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A disszertáció célkitűzései 

 

A doktori értekezésben az 19Őő után latin-amerikai országok részvételével 

alakult gazdasági integrációkat (integrációs szervezeteket) veszem számba, 

elemzem ezek fejlődését, valamint bemutatom a térség Európához és a világ 

egyéb régióihoz fűződő 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 feldolgozása mellett a források új körének bevonásával 

egy átfogó tanulmány készítése. 

.  

A térség gazdasági teljesítménye számos tényező komplex együttállásának 

eredménye: a kulturális, társadalmi és politikai viszonyok, a földrajzi adottságok 

együttese alakította és alakítja a régió teljesítményét. A különböző régióbeli 

vonások szintetizálása a célom a latin-amerikai regionalizmus elemzésével. A 

jellegzetes intézményi fejlődés és társadalmi szerkezet, a hatalom- és 

vagyonmegoszlás aránytalansága, az erős elitek szerepe, az állam- és 

nemzetépítés összetett és sokszor fájdalmas folyamata mind olyan tényezők, 

melyek meghatározták és sajátossá tették Latin-Amerika történetét és hatással 

vannak a napjainkban zajló folyamatokra. 

 

Az elemzés vázát a latin-amerikai térség egységes történelmi és 

gazdaságtörténeti fejlődési vonala mentén, a regionalizmus három 

generációjának (régi, új és globalizált regionalizmus) bemutatása alkotja. A 

térséget formáló országok különbözősége ellenére Latin-Amerikában az 

integráció és regionalizmus a politikai napirend állandó eleme. A regionális 

összefogás, az integrációs szervezetek létrehozása jelentősen erősítheti a térség 

nemzetközi kapcsolatokban és a világgazdaság rendszerében elfoglalt pozícióját.  

 



A disszertációban tárgyalt hipotéziseim a következők: 

1. A tágabb értelemben vett ibér-amerikai tér (azaz Latin-Amerika, 

Spanyolország és Portugália) egy létező 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 épülő integrációs kezdeményt 

épített ki.  

2. A latin-amerikai országok integrációs törekvései történetében több 

fázist különíthetünk el. Valamennyi fázis szervesen kötődik a térség 

gazdaságtörténetéhez és a térség világgazdasági kihívásokra adott 

válaszaiként is értelmezhetőek. Latin-Amerika sajátos gazdasági, 

politikai és társadalmi adottságaiból kifolyólag nem tartom 

relevánsnak a régiót az Európai Unióval összevető integráció-fejlődési 

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 követendő minta.   

3. A régió célkitűzései alakultak a tárgyalt időszakban. Kezdetben az 

integrációs törekvések a gazdasági együttműködést és az északi 

féltekétől való elhatárolódást célozták. Napjainkra egyértelmű 

eltolódás tapasztalható a gazdasági elmélyítés felől a taglétszám-

bővítés, így a térség összpolitikai súlyának és befolyásának növelése, 

valamint a szociálpolitikai problémák térségen belüli 

megoldáskeresése felé, míg a gazdasági és kereskedelmi szálak 

erősítése terén erőteljes nyitás figyelhető meg a világ más térségei 

irányába. 

4. A latin-amerikai regionalizmus szubregionálisan tagolt. Egymásra 

rakódó integrációs formák jellemzik Latin-Amerikát. Az egyszerre 



létező 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 kiterjedő integrációs szervezetek is – többek 

között az intézményi struktúra hiányosságaiból és/vagy 

tökéletlenségéből adódóan – számos problémával küzdenek. Ilyen 

például az aszimmetria, mely a regionális formációkat alkotó tagok 

méret- és gazdasági potenciálbeli különbségeiből adódik és az 

integrációban „megtermelt” el nyök aránytalan kiaknázását 

eredményezi. 

5� Az erős(ödő) makroökonómiai mutatókkal rendelkező országok (mint 

például Brazília) alapvetően saját külpolitikai súlyuk és a nemzetközi 

kapcsolatokban elfoglalt státuszuk erősítésének lehetőségét látják a 

regionalizmusban. A gazdaságilag kisebb súlyt képviselő államok ezért 

sokszor próbálják akadályozni a „nagyok” nemzetközi megerősödését, 

ami azonban regionális szinten az er k kioltását és egy zéróösszegű 

játszmát eredményezhet, és fékezheti a regionális integrációs 

törekvések elmélyítésének és továbbfejlesztésének folyamatát.  

6� 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 történő irányítását jelentené, az állam és a nemzetközi 

rendszer szintje között – átlépve a nemzeti közösségeket.1 A latin-

amerikai gazdasági integráció esetében egyértelműen a 

kormányköziség (intergovermentalizmus) elve meghatározó. Ez a 

jelenség pedig szorosan összefügg a latin-amerikai állam- és 

                                                 
1 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. 



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.2 Olyan 

országok esetében, ahol alig néhány évtizede beszélhetünk erős és 

egységes nemzettudatról, nemzetállamiságról, nehezen várható el a 

szuverenitás feladásával járó integrációs formák gyors kialakítása és 

egyes politikák mezoszintre delegálása.  

7� 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 évektől 

egyértelműen erősödött a brazil vezetésű Dél-Amerika-kép. Míg az 

gazdaságilag egyre erősödő Mexikó a szabadkereskedelemre építve 

igyekszik saját csendes-óceáni érdekszféráját kialakítani. 

 

A disszertáció módszertana 

A disszertációban alkalmazott megközelítés leginkább az egységesség elvével 

jellemezhető. Ez a módszer – mely esetében „nem különböző, egymástól 

független kutatók külön-külön gyűjtött adatainak összesítéséről van szó, hanem 

olyan tényekről/nézőpontokról/alkotóelemekről, melyek a maguk teljességében 

részei az egységes történelemnek”3
 – jellemezte az Annales iskola, Vitorino 

Magalhães Godinho vagy Immanuel Wallerstein munkásságát is.  

Az előfeltételezések levetkőzésének szükségessége különösen fontos a 

konceptualizálás terén. A történelmi tény értelmezése jelenti az igazi 

                                                 
2 Bővebben: Anderle, Ádám (2002) Nemzet és identitás Latin-Amerikában. p.407-542. 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. 
3 Wallerstein, Immanuel (2010) A világgazdaság felfedezése In: Eszmélet 88. p. 221. .



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.  

 

Összefoglaló  

 

Latin-Amerika országait nem jellemezte egy organikus fejlődésű, homogén 

társadalom, a szociális védelmet nem nyújtó állam és annak adói alóli kibúvás 

révén a túlélési kényszer és a polgári elégedetlenség következményeként pedig 

számos időszakban virágzott az illegális gazdaság. A politikai hatalom, a vagyon 

és jövedelem fokozott mértékű koncentrációja intenzíven beépült a latin-

amerikai struktúrákba. A nagyfokú egyenlőtlenség jelensége Latin-Amerikában 

máig tartó tény. Ennek felszámolása pedig a gazdaságilag jól teljesítő országok 

esetében is kihívás. 

 

A regionális összefogásban Latin-Amerika mind 60 évvel ezelőtt, mind pedig 

napjainkban egy stratégiai lehetőséget lát(ott), mégpedig a nemzetközi 

viszonyok kihívásainak viharában való mind sikeresebb helytállás lehetőségét. 

A konkrét célok és azok megvalósításának módja azonban jelentősen átalakultak 

az elmúlt fél évszázadban. A három fázis, illetve integrációs hullám (régi, új és 

globalizált) jól kivehető a politikai autoritás és a piac logikája közötti viszony 

változása alapján is. A régi regionalizmusban a piacbővítés logikája mellett a 

politikai ellenőrzés szükségessége játszott hangsúlyos szerepet. Ez a típusú 

állami befolyás és protekcionizmus pedig aláásta a tényleges piacbővítést és a 

versenyképesség javítását. A nemzetközi politikai és gazdasági viszonyok 

változásával az 1990-es évekre változott a stratégiai lehetőségek értelmezési 

kerete. A globális politikai és gazdasági életet befolyásoló nem állami aktorok 



növekvő szerepének elismerése változást hozott. Az új regionalizmus a 

washingtoni konszenzusra épülő 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 átértékelődött, módosult. Latin-Amerikát napjainkban nyitott 

integráció jellemzi, fő gazdasági partnarei kívül esnek a régió határain. Ebből a 

szempontből mindenképpen eltér az európai tendenciáktól, ahol az export 67%-a 

a kontinensen belül zajlik, de még Ázsiához (52%) képest is sokkal nyitottabb, s 

csak az összexport 27%-a számít intraregionális kereskedelemnek.4  

Latin-Amerika különbségeket mutat a világ más régióihoz képest a 

szubregionális szintről való építkezésben és abban is, hogy a gazdasági 

integráció esetében egyértelműen a kormányköziség (intergovermentalizmus) 

elve meghatározó. Ez a jelenség szorosan összefügg a latin-amerikai állam- és 

nemzetfejlődés megkésettségével. Helyesebb a latin-amerikai jelenségek 

esetében regionális integráció helyett regionális kooperációról beszélni, 

hiszen azt alapvetően kormányok közötti strukturált együttműködésként 

értelmezhetjük a régió által kirajzolt földrajzi térben. Az Andok Paktum és 

annak későbbi 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 jellemző klasszikus (Tanács, Bizottság, Konferencia, illetve 

Titkárság) formát mutatja. A közösségi döntések tagállami szinten való 

érvényesülésének feltétele a tagországi jogalkotásba történő beemelés (belsővé 

tétel). Alapvető 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 történő 
                                                 
�

--- (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


koncentrációja. A perszonalista, személyiségalapú politikai kultúrára számos 

példát lehet felhozni. Az erős, karizmatikus vezetők végig kísérik a kontinens 

történelmét. A latin-amerikai integráció esetében és politikai téren az elnökök 

meghatározó szerepe a demokratizációs folyamatokkal is fennmaradt, 

megerősödött – és napjainkban is szembeötlő formát ölt. Az integráció 

irányának és vezérfonalának meghatározásában Latin-Amerika államfőinek 

döntő szava van. Az elemzett integrációs törekvések, fórumok és összejövetelek 

kivétel nélkül alapvetően az állam- és kormányfők éves értekezleteire épülnek. 

Elmondható, hogy a latin-amerikai integráció nem csak a szupranacionális 

intézmények gyengeségével, illetve hiányával jellemezhető, hanem államelnöki 

hiperaktivitással is. A jellemző metódus leírására feltehetően nem is a kormány-, 

hanem az elnökközi elv lenne a legalkalmasabb, de legalábbis a kettő keveréke. 

Az interprezidencializmus (interpresidentialismo) fogalmának használata még 

nem terjedt el széles körben. Az új fogalom azonban sokkal árnyaltabban 

érzékelteti a latin-amerikai integrációs viszonyokat, s utal a meglévő terminusok 

bővítésének és újragondolásának szükségességére. Az világosan látszik, hogy a 

latin-amerikai integrációs törekvések – mind történeti fejlődésük szempontjából, 

mind struktúrájukban, mind pedig működési mechanizmusaikat tekintve – 

eltérnek az európai mintáktól. Napjaink tapasztalata azt mutatja, hogy a 

kormány- és elnökközi elven működő, alapvetően szabadkereskedelmi 

övezetként funkcionáló integrációknak is van létjogosultsága.   

 

A transz-latin vállalatok szerepe a regionális integrációban 

 

A régió szintjén számos ország továbbra is megmaradt nyersanyag-exportőrnek, 

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 

megerősítésének, a mind intenzívebb és magas technológiát alkalmazó 

feldolgozóipari külföldi tőkeberuházások függvénye. 

A régióban 2010 óta az FDI beáramlások egy stabil szintet képviselnek. 

Kérdéses azonban ezen tőkebeáramlásoknak a lakosság jólétére gyakorolt 

hatása. Elméletileg a tőkeberuházásoknak technológiai előrelépést kellene 

magukkal hozniuk, ami spill-overt indít el a befogadó ország gazdaságában. 

Ugyanakkor az FDI-k köre számos zöldmezős beruházást is felölel, akárcsak 

felvásárlásokat, fúziókat, ahol valójában nem megy végbe valódi változás, csak 

a tulajdonos neve és nemzetisége módosul. 

Az FDI ágazati megoszlása jelentős különbségeket mutat az egyes országok és 

egyes szubrégiók között. Dél-Amerikában – Brazília kivételével – a nyersanyag-

kitermelésbe való FDI-beruházás átlagosan 50%-os arányt képvisel. Ez 

Bolíviában 70%.5 A feldolgozóipari beruházások továbbra is csak Mexikóban és 

Brazíliában mutatnak kedvezőbb arányt. 

Mindenképpen kívánatos a technológia-intenzív ágazatokba való beruházások 

növelése a tudástranszfer és a helyi kapacitás bővítése. A térségen kívüli 

befektetők mellett a régióbeli országok transz-latin vállalatainak FDI-áramlása is 

hozzájárul a kedvező tendenciákhoz.  

A transz-latin társaságok terjeszkedése kulcsfontosságú a regionális integráció 

erősítése 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.  

                                                 
5 ECLAC (2014) Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2013 (LC/G2613-P) Chile: 

Santiago 
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