is igaz. A regionalizmus a multilateralizmus 

szubsztanciája. A világ más térségei felé való nyitással – az egyre aktívabb arab és ázsiai 

szálakkal – igyekszik a Nyugattól való gazdasági függ ségét oldani és a perifériák helyzetét 

er síteni. A szubkontinens alapvet en tisztán látja saját gazdasági struktúrájában rejl  

korlátait, ugyanakkor a politikai alapú regionális integrációs törekvések révén igyekszik 

meghatározó tényez ként fellépni a nemzetközi porondon. Mint ahogy Samuel Pinheiro 

Guimarães, brazil diplomata is kifejti írásaiban: Latin-Amerikának az állami és nem állami 

szerepl k formálta centrum-periféria modellben kell megtalálni a helyét. A rendszert a 

gazdasági, politikai és katonai er potenciál alakítja. Latin-Amerika szempontjából is 

kívánatos, hogy ezen potenciálok ne egyetlen gigantikus központban egyesüljenek.460
 A 

térség saját gazdasági potenciálját nem képes pusztán a régiójára kiterjed  együttműködések 

révén növelni. Gazdasági téren mindenképpen nyitásra van szüksége. Ezzel szemben a 

regionális politikai és katonai együttműködés megvalósítását – mindennemű 

szubkontinentális heterogenitás ellenére – szükségesnek, szükségszerűnek tartja.  

459 A MILA hivatalos honlapja: http://www.mercadomila.com/ (2014-10-09) 
460 Guimarães, Samuel Pinheiro (2001) Quinhentos Anos de Periferia . Editora da Universidade, Universidade 

Federal Rio Grande do Sul  

http://www.mercadomila.com/
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. . . Politikai dimenzió
 

Az neoliberális elveken nyugvó új regionalizmust felváltó korszak a gazdasági életen kívül a 

politikában is jelentkezett. Nehéz pontos határvonalat húzni, de a baloldal latin-amerikai 

térhódításának kezdetét köthetjük Hugo Chávez 1998-as venezuelai elnökké választásához. A 

baloldali hullám (pink tide) ezt követ en a 2000-es évekkel csak tovább terjedt. 

Mindenképpen említést érdemel Lula da Silva 2002-es els  megválasztása a brazil elnöki 

székbe. De számos más országban (Argentína, Uruguay, Bolívia, Ecuador, Chile, Paraguay) is 

bal, illetve bal-közép kormányok kerültek hatalomra az új évezred elején.  

 

Fontos változás volt a 2000-es években, hogy a geopolitikai döntések alapvet en katonai-

védelmi kérdések lettek. Az Egyesült Államok figyelme egyértelműen elfordult Latin-

Amerikától.  

. . . Társadalmi, kulturális dimenzió
 

A brazil baloldal számára a megvalósuló regionális integrációnak hűnek kell lennie a 

társadalmi mozgalmak történelmi törekvéseihez és er sítenie kell az identitások közötti 

szálakat. Így nem elég pusztán gazdaságpolitikai és kereskedelmi célok kitűzése és 

megvalósítása. Politikai, szociális, kulturális és identitásbeli kooperációra van szükség. 

Társadalmi szolidaritásra. Ez az a nagyon fontos aspektus. Erre jó példa a 2010. január 12-én 

Lula da Silva brazil elnök által életre hívott UNILA (Universidade Federal de Integração 

Latino-Americana  – a Latin-amerikai Integráció Szövetségi Egyeteme) megalapítása. Az 

intézmény a latin-amerikai integrálódás kiteljesítésének egy újabb kifejezési formája, 

szándéka. Az egyetem sajátos képzést kínál: a helyi realitás megismerését, a piac logikája 

el li elmenekülés lehet ségét. Teszi mindezt saját pedagógiai projekttel, kétnyelvű formában, 

brazil és külföldi hallgatók számára egyaránt.461
 A brazil elnök szerint az UNILA egy olyan 

siker, mely mindazoknak és mindazokról szól, akik nem félnek szembeszállni a piac és üzlet 

diktálta logikával és akik hisznek abban, hogy a regionális integrációnak társadalmi, 

kulturális, identitásbeli kezdeményezéseket kell megvalósítania. Az UNILA 

szembehelyezkedik az oktatási szektort érint  egyéb integrációs kezdeményezésekkel. Lula 

da Silva apparátusa szerint 1996 óta a Világkereskedelmi Szervezet a fels oktatást kvázi 

szolgáltatásként kategorizálja, ami ezáltal a képzés és oktatás elüzletiesítéséhez vezet. A 

461 UNILA – Universidade Federal de Integração Latino-Americana http://www.unila.ufpr.br/ (2014-02-02) 

http://www.unila.ufpr.br/
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fels oktatás kikerül az állam kezéb l, s ezáltal sérül az az alapvet  elv, hogy a képzéshez 

mindenkinek azonos joga van, s ezt a jogot az államnak kell biztosítania, mégpedig mindenki 

számára ingyenes és min ségi oktatással.462
 

Az UNILA a szabad oktatást akarja megvalósítani, er síteni a regionális identitást és a népek 

közötti szolidaritást, ostorozva az oktatás piaci tényez ként való felfogását. 

Szembehelyezkedik a neoliberális elmélettel, el segíti a szomszédos országok közeledését, s 

szorgalmazza azok szuverén hatalmának gyakorlását a nemzetközi kontextusban. Kiváló 

példa ez egy progresszivista, latin-amerikai integrációs kezdeményezésre. Brazíliában az 

UNILA megalakulását a diákok számos megemlékezéssel köszöntötték.  

. . . Összegzés
 

Latin-Amerika esetében az egyes regionális és szubregionális kezdeményezések – így például 

a MERCOSUR és az Andok Közösség tagországait tömöríteni hivatott UNASUR – nem 

egymás helyett vagy ellen szervez dnek, hanem egymás kiegészítésére, az adott szervezeteket 

gyengít  problémák felszámolására. A legtöbb esetben deklaráltan politikai síkon működ  

szervezetekr l van szó. Felvet dhet a kérdés, hogy miért akarnak a politikai-ideológiai 

heterogenitástól sem mentes latin-amerikai országok mindenáron közös kooperációt 

megvalósítani. Mi lehet a célja egy esetleges dél-amerikai katonai-védelmi szövetségnek, 

mely magába olvasztja Argentínát, Bolíviát, Brazíliát, Chilét, Ecuadort, Guyanát, Kolumbiát, 

Paraguay-t, Uruguay-t, Perut, Suriname-t és Venezuelát is? Hiszen Latin-Amerika ma sem 

mentes a területi konfliktusoktól, valamint a gazdasági és politikai vitáktól.463
 

Mára a régi és az új regionalizmus közötti különbségtétel és egy új megnevezés keresése 

helyett talán érdemesebb a regionális szerepl k befolyását elemezni a globális folyamatokban. 

Mind az UNASUR, mind pedig az ALBA egy a neoliberalizmus elleni, alulról szervez d  

kritika eredményei. Jóllehet a két szervezet között számos különbség figyelhet  meg, abban 

megegyeznek, hogy a szociálpolitikai kérdéseket központi helyen tárgyalják és az integráció s 

fejl dés új elképzeléseit jelentik Dél-Amerikában. 

A latin-amerikai társadalmi szolidaritás nem magyarázható a klasszikus integrációs 

elméletekkel. Nem mítosz csupán, hogy a latin-amerikai országok között létezik valamifajta 

462 Siqueira, Angela C. de (2009) Higher Education Reform in Brazil: Reinforcing Marketization. In: Journal for 

Critical Education Policy Studies, 7:1. p. 176–180. 
463 Gondoljunk a 2008 márciusában Kolumbia, Ecuador és Venezuela között kirobbant többoldalú konfliktusra: 
amikor kolumbiai er k quitoi engedély és felhatalmazás nélkül csaptak le ecuadori területen FARC-gerillákra. 
B vebben: Operativo anwti-FARC desata grave crisis diplomática. In: LaNación.cl – Internacional. 
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szolidaritás és összetartás. Az Egyesült Államok gazdasági függésre épít , bejáratott, 

nyomásgyakorló politikája azért vallott az utóbbi években többször is kudarcot Latin-Amerika 

esetében, mert a szegénység és társadalmi feszültség a gazdaságon kívül más dimenziókban is 

cselekvést indukál.  

Mindeközben nem szabad megfeledkezni, hogy a Latin-Amerikában átmenetileg teret 

vesztett, különutas Mexikó az elmúlt években sikeres gazdasági szereplésével és a Csendes-

óceáni Szövetség szabadkereskedelmi integrációja révén saját vezet  pozíció kialakítására 

törekszik a térségben. 

�. A latin-amerikai félperiféria – Brazília és Mexikó 
 

A latin-amerikai országok közül Brazília és Mexikó külön említést érdemelnek napjaink 

kapitalista világgazdaságában elfoglalt sajátos helyük folytán. Már nem interpretálhatók 

klasszikus perifériás országokként. Ehhez ugyanis túlságosan iparosodottak. Brazíliában és 

Mexikóban számos olyan iparág is fellelhet , melyek tipikusan a centrum-országok jellemz i. 

A két ország egyre nagyobb arányú hazai fogyasztásra szánt készterméket állít el , és a brazil 

és mexikói exportszerkezet is egyre diverzifikáltabb. Er s állam és szofisztikált 

államapparátus jellemzi a két országot, mely egyre hatékonyabban képes a helyi érdekeket 

képviselni és megvédeni. Ugyanakkor egyik ország sem tartozik a fejlett világhoz. Az egy 

f re es  jövedelem mértéke és a jövedelemeloszlás aránytalansága tekintetében jóval 

elmaradnak a „nyugati” országokhoz képest.  

Brazília és Mexikó a külföldi befektetések felvev i inkább mint kibocsátói, inkább 

hiteligényl k mint hitelnyújtók, és a termékinnovációt és új termelési technikákat inkább kész 

formában hasznosító, mint kifejleszt  országok. Ezen jellemz k alapján is elmondható, hogy 

a fogalmi fejezetben felvázolt világrendszer-elmélet értelmében félperifériaként definiálhatjuk 

Brazíliát és Mexikót.  

Ez sajátosan egy strukturális pozíciót jelent, valamint egy a periféria fel l a centrum felé 

történ  fejl désbeli elmozdulást. Meg kell említeni, hogy a periféria és centrum közötti 

elmozdulás nem csak egy irányú lehet. Lehet felemelkedés (mint látjuk azt Brazília és Mexikó 

példáján) és lehet lesüllyedés is (mint történt Spanyolország és Portugália esetében a 
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nagyhatalmi státusz elvesztésével).464
 Jelen esetben a periféria fel l a centrum felé történ  

fejl dési pályát követjük nyomon. Ezt nevezhetjük függ  fejl désnek (dependent 

development) is.
465

 Fejl dés mert egyre növekv  t kefelhalmozással és a bels  

termékszerkezet b vülésével jár, de függ  jellegű, mert függ a fejl déshez t két biztosító 

centrum-országoktól.466
 És az itt említett külföldi (akár közvetlen, akár közvetett) 

t keberuházásoknak kulcsfontosságú szerepe volt és van a brazil és mexikói felemelkedésben.  

Ugyanakkor a bels  politikai és gazdasági er k változása és kedvez  alakulása is kellett a 

felemelkedéshez, legalább annyira mint a külföldi befektetések. A TNC-k ugyanis csak olyan 

országokban telepednek meg, ahol befektetéseikhez megfelel  körülményeket találnak. De 

milyen változások eredményezték, hogy Brazília és Mexikó vonzó országokká váltak az FDI 

számára? 

A 20. század elején ugyanis – mint azt a latin-amerikai gazdaságot bemutató alfejezetben is 

tárgyaltam – Brazília és Mexikó is a klasszikus perifériás termékeket el állító országok 

táborához tartozott. Alapvet en nyersanyag-exportáló országok voltak.  

Ezt követte a nagy gazdasági világválság által is meger sített horizontális, majd az 19ő0-es 

évekt l a vertikális importhelyettesít  iparosítás. 

5.1. Mexikó – „�z azték tigris” 

������ Mexikó adottságai – földrajzi és társadalmi jellemzők
 

A Mexikói Egyesült Államok (1 972 550 km
2) a legészakibban fekv  latin-amerikai ország, 

mely földrajzilag Észak-Amerikához tartozik. Mexikó a Föld legnépesebb spanyol nyelvű 

országa (112 336 ő38 f  – 2010-ben).
467

 Csak három országgal van szárazföldi határszakasza: 

északról az Egyesült Államokkal, délkelet-kelet fel l Guatemalával és Belizével. Nyugatról a 

Csendes-óceán, keletr l a Karib-tenger és a Mexikói-öböl határolja. Az ezüstország néven 

ismertté vált Mexikó még ma is b velkedik nemesfémekben (ezüst, arany). A Mexikói-

fennsík mélye sok színesércet (ólom, ón, cink, réz, higany) és ként rejt. Emellett vasércet és 

464 Gereffi, Gary – Evans, Peter (1981) Trasnational Corporations, Dependent Development, and State Policy in 

the Semiperiphery: A Comparison of Brazil and Mexico In: Latin American Research Review, 16:3 p. 31-64., p. 

57-58.   
465 Gereffi-Evans [1981] p. 31-32. 
466 Cardoso, Fernando Henrique – Faletto, Enzo (1979) Dependency and Development in Latin-America. 

Berkeley: University of California Press p. 159-161.  
467 2010-es mexikói népszámlálás adatai alapján 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt (2014-10-03)  

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cpv10_pt
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mangánércet is találunk az ország területén. Mexikó k olaj- és földgázvagyona a Mexikói- és 

a Kaliforniai-öböl mentén koncentrálódik. Az ország 2007-ben k olaj-kitermelésben a világ 

7., földgázban pedig a világ 16. legnagyobb kitermel je volt.468
 A Ráktérít  kettéosztja az 

országot egy mérsékelt és egy trópusi éghajlati övi részre. Mexikó id járása és domborzata 

igen változatos. 


���2� A mexikói államfejlődés és belpolitik
 

Mexikó politikai élete a függetlenség után igen zavaros volt. 1821 és 1876 között ő6 

kormány- és elnökváltást élt meg az ország.469
 Az els  császárság után 182Ő-ben Mexikó 

szövetségi köztársasággá alakult. A rabszolgaságot 1829-ben törölték el az országban. 18Ő6-

Ő8 között zajlott a mexikói-amerikai háború, melyben Mexikó elveszítette területeinek 

egyharmadát. Ekkor került végleg az Egyesült Államokhoz Kalifornia, Texas, Arizona és Új-

Mexikó jó része. Az 19. század derekán jött el az ún. La Reforma, a liberális alkotmányreform 

korszaka, a nemzetállam megteremtésére tett els  kísérlet.470
 Az Egyesült Államokkal 

folytatott harcok után a modernizáció jegyében igyekeztek az ország értelmiségiei (Benito 

Juárez, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Santos Degollado etc.) 

meger síteni a nemzetet. A La Reforma azonban nem tudott kiteljesedni, s az 1860-as 

években Ferdinánd Miksa osztrák f herceg francia katonai támogatással került hatalomra. 

Ezzel Mexikóban ismét a császárság rövid id szaka köszöntött be, ami az egyház és a 

konzervatívok támogatását is élvezte. 1867-ben visszatért a köztársaság elűzött elnöke, Benito 

Juárez. Ismét gy zött a republikanizmus és ezzel egyúttal a gazdasági liberalizmus és 

individualizmus. 

1876-ban hatalomra jutott Porfirio Díaz, s megkezd dött a diktatúra, az ún. Porfiriato 

id szaka. Porfirio Díaz a gazdaság és a társadalom modernizációjának megszállottja volt. 

Politikáját er s központi kormányzatra és f ként brit és amerikai t kére alapozva kivitelezte. 

Akárcsak Brazíliában és Latin-Amerika más országaiban – a 19. század végén és a 20. század 

elején a nemzeti identitás Mexikóban is mentes volt az indián elemekt l és nagy szenvedéllyel 

fordult az európai, f ként francia minták felé. A Porfiriato ellentmondsásos – jelent s 

infrastrukturális és gazdasági fellendüléssel, de egyre növekv  társadalmi különbségekkel is 

468 Szente-Varga Mónika (2009) Az Európai Unió és Mexikó: Ki nevet a végé? In: Kül-Világ. 4:4. p. 9. 
469 Ponzio, Carlos Alejandro (2005) Looking at the Dark Side of Things: Political Instability and Economic 

Growth in Post-Independence Mexico. http://www.insidemydesk.com/pnp/PonzioPolitical.pdf (2014-10-05)   
470 B vebben: Semsey [2013]

http://www.insidemydesk.com/pnp/PonzioPolitical.pdf
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járó –  id szakának az 1910-as népi felkelés vetett véget. A mexikói forradalom ezután 

hosszan elhúzódott.471
 Mindenképpen ki kell emelni a forradalom intenzív állam- és 

nemzetépítési folyamatát. A mexikói központi kormányzat iszonyatos energiákat invesztált az 

egységes nemzeti kultúra megalkotásába és népszerűsítésébe.472
 Kezdetben történelmi alakok 

nemzeti h ssé emelésével próbálták a jelent s regionális, etnikai, osztály és generációs 

különbségekkel átsz tt országot összefogni. A meztizaje, az európai és indián slakos kultúra 

összeolvasztása is része volt ennek a folyamatnak.473
 Ez az átfogó kulturális projekt látszólag 

teljes összhangban volt az importhelyettesít  iparosítás és az Intézményes Forradalmi Párt 

(Partido Revolucionario Institucional – PRI) által felvázolt politikai integráció programjával. 

A forradalmi nacionalizmus és a nemzeti haladás kohéziós máza alatt azonban az 1960-as 

évekre éles repedések jelentek meg. Meg lehet említeni a kormány agresszív válaszreakcióját 

az 1950-es évek vasutassztrájkjai esetében, vagy Carlos Fuentes 1962-ben publikált, a 

politikai er szakot és korrupciót feltáró regényét.474
 Éles fordulópont volt az 1968-as mexikói 

nyári olimpiai játékokat megel z  békés diáktüntetésre adott agresszív válasz a hadsereg és a 

rend rség részér l, mely számos halálos áldozatot követelt és máig rengeteg megválaszolatlan 

kérdést hagyott hátra.475
 Ezek az események egyúttal rávilágítottak a mexikói politikai 

rendszer autokrata jellegére, s hogy a nemzet és állam fogalmainak összekapcsolása 

mesterséges politikai döntés eredménye volt. Az 1970-es években a mexikói politikai rezsim 

folytatta populista-nemzeti diskurzusát, de érezhet vé vált az állam és nemzet fogalmi 

távolodása. Valójában az er s központi hatalom által formált nemzetkép és nacionalizmus 

sosem volt olyan szoros összhangban a valós mexikói nemzettel mint azt hirdette. Guillermo 

Bonfil Batalla mexikói antropológus történelmi és jelenkori slakos kultúrák kutatására 

alapozva azt a következtetést vonta le, hogy Mexikóban napjainkban is létezik egy ún. mély, 

láthatatlan Mexikó (México profundo), mely valójában nem épült be szervesen a modern 

nemzetfogalomba.
476

 Az 1980-as évekt l a neoliberális politikusok sem voltak képesek a 

mexikói nacionalizmust olyanmód újradefiniálni, hogy az teljesen felszámolta volna a Mexikó 

számos arca közötti (kereskedelmi, nemzetközi, korszerűsít  elit, slakos kultúra etc.) 

471 B vebben: Horváth Gyula (199ő) Tanulmányok a mexikói forradalomról. Szeged: Hispánia Kiadó
472 Martin, Patricia M. (2009) National Fragments and Post-national Cultures: Mexican National Identity 

in Transition? In: Space and Polity 13:3., p. 237.  
473 Martin [2009] p. 238.  
474 La muerte de Artemio Cruz. Magyarul: Fuentes, Carlos (1966) Artemio Cruz halála. Budapest: Európa 
Könyvkiadó 
475 --- (2008) Mexikóvárosi vérengzést vizsgálna az Amnesty International In: Múlt-kor online http://mult-

kor.hu/20081003_mexikovarosi_verengzest_vizsgalna_az_amnesty_international (2014-10-08)  
476 Bonfil Batalla, Guillermo (1990) México profundo. Una civilización negada. Editorial Grijalbo

http://mult-kor.hu/20081003_mexikovarosi_verengzest_vizsgalna_az_amnesty_international
http://mult-kor.hu/20081003_mexikovarosi_verengzest_vizsgalna_az_amnesty_international
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különbségeket.477
 2000-ben a Nemzeti Akció Pártja (Partido Acción Nacional – PAN) 

színeiben Vicente Fox, majd 2006-ban Felipe Calderón elnökök kerültek hatalomra. 2012-ben 

megújult diskurzussal visszatért a mexikói politikai életet a 20. században is több évtizeden 

keresztül uraló Intézményes Forradalmi Párt Enrique Peña Nieto elnöki gy zelmével.478
 Nieto 

kormánya azonban deklaráltan befogadó kormány, a korábbi jobb-közép kormány 

pénzügyminészterével és a politikai paletta széles skálájával dolgozik tovább.    

Mexikó belpolitikai életében a mai napig súlyos problémát jelent a drogkereskedelem, a 

szervezett bűnözés, a mexikói kartellek kiterjedt tevékenysége elleni küzdelem és a migráció. 

2006 és 2012 között mintegy 70 ezer halálos áldozatot követelt a mexikói drogháború.479
 A 

helyzet és a közbiztonság javítása az egész ország érdeke. A Mexikóból az Egyesült 

Államokba való elvándorlás egy a 19. századra visszanyúló jelenség. A több mint 3000 km-es 

közös határszakasz, a mexikói népességrobbanás és a jelent s bérkülönbségek is 

hozzájárultak a fennmaradásához, illetve fokozódásához a 20. században. 19Ő2 és 196Ő között 

az ún. Bracero-program keretében szervezetten küldött Mexikó ideiglenes munkásokat az 

Amerikai Egyesült Államokba a háborús id k mez gazdasági termelésének biztosítására.480
 A 

migráció azonban ezt követ en is fennmaradt, s egyre jelent sebb lett az illegális elvándorlók 

aránya. A 2000-es évek környékén Vicente Fox kormánya rendezni szerette volna a mexikói 

bevándorlók státuszát északi szomszádjával. A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények 

azonban kedvez tlenül hatottak a megkezdett tárgyalásokra. A migráció kérdésének 

megoldáskeresése Enrique Peña Nieto, jelenlegi elnök számára is prioritás.  

 

����3� A mexikói gazdaság
A mexikói gazdaság alakulását a függetlenség kivívása után öt nagyobb szakaszra bonthatjuk 

fel: 

8. ábra: 

1820        1876         1920         1970  1982   2010 

    1.                  2.       3.         4.   5.   

 

477 Lomnitz, Claudio (2001) Deep Mexico, Silent Mexico. University of Minnesota Press p. 122.  
478 B vebben: Szente-Varga Mónika (2012) A 2012-es mexikói választások. Budapest: Gondolat Kiadó
479 Thomson [2013]  
480 B vebben: Durand, Jorge (2007) El Programa Bracero (1942-196Ő). Un balance crítico. In: Migración y 
Desarollo 9. p. 27-43. http://www.elnuevosol.net/wp-content/uploads/El-Programa-Bracero-Un-Balance-

Cr%C3%ADtico.pdf (2014-10-02)  

http://www.elnuevosol.net/wp-content/uploads/El-Programa-Bracero-Un-Balance-Cr%C3%ADtico.pdf
http://www.elnuevosol.net/wp-content/uploads/El-Programa-Bracero-Un-Balance-Cr%C3%ADtico.pdf


��0

1. A függetlenség utáni évtizedek stagnálása 

A függetlenség kivívása után Mexikóban a politikai zavarok, banditák állandó fenyegetése 

mellett, a kiszámíthatatlan és kedvez tlen gazdasági viszonyok közepette a preferált 

befektetési és tulajdoni forma a nagybirtok maradt. Ez kézzel fogható és kiszámítható volt, 

bár egyre kevésbé bizonyult termelékeny tulajdonnak. Kevesen vállalkoztak a kockázatosabb, 

bonyolultabb, jóllehet innovatívabb, s nagyobb jövedelemmel kecsegtet  ipari beruházásokra 

a 19. század els  felében. A függetlenséget követ  évtizedekben az exportszerkezet sem 

változott és a szállítási technika sem modernizálódott Mexikóban.
481

 1820 és 18ő0 között 

feltehet en Mexikó és Peru volt a két leglassabban fejl d  gazdaság Latin-Amerikában.482
 

Kevésbé számítottak nyitott gazdaságnak, s a gyarmati korszakból megörökölt 

intézményrendszerük nehézkes és bonyolult volt.  

A gazdasági modernizáció els  kísérletei Mexikóban a 19. század második felére tehet k.  

2. Porfirio Díaz diktatúrája és a mexikói forradalom id szaka (1876-1920) – a 

külföldi t ke beáramlása, gyors fejl dés hatalmas társadalmi egyenl tlenségekkel 

és elégedetlenséggel 

Porfirio Díaz diktatúrája alatt (1876-1910) Mexikó gyors, de nagyon egyenl tlen növekedést 

élt meg. A rezsim a politikai stabilitás, a társadalmi béke és a jogállamiság látszatát adta, ami 

kedvezett a külföldi t kebeáramlásoknak, melyek szükségesek voltak a nemzeti fejlesztés és 

modernizáció koncepciójának megvalósításához. Jelent sen növekedett a mexikói 

bányászatba áramló külföldi beruházások aránya. 1870 és 1912 között Mexikó vonzotta 

világviszonylatban a legmagasabb arányú befektetést az Egyesült Államokból.483
 A 

kommunikációs és a szállítási eszközök látványosan fejl dtek. A mexikói vasúthálózat – mely 

Porfirio Díaz ideje alatt 460 km-r l 19 ezer km-re b vült484
 – szinte teljes egészében külföldi 

beruházók kezébe került. A diktatúra apparátusa és a külföldi befektet k igen elégedettek 

voltak az ország gazdaságával és annak teljesítményével. A munkás szakszervezetek 

481 Ficker, Sandra Kuntz (2010) (szerk.) Historia mínima de la economía mexicana, 1519-2010. México: El 
Colégio de México 
http://books.google.hu/books?id=VuMeAwAAQBAJ&pg=PT1&dq=historia+minima+de+la+economia+mexica

na&hl=hu&sa=X&ei=VJAxVLDQK4K2aZfnguAI&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false (2014-10-

03)  
482 uo. 
483 Gereffi-Evans [1981] p. 34.
484 Elizondo, Roberto Hernández (2010) La ampliación de la red ferroviaria, denotador para el desarollo del país 
durante la época porfirista In: CienciaUat 17:3. p. 50-53. 

http://intranet.uat.edu.mx/cienciauat/ediciones/Edici%C3%B3n%20No.%2017,%20Junio-

Agosto%202010/El%20Porfiriato%20en%20Tamaulipas.pdf (2014-10-02) p. 52. 

http://books.google.hu/books?id=VuMeAwAAQBAJ&pg=PT1&dq=historia+minima+de+la+economia+mexicana&hl=hu&sa=X&ei=VJAxVLDQK4K2aZfnguAI&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.hu/books?id=VuMeAwAAQBAJ&pg=PT1&dq=historia+minima+de+la+economia+mexicana&hl=hu&sa=X&ei=VJAxVLDQK4K2aZfnguAI&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://intranet.uat.edu.mx/cienciauat/ediciones/Edici%C3%B3n%20No.%2017,%20Junio-Agosto%202010/El%20Porfiriato%20en%20Tamaulipas.pdf
http://intranet.uat.edu.mx/cienciauat/ediciones/Edici%C3%B3n%20No.%2017,%20Junio-Agosto%202010/El%20Porfiriato%20en%20Tamaulipas.pdf
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rend rség és hadsereg általi kegyetlen elnyomása és a vagyon rendkívül egyenl tlen 

megoszlása azonban a felszín alatt széles körű általános elégedetlenséget érlelt. Politikai és 

szocio-gazdasági téren egyaránt egyre több kritikusa akadt a diktatúrának a nép soraiban. Ez 

vezetett az 1910-es népi felkeléshez is. A mexikói forradalom tíz éve alatt a társadalom és 

gazdaság addig elfedett problémái mind felszínre törtek. Ugyanakkor valójában a forradalom 

sem módosította a gazdaság alapvet en kapitalista, s külföldi t két l függ  jellegét.485
 Nem 

volt képes felszámolni a termelést uraló mono- és oligopóliumokat A forradalomtól a nagy 

gazdasági világválságig terjed  id szakban a Mexikóba irányuló FDI szinte teljes 

megbénulása következett be, kivéve az olajipari szektort. 1911 és 1921 között az ország 

k olaj-kitermelése és exportja csúcsokat döntött.486
 . Az 1910-es években indukált termelési 

zavarok id vel rendez dtek, de a szektorális és földrajzi különbségek nem változtak. Mexikó 

továbbra is primer export r maradt. 

3. A mexikói csoda és az importhelyettesít  iparosítás évtizedei (1920-70) 

Az 1920-as évekt l a politikai vezetés egyre nagyobb elkötelez dést mutatott a népesség 

alapfokú oktatásának biztosítása iránt. A beiskolázási arányok jelent sen növekedtek az 1920-

30-as években.487
 Ennek a hatása az 19Ő0-es évek gazdasági teljesítményén is érezhet  lett. A 

társadalmi küzdelmek tehát 1929-re kezdtek csillapodni, akkor azonban a nagy gazdasági 

világválság rázta meg az országot. Mexikóban a válság hatására drasztikusan csökkent a 

nemzeti jövedelem és a bels  kereslet. Emilio Portes Gil,  Pascual Ortiz Rubio, Abelardo 

Rodríguez és Lázaro Cárdenas (1928-Ő0) elnökök államosították a vasutat és a k olajipart. 

Majd Manuel Ávila Camacho (19Ő0-Ő6) elnök alatt az államosítás a bankszektorra is kiterjedt. 

1940-ben Camanho elnökletével indult el az az id szak, mely mintegy három évtizeden át 

tartott és melyet mexikói csodaként szoktak emlegetni. A megnövekedett hazai kereslettel 

párhuzamosan n tt a foglalkoztatottság. B vült a mez gazdasági termelés és az állam a hazai 

piacra termel  gyártókat adókedvezményekkel igyekezett megnyerni. Így az 

importhelyettesít  iparosítás Mexikóban valójában már az 1930-as évekt l kibontakozott, 

még az el tt, hogy a hivatalos kormányzati politika meghirdette volna. 

485 Cabrera, Abraham Aparicio (2010) Economía Mexicana 1910-2010: Balance de un Siglo. Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Econom%C3%ADa.pdf 

(2014-05-10) p. 3.  
486 Cabrera [2010] p. 4. Az els  világháború végén Mexikó a világ k olajtermelésének 1ő,Ő%-ta adta, 1921-ben 

25,2%-t! 
487 Narro Robles, José – Moctezuma Navarro, David (2012) Hacia una reforma del Sistema Educativo Nacional 

In: Narro Robles, José –Martuscelli Quintana, Jaime –Barzana García, Eduardo (szerk.) Plan de diez años para 
desarrollar el Sistema Educativo Nacional. México: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 
UNAM http://www.planeducativonacional.unam.mx (2014-10-06) p. 14.  

http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Econom%C3%ADa.pdf
http://www.planeducativonacional.unam.mx/


���

A mexikói csoda évei alatt (19Ő0-70) a befelé forduló gazdaság olykor éves 6-7%-os 

gazdasági növekedést mutatott, szerénynek mondható évi 2-3%-os inflációs rátával.488
 A 

kormány szorgalmazta a fogyasztási cikkek hazai piacra termel  ágazatait és magas  

véd vámokkal és egyéb akadályokkal igyekezett a nemkívánatos importot távol tartani. 

Hivatalosan a II. világháború után Miguel Alemán Valdés (19Ő6-52)  kormánya hirdette meg 

a teljes körű ISI programját Mexikóban. Az infrastruktúra kiépítése továbbra is prioritás 

maradt. Az 1960-as években folytatódott az ország kedvez  gazdasági teljesítménye. 

4. A populizmus id szaka, gazdasági stagnálás és az ország fizetésképtelenné válása 

(1970-82) 

A fogyasztási cikkek behozatala igen ellen rzött és korlátozott volt Mexikóban, a t kejavak 

terén azonban nyitott maradt az ország.  S ugyan az 1970-es évekre Mexikó diverzifikálta az 

exportját, csaknem önellátó lett élelmiszerellátásban, az acéltermékek és a legtöbb fogyasztási 

cikk terén, a mexikói termelés b vítését szolgáló t kejavak importja mindvégig megmaradt. 

Luis Echeverría (1970-76) elnök idején a pénzügyi tékozlás és az 1973-as olajválság 

felborította az ország fizetési mérlegét és növelte az inflációt. Echeverría baloldali retorikája 

rontotta a befektet i bizalmat és elijesztette a hazai és külföldi t két. A t kekiáramlás 

fokozódásával a fizetésimérleg-problémák kezdtek kezelhetetlenné válni. 1976-ban a 

kormány kénytelen volt a pesót a dollárhoz képest 2ő%-kal leértékelni, ami véget vetett a 

mexikói rögzített árfolyam 20 éves történetének.489
 1976-ban az ország  újonnan felfedezett 

k olajtartalékai valamelyest javítottak az válsághelyzeten – de ez csak átmeneti volt. Az 

1970-es évek közepén Mexikó nettó import rb l a k olajtermékek jelent s export révé vált. 

A petrokémiai ipar lett az ország legdinamikusabb növekedési ágazata, ami átmenetileg 

lehet vé tette a kormányzat költekez  pénzügypolitikájának folytatását José López Portillo y 

Pacheco (1976-82) elnöksége idején is. Az egyensúlyhiány, a nemzetközi tartalékok eltűnése 

1982-re kritikus helyzetbe sodorták Mexikót. A pesót ismét leértékelték, ami tovább növelte 

az inflációt, csökkentette a reálbéreket és fokozta a magánszektor adósságait. Az új 

hitelfelvételi lehet ségekt l megfosztván a kormány moratóriumot hirdetett adósságai 

kifizetése terén és 1982 szeptemberében megkezdte a privát bankrendszer államosítását. 

 

  

488 Cabrera [2010] p. 7-8. 
489 Cabrera [2010] p. 9. 
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5. A lassú talpraállás és a neolibelista korszak (1982-t l) 

1982-ben az újonnan hatalomra kerül  Miguel de la Madrid drasztikusan csökkenteni 

kényszerült a kormányzati kiadásokat és élénkíteni az exportot. Az ország talpra állása 

rendkívül lassan valósult meg. A magas adók, a költségvetési egyensúly törékenysége az 

1980-as években továbbra is elriasztotta a befektet ket és ösztönözte a t kekiáramlást, 

mindez pedig fokozta az inflációt. Az állami beruházások és a termelés is visszaesett,  

virágzott viszont az informális gazdaság és romlottak a munkakörülmények. A 

munkanélküliség különösen vidéken jelentett egyre nagyobb problémát. Mindez pedig 

ösztönözte a f városba és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló elvándorlást. De la 

Madrid elnök stabilizációs stratégiája magas társadalmi költségekkel járt. Sikerült ugyan 

1988-ig az inflációt a kormány ellen rzése alá vonni, fiskális és monetáris fegyelmet elérni, 

de a külföldi befektetések visszacsábításához egy teljesen új fejlesztési stratégia meghirdetése 

vált szükségessé. Ez volt Carlos Salinas elnök nemzeti fejlesztési terve (1989-1994)
490

. 

Salinas a neoliberalizmus jegyében megkezdte az állami vállalatok és a bankrendszer 

privatizálását és a gazdaság deregulációját. Egyúttal megindultak a szabadkereskedelmi 

tárgyalások az Egyesült Államokkal. Ezek a bejelentések és változások kedvez  visszhangra 

találtak a nemzetközi piacon. A gazdaság nyitását az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi 

Övezet (NAFTA) 1994-es életbe lépése koronázta meg és 199Ő-re sikerült az 1987-ben még 

150%-on álló inflációt 7%-ra csökkenteni.491
 A növekv  deficit és az egyensúlyhiány azonban 

1994 decemberében a peso újabb leértékeléséhez vezetett, ami válsághelyzetbe sodorta az 

országot. Mexikó az IMF és az USA 2ő millió dolláros segélyével tudott viszonylag hamar 

kilábalni a válságból és megnyerni a befektet k bizalmát. Az ország NAFTA-tagsága 

kedvez en hatott Mexikó nemzetközi hitelmin sítésére, ez pedig fokozta a magánt ke 

beáramlását. 1996-tól ismét évi 6%-os átlag növekedést mutatott az ország gazdasága. 2001-

ben újabb válság rázta meg Mexikót. A 2000-es évek közepére az ország gazdasága ismét 

kedvez  képet mutatott, ám az Egyesült Államokkal való szoros kapcsolatai miatt annak 

2008-as válsága Mexikóba is begyűrűzött. 2009-ben az ország több rugalmas 

hitelmegállapodást is kötött az IMF-fel. 

490 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDPaneacionD/pdf/PND%201989-1994.pdf (2014-10-02)  
491 Cabrera [2010] p. 10. 

http://ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDPaneacionD/pdf/PND%201989-1994.pdf
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Napjainkra Mexikó ismét szárnyal. 2012-ben 4%-os gazdasági növekedést produkált az 

ország, amivel id legesen megel zte Brazíliát is.492
 2012-ben a befektetések terén is nagyon 

kedvez  képet mutatott Mexikó: kevesebb mint egy év alatt ő7 milliárd amerikai dollárnak 

megfefel  összeget invesztáltak külföldi befektet k mexikói részvényekbe és kötvényekbe.493
 

Míg Brazília számára Kína kereskedelmi partner, f leg az utóbbi nyersanyagéhségének 

enyhítésében, Mexikó számára inkább vetélytárs az USA-importért folyó küzdelemben. 

Mexikó azonban egyre sikeresebben kel versenyre Kínával: a fizetésbeli különbségek 

jelent sen csökkentek az elmúlt évtizedben e két ország relációjában (ami nem feltétlenül vált 

a mexikói munkások javára); a földrajzi közelség és az alacsonyabb szállítási költségek is 

kedveznek Mexikónak. Enrique Peña Nieto jelenlegi elnök nyíltan a Carlos Salinas által 

1988-ban megkezdett neoliberális gazdaságpolitikai vonalat viszi tovább. A nyitás, a 

liberalizálás, a szabadkereskedelem és az energiaszektor reformjának elkötelezett híve. 

Kimondottan a mexikói gazdaság átszabásán dolgozik. A mexikói energiaszektorban 

keresztül vitt reformjával pedig történelmi, politikai és kulturális szempontból is fontos és 

meghatározó társadalmi és gazdasági hatással járó strukturális átalakítást valósított meg. A 

mexikói k olaj- és földgázforrásokat és az ahhoz kapcsolódó energiaipart még Lázaro 

Cárdenas elnök államostotta 1938. március 18-ával. Ezzel kezd dött a PEMEX (mexikói 

állami olajvállalat) igazi története, mely egyúttal egész Latin-Amerika egyik legnagyobb 

vállalata és a mexikói állami bevételek több mint egyharmadát adja.
494

 A 2013 decemberében 

keresztül vitt alkotmánymódosítással lehet vé vált mexikói és külföldi magánt ke bevonása a 

mexikói k olaj- és földgázvagyon kitermelésébe és az ehhez kapcsolódó fejlesztésekbe. Az 

ellenzéki kritika szerint ezzel a kormány tuljadonképpen kiárusította az állami vagyont és 

er forrásokat a transznacionális vállalatoknak.495
 A mexikói függetlenség szent jelképének 

számító PEMEX vállalatba a magánt ke bevonása sokáig tabutéma volt. A jelenlegi reform 

szimbolikus jelent sége is figyelmet érdemel, hiszen az ország 7ő év után el ször engedi be a 

magánt két az petrokémiai-energetikai szektorba. Fontos megjegyezni, hogy maga a k olaj- 

és földgázkészlet, tehát az er forrás állami kézben maradt. Az energiareform mellett Peña 

Nieto az oktatás,  a bankszektor és az adók terén is több reformot valósít meg.   

        

492 Thomson, Alan (2013) Mexico: Aztec Tiger. In: Financial Times Online 

http://www.ft.com/cms/s/2/dc545d0a-696a-11e2-8d07-00144feab49a.html#axzz3FSK4PcEa (2014-10-01) 
493 uo.  
494 Knobloch, Andreas (2014) Mexikos Wirtschaft im dramatischen Wandel In: Deutsche Welle online 

http://www.dw.de/mexikos-wirtschaft-im-dramatischen-wandel/a-17337631  (2014-10-02)  
495 uo.

http://www.ft.com/cms/s/2/dc545d0a-696a-11e2-8d07-00144feab49a.html#axzz3FSK4PcEa
http://www.dw.de/mexikos-wirtschaft-im-dramatischen-wandel/a-17337631
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%&'&(& A mexikói külpolitika

Mexikó külkapcsolatait alapjaiban meghatározza az Amerikai Egyesült Államokhoz való 

közelsége. Az USA az ország legfontosabb kereskedelmi partnere is. A szoros, korántsem 

kiegyenlített kapcsolat a mexikói függetlenség kivívásának pillanatától jelen van. Az ország 

20. századi történelme során a mexikói elnökök – akik egyben az ország külpolitikáját is 

megszabják – igyekeztek többnyire rendezett kapcsolatokat ápolni az Egyesült Államokkal. 

Az 1970-es években azonban a baloldali retorikájú Luis Echaverría elnök több olyan gesztust 

is tett, melyekkel Mexikó külpolitikai önállóságát szerette volna bizonyítani. Ennek keretében 

Echaverría rengeteget utazott és aktív diplomáciai kapcsolatokat ápolt számos országgal 

(Vietnámi Demokratikus Köztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Albánia, Kína etc.). 

Emellett nyíltan támogatta Salvador Allende Chiléjét és Fidel Castro Kubáját. Ez a tendencia 

egészen az 1980-as évek elejéig jelen volt a mexikói külpolitikában, Mexikó támogatta 

Nicaraguában a sandinista forradalmat, majd a baloldali forradalmi csoportokat El 

Salvadorban. 

Vicente Fox 2000-ben amikor hatalomra jutott új külpolitikai irányvonalat hirdetett. Ennek 

elemei a neoliberális gazdaságpolitikai nyitás és a nemzetközi közösség fel l érkez  kritikák 

elfogadása. Cél lett továbbá Mexikó szerepének növelése a nemzetközi színtéren. Vicente Fox 

a gazdasági integráció további kiépítését els sorban az Egyesült Államokkal tartotta 

alapvet en. Utódai, Felipe Calderón és Nieto azonban egyételműen Latin-Amerika felé is 

nyitott.  

. . . Mexikó – a feltörekvő hatalom
 

Mexikó újonnan iparosodott, felemelked  ország, mára regionális er . Megkerülhetetlenül 

köt dik az Egyesült Államokhoz. Mexikó latin-amerikai integrációs térben való értelmezését 

alapvet en meghatározza az ország NAFTA-tagsága. Ezzel az 1990-es évekre és a 2000-es 

évekelejére ki is írta magát a térség új regionális törekvéseib l. Vicente Fox elnöksége alatt az 

Egyesült Államok volt a preferált partner. 2006 után, Felipe Calderón és Peña Nieto elnökök 

mutattak ismét nyitást Latin-Amerika felé. Erre jó példa a 2012 óta működ  Csendes-óceáni 

Szövetség. Ez a szabadkereskedelmi társulási forma is világossá teszi, hogy Mexikó csak a 

kereskedelmi liberalizáció bázisán létesített, az áruk, szolgáltatások, t ke és munkaer  szabad 

áramlására alapozott gazdasági integrációban hisz.  
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Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformját Mexikó is szükségesnek tartja, de ebben más 

álláspontra helyezkedik mint például az állandó tagságra törekv  Brazília. Mexikó 

egyértelműen a konszenzusos és teljes átalakítást szorgalmazó ún. Kávé Klub (Coffee Club) 

köréhez tartozik.
496

 Ezt f leg olyan közepes méretű országok alkotják (Spanyolország, 

Olaszország, Argentína, Kanada, Ausztrália etc.), melyek kívánatosnak tartják a BT 

munkamódszereinek teljes átalakítását, annak demokratikusabbá, átláthatóbbá és 

hatékonyabbá tételét, el akarják kerülni, azonban, hogy a módosítás pusztán a számukra 

rivális, nagyobb régióbeli államok (Németország, Brazília, Japán etc.) állandó taggá válását 

jelentse. Az ENSZ-BT reformot szorgalmazó különböz  álláspontok eddig kioltották 

egymást, s egy zéróösszegű játszmát eredményeztek.   

Ma Mexikó gazdasága nyíltan versenyre kel Brazíliával, s ott van a latin-amerikai országok 

élmez nyében. Egyértelműen vezet  státuszra szeretne szert tenni saját régiójában. Azonban 

kérdéses a jelenleg zajló reformok összetett hatása. Peña Nieto elnök els sorban a 

lehet ségeket látja az általa tervezett és megvalósított változásokban. Országa mind jobb 

gazdasági teljesítményét, a munkahelyek b vülését, kedvez bb hitelfeltételeket a kis- és 

középvállalkozásoknak, alacsonyabb gáz- és áramszolgáltatói díjakat jósol. Ugyanakkor a 

még Carlos Salinas elnöksége alatt megindított neoliberális gazdaságpolitikai irányvonal 

számos kérdést is felvet. A gazdasági liberalizmussal n tt a mexikói munkaer  

versenyképessége, de a bérköltségek csökkentek. Gyakran megfigyelhet  (volt) a 

szakszervezetekkel és társadalmi szervezetekkel szembeni er s fellépés és a munkavállalók 

jogainak korlátozása. A dereguláció, korrupció és sikkasztás fogalmai az 1990-es évekt l 

szorosan összekapcsolódnak Mexikóban. Még Salinas idején privatizálták a mexikói vasutat 

és telefontársaságot, aminek eredményeképpen mára leépült a vasút és Carlos Slim mexikói 

telekommunikációs milliárdos a világ leggazdagabb embere.497
 Az ország GDP-je az elmúlt 

20 évben több mint a kétszeresére n tt, a szegénységben el  mexikóiak száma azonban még 

ma is ugyanolyan magas mint 20 éve.498
 

Kérdés tehát, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokkal és gazdasági liberalizációval 

egyre nagyobb sikereket elér  mexikói gazdaság képes lesz-e a bels  társadalmi változásokra 

496 B vebben: Thardoor, Shashi (2011) Security Council Reform: Past, Present, and Future. In: Ethics and 

International Affairs 25:4. p. 397-406. 

 
497 B vebben: http://www.carlosslim.com/ (2014-10-15) 
498 Knobloch [2014]

http://www.carlosslim.com/
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és problémákra is hatékony választ adni. A társadalmi különbségek és a szegénység 

legy zésének neoliberális receptje eddig ugyanis nem ismert.  

 

:;<; Brazília – regionális erő globális szinten

=>?>@> Brazília adottságai – földrajzi és társadalmi jellemzők
 

A Brazil Szövetségi Köztársaság mind lakosságszáma (196 655 000 f  – 2011-ben), mind 

pedig területe (8 514 877 km
2
) alapján Latin-Amerika legnagyobb országa.

499
 Ecuador és 

Chile kivételével valamennyi dél-amerikai állammal határos. Nyersanyagokban (arany, 

mangán, platina, szén, uránium, vas) rendkívül gazdag, jelent s k olajkészlettel bír. A 2010-

ben a brazil partok közelében feltárt új, hatalmas szénhidrogén-lel hely következtében 

olajkitermelési teljesítménye tovább n tt.500
 Az Amazonas és Paraná folyók jelentette 

vízgyűjt terülek és egyéb folyói révén a legnagyobb folyóvízrendszerrel rendelkez  ország a 

Földön.  

 

Brazília jelent sebb nyelvi, kulturális, etnikai, vallási és regionális bels  konfliktusoktól 

mentes ország, ami azonban nem jelenti, hogy ne lennének a társadalom fejl désében álló 

leküzdend  akadályok. 

 

=>?>?> A brazil államfejlődés és belpolitika

Brazília monarchiaként függetlenedett.501
 1888-ban, a császárság utolsó évében törölték el a 

rabszolgaságot, majd 1889-ben az ország a tárgyalóasztal mellett köztársasággá alakult. A 

rabszolgaság eltörlését sokan alapfeltételnek tekintették ahhoz, hogy Brazília jelent s, modern 

nemzetté váljon, jóllehet ugyanakkor, hogy a 19. század végén a legtöbbek nemzetfelfogása 

nem ölelte fel a fekete és indián lakosságot.502
 A rabszolgaság eltörlését követ en a hiányzó 

munkaer t az európai bevándorlókból igyekezett pótolni az ország. Az els  köztársaság 

(1889-1930) ideje alatt a föderális szerkezetb l adódó decentralizált államigazgatás jellemezte 

499 ENSZ Undata: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=BRAZIL (2014-03-17)  
500 --- (2011) As Descobertas de Petróleo no Brasil Trazem Novos Desafios. In: EconSouth 13:1. p. 1-5. 

http://www.frbatlanta.org/documents/pubs/econsouth/11q1_brazil_oil_portuguese.pdf (2014-04-08) 
501 A folyamat történetének részletes bemutatása magyarul: Semsey [2013] 
502 Carrasco – Williams [2012] p. 92.  

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=BRAZIL
http://www.frbatlanta.org/documents/pubs/econsouth/11q1_brazil_oil_portuguese.pdf
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Brazíliát. Az export megadóztatása és egy saját hadsereg felállítása tartományi kompetencia 

volt. Ugyanakkor az központi kormányzat maga is szerepet vállalt például a São Pauló-i 

kávéboom támogatásában. A Rend és haladás (Ordem e Progresso) mantrája az iparosítás 

helyett kezdetekben a militarizálásban öltött testet. Ez lett az els  köztársaság veszte is. 1930-

ban került a brazil politika színpadára Getúlio Vargas. Vargas volt az els  nem 

agrárarisztokráciából felemelked  vezet . Számos különböz  titulus alatt vezette Brazíliát 

(ideiglenes elnök, közvetve választott ügyvezet , puha diktátor) egészen 19Őő-ig. Majd 1951 

és 19őŐ között mint közvetlenül megválasztott elnök. Nevéhez fűz dik az Új Állam (Estado 

Novo), új politikai realitás megteremtése. Az id nként jelentkez  politikai holtjátékok ellenére 

a gazdasági diskurzus nem változott. Vargast az 19ő0-es évek derekán a már említett 

Kubitschek követte az elnöki poszton. Aztán 1960-ban Jânio Quadros megválasztásával a 

demokratikus éra veszélybe került. Az elnök a végrehajtó hatalom kiterjesztésére tett 

sikertelen kísérlete után lemondott. t João Goulart követte. A kormány legitimációja, és az 

intézményi stabilitás azonban megrendült, és megakadt a gazdasági növekedés is. Ez a 

hanyatlás egyenes utat vázolt fel: 196Ő-ben újabb katonai diktatúra vette kezdetét Brazíliában. 

Csak 1985-ben indult el a demokratikus átmenet az országban.
503

  

Brazília ma a világ Ő. legnagyobb rendszeres, szabad és általános választásokat tartó országa. 

1985-ben, 21 évvel a katonai diktatúra térhódítása után kezdték a demokratikusság alapjait 

lerakni az országban. 1988-ban lépett életbe az új brazil alkotmány. 1990-ben tartották az els  

szabad választásokat az új alkotmánynak megfelel en. Fernando Collor de Mello lett az 

ország elnöke.  

A 2003-ban Lula da Silva egy olyan reformista baloldali párt élén lett elnök, amely el tte 

tizenkét évig volt parlamenti ellenzékben (a Collor-, Itamar- és Cardoso-kormányok idején), 

majd hatalomra kerülésével ugyanazokkal a pártokkal lépett koalícióra, amelyek a korábbi 

kormányokat is támogatták.504
 Emellett kormányzása lehet séget biztosított a pénzügyi 

szektornak, hogy megtartsa központi szerepét. Ugyanakkor a Lula-korszakkal az állam 

developmentalisztikus lett, mind a jövedelmek újrafelosztása, mind az állam gazdaságban 

betöltött szabályozó szerepének er sítésével.505
 Lula után napjainkban Dilma Rousseff 

folytatja a sajátos állami szerepvállalással átsz tt protekcionista politikát. 

503 A témáról magyar kutatók tollából b vebben: Horváth Gyula (1996) Ültetvény és politika: tanulmányok 
Brazília történetéből. Szeged: JATE; és Szilágyi Ágnes Judit (2009) Metszéspontok : tanulmányok a portugál és 
a brazil történelemről. Szeged : SZTE BTK Törttud. Doktori Iskola 
504 Arcary [2013] p. 59.  
505 Beaudet [2010] p. 102. 
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A korrupció sajnos mind a mai napig problémát jelent Brazíliában és aláássa a gazdasági 

szabadságot. Napjainkban egyre inkább jelent s társadalmi demonstrációkat eredményez. 

2012-ben az ún. Mensalão-ügy kapcsán a Brazil Kongresszus több tagja bűnösnek találtatott 

illegális szavazatvásárlás vádjában. 2013-ban a közszolgáltatások, a politikai valamint 

intézményi hatékonyság alacsony színvonala miatti tüntetések voltak az országban. 2014-ben 

a futball-világbajnokság okozta áremelkedések és a vitatott stadionépítések szültek 

elégedetlenséget. Az ország vezetése által hozott szabályozások és rendeletek alkalmazása 

inkonzisztens és nem átlátható, a bürokrácia túlteng.  

  

HIJIKI A brazil gazdaság
A brazil gazdaság fejl dését – annak nyomon követéséhez és értelmezéséhez – a függetlenség 

kivívásától napjainkig négy nagyobb szakaszra oszthatjuk fel506
: 

9. ábra: 

1820             1890 1900            1970 1980 1990   2010 

      1.               2.         3.   4.   

 

1. A függetlenség utáni 19. századi stagnálás állapota: 

Mint ahogy az már a bevezet  történeti fejezetekben elhangzott, Brazília – a spanyol 

gyarmatoktól eltér en – függetlenségét nem fegyveres forradalommal vívta ki. Ez a tény 

szerepet játszott abban, hogy az ország nem fragmentálódott, s nem következett be lényegi 

társadalmi és gazdasági változás vagy törés. Megmaradt a nagy földbirtokosok 

rabszolgamunkán alapuló gazdasági hatalma és dominanciája. 1822 hajnalán Brazília volt a 

legalacsonyabb egy f re jutó GDP-vel rendelkez  gyarmat, és gazdasága nagyban függött a 

hatalmas méreteket ölt  cukor- és gyapot-exporttól.507
 Valójában a 19. század nem hozott 

lényegi el relépést: a század végére az exportban a cukor és a gyapot helyét fokozatosan 

átvette a kávé (ebben a portugálokat felváltó angol t kének is szerepe volt), a császárság 

köztársasággá alakult, de az iparosítás, a technikai el relépés, a monokultúrás termelésen és 

506 A szakaszolásnál az alábbi műre támaszkodtam: Carrasco, Enrique R. – Williams, Sean (2012) Emerging 

Economies After the Global Financial Crisis: the Case of Brazil. In: Northwestern Journal of International Law 

and Business. 33:81. p. 80-119. 
507 Coatsworth, John H. (2007) Why is Brazil ”Underdeveloped” and What Can Be Done About It? In: Harv. 
Rev. Latin America 7:7 http://revista.drclas.harvard.edu/publications/revistaonline/spring-2007/why-brazil-

underdeveloped-and-what-can-be-done-about-it (2014-04-01), magyarul b vebben: Semsey [2013] 

http://revista.drclas.harvard.edu/publications/revistaonline/spring-2007/why-brazil-underdeveloped-and-what-can-be-done-about-it
http://revista.drclas.harvard.edu/publications/revistaonline/spring-2007/why-brazil-underdeveloped-and-what-can-be-done-about-it
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nyersanyag-exporton alapuló szerkezet mit sem változott. A monarchia felhalmozott 

adósságait a köztársasági kormány görgette tovább.  

 

2. A 20. század elején megindult gyors gazdasági növekedés. Ez a nagyobb szakasz 

egészen az 1980-as évek elejéig, az adósságválságig tartott, és magába foglalta az 

importhelyettesít  iparosítás évtizedeit és az ún. brazil csoda 1968-73 közötti 

éveit.  

Brazíliában Getúlio Vargas idején (1930-45) indult meg a gazdaság modernizálása. A cél az 

önellátás és a gazdasági önállóság elérése voltak, amit az állam irányította fejlesztési 

kezdeményezések által kívántak megvalósítani. Mindehhez Vargas igyekezett megnyerni 

magának mind a városi munkásosztályt, mind a középrétegeket, mind pedig a katolikus 

egyházat. A próbálkozás nem volt eredménytelen: míg az 1930-as években a fejl d  országok 

nagy része a nagy gazdasági világválság következményeit nyögte, Brazília átlagban éves Ő%-

os növekedést mutatott az évtizedben.508
 Getúlio Vargas er ltette az iparosítást, els sorban az 

állami befektetések acél- és olajiparba irányítása révén. Minden er feszítés ellenére azonban 

az iparosítás nagyon lassan haladt el re, s Brazília alapvet en agrár ország maradt. 19Őő után, 

Vargas hatalomból való eltávolítását követ en,  a politikai holtjátékok ellenére a gazdasági 

diskurzus nem változott. Az ország fizetésimérleg-problémákkal küzdött, aminek 

következményeként az 19Ő0-50-es évek fordulóján árfolyam-kontrollt vezettek be – ez volt 

hivatott a túlértékelt valutát lenyomni – emellett a túláradó import korlátozására pedig 

szigorúbb import-engedélyezési el írásokat léptettek érvénybe.509
  

Jóllehet Getúlio Vargas volt az, f leg az utolsó elnöksége során, aki Brazíliában az 

importhelyettesít  iparosítás favorizálását elindította, valójában azt az t követ  Juscelino 

Kubitschek teljesítette ki az ’ő0-es évek második felében. 1955-ben rendeletben könnyítettek 

a vállalkozók külföldi t kéhez való hozzájutásán, amennyiben a tervezett beruházás Brazília 

fejlesztését szolgálta. Ugyanakkor a hazai termékeket magas vámokkal védték. Az egyes 

iparágaknak nyújtott közvetlen állami támogatások a frissen létrehozott Brazil Gazdasági és 

Szociális Fejlesztési Bankon (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) és 

állami vállalatokon keresztül áramlottak. Kubitschek ideje alatt a Cél-terv (Plano de Metas) 

keretében mindenekel tt az autóiparba, a hajógyártásba és a petrokémiai iparba érkeztek 

jelent s állami beruházások. Az 19Ő7 és 19ő2 közötti éves 6 %-os növekedés Kubitschek alatt 

508 Carrasco – Williams [2012] p. 93.  
509 Carrasco – Williams [2012] p. 94.  
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elérte a 8%-ot. A vidékr l a városokba áramlás megduplázódott. Mindeközben a 

mez gazdaságot teljes mértékben elhanyagolták. Az export diverzifikáció csökkent. 

1964-ben hozta létre a katonai diktatúra kormánya a hivatalos Brazil Központi Bankot (Banco 

Central do Brasil). Addig az ún. Brazil Bank (Banco do Brasil), az állami tulajdonú 

kereskedelmi bank működött kvázi központi bankként.510
 

Az importhelyettesít  iparosítás kezdetben látványos növekedést eredményezett, az autóipar 

fejlesztése igen sikeresnek volt mondható. Ugyanakkor a többi iparág már nem mutatott 

ennyire egyértelműen pozitív képet. Brazíliában is jelentkeztek az ISI negatív 

következményei: az infláció és a regionális különbségek fokozódása!511
 

A strukturalista gondolkozók körében, akik az importhelyettesít  iparosítás elméletét is 

kidolgozták, elfogadott volt a növekv  infláció mint a gyors növekedés szükséges velejárója. 

Éppen ezért laza monetáris politikát engedtek meg, jelent s költekezést a nagy fejlesztési 

tervek esetében, valamint a minimálbérek megélhetési költségeknél nagyobb ütemű 

emelését.512
 Az 1950-es évek második felét átható növekedés látszata a strukturalistákat 

igazolta – de csak id legesen. 

1964-t l a katonai diktatúra gazdasági téren els sorban az infláció kezelésére összpontosított. 

Ennek érdekében a t kepiacok modernizációja révén akarta növelni a megtakarításokat és 

Brazíliába csalogatni a külföldi t két a nagyüzemi ipari termelés finanszírozásához – 

miközben jelent s infrastrukturális befektetéseket valósított meg és eszközölt állami 

(paraállami) vállalatokba is. 

Els  lépésként a felesleges állami kiadásokat kívánták lefaragni, növelni az adóbeszedést és 

megszüntetni egyes árkorlátozásokat. A katonai rezsim gazdasági intézkedései sikeresek 

voltak, az infláció és a költségvetési deficit is csökkentek. Az ún. brazil csoda éveiben (1968-

73) az ország több mint 10%-os éves növekedést produkált.513
 A közvetlen külföldi 

beruházások is jelent sen emelkedtek. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy ezek voltak 

egyben a diktatúrának azon évei amikor az emberi jogi visszaélések tet ztek. A t kepiaci 

módosítások következtében megemelkedett beruházásokat a kormány speciális 

adókedvezmények révén célzott iparágakba áramoltatta. A kávéexport-aránya az 1960-as 

évek derekán még Ő2% volt, 197Ő-ben 12,4%-ot tett ki, míg a késztermékek exportja 7%-ról 

510 Histórico, Banco Central do Brasil http://www.bc.gov.br/?HISTORIABC (2014-03-20) 
511 Carrasco – Williams [2012] p. 95.  
512 uo.   
513 Carrasco – Williams [2012] p. 97.  

http://www.bc.gov.br/?HISTORIABC
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27%-ra n tt.514
 A gazdasági csoda értékelésénél a piaci er k mellett mindenképpen 

hangsúlyozni kell az adópolitika és a paraállami cégeken keresztül folytatott állami 

tevékenység jelent s szerepét is. A csoda éveinek súlyos – máig tartó – mellékhatása sem 

elhanyagolható: a jövedelmi egyenl tlenségek, melyek történetileg sújtották az országot, 

ekkor ismét az egekbe szöktek.  

A katonai diktatúra kormányai hatalmas kölcsönösszegeket költöttek az infrastrukturális 

fejlesztésekre. Ezzel párhuzamosan az 1970-es évek második felében újra el vették az 

importhelyettesít  iparpolitikát (a brazil acél-, réz-, alumínium- és műtrágyagyártásra 

koncentrálva). Az 1973-as, majd 1979-es olajárrobbanás következményeként az olajimportra 

költött állami kiadások jelent sen emelkedtek. Az ország k olaj-szükségletének 80%-át 

importálta.515
 Els sorban külföldi (észak-amerikai) kereskedelmi bankoktól vett fel Brazília 

változó kamatozású hiteleket. A kormány azt várta, hogy a a növekv  export-kapacitás olyan 

kereskedelmi többletet eredményez, ami devizatartalékok növekedésével lehet vé teszi a 

hitelek visszafizetését.516
  

 

3. Az 1980-as évek adósságválsága. Az elveszett évtized és a Cruzado-terv (Plano 

Cruzado). 

 

1982-ben Mexikó felfüggesztette és megszegte adósságfizetési kötelezettségeit, ami súlyosan 

érintette más latin-amerikai országok hitelezését is. Hitelek nélkül Brazília nem tudta 

törleszteni a már felvett kölcsönöket és folytatni az infrastrukturális és iparosítási 

fejlesztéseket. 1983-ban az ország kénytelen volt küls  adósságait átstrukturálni és a 

szükséges finanszírozásért a Nemzetközi Valutaalaphoz (International Monetary Found – 

IMF) fordult. A Valatuaalap a hitel folyósításához feltételeket szabott: nevezetesen 

valutaleértékelést, a közkiadások lefaragását, a bérek befagyasztását, a támogatott hitelek 

csökkentését, adóemelést és az állami tulajdonban lév  vállalatok külföldi hitelfelvételének 

csökkentését. A változások drasztikus következményekkel jártak már rögtön az els  évben: az 

ország GDP-je 4%-kal, a foglalkoztatás 12%-kal esett vissza, miközben az infláció 211%-ra 

514 Baer, Werner (2008) The Brazilian Economy: Growth and Development. Boulder: Lynne Rienner p. 77.  
515 Baer [2008] p. 87.  
516 Baer [2008] p. 90.  
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emelkedett.
517

  Az ezt követ  években a növekedés és a költségvetési deficit kezelése kevésbé 

tűnt problémásnak, mint az infláció feltartóztatása.  

1986-ban már a demokratikus szárnybontogatással egyid ben hirdette meg José Sarney elnök 

a Cruzado-tervet (Plano Cruzado). A terv új valutát (cruzado) vezetett be, befagyasztotta az 

árakat és árfolyamokat. A terv kezdetben sikeres volt, de sikeressége lett egyben kudarca is. 

Az új terv és pénz bevezetése után szárnyalt, ösztönözte a fogyasztást, növelte az importot; a 

reálbérek a kormányzati kiadásokkal együtt n ttek, a küls  tényez k (a dollár leértékelése, 

alacsonyabb nemzetközi kamatlábak, csökken  k olajárak) szintén növelték a keresletet. 

1990-re Sarney elnöki ciklusának a végére azonban az árak ismét havonta 80%-kal 

emelkedtek.
518

 

 

4. Mélyreható gazdasági reformok az 1990-es évekt l. A Real-terv (Plano Real) 

 

Az 1990-es évtized volt az, amely meghozta, illetve elindította az országot azon változtatások 

útján, melyek lehet vé tették Brazília jelent s növekedését a 2000-es években. Fernando 

Collor de Mello elnök 1990-t l a gazdaságpolitika súlypontjaiként az árrögzítést, a 

privatizációt és a növekv  piaci versenyt nevezte meg.  Az ortodox makroökonómiai 

intézkedések többek között az állami tulajdonú vállalatok privatizációját, és a hazai 

bankrendszer, valamint részvénypiacok liberalizációját jelentette, könnyebb hozzáférést 

biztosítva a külföldiek számára és az adósságok csökkentésére. A nyitott gazdaság a termék-

diverzifikációt hivatott ebben az esetben szolgálni. Brazília a privatizáció mintaországává 

lépett el : 1991 és 2001 között a kormány összesen 110 milliárd USD értékben adott el 

eszközöket, többek között a Telebrás telekommunikációs céget.519
 Jóllehet maradtak állami 

tulajdonban illetve állami kontroll alatt stratégiailag fontos cégek, így a behemót olajipari 

Petrobras.  

Az infláció azonban még a ’90-es évek elején is súlyos problémát jelentett. 1994-ben az új 

elnök Itamar Franco vezette be a pénzügyminisztere (Fernando Henrique Cardoso) által 

kidolgozott Real-tervet (Plano Real). Ez minden eddiginél átfogóbb reformokat tartalmazott: 

517 Galano, Anthony III (1994) International Monetary Fund Response to the Brazilian Debt Crisis: Whether the 

Effects of Conditionality Have Undermined Brazil's National Sovereignty?. In: Pace International Law Review 

6. p. 340.  
518 Flishlow, Albert (2011) Starting Over. Brazil Since 1985. Washington DC: Brookings Institution Press p. 36-

39.  
519 Brainard, Leal – Martinez Diaz, Leonardo (szerk.) (2009) Brazil as an Economic Superpower? 

Understanding Brazil’s Changing Role in the Global Economy. Washington DC: Bookings Institution Press p. 6.  
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új valutát (real) vezetett be, feloldotta az árrögzítést, szigorúbb monetáris politikát irányzott 

el , irányított lebegtetést vezetett be, csökkentette a kiadásokat és növelte az adókat.520
 A 

vámtarifák átlagos szintje már 1988-tól látványos csökkenésen esett át (1988: ő1%; 1990: 

32,2% és 199Ő: 1Ő,3%).521
 A Real-terv kilátásba helyezte a vámtarifák további csökkentését 

az olyan külföldi import-partnerek számára, akiknek a jelenléte a brazil mono- és 

oligopóliumok egyoldalú áremeléseit hivatott kiküszöbölni. Brazília a szomszédos országok 

piaca helyett, melyek nem voltak képesek felszívni a brazil exportot, inkább Európa és Észak-

Amerika felé tekintett, s az ipari késztermékek exportjával szemben ismét a 

nyersanyagexportra koncentrált.  

A reformok eredményeként az infláció mérsékl dött, a reálbérek er södtek, mindez 

hozzájárult, hogy a Real-tervet kidolgozó Fernando Henrique Cardoso-t 1994-ben elnökké 

választották. Cardoso elnöksége indította el valójában az országban a polgári demokratikus 

rendszer stabilizálásának els  szakaszát. Hatalomra jutásával folytatta a megkezdett 

privatizációt, meger sítette a bankszektort és jövedelem-eloszlási programot indított a 

szegénység leküzdésére. A költségvetési hiány leküzdésében azonban nem tudott sikereket 

felmutatni. 1997-ben az ázsiai válság, majd az ezt követ  évben jelentkez  orosz válság is 

éreztette hatását az országban. Brazília jelent s adósságterhei miatt a real is veszélybe került. 

A spekulációk kivédése és a t kekiáramlás megakadályozása érdekében Brazília tovább 

emelte az egyébként is magas kamatlábakat. Ez viszont a brazil export visszaesését 

eredményezte. Végül az ország egy IMF-Világbank-USA hitellel védekezett a spekulációk 

ellen. Jóllehet a bels  válságelemek (Minas Gerais állam szövetségi kormánynak történ  

hiteltörlesztés megtagadása) nagyobb tényleges veszélyt jelentettek. F.H. Cardoso 

gazdaságpolitikája összességében makroökonómiai szempontból sikeresnek volt mondható. 

Az állami bevételek n ttek, a mez gazdasági termelés fokozódott, ami stabilizálta az 

élelmiszerárakat. A bankreformok pedig növelték a készpénzforgalmat.522
 Harmadik ciklusra 

alkotmányos szabályozások miatt nem készülhetett. A 2002-es választásokkal Luiz Ignácio 

Lula da Silva került az elnöki székbe.  

Lula da Silva elnöksége alatt került fel Brazília az ún. feltörekv  országok listájára. Valójában 

már a választási kampánya során megnyugodhattak a külföldi befektet k. Lula elnök nem 

szakított gyökeresen a F.H. Cardoso alatt elindított ortodox gazdaságpolitikával, s t! Egyesek 

520 Clements, Benedict (1997) The Real Plan, Poverty and Income Distribution in Brazil. In: Finance and 

Development 44.  https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/09/pdf/clements.pdf (2014-03-21)  
521 Baer [2008] p. 204.  
522 Carrasco – Williams [2012] p. 102.  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/09/pdf/clements.pdf
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még Cardoso 3. ciklusaként is emlegetik Lula els  elnökségét.523
 A korábban külföldi 

befektet kkel megkötött szerz dések érvényben maradtak. A kormány az er s fiskális 

fegyelem és az adósságok visszafizetése mellett kötelezte el magát. A Brazil Központi Bank 

még nagyobb önállóságot kapott. A kamatok Cardoso által megkezdett csökkentése (20%  

10%) Lula da Silva alatt tovább folytatódott (10%  6%).
524

 Lula da Silva elnök egyik 

legnagyobb érdeme, hogy szorosabbra fűzte az ország kapcsolatait más fejl d  országokkal. 

Mindezzel a célja Brazília fejlett világtól való függésének oldása és a brazil termékek számára 

új vásárlók megnyerése voltak.  Lula idején az államnak sikerült ellen rzés alá vonnia az 

inflációt, els dleges költségvetési többletet elérnie, csökkentenie a külföldi adósságot és 

növelnie devizatartalékait.525
 Elnökségének második ciklusa alatt Lula da Silva 30%-kal 

megemelte a minimálbért, s a Bolsa Familia mellett egyéb kezdeményezéseket is bevezetett 

(PROUNI, PRONAF).
526

 A segélyezési kezdeményezések eredményeként jelent sen javult 

számos brazil család helyzete. Ugyanakkor, ahogy azt Laurent Delcourt és Pierre Beaudet is 

kifejtik, a folyamatokat árnyalatukban kell vizsgálni.527
 „A szociális hálóra irányuló kiadások 

messze alulmúlták az adósságszolgálatra szánt összegeket.” A kamatlábak kedveztek a 

t ketulajdonosoknak és hozzájárultak a magas munkanélküliséghez.  

Jóllehet a 2008-as válság Brazíliában is éreztette hatását, az kevésbé rázta meg az országot a 

brazil bankok észak-amerikai jelzálog-fedezeti értékpapírpiacnak való alacsony fokú 

kitettsége miatt. A brazil bankszektor központosított jellege, egy szabályozó felügyeleti 

szerve (Központi Bank) hatékonynak és eredményesnek bizonyult a válság éveiben. A 

gazdasági növekedés 2010-ben érte el a csúcspontját, 7,ő%-os éves GDP-növekedési 

értékkel.528
 2011-ben Brazília az Egyesült Királyságot megel zvén a 6. leger sebb 

gazdaságként debütált. A felemelked  piacgazdaságként az ország olyan dinamikus 

gazdasággá lett, melyet egyre növekv  befektet i érdekl dés jellemez. Emellett új 

színfoltként jelenik meg a világ gazdasági és politikai színpadán.  Az egyik legnagyobb 

mez gazdasági és bányászati export r. A válság ideje alatt is viszonylag alacsonyan tartott 

munkanélküliség és a fejl d  világgal egyre szorosabbra fűzött kereskedelmi szálak nagyon 

523 Oniz, Juan de (2000) Brazil’s New Capitalism. In: Foregin Affairs 79:3. p. 107-119. 
524 Fishlow [2011] p. 80.  
525 Carrasco, Enrique R. – Williams, Sean (2012) Emerging Economies After the Global Financial Crisis: the 

Case of Brazil. In: Northwestern Journal of Internatioal Law and Business. 33:81. p.82.   
526 Beaudet, Pierre (2010) Lula Brazíliája, nyolc év után. [ford.: Makádi Balázs] In: Eszmélet 87. p. 101. 
527 Beaudet [2010] és Delcourt, Laurent (2010) Le Brésil de Lula, une dynamique de contradictions. In: 

Alternatives Sud 17. p. 7-34.  
528 Fick, Jeff (2011) Update: Brazil’s Economic Growth Slows to a Crawl in 3Q. In: Wall Street Journal online 

http://online.wsj.com/article/BT-CO.20111206-704224.html (2014-03-20)  

http://online.wsj.com/article/BT-CO.20111206-704224.html
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fontos szerepet töltenek be az ország teljesítményében. Nem meglep , hogy 2009-ben Kína 

átvette az Egyesült Államoktól a legnagyobb brazil kereskedelmi partner szerepkörét. Az 

ENSZ 2011-est adatai alapján elmondható, hogy Brazília legfontosabb kereskedelmi 

partnerei: Kína, az Egyesült Államok és Argentína – az alábbi megoszlásban529
: 

 

10. ábra: 

2011 – Brazília 1.  2.  3.  

legfontosabb export-

partnerek 

(részaránya) 

Kína 

(17,3%) 

Egyesült Államok 

(10,1%) 

Argentína 

(8,9%) 

legfontosabb import-

partnerek 

(részaránya) 

Egyesült Államok 

(15,1%) 

Kína 

(14,5%) 

Argentína 

(7,5%) 

 

Kína napjainkban az ország legnagyobb felvásárlója. Az ázsiai óriás els sorban szóját és 

vasércet importál, aminek nagy szerepe volt abban is, hogy Brazíliának viszonylag hamar 

sikerült a 2008-cal kezd d  gazdasági válság negatív hatásait kompenzálnia. Az ország GDP-

jének éves növekedési rátája 1991-t l átlagosan 3,26% volt.  

Lula elnök kormányzásának értékelésekor érdemes eltávolodnunk attól a benyomástól, amit 

maga után hagyott. Ahogy Valerio Arcary megyjegyzi: „Népszerűsége inkább elfedi, semmint 

nyilvánvalóvá teszi politikájának valódi természetét.”530
 A feltörekv  gazdaság megnevezés 

jelz je is jól mutatja, Brazília esetében is egy folyamatról van szó, mely pozitív elmozdulást 

sejtet, de a feltörekv  szó egyúttal utal arra is, hogy az érintett gazdaságnak még számos – 

hosszú ideje, történetileg meglév  – tényez  kijavításával, illetve kiküszöbölésével is meg 

kell küzdenie (politikai hibák, gyenge intézményi keretek, magas tranzakciós költségek, 

oktatás- és egészségügyi ellátásbeli nehézségek, egyenl tlenség etc.). Az ország 

belpolitikájáról szóló alfejezetben tárgyalt bürokratikus akadályok a gazdasági életre is 

hatással vannak. Egy cég bejegyzése Brazíliában átlagosan 100 napot vesz igénybe, míg a 

szükséges engedélyek beszerzése Ő00 napot!531
 A munkaer piac rugalmatlansággal és 

529 http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=BRAZIL (2014-03-17) 
530 Arcary, Valerio (2013) Reformszellem valódi reformok nélkül. Lula kormányzása Brazíliában történeti 
néz pontból (2003-2010). [ford.: Racs Marianna Katalin] In: Eszmélet 98. p. 55.  
531 Heritage Foundation: Brazil. Economic Freedom Score 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=BRAZIL
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növekedési hiánnyal küzd. Brazília átlagos vámtarifája 7,9%. Érdekesség, hogy a brazilok 

nem importálhatnak használt ruházatot és gépjárműveket. A használt háztartási cikkek 

behozatala nem engedélyezett Brazíliába.
532

 A külföldi beruházások a gazdaság számos 

ágazatában államilag korlátozottak.  

A bank- és t kepiacok növekv k és igen változatosak. Ugyanakkor az állam szerepe 

jelent sen n tt a hitelpiacokon is. Az állami bankok összes hitelük ő0%-át a magánszektor 

számára folyósítják.533
 

defege Brazília külpolitikája
 

Az 1964 után el ször közvetlenül megválasztott brazil köztársasági elnök, Fernando Collor de 

Melo (1990-92) nyíltan a brazil külpolitika, s nem utolsó sorban az Egyesült Államokkal 

folytatott viszony újraélesztésébe fogott, mely kapcsolatok az 1970-es és 1980-as években, 

igencsak mélypontra süllyedtek. Az új köztársasági elnök által elindított deregulációs és 

liberalizációs lépések jelent s nyitást eredményeztek a brazil gazdaságban és számos – 

Washington által koránt sem viszonzott – engedményt tettek.534
 Így a Melot követ  Itamar 

Franco (1992-9ő) elfogult nacionalistaként módosított a bevezetett liberális gyakorlaton és az 

ún. Plano Real gazdasági stabilizációs programterven keresztül próbálta kezelni a növekv  

inflációt és stabilizálni a brazil valutát.535
 Az 1995-ben köztársasági elnökké választott, a 

monogramja alapján sokszor csak F.H.C.-ként emlegetett Fernando Henrique Cardoso, aki két 

ciklusok keresztül irányította Brazíliát (199ő-99, 1999-2003), külpolitikájában ismét az 

Egyesült Államok felé nyitott. Meg kell említeni, hogy maga Cardoso is elismerte, hogy a két 

ország között a kölcsönös érdekl dés amplitúdóját illet en jelent s különbségek vannak – 

politikája mégis alapvet en Brazília céljainak az akkor formálódó, új (még) egypólusú(nak 

tűn ) nemzetközi renddel való összeegyeztetésére irányult, valamint az országnak a gazdasági 

globalizáció folyamatába történ  beilleszkedésének el segítésére.536
 A brazil külpolitika 

 http://www.heritage.org/index/pdf/2014/countries/brazil.pdf  (2014-03-20) p.134. 
532 A használt cikkek behozatalát a a brazil Pénzügyminisztérium Külkereskedelmi Osztályának 1991. május 13-

án meghozott 8. sz. rendelete szabályozza, melyet azóta több alkalommal, legutóbb 2010-ben módosítottak, 
aktualizáltak. Ennek értelmében például a használt gépjárművek importja Brazíliában nem megengedett, a 
műgyűjt  és kulturális tevékenységet kivéve, amennyiben az adott gépjármű legalább 30 éves, jól karban tartott 
és üzemképes (2ő. cikk h) pont). http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1283372432.pdf (2014-06-12)   
533 Heritage Foundation: Brazil. Economic Freedom Score 
534 Moniz Bandeira, Luiz Alberto (2005) Política Exterior do Brasil – de FHC a Lula. In: Revista Espaço 
Acadêmico, 49.  http://www.espacoacademico.com.br/049/49bandeira.htm (2012-01-16)  
535 B vebben vö.: http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/planreal.asp (2012-01-19) 
536 Ennek f bb állomásait jelentette: Brazília Rakétatechnológiai Ellen rzési Rendszerhez (MTRC) történ  
csatlakozása 199ő-ben, valamint az ország ugyanekkor életbe lép  Kereskedelmi Világszervezeti tagsága és az 

http://www.heritage.org/index/pdf/2014/countries/brazil.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1283372432.pdf
http://www.espacoacademico.com.br/049/49bandeira.htm
http://www.fazenda.gov.br/portugues/real/planreal.asp
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törekvései között már ekkor megjelent az ország ENSZ Biztonsági Tanácsban egy állandó 

hely megszerzésére irányuló törekvése. F.H. Cardoso idején új lendületre kapott a neoliberális 

gazdaságpolitika és újrakezd dtek a küls  adósságállományt illet  tárgyalások is. A 

Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank (Worldbank) által meghatározott 

feltételrendszenek megfelel en a privatizációval párhuzamosan csökkent az állam szerepe, 

dereguláció és intézményi reform ment végbe Brazíliában. A rögzített, illetve részben 

rögzített átváltási árfolyamrendszerek következményeként a brazil valuta rendszerint 

felülértékelt volt az 1990-es években, ami gazdasági téren –  különösen az 1999-et követ en – 

növelte az ország sebezhet ségét. Az állami vállalatok (például a távközlési és az energetikai 

szektorban) privatizációja által azok tulajdonjoga és ellen rzése is külföldi kézbe került – így 

ezt követ en ezen vállalatok nem járultak hozzá Brazília exportbevételének gyarapításához, és 

megbontván a korábbi egyensúlyt, fizetési mérlegeiket a külföldi székhelyre utalt nyereséggel 

terhelték.  

Figyelemre méltó, hogy az 1990-es évek második felét l Brazília számos dél-amerikai 

konfliktusban vállalt közvetít  szerepet. Tette ezt a demokrácia elveinek érvényesítése iránti 

elkötelezettsége jegyében. Brazília 1997-ben a paraguayi puccskísérlet kapcsán hallatta 

hangját, 199ő és 1998 közötti az Ecuadort és Perut érint  területi vitában közvetített. 2002-

ben a Hugo Chávez venezuelai elnök elleni puccskísérletben is fellépett. El ször története 

során Brazília érdekl dést mutatott a kolumbiai konfliktus megoldásában is.537
 A 2008-as ún 

andoki válságot538
 követ en az ország egy dél-amerikai biztonsági tanács felállítását javasolta, 

ami jelent s el relépést jelentett a 1ő-20 évvel korábbi brazil állásponthoz képest, amikor is 

még mindennemű regionális biztonsági intézményesülést ellenzett. 

2004-ben Lula da Silva elnök így fogalmazott az egyik ENSZ közgyűlésen: „Valamennyi 

esetben, amikor szükség volt rá, Brazília – lehet ségeihez mérten – hozzájárult a baráti 

országok alkotmányos rendjét és stabilitását veszélyeztet  válságok felszámolásához. Nem 

hiszünk a más országok belügyeibe való beavatkozásban, ugyanakkor nem tudjuk ölbe tett 

atomsorompó-egyezményként is ismert Non-ploriferációs Szerz dés (NPT) aláírása 1997-ben. B vebben: 

Discurso do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da cerimônia de assinatura da 
mensagem que envia o Tra tado sobre Não-Proliferação de Armas Nucleares ao exame do Congresso Nacional. 
Brasília, DF – 20/6/1997 http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PRO9738.HTM (2012-01-21) és  
Moniz Bandeira [2005] 
537 Spektor, Matias (2010) Brazil: The Underlying Ideas of Regional Policies. p. 191-204. In: Flemes, Daniel 

(szerk.) (2010) Regional Leadership in the Global System. Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers. 

Ashgate. p. 193.  
538 B vebben: Sarmiento, Germán (2008) La Crisis Andina. El trasfondo político de sus causas, resolución y 
vigencia. In: Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano 2008:21. p. 93-104. 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/11401/crisis_sarmiento_QUORUM_N21.pdf?sequence=1 

(2014-04-04)  

http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/PRO9738.HTM
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/11401/crisis_sarmiento_QUORUM_N21.pdf?sequence=1
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kézzel, közömbösen szemlélni a szomszédaink problémáit. Brazília elkötelezett egy 

politikailag stabil, virágzó és egységes Dél-Amerika megteremtése iránt, a MERCOSUR 

meger sítése és az Argentínával fennálló stratégiai kapcsolat révén.”539
 Ez a nyilatkozat egy 

abszolút proaktív regionális pozícióra utal, ami a brazil törekvéseket gazdasági, diplomáciai 

és védelmi téren egyaránt jellemzi a 2000-es években. 2003-ig a regionális politikát érint  

kérdések a Külügyminisztérium alá tartoztak Brazíliában. Lula da Silva elnök megosztotta a 

regionális irányvonal kialakítását és megvalósítását a minisztérium és az elnök diplomáciai 

tanácsadója között.540
 

A Brazília által támogatott regionális integráció azonban sekély, s ellene megy minden 

szupranacionális kezdeményezésnek. A brazil vezetés nem akar közös határ-ellen rzési, 

haszonállat-oltási vagy áruforgalmi rendszert.541
 Brazília számára a regionalizmus szuverén 

államok egysége, ahol a szuverenitás megbontása és megosztása nem elképzelhet  és a 

plurális rend fenntartása és meg rzése a cél. Az ország régióbeli együttműködése alapvet en 

kockázatkerül .  

Érdekes az is, hogy a brazil törekvések milyen megítélés alá esnek a szomszédoknál. Hiszen 

k is érzik a próbálkozások intenzitását, ám azok mérsékelt eredményeit is.  Az 

er aszimmetria kérdése is fejtörést okoz – ezért is akadnak országok (például: Bolívia, 

Uruguay, Paraguay, Argentína), akiknek kételyeik vannak a brazil regionális vezet szereppel 

kapcsolatban.
542

  

A brazil közvélemény mindeközben úgy véli, hogy a MERCOSUR lendülete a többi tag (s 

nem Brazília) protekcionista politikájától akadozik, és aggodalomra okot adónak nevezi a 

szomszédok problémáit (az újraéled  populizmust, az autokrata kormányzási formákat és a 

drogkereskedelmet).
543

 

A brazil lakosság többsége szerint az országnak a WTO-val és az iparosodott országokkal 

kötött kétoldalú szerz déseket kellene preferálnia, s csak harmadik helyen nevezik meg a dél-

amerikai integráció elmélyítésének szükségességét.544
 

 

539--- (2008) Discursos Selecionados do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fundação Alexandre de Gusmão , 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores. p. 38.   
http://funag.gov.br/loja/download/505-discursos_selecionados_lula.pdf (2014-03-03) 
540 Erre vonatkozó jogi szabályozás:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7304.htm (2014-04-04)  
541 Spektor [2010] p. 194.  
542 Spektor [2010] p. 195.  
543 uo.  
544 uo.  

http://funag.gov.br/loja/download/505-discursos_selecionados_lula.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7304.htm


pqr

suvusu Brazília mint regionális és globális szereplő
 

A multilateriális integrációt a gazdaságilag fejlettebb országok a regionális vezet  szerep 

kiterjesztésére és geostratégiai szövetségek kialakítására használják fel. Erre a jelenségre 

kiváló példa Brazília.  

Valójában Brazília kormányai a hidegháború lezárulását követ en tettek egyértelmű 

er feszítéseket és el relépéseket a regionális kooperáció felé. Azt mondhatjuk, hogy az 1980-

90-es évek fordulójától min ségében is újfajta figyelmet szentel a saját térségének a brazil 

óriás. A (mind lakosság, mind terület és mind gazdasági er  tekintetében) Dél-Amerika felét 

kitev  ország elkötelez dése az egyik – ha nem a legfontosabb – tényez  a régió/szubrégió 

integrációs törekvései mögött. Az 1980-as évek végén a feltörekv  és terjeszked  brazil 

külpolitikai tervek még nem egy tipikus regionális er  körvonalait rajzolták ki. Mára a 

legfontosabb intézményesít  ereje az integrációs törekvéseknek a térségben. Ám a Brazília 

által épített intézményi keret tudatosan gyenge. A nemzeti autonómia pártolása fels  vezet i 

szinten a szupranacionalizmus teljes elutasításával párosul. Miért mondhatjuk akkor 

napjainkban, hogy a brazil regionális politika egyértelműek aktivista jellegű? Mi a célja és 

miben nyilvánul meg?  

A MERCOSUR el történeténél is láthattuk, hogy a rivális Argentínával való összefogás és a 

Rio-csoport általi regionális el relépés már az 1980-as években el revetítette az aktivista 

attitűdöt. Brazília tudatosan kezdte fel- és megkeresni régióbeli országait. Sokatmondó, hogy 

1981 el tt brazil elnök nem tett hivatalos látogatást Peruban vagy Kolumbiában.545
 A brazil 

vezet k az 1990-2000-es években sokat utaznak. F.H. Cardoso elnök hivatali ideje alatt több 

külföldi látogatást tett és több hivatalos delegációt fogadott, mint el dei együttesen.546
 2000-

ben Brazília hívta össze a dél-amerikai államf k els  találkozóját és vetette fel a 

MERCOSUR és Andok Közösség fúziójának javaslatát. Támogatta a térség kisebb 

államainak igényeire választ adó regionális fejlesztési bank felállítását. Lula da Silva még 

Cardoso mobilitását is felülmúlta. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy az 

aktív brazil külpolitika a régión kívül is tetten érhet  volt és hogy a ’90-es évekt l az egész 

térség is aktívabb külpolitikát folytatott.  

545 Spektor [2010] p. 192.  
546 Spektor [2010] p. 196.  
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Az 1990-es évek közepe óta Brazília külpolitikájának alapelvei a következ kben foglalhatók 

össze547
: 

y Brazília egyenl  félként való elfogadása a többi nagyhatalom (Kína, Egyesült 

Államok, Európai Unió, India, Oroszország) által a többpólusú világrendben 

y a dél-amerikai regionális szerep elismerése 

y a legfontosabb nemzetközi szervezetek döntéshozó testületeiben való részvétel 

jogosultságának elismerése 

y az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjává fogadása  

A regionális fellépést különösen az emberi és demokratikus jogok, a nukleáris 

együttműködés, a nemzetközi biztonság, migráció és az ENSZ-BT reformja kapcsán 

szorgalmazta.
548

 

Lula da Silva elnök idején pedig a hivatalos elnöki retorika és gyakorlat szintjén is 

jelentkezett a régió iránti brazil érdekl dés.  

  

2001-ban a Goldman Sachs, globális pénzügyi csoport bevezette a BRIC csoport 

koncepcióját.549
 A BRIC rövidítés Brazília, Oroszország, India és Kína angol 

megnevezéseinek kezd betűib l áll össze a felemelked  gazdaságok együttes megnevezésére. 

A Goldman Sachs megfontolandónak tarja és javasolja a nevezett országoknak – 

megnövekedett globális szerepük miatt – a G7-be való bevonását.  

 

Brazília esetében az is érdekes, hogy amellett, hogy 1990 után a jelent sen változott a brazil 

külpolitika és a regionalizmus megítélése, módosult az ország régió-referenciája. Felmerült 

ugyanis a külpolitika reaktivizálásával egy id ben, hogy jó-e és kell-e Brazíliának, hogy 

magát a latin-amerikai térben (régióban) értelmezze. A brazil külügy számára a probléma 

forrása alapvet en Mexikó volt. Mexikó az Egyesült Államokkal ápolt szoros és egyre 

er söd  kapcsolatai, valamint pénzügyi instabilitása miatt megosztó er  volt Brazília 

szemében. Olyan ország látszatát keltette, amelyik felhagyott saját független külpolitikájával 

és nemzeti gazdasági tervével. Önállósága és mozgástere leszűkült. A pénzügyi instabilitás 

félelme az 1990-es évek második felében beigazolódott. Az ázsiai pénzügyi válság 1998-ban 

Mexikóba, majd Brazíliába is begyűrűzött.  

547 Grabendorff, Wolf (2010) Brasil: de coloso regional a potencia global. In: Nueva Sociedad 2010:226. p. 161. 

http://www.rincondemiguel.com/2-titulopropio/Brasil_Wolf.pdf (2014-03-17) 
548 Spektor [2010] p. 193.  
549 Carrasco  – Williams [2012] p. 85.  

http://www.rincondemiguel.com/2-titulopropio/Brasil_Wolf.pdf
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Brazília ekkor a nemzetközi pénzügyi stabilitásban látta a szélesebb körű együttműködés 

zálogát a globalizált világban és nem akart hitel vesztetté válni. Jóllehet az ország a már 

említett IMF-USA ment csomag révén elkerülte az összeomlást, az eset megkérd jelezte a 

Latin-Amerika-régiókoncepció létjogosultságát a brazil vezet k szemében.550
 A 

ment csomagról szóló tárgyalások alakalmával ugyanis a Latin-Amerikához tartozás 

egyértelműen hátrány volt.  

Az 1990-es években a pénzügyi-hitelez i bankvilágban Latin-Amerikának negatív 

konnotációja volt. Az 1980-as elveszett évtized pénzügyi-politikai instabilitásának keserű 

szájíze még nem tűnt el. Ez a felismerés vezette Brazíliát ahhoz, hogy Latin-Amerika tág 

keretei helyett Dél-Amerika régiójában keresse a helyét. Ez egy stratégiai jelent séggel bíró 

marketing lépésként is felfogható és utalt a brazil-argentin kapcsolatok nélkülözhetetlenségére 

is. Brazília – diplomáciai tradíciójára és békés problémamegoldó képességére is hivatkozva – 

jó ideje próbál a súlyának megfelel  speciális helyet szerezni a nemzetközi porondon. Celso 

Amorim, Itamar Fanco és Lula da Silva elnök külügyminisztere számos alkalommal kifejtette, 

hogy Brazíliának demográfiai, területi, gazdasági és kulturális súlyából kifolyólag is részt kell 

vennie a világrend alakításában.551
 A 2000-es évekre egyértelművé vált, hogy nem az 

Egyesült Államok uralta unipoláris korszak köszönt be. Így a nevezett években – mint ahogy 

tette ezt történelme során számos alkalommal – Washington igyekezett megnyerni magának 

Brazíliát. A braziloknak szánták a régióbeli instabilitás elleni küzdelem védbástyájának 

szerepét.552
 Lula da Silva apparátusa azonban okosan lavírozva nemet mondott a felkérésre.  

}~�~ Közös vonások – �� ��� szerepe Brazília és Mexikó félperifériává 
emelkedésében 

Az 1920-30-as években a Brazíliába szánt közvetlen külföldi (például USA) beruházások 

25%-a a feldolgozóiparba áramlott. Mexikóban ez az arány a Egyesült Államokból érkez  

t ke estében csak 1%, míg az összes FDI esetében is csak 7%-ot tett ki.
553

  

Az ezt követ  évtizedekben mind Brazíliában, mind pedig Mexikóban nagy szerepe volt az 

államnak, hogy kiemelte az országot a primer export r fázisából. Ehhez kellett például a 

550 Spektor [2010] p. 197-198. 
551 B vebben: Amorim, Celso (2011) Discursos, Palestras e Artigos do Chanceler Celso Amorim. 2003-2010. 

Vol.1. Brasília: Ministério das Relações Exteriores.  
552 --- (2005) Trouble in the “backyard” In: The Economist online http://www.economist.com/node/3915078 

(2013-03-02)  
553 Gereffi-Evans [1981] p. 35. 

http://www.economist.com/node/3915078
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brazil textil ipar állami támogatása a brittel szemben vagy az állam nyomásgyakorlása a 

külföldi leányvállalatokra, hogy növeljék a helyi tartalmat (local content) a gyártás során. 

Mexikóban valójában az olajipar államosítása (1938-ban) volt kulcsfontosságú, mely 

kirántotta a talajt a külföldi t ke utalta exporton alapuló gazdaság modellje alól. Ez egyes 

külföldi befektet kben átmenetileg félelmet keltett, attól tartottak ugyanis, hogy esetleg ismét 

a forradalomból megörökölt baloldali retorika er södik meg az országban. 1929 és 19Ő6 

között Mexikóban érezhet en visszaesett a befektetések aránya. Brazíliában ekkor is tovább 

terjeszkedtek a külföldi (els sorban USA) befektet k. 19Ő6-ban Mexikóban Miguel Alemán 

üzletbarát elnöksége hozott változást. Ahogy az ISI hatására a külföldiek ki lettek tessékelve a 

nyersanyagok exportjából, megfigyelhet  a feldolgozóipari beruházások növekedése. 

A II. világháború és a koreai háború idején megn tt a centrum-országok 

nyersanyagszükséglete, melyek ipara alapvet en háborús termelésre állt át. Ezt az id szakot 

mind Mexikó, mind Brazília meg tudta lovagolni. 19őő-re azonban elmúlt a háború jelentette 

boom és visszaesett a hagyományos brazil és mexikói primer exportcikkek iránti kereslet.  

Tartós váltásra lett szükség a fejlesztési stratégia terén. A cél a tartós fogyasztási cikkek hazai 

el állításának növelése lett. Vagyis az újraértékelt ISI már technikailag szofisztikáltabb és 

t keintenzívebb beruházásokat tartott kívánatosnak. Ez hozta el a transznacionális vállalatok 

korát a két országban. 1967-ben már az összes Egyesült Államokból érkez  FDI kétharmada a 

brazil és mexikói feldolgozóiparba érkezett. A fennmaradó egyharmad pedig alapvet en a 

szolgáltató és a pénzügyi szektorba áramlott.554
 Ez a jelenség a második világháború után, az 

1950-es évekt l összeköti Brazília és Mexikó fejl dését és egyúttal megkülönbözteti a többi 

latin-amerikai ország fejl dési útjától, ahol a külföldi beruházások egyharmada vagy még 

kisebb aránya volt csak feldolgozóipari FDI-beruházás. Az 1970-es évekre a transznacionális 

vállalatok már a gyártó cégek felét uralták Brazíliában és Mexikóban is. Persze – mint az 

országbemutató alfejezetekben látható volt – számos különbség is jellemezte a két tárgyalt 

országot (politikai légkör, FDI-megoszlás és a tulajdonarányok terén egyaránt), de mindkét 

esetben ugyanazt az eredményt produkálták: mind Brazília, mind pedig Mexikó kiterjedt és 

változatos gyártási kapacitást épített ki, aminek vezet  ágazatait nagy arányban külföldi t ke 

ellen rizte.   

Brazíliában Kubitschek volt az, aki a külföldi magánbefektet kre alapozva gyors iparosítást 

tudott elérni, Mexikóban pedig Ruiz Cortines volt, aki el relépéseket tett az FDI megnyerése 

554 Gereffi-Evans [1981] p. 40. 
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felé. Brazíliában és Mexikóban az állam, a TNC-k és a helyi t ke sajátos hármas 

szövetségének kiépülése ekkor indult meg. Ezzel indult meg Brazília és Mexikó egyértelmű 

elmozdulása a periféria státuszból a félperiféria felé. Fontos a hasonlóságok között 

megemlíteni, hogy jelenleg a PEMEX mexikói állami olajvállalat bizonyos megnyitása a 

hazai és külföldi magánt ke el tt a brazil Petrobras példáját elemezve valósul meg.  

Napjainkra a félperiféria jellemz inek megfelel en a két országban jelen van a külföldr l 

behozott és helyben hasznosított csúcstechnológia. 

 

���� Különbségek� – a regionális integráció jellege
 

Az 1990-es években a gazdasági integráció elmélyítését a nyitott regionalizmus mentén 

megcélzó MERCOSUR és Andok Közösség mára a leginkább a politikai kooperáció 

fórumaként értelmezhet  UNASUR-ban egyesül. Brazília napjainkban az integráció 

horizontális b vítését fontosabbnak tartja (saját regionális hatalmi státusza biztosítása céljából 

is) mint a bonyolult vertikális mélyítést. Mindeközben az utóbbi években Mexikó 

bekapcsolódván a perui Alan García elnök által meghirdetett Csendes-óceáni Szövetség 

kezdeményezésébe igyekszik magának regionális hatalmi státuszt kivívni. Mindkét ország 

tehát valamelyest saját pozíciójának meger sítését (is) várja az integrációtól. A Latin-

Amerika csendes-óceáni partján kibontakozó Szövetség azonban deklaráltan mély és nyitott 

integráció kíván lenni a teljes körű szabadkereskedelemre alapozva. Valójában azonban a 

látszólagos különbség nem olyan nagy a két meghatározó térségbeli gazdaság, Brazília és 

Mexikó törekvései között. Hiszen az integrációt épít  politikusok valójában a magánszektor 

mozgásait képezik le, mind a régión belüli mind más régiókkal kiépítésre kerül  gazdasági 

kapcsolataikban. Ez pedig felveti annak a gondolatát, hogy Latin-Amerikában a 

regionalizáció nem követi, hanem megel zi a regionalizmust. 
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Összegzés 
 

Az 1940-60-as években a legtöbb latin-amerikai ország a világkereskedelemben betöltött 

nyersanyag-beszállítói szerepkörb l való kitörés céljával iparosítási program végrehajtásába 

kezdett. Az iparosítás révén akartak változtatni azon az alacsony státuszon, amelyet a 

világgazdaság er viszonyaiban betöltöttek. A legtöbb országban az importhelyettesít  

iparosítás mintegy három évtizeden át volt meghatározó. Brazíliában és Mexikóban még 

ennél is tovább, tulajdonképpen az 1930-as évekt l egészen az 1970-es évekig. Jóllehet az 

egyes latin-amerikai országok által követett fejlesztési politikáknak nem volt egy közös 

regionális stratégiai alapja. Az ENSZ keretein belül létrehozott CEPAL jelentette az 1940-50-

es évek fordulójától azt a fórumot, ahol egyáltalán lehetett fejlesztésbeli kérdésekr l 

érdemben egyeztetni a latin-amerikai régió szintjén. Ekkorra formálódott meg a mai Latin-

Amerika-tudat is. Els sorban a megkezdett iparosítás elméleti kereteir l és 

megalapozottságáról egyeztettek a CEPAL összejövetelein, azonban az egyez  vagy hasonló 

gazdaságpolitika sem jelentette a regionális integráció automatikus elindulását. A térség 

országai közötti szálak meglehet sen gyengék voltak ahhoz, hogy közös programtervvel 

lépjenek fel. A térség óriása, Brazília is saját bels  piacának er sítése mellett döntött, s ezt 

tekintette az ISI alapjának is. A valóságban valamennyi ország primér nyersanyagexport r 

maradt. Egy ördögi kör rajzolódott ki. Az ISI-t, amivel az exportfüggést akarták mérsékelni, 

valójában az exportbevételekkel finanszírozták, ami azonban az exportdiverzifikáció 

elmaradása révén csak a meglév  struktúrákat mélyítette, s nem hozott lényegi változást. 

Brazília exportjában például a kávé aránya az er ltetett iparosítás éveiben is rendkívüli arányt 

képviselt. Mindez és a kereskedelem stimulálása és fellendítése szempontjából 

elengedhetetlen infrastruktúra hiánya szerepet játszottak abban, hogy az 19Ő0-50-es években 

nem születtek lényegi regionális megállapodások Latin-Amerikában. Brazíliában a 

Kubistchek alatt virágzásnak indult Cél-terv idején az ország bels  piaca elégtelennek tűnt a 

fejlesztési tervek felszívásához. Az 1960-as évekt l a CEPAL is amellett kezdett el érvelni, 

hogy a piacok b vítése szükséges a megkezdett iparosítási fejlesztési tervek végigviteléhez.   

Az Európai Közösség megalapítása és az európai gazdasági integráció kezdetei nem csak 

Latin-Amerikában, hanem az egész világon azt a rémképet keltették, hogy az európai piacokra 

való bejutás ezt követ en még nehezebb lesz, ami a lehetséges exportpartnerek számának 

csökkenését és az export visszaesését vetítette el . A mai napig sokat vitatott és a WTO által 

is problematikusnak tartott közös mez gazdasági politika (Common Agricultural Policy - 
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CAP) a mez gazdasági termények exportjára szakosodott európán kívüli államokat még 

nehezebb és kedvez tlenebb helyzetbe hozta. Így a latin-amerikai integráció els  hulláma 

sokkal inkább védekezési mechanizmus volt, mintsem példakövetés. Ezen kívül a GATT új 

szabályai értelmében már nem lehetett további kivételekkel halmozni a legnagyobb 

kedvezmény elvén túl, így a brazil-argentin, chilei-argentin vagy chilei-perui preferenciális 

kereskedelmi megállapodások is a végét járták.   

Az 1960-as évek eleji integrációs törekvéseket a katonai rezsimek és a gazdasági válságok 

elsöpörték. Gondot jelentett, hogy rögtön hatalmas elvárásokkal indultak neki a regionalista 

próbálkozásoknak, holott a szabadkereskedelemi övezet kialakítása is akadályokba ütközött. 

A régi regionalizmus ideje alatt mindennemű gazdasági egyeztetés nagyon nehézkesen ment a 

latin-amerikai országok között. Nem épült ki ugyanis semmilyen közös szabályozási rendszer, 

így minden egyes regionális esetet külön kellett megvitatni valamennyi ország saját 

szabályozását figyelembe véve, ami a gyakorlatban megbénította a tárgyalásokat. Mivel 

valamennyi Latin-Amerikai ország az export növelésében és pozitív kereskedelmi mérleg 

elérésében volt érdekelt, az egyes országok politikai törekvései kompetitívek voltak, s azt 

integráció melletti elkötelez dés ellen hatottak. Az alapvet en nem komplementer jellegű 

latin-amerikai piacok esetében a helyi tartalom és eredet adminsztrációja költséges volt és 

számos bürokratikus akadályt emelt, amivel nem tudtak megküzdeni a térség országai.  

Érdekesség, hogy ezt követ en a legtöbb helyen a katonai diktatúrák a gazdasági liberalizáció 

mellett döntöttek. A SELA és az ALADI az integráció bénult állapotára adott válaszként 

értelmezhet k az 1970-80-as években. Kevésbé merev keretek között igyekeztek lendületet 

adni a regionális együttműködésnek, s már nem dédelgettek nagyszabású és irreális terveket.  

A kezdeti össz-latin-amerikai integrációs próbálkozások válsága nyitott utat a szubregionális 

kereskedelmi megállapodások felé. Hiszen a politikai instabilitás és az adósságválság csak 

tovább nehezítették egy a legtöbb latin-amerikai országot felölel  kezdeményezés 

kivitelezését.   

Az a tény, hogy Brazília és Mexikó az 1970-es években is gazdasági fejlesztési projektjei 

külföldi hitelekb l való finanszírozása mellett döntött, arról árulkodik, hogy stabilnak hitték a 

világgazdaságot. Pedig az évtized elhozta a dollár-aranystandard rendszer végét is. A brazil 

katonai kormány azonban szilárdan hitt a gépipar és az alternatív energiaellátási lehet ségek 

(etanol, nukleáris energia) fejlesztésében, akárcsak Mexikó a külföldi k olajtól való függés 

csökkentésében. A legtöbb latin-amerikai ország ekkor abszolút mértékben saját elképzeléseit 
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követte. Az ALADI-ban való részvétel inkább csak névleges volt és a  hidegháború bipoláris 

világa gátat szabott számos önálló, alternatív kezdeményezési lehet ségnek. 

A regionális gazdasági összefonódásának és a kapcsolati szálak er sítésének ötlete, az 

integráció kiépítése a latin-amerikai államok számára egy intézményi taktika volt a második 

világháborút követ  évtizedekben. És ez lett a veszte is. Az elveszett évtized válsága azonban 

az elképzelések újragondolására késztette a régiót. Az adósságválság, a fejl dés és fejlesztés 

szükségessége, a bels  politikai átalakulás folyamata valamennyi latin-amerikai országot 

érintett.555
 A távolságtartást kezdte felváltani a  politikai és gazdasági konvergencia és a bel- 

és külpolitikai újragondolása. Az ALADI lazább kerete kedvezett a bilaterális és 

szubregionális elképzeléseknek.  

A konvergenciát tehát a hasonló politikai és gazdasági helyzet szülte, de limitálta is egyúttal. 

Az argentin-brazil bilaterális megállapodás az 1980-as években egy tipikus taktikai lépés volt 

a hidegháború utóhatása és a kétpólusú világ nehézségei közepette. Ebb l n tte ki magát a 

MERCOSUR. Az 1990-es évek regionalizmusa er sen összefonódott a neoliberalizmussal.  

 

Brazília mindvégig fenn akarta tartani egyetemes külpolitikáját. A nemzetközi porondon való 

szereplésének meger sítéséhez az 1990-es években azonban szüksége volt regionális 

támogatottságra. Erejének megújításához és növeléséhez és sikeres autonóm külpolitikájához 

kellett a regionális hátszél. Hitelessége növeléséhez felel sségteljesebb elkötelez dést 

kell(ett) mutatnia az integráció terén. Érdekesség, hogy az új, 1988-as brazil alkotmányban a 

latin-amerikai integráció új megvilágításba kerül, s egyértelműen prioritást élvez, s szerepel 

az alkotmány bevezet jében az alapelvek között: „A Brazil Szövetségi Köztársaság a latin-

amerikai népek gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális integrációjára törekszik, egy a 

latin-amerikai nemzeteket felölel  közösség létrehozásának perspektívájával.”556
 

Itamar Franco (1992-199Ő) elnöksége alatt a MERCOSUR els dlegessége kezdett 

felülkerekedni az Egyesült Államokkal szemben. Ekkor merült fel a Dél-amerikai 

Szabadkereskedelmi Övezet (Área de Libre Comercio de Sudamérica – ALCSA) felállításának 

gondolata.
557

 A kezdeményez k a brazilok voltak. A déli ALCSA ötlete a formálódó északi 

555 B vebben: Cano, Wilson (2000) Soberania e politica econômica na América Latina. São Paulo: UNESP 
556 (saját fordítás) --- (1988) A Brazil Szövetségi Köztársaság Alkotmánya 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (2014-02-22) 
557 Brinceño, José (2002) El Área de Libre Comercio Suramericana y sus Interacciones con el ALCA In: 
Politeia , Caracas 29:29.  

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-97572002000200007&lng=es&nrm=i 

(2014-04-09)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-97572002000200007&lng=es&nrm=i
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NAFTÁ-ra volt válasz, amire a az össz-amerikai FTAA gondolata volt a kontrareakció. Az 

id sebb Bush és Clinton elnökök által felvetett, a teljes amerikai kontinensre kiterjed  

szabadkereskedelmi övezetet 2005-ig szerette volna megvalósítani az Egyesült Államok. 

Jóllehet az elképzelés a kezdetekt l fogva ellenérzést szült és fenntartásokat váltott ki Dél-

Amerikában, az 1990-es évek er viszonyai közepette mégis az ALCSA gondolata volt, ami 

háttérbe szorult. Washington megítélése és befolyása azonban az 1997-99-es évek válságával 

jelent sen átalakult. A neoliberális politikák bukása Argentínában, Brazíliában, Bolíviában, 

Ecuadorban és Venezuelában egyértelműen jelentkezett. Ezzel egyid ben a MERCOSUR is 

válságba került. A gazdasági válságból való kievickélés után f leg Brazília egyértelműen 

autonómiára törekedett és a regionális integrációs törekvéseit saját régiójában, még 

pontosabban a dél-amerikai régióban definiálta. F.H. Cardoso külpolitikai irányvonalának 

változása is jól mutatja ezt a tendenciát. 199ő-99 között még szempont az észak-déli 

együttműködés, a mez gazdasági termények északi piacokra való jobb bejutásának 

el segítése. 2000-t l egyértelműen mind Cardoso, mind pedig az t követ  Lula da Silva 

elnök alatt a prioritás a dél-amerikai integráció révén megcélzott autonómia lesz. Szintén a két 

elnök nevéhez fűz dik a Dél-amerikai Regionális Infrastrukturális Integráció 

Kezdeményezése (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana – IIRSA). Mexikó mindeközben NAFTA-tagsága révén érezhet en elfordult 

Latin-Amerika fel l. Tudatosan csak az elmúlt években (2006-tól, illetve 2012 után) kezdett 

ismét konstruktív párbeszédet latin-amerikai szomszédaival és a térség regionális 

integrációiban is értelmezni a helyét. 

 

A regionalizmus mint stratégia, átalakuló célkitűzésekkel 

A regionális összefogásban Latin-Amerika mind ő0 évvel ezel tt, mind pedig napjainkban 

egy stratégiai lehet séget lát(ott), mégpedig a nemzetközi viszonyok kihívásainak viharában 

való mind sikeresebb helytállás lehet ségét. A konkrét célok és azok megvalósításának módja 

azonban jelent sen átalakultak az elmúlt fél évszázadban. A három fázis, illetve integrációs 

hullám (régi, új és globalizált) jól kivehet  a politikai autoritás és a piac logikája közötti 

viszony változása alapján is. A régi regionalizmusban a piacb vítés logikája mellett a politikai 

ellen rzés szükségessége játszott hangsúlyos szerepet. Ez a típusú állami befolyás és 

protekcionizmus pedig aláásta a tényleges piacb vítést és a versenyképesség javítását. A 
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nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok változásával az 1990-es évekre változott a 

stratégiai lehet ségek értelmezési kerete. A globális politikai és gazdasági életet befolyásoló 

nem állami aktorok növekv  szerepének elismerése változást hozott. Az új regionalizmus a 

washingtoni konszenzusra épül  kereskedelmi megállapodások korát jelentette. A jelszó a 

kölcsönös nyitás, az export-diverzifikáció és az állam szerepének csökkentése volt. A 2000-es 

évekre a neoliberalizmus válságával az új regionalizmus is átértékel dött, módosult. 

Napjainkra egyértelmű, hogy a legtöbb kezdeményezésnél gazdasági elmélyítés és 

protekcionizmus helyett prioritást élvez a taglétszám-b vítés, és a térség összpolitikai 

súlyának és befolyásának növelése, valamint a szociálpolitikai problémák térségen belüli 

megoldáskeresése. A gazdasági-kereskedelmi szálak er sítése terén pedig er teljes nyitás 

figyelhet  meg a világ más térségei irányába. Latin-Amerikát napjainkban nyitott integráció 

jellemzi, f  gazdasági partnarei kívül esnek a régió határain. Ebb l a szempontb l 

mindenképpen eltér az európai tendenciáktól, ahol az export 67%-a a kontinensen belül zajlik, 

de még Ázsiához (ő2%) képest is sokkal nyitottabb, s csak az összexport 27%-a számít 

intraregionális kereskedelemnek.558
  

 

Regionális és szubregionális integráció Latin-Amerikában  

Latin-Amerikához tartozás feltételének egymás kölcsönös elismerését tekinthetjük. Ez fontos 

szerephez jut nem csak a Latin-Amerika-tudat, hanem az egyes országok nemzettudatának 

formálódása, alakulása kapcsán is. Egyúttal értelmezési keretet biztosít a térség integrációs 

törekvései tengerében. A régió önképének formálódása párhuzamba állítható az integrációs 

próbálkozások területi kiterjedésével is. A II. világháború után össz-latin-amerikai térben 

akartak el relépéseket elérni a felek. A Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Társulás 

(ALALC) ötlete a mai napig nem tűnt el, csak átalakult. Lévén a hidegháborús id szakban 

hiányoztak a kitűzött célok megvalósításához szükséges politikai-gazdasági keretek, a 

szubregionális kezdeményezések váltak meghatározóvá (Andok Paktum, Közép-Amerikai 

Közös Piac). Az Andok Paktum országai viszont a kezdetekt l fogva a teljes latin-amerikai 

integrációt tartották végs  célnak, kezdeményezésüket az ALALC kereteibe ágyazták.  Az 

ALALC alapeszméjének átmentését szolgálta a SELA és az ALADI az 1970-1980-as 

években. Figyelemreméltó, hogy az integrációs erny szervezet (ALADI) a mai napig a 

���
--- (2013) A continental divine. In: The Economist online 

http://www.economist.com/news/americas/21578056-region-falling-behind-two-alternative-blocks-market-led-

pacific-alliance-and (2014-10-02) 

http://www.economist.com/news/americas/21578056-region-falling-behind-two-alternative-blocks-market-led-pacific-alliance-and
http://www.economist.com/news/americas/21578056-region-falling-behind-two-alternative-blocks-market-led-pacific-alliance-and
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legnagyobb kormányközi alapon működ  integrációs társulás Latin-Amerikában, csak a 

SELA politikai keretrendszere ölel fel még több országot. 

11. ábra: 

 

A latin-amerikai regionalizmus szubregionális tagoltsága az egész latin-, illetve dél-amerikai 

integrációs forma kiépítését hivatott tehát szolgálni.   

Az 1990-es években már a neoliberalizmus mentén a korábbi zárt, protekcionista 

regionalizmushoz képest egy új korszak köszöntött be. Az össz-latin-amerikai célkitűzések 

szubregionális formákon keresztül történ  elérése és újjáélesztése nem módosult. A 

MERCOSUR és az Andok Közösség formálódása köthet  ehhez az id szakhoz. Az 

ezredfordulót követ en ténylegesen megindultak ezen szubregionális egységek 

összekapcsolása. Az UNASUR példája is jól mutatja, hogy az ALADI-tól felvázolható 

történelmi ív nem egymással verseng  és egymást kioltó próbálkozások halmaza. Az egyes 

korszakokhoz köthet  sikerek és kudarcok a bels  elkötelez dés és küls  viszonyok együttes 

ered jének tudhatók be.  

Napjainkban úgy tűnik, hogy bár 2008 óta egyre intenzívebb a latin-amerikai és karibi 

államf k csúcstalálkozója, a latin-amerikai integráció terén két nagyobb szubregionális 

konglomerátum van meger söd félben: a küls  befolyásoló hatalmaktól egyre inkább 

függetlened  dél-amerikai és az Egyesült Államokhoz számos kereskedelmi szállal fűz d  

közép-amerikai.  Itt meg kell említeni Mexikót is, mely az utóbbi években ismét Latin-
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Amerika felé fordult és a Csendes-óceáni Szövetség révén vezet  szerepre tör a térségben. A 

jöv beli tendenciák latolgatása nem része a jelen dolgozatnak. 

 

Regionális kooperáció és interprezidencializmus 

Nem pusztán a szubregionális szintr l történ  építkezésben mutat különbségeket a világ más 

régióihoz képest Latin-Amerika, hanem abban is, hogy a gazdasági integráció esetében 

egyértelműen a kormányköziség (intergovermentalizmus) elve meghatározó. Ez a jelenség 

szorosan összefügg a latin-amerikai állam- és nemzetfejl dés megkésettségével. Ha 

következetes  akarok lenni, akkor helyesebb a latin-amerikai jelenségek esetében regionális 

integráció helyett regionális kooperációról beszélni, hiszen azt alapvet en kormányok 

közötti strukturált együttműködésként értelmezhetjük a régió által kirajzolt földrajzi térben. 

Az Andok Paktum és annak kés bbi formája az Andok Közösség tett próbálkozásokat 

szupranacionális elemek bevonására, de a gyakorlatban egyetlen latin-amerikai integrációs 

formánál sem alkalmaztak ilyen döntéshozatali módszert. A kezdeményezések intézményi és 

szervezeti felépítése a nemzetközi szervezetekre jellemz  klasszikus (Tanács, Bizottság, 

Konferencia, illetve Titkárság) formát mutatja. A közösségi döntések tagállami szinten való 

érvényesülésének feltétele a tagországi jogalkotásba történ  beemelés (bels vé tétel). 

Alapvet  és ellentmondásokra okot adó hozzáállás, hogy a tagállamok nemzeti politikáját a 

közös döntések nem befolyásolhatják. Latin-Amerika országait történetileg jellemzi a 

végrehajtó hatalom elnöki kézben történ  koncentrációja. A perszonalista, személyiségalapú 

politikai kultúrára számos példát lehet felhozni. Az er s, karizmatikus vezet k végig kísérik a 

szubkontinens történelmét. A latin-amerikai integráció esetében és politikai téren az elnökök 

meghatározó szerepe a demokratizációs folyamatokkal is fennmaradt, meger södött – és 

napjainkban is szembeötl  formát ölt. Az integráció irányának és vezérfonalának 

meghatározásában a szubkontinens államf inek dönt  szava van. A megismert integrációs 

törekvések, fórumok és összejövetelek kivétel nélkül alapvet en az állam- és kormányf k 

éves értekezleteire épülnek. Elmondható, hogy a latin-amerikai integráció nem csak a 

szupranacionális intézmények gyengeségével, illetve hiányával jellemezhet , hanem 

államelnöki hiperaktivitással is. A jellemz  metódus leírására feltehet en nem is a kormány-, 

hanem az elnökközi elv lenne a legalkalmasabb, de legalábbis a kett  keveréke. Az 

interprezidencializmus (interpresidentialismo) fogalmának használata még nem terjedt el 

széles körben. Az új fogalom azonban sokkal árnyaltabban érzékelteti a latin-amerikai 
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integrációs viszonyokat, s utal a meglév  terminusok b vítésének és újragondolásának 

szükségességére. Az világosan látszik, hogy a latin-amerikai integrációs törekvések – mind 

történeti fejl désük szempontjából, mind struktúrájukban, mind pedig működési 

mechanizmusaikat tekintve – eltérnek az európai mintáktól. Napjaink tapasztalata azt mutatja, 

hogy a kormány- és elnökközi elven működ , alapvet en szabadkereskedelmi övezetként 

funkcionáló integrációknak is van létjogosultsága.   

 

Záró gondolatok – A transz-latin vállalatok szerepe a regionális integrációban 

Latin-Amerika országait nem jellemezte egy organikus fejl désű, homogén társadalom, a 

szociális védelmet nem nyújtó állam és annak adói alóli kibúvás révén a túlélési kényszer és a 

polgári elégedetlenség következményeként pedig számos id szakban virágzott az illegális 

gazdaság. A politikai hatalom, a vagyon és jövedelem fokozott mértékű koncentrációja 

intenzíven beépült a latin-amerikai struktúrákba. A nagyfokú egyenl tlenség jelensége Latin-

Amerikában máig tartó tény. Ennek felszámolása pedig a gazdaságilag jól teljesít  országok 

esetében is kihívás. 

A régió szintjén számos ország továbbra is megmaradt nyersanyag-export rnek, de 

megindultak fontos változások a félperiférián. Új, csúcstechnológiát is alkalmazó iparágak 

jelentek meg és a térség egyre magasabb fokú regionális transznacionalizálódást mutat. 

Valójában a sikeres integrációs próbálkozások a magánszektor által kitaposott ösvényeket is 

használják. Latin-Amerikában a gazdasági integráció sikeressége a transznacionális 

kereskedelmi szálak meger sítésének, a mind intenzívebb és magas technológiát alkalmazó 

feldolgozóipari külföldi t keberuházások függvénye. 

A régióban 2010 óta az FDI beáramlások egy stabil szintet képviselnek. Kérdéses azonban 

ezen t kebeáramlásoknak a lakosság jólétére gyakorolt hatása. Elméletileg a 

t keberuházásoknak technológiai el relépést kellene magukkal hozniuk, ami spill-overt indít 

el a befogadó ország gazdaságában. Ugyanakkor az FDI-k köre számos zöldmez s beruházást 

is felölel, akárcsak felvásárlásokat, fúziókat, ahol valójában nem megy végbe valódi változás, 

csak a tulajdonos neve és nemzetisége módosul. Erre jó példa Mexikóban a Modelo sörgyár 

2013-as európai (belga) felvásárlása 13 2Ő9 milliárd dollárért.559
 Ezzel Mexikó a második 

helyre jött fel, megel zve Chilét a legtöbb FDI-t befogadó latin-amerikai országok között. Az 

559 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (2014) Foreign Direct Investment in 

Latin America and the Caribbean, 2013 (LC/G2613-P) Chile: Santiago p. 9. 
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abszolút els  továbbra is Brazília.  Az ágazati megoszlás azonban jelent s különbségeket 

mutat az egyes országok és egyes szubrégiók között. Dél-Amerikában – Brazília kivételével – 

a nyersanyag-kitermelésbe való FDI-beruházás átlagosan ő0%-os arányt képvisel. Ez 

Bolíviában 70%.560
 A feldolgozóipari beruházások továbbra is csak Mexikóban és Brazíliában 

mutatnak kedvez bb arányt. 

Mindenképpen kívánatos a technológia-intenzív ágazatokba való beruházások növelése a 

tudástranszfer és a helyi kapacitás b vítése. Amellett, hogy a térségben az Egyesült Államok 

(Közép-Amerikában az FDI-k 30%-ával, Mexikóban 32%-ával) és Európa (Brazíliában az 

összes FDI Ő6%-ával, Mexikóban őŐ%-val és Kolumbiában 36%-ával) jelent s arányt 

képvisel befektet ként – a régióbeli országok transz-latin vállalatainak FDI-áramlása is 

hozzájárul a kedvez  tendenciákhoz.  

Valójában a Csendes-óceáni Szövetség életre hívását is ez tette lehet vé. Már 2012 el tt 

jelent s kereskedelmi kapcsolatok voltak a tagországok között. A chilei keresked k jelent s 

befektetéseket eszközöltek Peruban, s egyre jobban nyitnak Kolumbia felé is. A chilei LAN 

légitársaság legfontosabb légi csomópontja már jó ideje Limában található. A perui Brescia 

család tulajdonában van Chile legnagyobb cementgyártó cége561
 és a kolumbiai ISA vállalat 

kezeli a perui villamosenergia-hálózat nagy részét562
.  

A jelenlegi tendenciák azt mutatják, hogy a transz-latin társaságok terjeszkedése 

kulcsfontosságú a regionális integráció er sítése szempontjából Latin-Amerikában. 

A gazdasági interdependencia, a társadalmi integráció fokozódása, valamint a javarészt 

irányítatlan társadalmi-gazdasági együttműködési folyamatok egyre intenzívebbé válása, azaz 

a regionalizáció meghatározó szerephez jut az integráció szempontjából napjainkban Latin-

Amerikában.  

560 ECLAC [2014] p. 10. 
561 --- (2009) Peru and Chile: Crossing Borders to Cement Business Ties. In: Knowledge@Wharton 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/peru-and-chile-crossing-borders-to-cement-business-ties/ (2015-10-

13)  
562 ISA honlapja: http://www.isa.com.bo/web/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=7 

(2014-10-15) 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/peru-and-chile-crossing-borders-to-cement-business-ties/
http://www.isa.com.bo/web/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=7
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A Föld népességének növekedése °±²²²³

A latin-amerikai népességnövekedés a kínai, indiai, afrikai, nyugat-európai, valamint Egyesült 

Állambeli népességváltozás relációjában. 

 

forrás: http://visualecon.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/popgrowthsince_1500.jpg (2011-11-17) 

http://visualecon.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/popgrowthsince_1500.jpg
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Gazdasági, politikai és kulturális paraméterek alakulása Latin·Amerikában a 9· . században
 

¸¹º»¼½¸

paraméter

9. század századforduló¾
¿ÀÁÂ¾as évek

¿ÀÃÂ¾¿ÀÄÂ¾Å»
évek

¿ÀÆÂ¾ÇÂ¾Å»
évek

¿ÀÈÂ¾ÀÂ¾es évek ÁÂÂÂ¾es évek

gazdaság monokulturális 
ÉÊËËÊÌÍexportfüggés;duális szerkezet;dezintegrált piac

szélsőséges monokultúrák megerősödése;exportfüggésés külföldi importfüggés

importhelyettesítő iparosítás;külföldi importfüggés 
ÎÊÏÏÐÑÒÑÓ

részleges modernizáció;
ÔÒÕÔÓÔÖmegszorításokneoliberális politikák 
×ÊØÓÊÕÙbehatolása

neoliberálispiacnyitás;a gazdaság duális jellege tovább erősödik;illegális gazdaság virágzása;adósságválság

növekvő gazdasági potenciál

kulturális 
élet európai minták másolása európai minták adaptálása, azok igazítása a 

ÚÊËÛÙ
ÜÙÝØÔÏÛÔ×ÚÔØ

saját út keresése ËÑÕÙÏÞÑÐÊÒÙ×ÑÙ
ßààá

nemzetközi elismertség kulturális forráspont
â¹ãäåä¸½ä
élet ÚÊËÛÙ ÔËÙÌÑÒæÚÙÑdominanciája –gazdasági és 

çÔËÙÕÙ×ÑÙbefolyással
félÞ
ÓÊÐÔ×ÒÑÕÙ×èÝköztársaságokagrároligarchia 
çÔËÙÕÙ×ÑÙbefolyása

çÔËÙÕÙ×ÑÙbizonytalanság, 
×ÑÕÔÏÑÙ çèææÝÔ×é
çÒÔÕÊ×æÙÔÏÙÝÕÑvédelmi politika
çÔçèËÙØÐèÝ

×ÑÕÔÏÑÙdiktatúrák kiépülése lassúdemokratizálódási 
ÎÔËÛÑÐÑÕ

baloldali hullám 
êçÔçèËÙÝÕÑëdemokráciakorrupciós problémák

társadalom bőrszín kordináták mentén tagolt;rabszolgaság intézménye
ìevándorlások;fokozódó társadalmi egyenlőtlenségek

jelentős európai bevándorlás;vidékÞváros migráció megindulása

városokba áramlás, urbanizáció;társadalmi egyenlőtlenségek enyhe és átmeneti mérséklődése 
ÊÌÛÊÝországokban

demográfiai robbanás;
ÏÛÔÐÔÒÕÊËÊçÊ×Í

áíîïðñíòàó

középrétegek lecsúszása;társadalmi szakadékok mélyülése
oktatási lehetőségek bővítése;szociális jutattások új rendszerének kiépítése;középosztályosodás, társadalmi szakadékok lassú mérséklése

ôÅõ¼Åå fehér kreol  elithomályos identitáscivil társadalom gyenge, alulról szerveződő

ÌÛÊÏÌÊszerepkör ÕèÓÑÕÔÝnemzetépítés megindítása
ÊÌÛÎÑÉÕÑvédekezési 
ÐÊæÚÑÏÙØÐèÝ

lassan erősödő 
ÏÊÐØÊÕÕèÓÑÕ

ÌÛÊÏÌÊszerepkör
civil társadalom gyenge, alulról szerveződő folyamatosan épülő,krónikusan befejezetlen jellegű

állam sérült szuverenitásösszefonódása a külföldi tőkével
sérült szuverenitás befelé fordulás 

ÑèÕÑÒæÚÙÑaz állam gazdasági szerepvállalása megnőtt
erős szerepkörkülföldi befolyás 

ÒÊÌÙÔÏÑËÙØÐèÝ
êöÑÕÙÏÞ÷ÐÊÒÙ×Ñë
ÎÊËé politikai elköteleződést 
ÐèÕÑÕaz állami szuverenitás feladása nélkül

ÒÊÌÙÔÏÑËÙØÐèÝ DélÞ
÷ÐÊÒÙ×Ñë felé 
çÔËÙÕÙ×ÑÙelköteleződést 
ÐèÕÑÕaz állami szuverenitás feladása nélkül
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Raúl Prebisch időskorában

forrás: http://prebisch.cepal.org/es/multimedia/foto/velorio-raul-prebisch-dependencias-cepal-ii (2014-10-12) 

 

ûüýþÿ Furtadÿ

Celso Furtado Kennedy elnöknél a Fehérházban (1961. július 1Ő.) 

 

forrás: http://sibila.com.br/cultura/sibila-debate-64-marcos-nobre/10567 (2014-10-15) 

 

http://prebisch.cepal.org/es/multimedia/foto/velorio-raul-prebisch-dependencias-cepal-ii
http://sibila.com.br/cultura/sibila-debate-64-marcos-nobre/10567


207

F. (. Cardoso és Lula da Silva brazil elnökök

 

forrás: http://www.brasil247.com/pt/247/poder/94386/FHC-se-v%C3%AA-como-o-pai-a-ser-morto-por-

Lula.htm (2014-10-15) 

Evo Morales bolíviai, Rafael Correa ecuadori és (ugo Chávez venezuelai elnökök 
Az ALBA 10. csúcstalálkozóján (2010. június 28.) 

 

forrás: http://venezuelanalysis.com/news/5459 (2014-10-15)  

http://www.brasil247.com/pt/247/poder/94386/FHC-se-v%C3%AA-como-o-pai-a-ser-morto-por-Lula.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/poder/94386/FHC-se-v%C3%AA-como-o-pai-a-ser-morto-por-Lula.htm
http://venezuelanalysis.com/news/5459
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Az UNASUR elnökei
2013. április 18. 

 

forrás: http://en.mercopress.com/2013/04/19/with-the-support-of-unasur-and-a-vote-audit-promise-maduro-

takes-the-oath-of-office (2014-10-03)  

A Cs�n��s-óceáni Szövetség tagországainak elnökei
201Ő. június 18-20.  

forrás: http://elcomercio.pe/economia/mundo/asi-fue-ix-cumbre-alianza-pacifico-mexico-noticia-1737628/1 

(2014-10-15) 

http://en.mercopress.com/2013/04/19/with-the-support-of-unasur-and-a-vote-audit-promise-maduro-takes-the-oath-of-office
http://en.mercopress.com/2013/04/19/with-the-support-of-unasur-and-a-vote-audit-promise-maduro-takes-the-oath-of-office
http://elcomercio.pe/economia/mundo/asi-fue-ix-cumbre-alianza-pacifico-mexico-noticia-1737628/1
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