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1. Bevezetés 
 

Latin-Amerika a misztikus és távoli világok egyikét jelenti a magyar olvasók 

többségének. Kevés a szakemberek száma is, akik e távoli szubkontinens – Latin-Amerika – 

országainak kutatásával foglalkoznak. Hazánk a külkapcsolatok, ezen belül a gazdaság és 

kereskedelem vonatkozásában sem használja ki a kínálkozó lehetıségeket, annak ellenére, 

hogy a latin-amerikai - magyar kapcsolatok, kezdve a 16. század eleji magyar pálos 

hittérítıkkel, több száz évre nyúlnak vissza. Távoliak ezek az országok, azonban a modern 

közlekedés és szállítás, a kibernetika világában a kapcsolattartás lehetıségei javulnak, 

könnyebbé válnak. A nagyobb gond az, hogy nem ismerjük eléggé azt a kultúrát, amellyel 

kialakítható együttmőködésünk kölcsönös elınyöket jelentene mindkét fél számára. Ezért ez a 

dolgozat is, a jelenleg egyik legismertebb és legfontosabb latin-amerikai gazdasági tömörülés 

bemutatásával és elemzésével a tájékozódást, a kapcsolódás lehetıségeit próbálja bıvíteni.   

A 19. század végétıl, a Latin-Amerikába vándorolt magyarok (a korábban tucatjával 

ott mőködı hittérítıkön túl) jelentették az egyetlen állandó kapcsolatot a kontinens országai 

és hazánk között, de ezeken a kapcsolatokon keresztül sok esetben felszínes, a térség valós 

társadalmi - gazdasági - kulturális helyzetének mélyebb ismerete nélküli információk jutottak 

el – ráadásul, a távolságok miatt megkésve – országunkba. 

Az államszocializmus évtizedei alatt, gazdasági szempontból Kádár Béla (KÁDÁR, 

1977), földrajzi dimenziókat vizsgálva Mészáros Rezsı (MÉSZÁROS – PROBÁLD – 

SÁRFALVI – SZEGEDI, 1987) elemzései segítették a magyar szakembereket a távoli 

szubkontinens gazdasági és kereskedelmi miliıjének alaposabb megismeréséhez. Mára 

azonban túlhaladottá vált az eltérı ideológiai szempontok alapján megosztott nemzetközi 

rend. A hidegháború éveinek nyugat - kelet ellentétét felváltották az országok és régiók (talán 

nemzetek és civilizációk) közötti észak - dél, gazdagok - szegények, centrum - periféria, 

modern elıtti - modern - posztmodern törésvonalak, amelyek mentén szervezıdı nemzetközi 

rendszerben Latin-Amerika lényegi változásokon ment keresztül.   

Az amerikai kontinensen, az USA-tól délre esı területeken, az utóbbi évtizedekben 

egyre több próbálkozást láthattunk úgy a globális gazdasági és kereskedelmi folyamatokban 

való részvételre, mint a regionális kapcsolatok ápolására. Az utóbbiak kapcsán meg kell 

említenünk a következı nemzetközi, állami szinten létrejövı regionális együttmőködéseket: 

ALADI, ALALC, ALCA, G3, CARIFTA/CARICOM, MCCA, CAN, ALBA (ezeknek a 

rövidítéseknek a jelentése munkám végén található „Rövidítések jegyzéke” címő fejezetben 
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olvasható) és a disszertációm tárgyát képezı MERCOSUR, amelyekbe tömörülve Latin-

Amerika egyes régióinak népei közösen, együttmőködve próbálnak meg választ adni a 

világgazdaság aktuális kihívásaira.  

A térségrıl spanyol, angol, portugál, francia és német, valamint olasz nyelven 

publikált szakirodalmak sok esetben nem jutnak el a magyar olvasókhoz, így Latin-Amerika 

jelene, társadalmi és gazdasági helyzete – különös tekintettel a szabadkereskedelmi és 

nemzetközi gazdasági integrációs tendenciákra – továbbra is sok érdeklıdı számára 

ismeretlen marad, vagy a napilapok igen korlátolt, sokszor az újságírói fogásoktól bıvelkedı 

cikkeire hagyatkozik. Ezen a helyzeten remélhetıleg munkám enyhít, legalábbis megpróbálja 

az ismereteket bıvíteni a felhasznált idegen nyelvő szakirodalmak feldolgozásával és 

bemutatásával.  

Szándékom közelebb hozni az olvasóhoz a célul kitőzött vizsgálati területet: a 

MERCOSUR 20.-21. századi helyét, gazdasági jellemzıit, kereskedelmi kapcsolatait Latin-

Amerikában, a társadalomföldrajz, ezen belül a nemzetközi integráció földrajz adta szemléleti 

keret felhasználásával. 

A tudományos munka eredményeit erısíti és színesíti a szerzı több mint fél évtizedes 

latin-amerikai mőködése és tapasztalatai, 1997-2003 között Kolumbiában, a MERCOSUR 

egyik társult országában (MOLNÁR, 2008a), mely tapasztalatok hozzásegítik ahhoz, hogy 

hiteles képet adjon – a teljesség és a tudományosság igényével –, úgymond „elsı kézbıl”, a 

vizsgált területrıl. 

1. 1. Hipotézisek 

Munkám elején a következı hipotéziseket fogalmazom meg a kutatás kapcsán: 

a. A MERCOSUR tagországok egymás közötti és a világ más országaival folytatott 

kereskedelmének arányában 2002-2008 között nem számítok kiugró változásokra. Ezt a 

feltételezésemet arra alapozom, hogy az Európai Unió, és valamelyest az Észak – Amerikai 

Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) kivételével a világban található nemzetközi 

gazdasági integrációs folyamatok, köztük a Dél-Kelet Ázsiai Nemzetek Szövetsége 

(ASEAN), vagy az Andok Közösség (CAN) stb. tagországai között az integráció igen gyenge 

mértékben valósult meg ezidáig, amit az egymás közötti kereskedelem alacsony mértéke 

tükröz. Különösen érvényes ez Latin-Amerikára az 1960-as, 1970-es években, amirıl 

KÁDÁR (1977) munkája részletesen beszámol. A korábbi, és a jelenlegi nemzetközi 

gazdasági integrációs folyamatok statisztikáit figyelembe véve nem tartom valószínőnek, 

hogy a MERCOSUR tagországok közötti integráció mértéke jelentıs változást mutatna a 
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vizsgált idıszakban.  

b. Ennek ellenére, meggyızıdésem szerint a kutatásaim eredménye alapján látható 

lesz, hogy a MERCOSUR-nak stabilizáló (gazdasági, kereskedelmi, politikai) szerepe van a 

térségben. Feltételezem, hogy az alábbi sorok érzékelhetıvé teszik, hogy a MERCOSUR 

képes egy „ellenpólust” képviselni Észak-Amerikával szemben, konkrétan az USA által 

kezdeményezett ALCA vonatkozásában képes megvédeni saját érdekeit, legalább is az 

elemzett idıszakban, 2002-2008 között.  

c. A Déli Közös Piac jövıbeli kilátásai vonatkozásában feltételezem, hogy a 

MERCOSUR – bár jelenléte nagy hatást gyakorol Latin-Amerika országainak gazdaságára és 

kapcsolataira – sem lesz képes megvalósítani azt a latin-amerikai kereskedelmi és gazdasági 

integrációt, amelyet elıször az ALALC, majd az ALADI (12 latin-amerikai tagországgal) 

évtizedekkel korábban célul tőzött ki maga elé. Ez a feltételezés kétség kívül egy szkeptikus, 

de minden bizonnyal realista nézıpontot tükröz.  

d. Ugyanakkor azt is feltételezem, hogy Dél-Amerika integrációját erısíti a 

MERCOSUR és a közeljövıben közremőködésével, sikerülhet a dél-amerikai országoknak 

egy nemzetközi gazdasági integrációt megvalósítaniuk. 

1. 2.  Célok 

Jelen kutatásommal a 20.-21. századi Latin-Amerika egyik meghatározó gazdasági 

szervezıdésének, a Déli Közös Piacnak (MERCOSUR) a bemutatását tőzöm ki célul. 

Vizsgálom az amerikai kettıs kontinensen belüli nemzetközi regionális gazdasági 

folyamatokkal kibontakozó kapcsolatait, a rendelkezésre álló szakirodalmak és adatok 

elemzésével.  Munkámmal a célom a következı kérdések megválaszolása: 

• Hogyan fejlıdtek a MERCOSUR tagországok közötti kapcsolatok az 1985-ös Iguazú 

Akta aláírásától napjainkig? 

• Mely eredmények és kudarcok jellemzik a MERCOSUR-t közel húsz éves fennállása 

alatt?  

• Hogyan jellemezhetıek a MERCOSUR kereskedelmi kapcsolatai a 2002-2008 közötti 

idıszakban? 

• Milyen szereppel bír a MERCOSUR a 20.-21. századi latin-amerikai integrációs 

folyamatokban? 

• Hogyan jellemzehetık a MERCOSUR Latin-Amerika más gazdasági integrációival és az 

ALCA-val kibontakozó kapcsolatai? 
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2. A kutatás módszertana és elméleti alapjai 

2. 1. Kutatási módszerek 

Munkám során elemzek több, a témával kapcsolatban megjelent kutatást és 

publikációt. Ezek között preferenciát élveztek a spanyol és angol nyelvő szakirodalmak. 

Felhasználtam a kutatás során a világháló adta lehetıségeket, az egyes szervezetek hivatalos 

honlapjait, amelyek napra kész információkat szolgáltatnak specifikus kérdésekben is.  

A hazai kutatók közül KÁDÁR Béla, INOTAI András és MÉSZÁROS Rezsı 

kutatásait tekintettem át alaposabban. İk azok, akik Latin-Amerika több országában is jártak, 

és ismerik az ott zajló folyamatokat, s errıl összefoglaló, tudományos igénnyel írt 

munkáikban adnak számot.  

Felhasználtam és elemeztem az adott országokról összegyőjtött statisztikai adatokat. 

Az egyes országok statisztikai hivatalainak és a térségben mőködı nemzetközi szervezetek 

honlapjait felkeresve számos olyan adathoz jutottam, amelyek még – tekintettel a legfrissebb 

statisztikákra – a nemzetközi szakirodalomban sem ismertek, és új információkat adtak egyes 

országokról és Latin-Amerika gazdasági folyamatairól. Az USA statisztikai bázisából is 

merítettem, használtam és feldolgoztam a CIA latin-amerikai országokra vonatkozó adatait.  

A tagországok kereskedelmére vonatkozó elemzéseket az argentin 

külügyminisztérium Nemzetközi Gazdasági Központjának (NGK) honlapján szereplı 

statisztikai adatokat felhasználva készítettem. Választásom azért erre a honlapra esett, mert a 

rendelkezésre álló forrásmunkák közül spanyol nyelven a legrészletesebb, legteljesebb és 

leghitelesebb adatokat közli a MERCOSUR tagországok közötti, valamint azoknak a világ 

más részeivel kibontakozó kereskedelmének vonatkozásában az 1990-es évektıl napjainkig. 

Egyes részletkérdések tisztázására azonban a tagországok statisztikai hivatalainak, gazdasági-, 

és/vagy külügyminisztériumainak honlapjait bizonyos esetekben ugyan segítségül hívtam, de 

munkám jelentıs részében az NGK adatait használtam fel. A központ elsıdleges feladatának 

tekinti a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi helyzetrıl, ezen belül különös tekintettel a 

MERCOSUR tagországok gazdaságáról, és a közöttük kibontakozó kereskedelem helyzetérıl, 

a nemzetközi kétoldalú és többoldalú egyezmények hatásáról tanulmányok, elemzések 

készítését és információszolgáltatást az argentin külügyminisztérium számára, de az 

elemzések rendelkezésre állnak kutatók, egyetemek, vagy más társadalmi szervezetek 

számára is a központ Buenos Aires-i könyvtárában, vagy annak hivatalos honlapján.  

Elemeztem azokat a forrásmunkákat is, amelyeket a korábbi „alma mater”-em, a 

bogotái Javeriana Egyetem munkatársai – köztük Sergio Rodriguez nevét emelem ki – 
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éveken keresztül küldtek számomra, az egyetem könyvtárában megjelent, MERCOSUR-ral 

kapcsolatos legfrissebb nyomtatott és digitális kiadványok formájában.   

2. 2. Elméleti alapok - integrációs elméletek 

A mai világgazdaság kialakulása, melynek Latin-Amerika is fontos részét képezi, igen 

hosszú és összetett történelmi folyamatnak az eredménye. A világgazdaság jelenlegi 

térszerkezete – amelyben a nemzetközi gazdasági integrációk különösen az utóbbi öt 

évtizedben váltak meghatározó jelentıségővé – több évszázados fejlıdési folyamat 

eredményeképpen született meg (WALLERSTREIN, 1983).  

A természet és társadalom kapcsolata szempontjából posztindusztriálisnak is nevezett 

idıszakban kialakult térszerkezeten belül egyre nagyobb jelentısége van a nemzetközi 

integrációk földrajzának (TÓTH, 2002). Kutatásom ebbıl a szempontból aktuális és Latin-

Amerika, konkrétan a MERCOSUR vizsgálatával erısíti a nemzetközi integrációk 

földrajzának társadalomföldrajzon belüli súlyát. 

A fejlıdı országokban zajló nemzetközi integrációt elméleti szempontból alapvetıen 

két oldalról közelíti meg a szakirodalom. Az egyik, a liberális iskola szerinti irány, ahol a 

szabad verseny és szabad kereskedelem dominanciája a protekcionizmus megtörését tőzi ki 

célul. Ez a vineri iskola.  Más szerzık szerint viszont éppen a protekcionizmus lenne a fı 

célja a fejlıdı országok közötti nemzetközi gazdasági integrációnak (KÁDÁR, 1977).  

Témánkhoz kapcsolódó fıbb elméleteket az alábbi pontokban STEIGER (1993) 

nyomán mutatom be. 

 

2. 2. 1. Liberális/neoliberális modell                    

 

A szakirodalomban a nemzetközi integrációelmélet két fı iskolájáról olvashatunk. 

Ezek közül, idıbeli sorrendben is az elsı a liberális modell (vagy más néven kereskedelmi 

modell), amelynek legfontosabb jellemzıi a szabad kereskedelem és a piac kizárólagos 

integráló szerepe. Az elmélet gyökere a 18. és a 19. századra, Adam Smith és David Ricardo 

(SAMUELSON-NORDHAUS, 2005) tanítására vezethetı vissza, akik szerint a nemzetközi 

kereskedelem, amelyet kizárólag a szabad piaci tényezık integrálnak, elınyös a nemzet 

számára, elımozdítja a szakosodást, bıvíti az ország fogyasztási lehetıségeit. Elméletük 

jelentısége abban nyilvánult meg, hogy a következı évszázadok szakemberei, az ı 

gondolataikat fejlesztették tovább. Gottfried HEBERLER (1933) – a „globális koncepciók” 

irányzat egyik képviselıje – még a 19. században gondolta tovább a két klasszikus szerzı 
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munkáját. Szerinte a szabad kereskedelem a világgazdaság olyan egyensúlyához vezet, ami 

minden szereplı számára elınyökkel jár. E felfogás szerint a tıkés kapitalista gazdasági 

rendszer alapvetıen jó, és a piac, illetve a szabad kereskedelem mechanizmusai által ideális 

gazdasági feltételeket teremt. Az egyes országok azokra a termelési ágra szakosodhatnak, 

amelyekben komparatív költség-elınyük van, így a termelési lehetıségek jobban 

kihasználhatóak lesznek, és növekszik a jólét.  

Késıbb, Ohlin a gazdasági körzetek különbözı szempontjaival magyarázta a 

nemzetközi munkamegosztásban való részvételt. A termelési tényezık (tıke, munka) a 

számukra legkedvezıbb adottságú területekre áramlanak, az országhatárokon belül, vagy 

azokon kívül. Ez utóbbi modellel van kapcsolatban Eli F. és Heckscher következtetése is: a 

tıkében gazdag országok tıkeigényes árucikket, a munkában gazdag országok munkaigényes 

termékeket exportálnak (STEIGER, 1993).  

           A fent említett szerzık közös vonása, hogy valamennyien a liberális iskolához 

tartoztak. Vagyis, feltétel nélkül elfogadták a szabad kereskedelem és a szabad verseny 

mindenhatóságát, a vámokat pedig diszkriminatív tényezıként értelmezték. A szóban forgó 

szabad versenynek a feltétele az volt, hogy a gazdasági egységek a piac méreteihez képest 

elenyészıen kicsik voltak, így egyenként nem befolyásolhatták a piacot, hanem éppen 

fordítva, a piac hatott rájuk (a helyitıl a világpiacig), mint külsı tényezı. Ez jelentette a piac 

„mindenhatóságát”. Az elmélet szerint az állam beavatkozhatott ugyan a gazdasági 

folyamatokba, de csak az országok közötti kereskedelmi akadályok lebontásának céljával.  

A liberális iskola, az 1914 elıtti világgazdaságot, mint nyílt, globális szinten 

megvalósuló szabad kereskedelem által létrehozott integrációt értelmezi. A szabad verseny 

„mindenhatósága” azonban egyre inkább ellehetetlenült, s ez végül a 20. század elsı felének 

gazdasági világválságához vezetett, ami után elkerülhetetlenné vált a keynesi értelemben vett 

állami beavatkozás szükségessége úgy a nemzetgazdaságokba, mint késıbb az integrációs 

folyamatok formálásába (STEIGER, 1993). 

A gazdasági világválság (1929-1932) és a II. világháború után, a tradicionális liberális 

modell alapjaiban ingott meg. Az irányzaton belüli változás szükségessége nyilvánvalóvá 

vált, s hosszú évtizedek alatt az 1980-as évekre érett meg. Az 1980-as évektıl a liberális 

iskola reneszánszát éli a neoliberális, vagy más néven neokonzervatív elméletek által. Az új 

modell felé az elsı lépéseket az Amerikai Egyesült Államok, majd Anglia tette meg miután a 

chicagói iskola elméleti alapjait követı chilei gazdaság Pinochet hatalomra kerülésétıl kezdve 

mintegy sikeres „laboratóriumként” szolgált az USA számára ennek az új modellnek az 

életképességét alátámasztva. A neoliberalizmus követıi továbbra is a szabad verseny hívei 
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maradtak és a piaci mechanizmusok meghatározó szerepét vallották, ugyanakkor elismerték 

azt is, hogy a szabad verseny csak korlátozott mértékben valósul meg a világgazdaság 

színterén. A szabad versenyt korlátozó tényezık között említhetık a monopóliumok, az állam, 

és a nemzetközi gazdasági intézményrendszerek. A piacnak tehát ezekkel a tényezıkkel 

együtt kell mőködnie. Az együttmőködéshez viszont meg kell teremteni a feltételeket, aminek 

alapja az állami beavatkozás, de az állam beavatkozásának közvetettnek kell lennie, csak a 

piacokat és az árakat liberalizálhatják állami beavatkozással, amelynek végsı célja továbbra is 

a szabad kereskedelem megvalósítása.  

A neoliberális iskola értelmezése szerint a korábbi, szabad kereskedelmen alapuló 

világgazdaság integrációja szétesett. Ezt próbálták a II. világháborútól kezdve újraintegrálni. 

Vagyis, céljuk többek között a globális szintő, nyílt integráció megteremtése a nemzetközi 

áru, pénz és termelési tényezık (innováció és technológia, stb.) áramlása által, illetve a 

versenyfeltételekhez történı állandó alkalmazkodás, készenlét a változtatásra.  

A neoliberális elméleten belül két irányzatot különböztethetünk meg. Az elsı, mint 

„globális koncepciók” elmélete terjedt el a szakirodalomban. Egyik jeles képviselıje Wilhelm 

Röpke (STEIGER, 1993) már az 1930-as években dezintegrációról beszél a 19. századi 

állapothoz viszonyítva, amelyet mint a világgazdaságot meghatározó tendenciaként értelmez. 

Állítását mennyiségi adatokkal és minıségi jellemzıkkel is alátámasztja. A 20. század elsı 

felében, a dezintegrálódott világgazdaságban kezdtek elterjedni a kétoldalú kapcsolatok, 

valamint a nemzetközi gazdasági és pénzügyi blokkok, miközben a védıvámok és vámtarifák 

emelkedtek. A világgazdaság dezintegrációjának számos más oka is volt: az aranystandard 

megszőnése, a kereskedelempolitikai megállapodások rövidsége, gazdasági stabilitás 

megszőnése, agrárprotekcionizmus, és a gazdasági kapcsolatok politizálása. Röpke kritizálja a 

regionális gazdasági blokkok létrejöttét (nemzetgazdaságok nemzetközi regionális 

integrációját), mert szerinte azok megakadályozzák a világkereskedelem integrációját. Ezek 

az ún. „akadályozó” tendenciák a II. világháború után egyre erısödtek, az állami 

beavatkozással karöltve.  A „globális koncepció” képviselıinek a vámunió csak azért 

értékelhetı pozitívan, mert az a globális integráció felé tett elsı lépést jelenti.  

A II. világháború után az USA-nak nem sikerült a Bretton-Woodsi pénzrendszerrel, 

illetve Marshall-segéllyel helyreállítani a korábban mőködı liberális világrendszert. Így a 

vámunió egy köztes megoldásként lépett színre a 20. század második felétıl. Ezzel viszont 

újabb dilemmák születtek. A vámunión belüli országok közötti kooperáció erısödött, 

ugyanakkor harmadik országok felé dezintegráló hatása volt megfigyelhetı.   
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A neoliberális elmélet másik meghatározó irányzata a vámunió-elmélet. Fı teoretikusa 

Jacobo Viner (1892-1970) – kanadai közgazdász, aki a két világháború között Frank H. 

Knighttal a chicagoi iskolát vezette –, aki bevezeti a „kereskedelembıvítı” és a 

„kereskedelemeltérítı” fogalmakat (KÁDÁR, 1977). Az elsı arra vonatkozik, hogy a 

vámuniók belsı piacot teremtenek (a vámunión belül „bıvül” a piac), a második arra, hogy 

megvédenek a külsı piactól (a vámunió tagok inkább egymástól vásárolnak vámok nélkül, 

mint harmadik országoktól). Így a vámunió mind a liberálisoknak, mind a protekcionizmus 

híveinek megoldást jelenthet, hiszen a vámuniót lehet a globális integráció felé tett elsı 

lépésként értelmezni (liberális szempont), vagy mint a globális tendenciákkal szembeni 

védekezı mechanizmust (protekcionista szempont). Viner szerint a vámuniónak három fı 

ismérve van: a tagországok közötti vámok teljes eltörlése, a vámunióba kívülrıl érkezı 

importra egységes vámot vetnek ki, és a tagországok között szerzıdésben lefektetett 

szabályok szerint szétosztják a vámbevételeket.  

Viner szerint „kereskedelem-teremtésrıl akkor lehet beszélni, ha egy korábban védett 

hazai terméket pótolnak egy, az unió tagállamaiból származó, költségek szempontjából 

kedvezıbb termékkel, miután a termékre vonatkozó vámtételeket mérséklik, vagy 

megszüntetik. Kereskedelem-eltérítésrıl akkor van szó, ha egy nem unióbeli ország költségek 

szempontjából kedvezı termék-importját helyettesítik egy unióbeli államból származó, a 

költségek szempontjából kedvezı termék beszerzésével, miután az új vámszabályok 

megdrágítják az elsı terméket.” (STEIGER, 1993) 

A vámunión nyugvó szabad kereskedelem 20. század végi hívei vallják azt is, hogy a 

vámok csökkentése, és a vámunió nagysága mellett fontos tényezı az uniós tagországok 

hasonló fejlettségi színvonala, a kompetitív (nem monopolizált) gazdaságszerkezet, többek 

között. 

Viner a vámoknak két típusát különböztette meg: a nominális és az effektív vámokat. 

Az elsı nincs hatással az importra, míg a második csökkentı hatással van arra. Viner a 

vámuniónak több szintjét különítette el: néhány ország közötti vámuniót, vagy egy régió 

vámunióját (ami világgazdasági szempontból több országot jelent), ez utóbbira jó példa 

Nyugat-Európa (EGK). De minden esetben a nagyobb vámunióra, illetve a szabad 

kereskedelemre való törekvést tekintette végsı célként. Viner egyik fontos érdeme az, hogy 

kimutatta, hogy a vámuniók, mint a szabad kereskedelem felé tett lépések, nem feltétlenül 

emelik a jólétet.  

A vámunió-elméletet meghaladják a dinamikus-vámunió elméletek, közöttük 

iskolateremtı szereppel bírtak SCITOVSKY és BALASSA (1990). BALASSA Béla (1990) 
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megkérdıjelezte a funkcionalista és neofunkcionalista integrációs iskolákat (lásd késıbb Haas 

elméletét a 2.2.2. b. pontban): véleménye szerint nehéz meghatározni azt, hogy a politikai 

motivációk gazdasági integrációhoz vezethetnek, éppúgy, mint azt, hogy a gazdasági 

motivációk végül politikai egységet hoznak magukkal. Balassa nevéhez főzıdik az integráció 

folyamatként és állapotként történı megkülönböztetése: az integráció „…olyan intézkedés-

sorozatot jelent, ahol a különbözı nemzeti államokhoz tartozó gazdasági egységek közötti 

diszkriminációt szüntetik meg…állapotként az integráció, mint a nemzetgazdaságok közötti 

diszkrimináció különbözı formáinak hiánya határozódik meg.” (STEIGER, 1993) 

BALASSA (1990) a különbözı integrációs fokozatok között, a szabadkereskedelmi 

övezeten, a vámunión, és a közös piacon túl említi a gazdasági uniót, illetve a totális 

gazdasági integrációt. Ez utóbbi kategóriák már túlmutatnak a liberális felfogáson, hiszen 

feltételezik az államok és a nemzetközi intézmények aktív szerepvállalását az integrációban. 

Ugyanakkor, ez az elmélet csak a fejlett piacgazdasági rendszerekre alkalmazható, mivel ezek 

rendelkeznek a megvalósításhoz szükséges anyagi, infrastrukturális és más gazdasági 

eszközökkel. A fejletlenebb országokban könnyebb az államon keresztül történı 

összehangolást megvalósítani, mint a közös piacot (STEIGER, 1993). Ezért, a világ egészére 

nehezen lehetne alkalmazni azt a fejlıdési sort, amit Balassa ajánl, de ezt maga a szerzı is 

elismeri, hiszen a szegényebb országok nem rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek 

ezt lehetıvé tennék. Ugyanakkor, kisebb régiókban lehet mőködıképes ez az elméleti 

megközelítés. Balassa felfogása a liberalizmus és a dirigizmus közötti köztes álláspontként 

határozható meg.  

 

2.2.2. Dirigista (regulációs) elméletek 

 

A dirigista, vagy regulációs elméletek rendszere, az állam gazdasági beavatkozását a 

piaci mechanizmusok elé helyezi. Az elmélet képviselıi a piac, illetve a szabad verseny és a 

szabad kereskedelem mindenhatóságát megkérdıjelezik, vagyis a liberális eszmerendszer 

elégtelenségét hírdetik, amit szerintük az állam szerepvállalása (nemzeti és nemzetközi 

szinten is) elız meg. STEIGER (1993) szavaival a dirigizmus hívei: "A tıkés rendszer 

fejlıdését nem bízzák az önmőködı gazdasági mechanizmusokra, és nem korlátozzák olyan 

állami beavatkozásokra, melyek célja csupán a kereskedelmi akadályok lebontása az 

országok között. Sokkal inkább bíznak a szupranacionális intézményekben, a nemzetközi 

bürokrácia és funkcionális irányítás kiépített hálójában, a regionális területeken történetileg 
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már kialakult összefonódottságokban és a létrehozott vagy létrehozandó politikai 

közösségekben."  

A tıkekoncentráció (vagyis egyes területek és gazdasági szereplık jólétének 

emelkedése), illetve az elszegényedés közötti feszültséget kezelni képtelen liberális modell 

elégtelenségére megoldást jelenthet a tudatos újraelosztás (redisztribúció), tehát az állam által, 

megfelelı intézményi háttérrel irányított politika.  

A dirigista elméleten belül négy jellegzetes irányzatot különböztethetünk meg: a. 

közgazdasági, b. politikai, c. társadalmi és d. gazdaságföldrajzi megközelítéseket. 

a. Jan TINBERGEN (1965) szerint a nemzetközi gazdasági integráció a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok optimális formája. A szerzı a vámuniótól a gazdasági unióig vizsgálja 

a folyamat fıbb jellemzıit, és véleménye szerint annak kibontakozásához a gazdaságpolitika 

eszközeit kell használni (ebbıl adódik az irányzat neve, ti. közgazdasági). A gazdasági unió 

alatt olyan gazdaságpolitikát ért, amelyre jellemzı a központosítás optimuma, tehát a 

nemzetközi gazdaság leginkább kívánatos szerkezetének kialakítása (akadályok felszámolása, 

együttmőködés, kooperáció stb.).  

A szerzı a gazdaságpolitika eszközeinek központosítása alapján tesz különbséget az 

integráció fokozatai között: 

1. Független kormányok közötti konzultáció. 

2. Konzultációt követı megállapodás. 

3. Tartós megállapodás. 

4. Szupranacionális hatalom létrehozása (ennek politikai vonatkozásai is vannak). 

Véleménye szerint, megkülönböztethetünk "negatív" és "pozitív" integrációt. A 

negatív integráció esetében megszüntetik az integráció útjába álló akadályokat (pl. 

kereskedelmi korlátok). A pozitív integráció esetében intézmények felállításával (pl. 

redisztribuciós intézmények) próbálják meg elérni az integrációt.  

Ezen az irányzaton belül olvashatunk arról, hogy az intézmények felállítása 

nemzetközi felügyelet létrehozását jelenti, ami az állami tervezésnek van alávetve, ami által a 

protekcionizmus kiiktatható. Az integráció módszerei szerint megkülönböztetik az intézményi 

(adminisztratív intézkedések tartós alkalmazásával) és a funkcionális (országok közötti 

szabadkereskedelmi intézkedések megszüntetése által egy nagyobb, regionális szintő piac 

létrehozása) integrációt.  

 

b. Az integráció politológiai irányzata szerint, a politikának és gazdaságnak egy 

nemzetközi kapcsolatrendszere is kialakul, amely két kontinens, Amerika és Európa 
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vonatkozásában eltérı sajátosságokat mutat. Az európai modellre a szupranacionális 

intézmények kialakulása jellemzı, míg az amerikain a föderalista-iskola hatása érzékelhetı, 

amelynek modell értékő mintája a 13 amerikai szövetségi állam uniója (azonos nyelv, kultúra 

stb., ami Európában nincs meg). A politológiai irányzatot funkcionalizmusnak is hívják, 

mivel a funkcionális szükségszerőségek provokálják ki a nemzetközi szervezetek kialakulását, 

amelyek fokozatosan átveszik a nemzetállam funkcióit, és regionális együttmőködést hoznak 

létre (STEIGER, 1993).  

 

 Ernst B. HAAS (1964) szerint – akinek a gondolatai a neofunkcionalista iskola 

nézeteihez kapcsolódnak - az integráció, mint konfliktuskezelı mechanizmus létezik, amit 

egyezkedési folyamat révén valósít meg (diplomáciai egyezkedés, közvetítı szerveken 

keresztüli egyezkedés stb.). Véleménye szerint „…a politikai integráció folyamatának 

végeredménye egy olyan új politikai közösség létrejötte, amely fölé helyezıdik a korábban 

létezett egyes nemzeti államoknak” (STEIGER, 2003). Ezen kívül Haas megkülönbözteti a 

gazdasági és a szociológiai értelemben vett integrációt. Véleménye szerint a gazdasági 

integráció nem minden esetben vezet politikai unióhoz.  

A liberalizmus és az integráció politológiai irányzata között nincs feloldhatatlan 

ellentét: „A liberális iskola dinamikus elméletének hívei is elismerik, hogy a gazdasági unió 

fokozatában megnı az állami szabályozás szerepe, és hogy ebben a fokozatban már politikai 

kérdés is az integráció. A politológiai álláspont képviselıi pedig nem hagyják ki a 

kereskedelmi fokozatokat az integrációs fázisokból csak, mint elégtelent, mint alsóbb 

fokozatot kezelik. Mindkét iskola egyetért abban, hogy az integráció megfelelıen fejlett fokán 

az integrálódó országoknak le kell mondaniuk a nemzeti szabályozásról; csak a liberálisok ezt 

a piaci erık szabad játékával, a dirigisták a szabályozás nemzetek feletti szervezeteinek 

megteremtésével hozzák létre. Természetesen a politikai integráció létrehozásához a 

liberalizmus nem járul hozzá elméletileg, de nem is feladata, hiszen alapvetıen gazdasági 

aspektusokat vizsgál.” (STEIGER, 1993 61. o.).  

 

c. MYRDAL (2004) kiegyenlítıdés elmélete egy sajátos és összetett, sok szempontú 

integrációs elmélet, amely érinti ugyan a fenti elméleteket, mégis azoktól eltérı, sajátos 

nézıpontot képvisel. Myrdal véleménye szerint az 1914 elıtti és utáni viszonyok közötti 

különbség jóval kisebb, mint azt a liberálisok állítják.  

Felfogása szerint 1914 elıtt két gócpontja volt a nemzetközi kereskedelemnek és 

tıkemozgásoknak: egyrészt a fejlett országok között, másrészt a fejlett országok és a világ 
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többi része között. Ez azt jelenti, hogy az 1914 elıtti világ csak részben volt integrálva: a 

fejlett országok között. A világ többi része (gyarmatok, elmaradott területek) viszont kimaradt 

ebbıl az integrációból. Megfogalmazásában nem beszélhetünk gazdasági integrációról addig, 

amíg az adott gazdasági rendszer minden tagjának nincs nyitva hagyva minden lehetıség az 

integrációban való részvételre, illetve nincs azonos mértékben megfizetve minden termelési 

teljesítmény. Az integrációt globálisan képzeli el, de nem mint szabadkereskedelmi 

globalizációt.  

Szerinte, az 1914 elıtti világot is hatalmas társadalmi egyenlıtlenségek jellemezték, 

vagyis akkor sem volt integrálva. Noha sokan azt hitték, egészen az 1920-as évekig, hogy az 

volt, és hogy az integráltság helyreállítható, késıbb azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ez az 

álláspont tarthatatlan.  

 

d. A gazdaságföldrajzi szempontok egyik jeles képviselıje, Andreas Predöhl 

(STEIGER, 1993), akinek véleménye szerint a világgazdaság az egész világot átfogó, 

elsısorban cserekapcsolatokon nyugvó nemzetközi kapcsolatrendszer volt, ami a hidegháború 

évei alatt megváltozott, így a gazdasági területek a két nagyhatalom (USA, Szovjetunió) köré 

szervezıdı "tág terő" gazdasági kapcsolatokat jelentették. Predöhl szerint a 

világkereskedelem annál nagyobb, minél több az államhatár, ebben rejlik Európa 

világkereskedelmi jelentısége, ahol sok ország, így sok államhatár van. Álláspontja szerint, a 

nemzetgazdaságokat a Föld nagy gazdasági tereiben elhelyezve kell szemlélni. Felfogásában, 

a világgazdaságot egy olyan „rendszerelmélet” segítségével érthetjük meg, amely a térben 

válik érzékelhetıvé. A világgazdaság térbeli rendjében megkülönbözteti az európai, az 

amerikai (amely a világgazdaságot koncentrikusan maga felé irányítja) és a szovjet 

(államhatárokon belül zajlódó) gazdasági erıtereket (PREDÖHL, 1967). Ez a felosztás a 

hidegháború idıszakának gazdasági térszerkezetét tükrözi.  

 

2.2.3. Összegzés 

 

A bemutatott két fı integrációs iskolát nehéz összehasonlítani, mivel összefüggnek és 

kiegészítik egymást. A liberális iskola által képviselt integrációs gyakorlat az integráció 

kezdeti szakaszában lehet célravezetı, késıbb azonban szükség van olyan intézményi 

keretekre, amelyeken keresztül az integrációban résztvevı országok gazdasági és politikai 

szempontjait harmonizálják.  
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A liberális iskola a piac, a szabad kereskedelem, és a nyílt szabad verseny 

mindenhatóságát propagálja, a világgazdaságot, mint globális integrációs rendszert képzeli el, 

de nem vizsgálja a világgazdasági rendszer differenciáltságát, például egyes régiók 

elmaradottságát, vagy fejlettebb voltát, fejlıdési, fejlesztési, elmaradottsági kérdéseit 

világgazdasági szinten. Egyenlı feltételeket ígér a versenyben, de egyáltalán nem garantál 

esélyegyenlıséget is. Újra kívánja teremteni a globális integrációs rendszert, ha nem is 

közvetlenül, hiszen a nemzetközi regionalizmust, mint szükségszerő keretet ma már az 

elmélet számos képviselıje elismeri. 

A dirigizmus koncepciója a kifejlett viszonyokra épít, amelyben nem akar 

újrateremteni egy régi rendszert, hanem egy olyan közös rendszert kíván megvalósítani, mely 

a meglévı nemzeti rendszerek koordinálásával, szabályozásával mőködik és fokozatosan 

szupranacionális jellegővé válik. Ez viszont szükségszerően zárttá teszi az intézményi keretet, 

különben nem lehetne optimalizálni és harmonizálni. Közösségük gazdaságpolitikai, 

társadalmi és politikai egyeztetı mechanizmusokon, akciókon keresztül fejlıdik (STEIGER, 

1993).  

A nemzetközi regionális integrációk vizsgálatánál minden esetben fontos figyelembe 

venni azt, hogy pontosan melyik integrációról beszélünk, hiszen a világ régiói között hatalmas 

különbségeket figyelhetünk meg. Ezért a fejlett integrációs rendszerek, mint például az EU, 

nem minden régióban alkalmazható modellként, különösen a fejlıdı országok egyes 

régióiban, mint például Kelet-Afrikában és Dél-kelet Ázsiában sem. Ugyanakkor Latin-

Amerikában ebbıl a szempontból sajátos párhuzamokat figyelhetünk meg az európai 

tendenciákkal, amire jó példát találhatunk az Andok Közösség és a MERCOSUR fejlıdése 

kapcsán.  

2.3. A regionális folyamatok formái  
  

 A gyakorlatban megkülönböztetjük a nemzetközi regionális folyamatokat, valamint a 

többoldalú (multilaterális) kapcsolatokon nyugvó gazdasági - kereskedelmi szervezıdéseket. 

Ez utóbbira jó példa a WTO (Világkereskedelmi Szervezet), ami korábban GATT – Általános 

Vám és Kereskedelmi Egyezmény – néven mőködött. Egyes országok (pl. Japán) a 

multilaterális kapcsolatokat elınyben részesítik még most is az elsıvel szemben, mivel 

véleményük szerint a nemzetközi regionális folyamatok diszkriminatívek azokkal az 

országokkal szemben, amelyek nem vesznek részt abban. Például, az Európai Unióban 
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résztvevı országok diszkriminálják uniójukból azokat az országokat, amelyek nem tartoznak 

közéjük (RODRIGUEZ, 2002).  

 Egyes kivételektıl eltekintve (mint a fentebb említett Japán, vagy Latin-Amerikában 

Chile este), minden jel arra mutat, hogy a nemzetközi regionális folyamatok egyre nagyobb 

hatást gyakorolnak a világgazdaságra, szemben a többoldalú kapcsolatokon alapuló 

kereskedelmi szervezıdésekkel. Ezt támasztják alá egyrészt a WTO tárgyalásainak kudarcai, 

másrészt az 1990-es években a világ valamennyi részén aláírt több tucat nemzetközi 

regionális egyezmény. 

 A globalizáció nemzetközi kapcsolatokat meghatározó aktuális tendenciája szoros 

összefüggést mutat a nemzetközi regionális folyamatokkal. Ez az összefüggés két fı 

megközelítést feltételez. Az elsı azon alapul, hogy a globalizáció gerjeszti a nemzetközi 

regionális folyamatok kibontakozását, mivel a nemzetközi munkamegosztás, illetve a 

gazdasági terek és piacok hierarchikus rendje szükségessé válnak a sokat emlegetett "globális 

faluban". A másik felfogás szerint, a globalizáció mindent magába szippantó örvényével 

szemben, a nemzetközi regionális folyamatok védekezı mechanizmusként értelmezhetık 

(ROSAS, 2001). 

Ebben az új, globális szabályok szerint mőködı termelési, elosztói és fogyasztói 

piacon a hagyományos nemzeti piacok és piaci szereplık másodlagos, vagy harmadlagos 

jelentıséggel bírnak, s ezzel párhuzamosan növekvı szerepet kap a nemzetközi, államok 

közötti regionális folyamatok kibontakozása.   

A regionális folyamatokon belül három nagy csoportot különböztethetünk meg. Az 

elsı, az államok, vagy kormányok közötti nemzetközi regionális folyamatok (a). A második 

csoportot, az államhatárokon belüli regionális folyamatok (b), például egyes régiók, mint 

Észak-Olaszország, Wales, stb. integrációs folyamatai jelentik. Itt kell megemlítenünk azt a 

tényt, hogy a regionalizmus fenti, tág értelemben vett, nemzetközi szintet is magába foglaló 

értelmezése szintén megtalálható az általánosan elterjedt földrajzi értelemben használt 

regionalizmus meghatározásokban, amint azt LEHMANN – VUICS (1999, 211-212.o.) 

definíciója is jól tükrözi. Meghatározásuk szerint a regionalizmus „a régiókhoz, a társadalmi 

szervezıdés regionális szintjén zajló folyamatokhoz tartozó eszmerendszer, ill. 

társadalompolitikai irányzat. Magva az az álláspont, mely szerint a természeti, gazdasági, 

társadalmi, etnikai-kulturális alapokon, a közös történelmi múlt, a tradíciók és a közös 

szellemiség alapján összetartozó térségek, régiók szerepet kell, hogy kapjanak a társadalmi-

politikai folyamatok irányításában…”. Ez a definíció nyitva hagyja a lehetıséget a 

regionalizmusnak úgy a nemzetközi, mint az államhatáron belüli értelmezésére. 
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Végül az országhatárokat átszelı regionális folyamatokat említhetjük, amelyek nem 

állami szinten jönnek létre (c), például Hong Kong és Dél-Kína, vagy Szingapúr és a 

környezı szigetek között kibontakozó regionális folyamatok, de ugyanezt a típusú közeledést 

láthatjuk Mexikó északi határa mentén az USA-val (las maquiladoras). Ez utóbbi 

megközelítést a LEHMANN-VUICS (1999) által bemutatott definíció sem zárja ki, de 

MAYHEW (1997) kulturális szempontokat kiemelı meghatározása is tartalmazza az 

országhatárokat átszelı, ám nem államok között kibontakozó regionális folyamatok 

lehetıségeként.  

A fentiekbıl következik, hogy különbséget teszek a regionális földrajz és a 

nemzetközi regionális folyamatok földrajza között, és ez utóbbi keretein belül tárgyalom a 

nemzetközi gazdasági integrációk földrajzát, elméleti síkon Golobicsra alapozva munkámat 

(GOLOBICS, 2002).  

Az „a” pontban említett nemzetközi regionális folyamat két, vagy több ország között 

jöhet létre, elsısorban gazdasági vonatkozásai vannak, de túl is mutathat ezen, politikai, 

kulturális, szociális stb. téren. Ennek egy nagyon jó, minden szempontra kiterjedı példája az 

Európai Unió nemzetközi regionális folyamata, amely messzemenıen túlmutat a pusztán 

gazdasági és/vagy kereskedelmi szempontokon.  

Az államok közötti nemzetközi regionális folyamatok azonban nem új, a 20.-21. 

századhoz kapcsolódó jelenségek a világgazdaságban. A gyarmati rendszerrel összefüggı 

merkantilizmus már a 17. században a mai értelemben vett, országok között kibontakozó 

regionális folyamatoknak volt az elıfutára. Ma azonban, a korábbiakkal ellentétben az 

önkéntesség jellemzı ezekre a kapcsolatokra, továbbá annak feltételezése, hogy egy az állami 

szinten kibontakozó nemzetközi regionális folyamatba belépı országnak elınnyel jár a többi 

tagországgal történı szorosabb együttmőködés, vagyis a nemzetközi regionális folyamatban 

történı részvétel. Sıt, a 20. század második felében alakult nemzetközi regionális folyamatok 

egyik alappillére a korábbi gyarmati kizsákmányolás „megismétlıdésének” elkerülése. 

Ráadásul számos gazdasági elınyt rejtenek magukban az országok közötti regionális 

folyamatok (nagyobb piac, nagyobb kompetencia, dinamikusabb gazdasági fejlıdés, harmadik 

országokkal és/vagy regionális folyamatokkal a tárgyalási esélyek javulnak stb.).  
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2.4. Zárt regionalizmusok 

 Az államok, vagy kormányok között megvalósuló nemzetközi gazdasági regionális 

folyamatoknak (integrációknak) van egy "kirekesztı" jellege, ugyanis az adott integrációs 

folyamatban résztvevı országok között kooperáció figyelhetı meg, míg a folyamatban részt 

nem vevı harmadik országokkal szemben egy – a nemzetközi kapcsolatok elmélete szerinti –  

realista hozzáállás dominál (CARDONA, 2001). A mai nemzetközi rendszer gazdasági 

regionális folyamatainak jelentıs része a multilateralizmussal szemben, vagyis a GATT-tal, 

késıbb a WTO-val szemben bontakoznak ki, noha 1947-ben a Havannai Konferencián 

elfogadott XXIV. bekezdéssel lehetıvé vált olyan egyezmények létrejötte két, vagy több 

ország között, amelyek nem terjednek ki az egész világra. Mindez azért történhetett meg, 

mivel az USA II. világháború utáni célja az volt a GATT-al, hogy a vámok eltörlése által 

megnyissa az egyes országok piacait saját termékei számára. Ugyanakkor Európában egyes 

országok közötti kapcsolatok már megelızték a GATT 1947-es döntését, mint az 1943-as 

Londoni Monetáris Konvencióval megalakuló BENELUX (Belgium, Hollandia, Luxemburg) 

kezdeményezés, késıbb pedig a fokozatosan talpra álló európai országok 1951-tıl induló 

gazdasági együttmőködését említhetjük példaként. Ez utóbbiból kimaradt ugyan Nagy-

Britannia, de néhány évvel késıbb, 1960-ban, Nagy-Britannia közremőködése révén született 

az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény). A világ más részein található országok, 

szem elıtt tartva az európai kezdeményezés példáját és attól való félelmükben, hogy áruik 

sokkal nehezebben tudnak bejutni az európai piacra, szintén regionális egyezményeket 

kezdtek aláírni egymás között. Latin-Amerikában ebben az idıszakban született az ALALC 

(Latin-amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség, 1960), az MCCA (Közép-Amerikai Közös 

Piac, 1961), valamint a PA (Andok Paktum, 1969). Ázsiában ekkor írták alá az ASEAN-t 

(Dél-kelet Ázsiai Nemzetek Szövetsége, 1967), az OCE-t (Gazdasági Kooperáció Szervezete, 

1964) és az MCA-t (Arab Közös Piac, 1964). Afrikában hasonló tendenciák mutatkoztak: a 

CEA (Afrikai Gazdasági Közösség, 1967) és az UEAC (Közép-Afrikai Gazdasági és Vám 

Unió, 1964) megalakulásával. A csendes-óceáni térségben az FPS (Csendes-óceáni Térség 

Déli Fóruma, 1971), Észak-Amerikában 1965-ben az AP-t (Autó Egyezmény) írta alá az USA 

és Kanada (ROSAS, 2001).       

KÁDÁR Béla (1977) a fentiek közül a Latin-Amerikát érintı integrációs törekvéseket 

regionális protekcionizmusként említi, vagyis a protekcionista politikákat követı (befelé 

forduló nemzetgazdaságok) és a gazdasági érdekek egy régión belül kibontakozó 

folyamataként, ami a piaci együttmőködéssel ellentétben egy adminisztratív regionális 
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együttmőködést próbált megvalósítani. Ennek a gazdaságpolitikának a korlátai azonban rövid 

idın belül nyilvánvalóvá váltak. Például, az 1960-as években, az ALALC tagországok összes 

importja sem érte el Hollandiáét (ez elgondolkodtató, hiszen a 11 tagország 19.2 millió km²-t 

foglalt magába, szemben Hollandiával, ami mindössze 41 865 km² területen fekszik). 

Másrészt az integráció társadalmi problémái (a nagyvállalatok szerepének növekedése az 

állam kárára, gazdasági monopolhelyzetek negatív hatása, a politikai hatalom bábbá válása a 

gazdaságot kézbentartók kiszolgálására, jövedelmi különbségek egyes társadalmi osztályok 

között nıttek) sem kedveztek a gazdasági együttmőködést maguk elé célul kitőzı 

országoknak.   

Mivel ezek az elsı nemzetközi integrációs kezdeményezések a hidegháború 

idıszakában születtek, ahol a nemzetközi rendszer központi kérdései a két nagyhatalom 

közötti rivalizálástól függtek, az 1950-es évektıl az 1970-es évekig a regionális folyamatok 

próbálkozásai periférikus jellegőek maradtak. Különösen azért, mivel a két nagyhatalom, az 

USA és a Szovjetunió is megpróbálta létrehozni a saját vertikális kapcsolatokon nyugvó 

nemzetközi regionális kezdeményezését: az AÁSZ-t (Amerikai Államok Szervezetét) és a 

KGST-t (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát). Ezek árnyékában eltörpült a világ többi 

regionális folyamata és fontosságuk, mint a periféria fontossága általában, abban volt 

lemérhetı, hogy milyen mértékben kapcsolódtak be a hidegháború egyik, vagy másik 

fıszereplıjének stratégiai terveibe.  

KÁDÁR Béla (1977) jól látta az 1970-es években, hogy a regionális protekcionizmus 

mindössze a protekcionizmust „hosszabbítja” meg rövid idıre. Ugyanakkor, fejlıdési 

alternatívaként, vagyis kiútként a fejlıdı országokban a fejlesztési stratégiákat és a beruházási 

politikák koordinálását, vagyis a nemzeti és regionális tervezés összehangolását látta, hiszen 

sem a szabadkereskedelmi mechanizmusok, sem a regionális protekcionizmus nem jelentett 

hosszú távon megoldást. Ezen kívül, KÁDÁR (1977) azt vonta le következtetésül, hogy a 

fejlett országok és a fejlıdı országok közötti alapvetı gazdasági-társadalmi különbségek 

miatt az utóbbiak nem támaszkodhatnak az elıbbiek tapasztalataira. Legalább is ez volt a 

helyzet az 1960-as és 1970-es években.   

 Másrész a védıvámok csökkentését és eltörlését célul kitőzı GATT érvényben volt 

ugyan, de a mőködése bizonyos szempontból hatástalanná kezdett válni abban a gazdasági 

miliıben, ahol Japán és Nyugat-Európa egyre erısödı gazdaságát már nem védıvámokkal 

védte a határaikon kívülrıl érkezı árukkal szemben (hanem például a mezıgazdaság kapcsán 

saját termelıinek adott állami támogatásokkal).  Másik probléma volt a GATT-on belül, hogy 

egyre komplikáltabbá vált a tagországok közötti tárgyalások menetrendjének megszervezése: 
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a GATT-nak megalakulásakor 23 tagországa volt, ami az Uruguayi Kör idıszakában (1986-

1994) már több mint száz résztvevıre bıvült. Az új tagországok jórészt Afrika és Ázsia 

frissen függetlenedett országai voltak, amelyek súlyos gazdasági problémáikra próbáltak 

megoldásokat találni. Ekkor az ENSZ, 1964-ben életre hívta az UNCTAD-ot, amelyben részt 

vettek úgy a fejlett kapitalista országok, mint a szocialista és a fejlıdı országok. Fı feladata 

volt a kereskedelem és fejlıdés kapcsán felmerülı problémák megvitatása. Összességében, az 

UNCTAD egy sokkal nyitottabb fórum volt, mint a GATT, ugyanis ez utóbbiból kimaradtak a 

szocialista országok. Az UNCTAD tíz konferenciát valósított meg, melybıl a másodikon érte 

el a legfontosabb eredményt: az SGP (Általános Vámkedvezmény Rendszer) létrehozását, ami 

által a fejlıdı országok bizonyos termékei elıtt - a kedvezmények rendszerének megfelelıen 

- a fejlett országok megnyitották kapuikat. Ennek ellenére tovább mélyült a szakadék a fejlett 

és fejlıdı országok között, ami a többoldalú kereskedelmi kapcsolatokon (GATT) nyugvó 

nemzetközi kapcsolatok rendszerének krízisét tovább súlyosbította.      

2.5. Nyitott regionalizmusok 

   

Az elızıekkel ellentétben a nyitott regionalizmus nem a WTO ellen, vagy annak 

elégtelenségére adott reakcióként értelmezhetı folyamat, hanem egy olyan törekvés, 

amelynek során a benne résztvevı tagországok a kereskedelem kibontakozásának gátjait 

fokozatosan eltörlik és egy nyitott kereskedelmi rendszert hoznak létre, például kompatibilissé 

válnak a WTO-val, valamint a harmadik országokkal szembeni diszkriminációt kerülik. 

Különösen Délkelet-Ázsiára, ezen belül az APEC-re (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági 

Együttmőködés) jellemzı ez a típusú regionalizmus. A tagországok közötti laza kapcsolat, 

továbbá különbözı kultúrájú és fejlettségi szintő tagállamok együttmőködése jellemzı a 

regionalizmus e formájára. Így a résztvevı országok által alkotott integráció kizáró jellege 

nem végsı cél, hanem egy átmeneti idıszak, amíg meg nem valósítanak egy nyitottabb, 

többoldalú kapcsolatokon nyugvó kereskedelmi rendszert. A nyitott regionalizmusra 

példaként felhozott APEC egyik fı szereplıje Ausztrália, mely kontinens annak ellenére, 

hogy a nyugati civilizáció oszlopos tagjaként van számon tartva, nem képezi részét a TRIÁD 

gazdasági centrumainak (Észak-Amerika, Európai Unió, Japán; Ázsiában Japán mellett egyre 

meghatározóbb szereppel bír Kína).   

Ugyanakkor, az USA és a többi fejlett gazdasági hatalom a nyitott regionalizmust nem 

eszközként tekintik, hanem célként. Saját gazdaságuk kapcsán sok esetben megakadályozzák 
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annak megvalósulását (például a protekcionizmus egyes mezıgazdasági termékek 

importjának vonatkozásában).  

Szintén a nyitott regionalizmus kezdeti szakaszának tekinthetı a dél-amerikai 

országok között szervezıdı IIRSA (Dél-Amerikai Regionális Infrastruktúra Integrációja) 

program, ami a résztvevı országok között lehetıséget teremt a késıbbi – a kereskedelminél 

sokkal szorosabb – együttmőködésre. Fontos megjegyeznünk azt, hogy az IIRSA programnak 

mind a tíz együttmőködési „tengelye” kapcsolatban van a MERCOSUR egy, vagy több 

tagországával. Az IIRSA program 2000-re vezethetı vissza, a Brasilia Városban 

megrendezett csúcstalálkozóra, vagyis a dél-amerikai elnökök elsı találkozójára. A Fernando 

Henrique Cardoso nevével fémjelzett kezdeményezés alkalmával fogadták el az IIRSA tervet, 

ami javaslatokat és tanácsokat tartalmaz a következı 10 évre Dél-Amerika infrastruktúrájának 

bıvítésére és modernizációjára, különös tekintettel az energia, a közlekedés és a 

telekommunikáció szektorokra vonatkozóan, egy „latinamerikanista” szempontból kiindulva 

(lásd: „Bolívarizmus”” elméletét a 4. 1. pontban). A program három fıszereplıvel számol: 

állam, bankok és a magán szektor, ellentétben az „Estado desarrollista” idıszakával, amikor 

egyedüli és kizárólagos szereplı az állam volt. Ennek az új-desarrollista szemléletnek 

nevezett megközelítésnek többek között a célja olyan „integrációs és fejlıdési tengelyek” 

létrehozása, amelyek lehetıvé teszik azoknak a régióknak a gazdasági felemelkedését, 

amelyeknek nincs tengeri útjuk, amelyen keresztül elérhetnék a világpiacot, valamint 

áthidalják az Andok, az Amazonas, és Dél-Amerika más folyórendszerei által emelt 

természetes földrajzi akadályokat. Ez a regionális fejlıdés alapját is jelenti egyben, illetve az 

egyes régiók nagyobb lehetıségét arra, hogy a globalizált világpiacon jobb eredménnyel 

tudjanak részt venni. A kezdeményezés részletes szervezı elveirıl, történetérıl és 

eredményeirıl QUINTANAR és LÓPEZ (2005) munkájában olvashatunk.  

2.6. Új regionalizmusok 
 

Az „új regionalizmusok” általános jellemzıi a következıkben foglalhatjuk össze:  

- Míg az ún. régi regionális folyamatok egy kétközpontú világban születtek, addig az új 

regionalizmusok egy többközpontú nemzetközi rendszerhez köthetıek. 

- A régi regionális folyamatok kívülrıl és felülrıl, a szuperhatalmak közremőködésével 

születtek meg, az újak viszont spontán szervezıdés által, alulról, a tagországok által szervezett 

folyamatokon keresztül. 
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- A régiek egy speciális célt szolgáltak ki, míg az újak sokkal szerteágazóbbak és sokrétőbb 

funkciót töltenek be (ROSAS, 2001, 60. o.).  

Az 1980-as évekre – tehát már a globális politikai-gazdasági fordulatot, vagyis az Új 

Világrend kialakulását megelızıen –, a latin-amerikai szubkontinens országait sújtó 

adósságválság idején tovább erısödött az a meggyızıdés, hogy a zárt, importhelyettesítı 

gazdaságpolitikák nem képesek kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket egy-egy ország 

belsı szükségletei támasztanak. Ezt figyelembe véve több fejlıdı ország változtatott korábbi 

zárt, önellátásra alapozott gazdaságszerkezetén és bevezette az export orientált fejlıdési 

stratégiát. Ugyanakkor, a globalizáció negatív hatásai mellett, de lehet úgy is értelmezni, hogy 

azzal szemben, vagy sok esetben azzal párhuzamosan, valamint a multilaterális kereskedelmi 

tendenciák (lásd.: Világkereskedelmi Szervezet törekvései) megrekedésével gyakorlatilag a 

világ egész területén elkezdıdött a nemzetközi regionális folyamatok egy „új típusú” hulláma. 

Ebben a kritikus idıszakban (Uruguayi Kör, 1986-1994), válaszul a multilaterális 

kapcsolatokon nyugvó nemzetközi kereskedelmi rendszer krízisére, a következı nemzetközi 

regionális folyamatok bontakoztak ki: Afrikában a CEA (Kelet-Afrikai Közösség, 1991), a 

AMU (Arab Marghreb Unió, 1989), UEMAO (Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió, 

1994), az MCSEA (Dél- és Kelet-Afrika Közös Piaca, 1993), a CDAS (Dél-Afrikai Közösség 

a Fejlıdésre, 1992). Ázsiában a CCA (Arab Kooperáció Tanácsa, 1989). Amerikában a SICA 

(Közép-Amerikai Integrációs Rendszer, 1991), a G3 (Hármak Csoportja, 1994), a 

MERCOSUR (Déli Közös Piac, 1991), az AECA (Karib Országok Szövetsége, 1994), a 

TLCAN (Észak – Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény, 1994), az ALCCAEEUU 

(Kanada-USA Szabadkereskedelmi Egyezmény, 1989), hogy csak a legfontosabbakat 

említsük.  

  INOTAI (1994) szerint az új regionalizmusoknak a következı jellemzıit figyelhetjük 

meg: 

- Túlmutatnak a pusztán kereskedelmi szempontokon (pl. technológiák, beruházások, 

szolgáltatások, tıkeáramlás, munkaerı piaci kérdések stb. is elıtérbe kerülnek). 

- Különbözı fejlettségi szintő nemzetgazdaságokat tömörítı gazdasági 

csoportosulásokról van szó, ugyanis relatív biztonságot ad a tagországnak az 

odatartozás érzése. ROSAS (2001, 186. o.) ezt „egyenlı bánásmódnak” nevezi. 

- Az USA is bekapcsolódik ebbe a folyamatba (lásd.: NAFTA születése), annak 

ellenére, hogy éppen ez az ország volt a korábbi multilaterális gazdasági irányultság 

egyik élharcosa. 

- A nem vám jellegő korlátozásokat is képes kezelni (a GATT csak a vámok lebontására 
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törekedett). 

- Megpróbálja kitölteni azt az őrt, amelyet a nemzetközi gazdaság különbözı 

területeinek egyenetlen fejlıdése vált ki. 

- A tagországok közötti kapcsolatokat a liberális és szabadkereskedelmi elvek alapján 

fogalmazták meg és nem a korábbi protekcionizmust követve. 

 

Ezek a tendenciák természetesen nem kerülték el a latin-amerikai országokat sem, így a 

regionális folyamatok új hulláma a szubkontinens országai között is meghatározó integrációs 

tényezıvé vált. 

Az új regionalizmusok esetében a politikai-, szociális- és a kulturális szempontok, 

valamint a civil társadalmi szervezetek fontos szerepet kapnak. A régi regionalizmusok 

esetében elıtérbe kerültek az ideológiai és hatalmi törekvések is. 

Az új regionalizmusok egy olyan nemzetközi rendszerben születtek, ahol a Szovjetunió, 

mint a nemzetközi rendszer meghatározó tényezıje megszőnt létezni, illetve az USA 

gazdasági jelentısége csökkent a születı új gazdasági integrációs törekvésekkel szemben 

ugyanakkor, a felemelkedı gazdasági térségek javára. Ebben a nemzetközi légkörben már 

nem a konfliktus, hanem a kooperáció kerekedik felül sok esetben a korábban ellentétes 

érdekekkel bíró felek között (lásd EU bıvítése a korábbi „szocialista blokk” felé, a NAFTA 

megalakulása Mexikóval, a brazil-argentin ellentétek ellenére kibontakozó MERCOSUR 

folyamata, többek között). Tehát, elméleti síkon azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi 

kapcsolatok realista felfogása elmozdult a kölcsönös függıség elméletének irányába, 

legalábbis az azonos regionális folyamatban résztvevı felek között. Ugyanakkor azt sem 

szabad elfelejteni, hogy a különbözı régiók között, még a nyugati világon belül is, megmaradt 

a realista szempont (CARDONA, 2001; ROSAS, 2001). Valójában az új regionalizmusok 

kialakulása a hidegháború utolsó idıszakára és az azt követı évekre tehetı.  

A '90-es évek nemzetközi, többoldalú kapcsolatokon nyugvó kereskedelmét a következı 

szempontokkal jellemezhetjük: 

1. Az Uruguayi Kör tárgyalásainak vége (1986-1994) és a WTO születése. 

2. Regionális folyamatok megsokasodása a WTO-val szemben.  

3. Egyoldalú kereskedelmi nyitás a fejlıdı és a szocializmusból a kapitalizmusba átmenı 

társadalmakban.  

4. Kereskedelmi szempontból egyre nagyobb feszültségek a fejlett országok között 

(különösen a TRIÁD országai között), a fejlett és a fejlıdı országok között (például szociális 
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dömpinggel, vagyis gyermekmunkával vádolnak országokat, köztük Mexikót; vagy 

protekcionizmus a fejlett országok részérıl), és a fejlıdı országok között. 

5. Új témák és új korlátok vetıdnek fel a nemzetközi kereskedelemben: környezetvédelem 

(fenntartható fejlıdés kérdése), verseny politikák kérdése, munka standardok kérdése, vagy az 

a tény, hogy Japán korlátozza az országába történı közvetlen tıkebefektetéseket.  

 

Összességében, az 1990-es évek második felére válság volt megfigyelhetı a 

multilaterális és a regionális kereskedelmi folyamatokban is, köztük a MERCOSUR, az 

APEC, az ALCA stb. folyamataiban. Ennek számos konkrét gazdasági oka volt, mint a 

MERCOSUR esetében a brazil pénzügyi válság, ami negatív hatással volt az argentin 

gazdaságra is, ami következésképpen a térség valamennyi országát érintette. A paraguayi 

instabil politikai helyzet (1999-ben Luis María Argaña alelnök meggyilkolása, aminek elvi 

szerzıje Lino Oviedo generális volt, aki Menem Argentínájába szökött, végül Brazíliában 

tartóztatták le) szintén meghatározó problémája volt a térségnek; majd késıbb, 2000-2001-

ben az argentin gazdaság recessziója, ami hatással volt a többi tagországra is.  

Ma az államok között kibontakozó nemzetközi regionalizmus olyan folyamatként 

értékelhetı, mint a globalizáció és transznacionalizáció kiszolgálója, aminek sikere abban 

rejlik, hogy sokkal egyszerőbb mechanizmusokkal mőködik, mint a többoldalú kereskedelmi 

kapcsolatok. Ebben a helyzetben a WTO újrastrukturálására lenne szükség, olyan értelemben, 

hogy még inkább megszőnjenek a feszültségek (inkompatibilitás) a regionális és a 

multilaterális kereskedelmi kapcsolatok között, például a már említett XXIV. bekezdés 

speciális esetekre történı kiterjesztése által. Ugyanis, amikor két, vagy több ország 

megállapodik egy regionális folyamat részeként közös külsı vám létrehozásában, sok esetben 

döntésük azt követeli meg az egyes tagországoktól, hogy a külsı vámjaikat megemeljék és a 

megállapodott közös szintet tartsák. Jó példa erre a MERCOSUR története (lásd 4.2 pontot). 

Ezen kívül az egyes tagországok közötti gazdasági aránytalanságok, valamint a 

„kereskedelem eltérítések” további problémákat vetnek fel. Ez utóbbira jó példaként szolgál 

az, hogy az EU magas vámtarifát állapít meg a latin-amerikai országok vonatkozásában a 

banánra, hogy védje a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekrıl (vagyis egy EU 

tagországból) érkezı déli gyümölcs behozatalát. Ebben a hozzáállásban kisebb változtatásokat 

ugyan megfigyelhettünk az elmúlt évek során, lényegi lépések azonban nem történtek.  

Ugyanakkor, fontos fejlıdési irány bontakozhat ki a regionális folyamatok közötti 

kapcsolatok mélyítése által is – mint a MERCOSUR-EU, vagy az EU-ASEAN közötti 

kapcsolatok szorosabbá válása – ami újabb kihívásokat jelenthet a WTO-nak. Ez a fejlıdési 
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irány magában hordhatja a nemzetközi regionális folyamatok közötti többoldalú kapcsolatok 

kialakítását, ami az ausztráliai nyitott regionalizmus modellje szerint történhetne (lásd 

APEC). Noha, korábbi kutatásaim során készített mélyinterjúk (MOLNÁR, 2003) beszámolói 

szerint a gazdasági blokkok közötti kereskedelmi kapcsolatok sok esetben a hivatalos 

tárgyalások szünetében dılnek el, mint ahogy az EU – MERCOSUR esetében megfigyelhetı, 

ahol a hivatalos tárgyalásokon minden MERCOSUR tagország egyformán aktív tagja a 

párbeszédnek, majd a szünetekben az egyes tagországok saját érdekeik szerint próbálják meg 

elérni a legkedvezıbb feltételeket az európai féllel kibontakozó informális tárgyalások során. 

Más szóval a hivatalos tárgyalások ugyan országcsoportok között történnek, a valós döntések 

viszont az egyes országok érdekei szerint alakulnak, amelynek során a nagyobb potenciállal 

(gazdasági, kereskedelmi, kulturális stb.) rendelkezı ország erıteljesebben tudja kifejezésre 

juttatni céljait (MOLNÁR, 2003). Itt köszön vissza az a probléma, hogy ugyan egy kis 

MERCOSUR tagországnak egyedül sokkal kisebb lehetıségei vannak az EU-val való 

tárgyalások során, mint közösen más MERCOSUR tagországokkal, viszont a konkrét 

döntések meghozatalánál – a tapasztalat szerint – továbbra is Brazília és Argentína esnek 

igazán latba. Ez érthetı is, ha csak a felvevı piac nagyságát, vagy az infrastruktúra 

lehetıségeit nézzük, hiszen sokkal vonzóbb a két hatalmas dél-amerikai ország piaca, mint a 

kevésbé jelentıs kis országok által kínált kereskedelmi lehetıségek.  

Jó példa lehet még a fentiekre az ALADI (Latin-Amerikai Integráció Szövetség 

Szervezet) tevékenysége, ami a 12 tagország között meglévı kétoldalú és többoldalú 

kapcsolatokat, valamint az államok közzött kibontakozó nemzetközi regionális folyamatokat a 

többoldalú kapcsolatokkal próbálja egymással kompatibilissé tenni. Ennek eredményeként, 

2007-re az ALADI tagországok közötti kereskedelem 78%-a minden akadály nélkül, vagyis 

szabad kereskedelem formájában valósult meg.  

 

2.7. A nemzetközi gazdasági integrációk szakaszai 

 

Jelenleg a világban több mint száz, különbözı fázisban lévı nemzetközi regionális 

folyamatot ismerünk, amelyek államok, vagy kormányok között bontakoznak ki. Tartalmuk 

vonatkozásában a gazdasági és/vagy politikai irányultság érvényesül. Jelenlegi kutatásomban 

a nemzetközi regionális folyamatoknak a gazdasági karaktere meghatározó jelentıségő, 

ugyanis a nemzetközi (államok között kibontakozó) gazdasági regionális folyamatok keretén 

belül beszélhetünk a nemzetközi gazdasági integrációkról.  



 

 26 

Az integráció földrajzi fogalma a regionalizmus fogalmához hasonlóan nem minden 

esetben egyértelmő. MAYHEW (1997) nyomán földrajzi szempontból beszélhetünk 

társadalmi (a kisebbségi csoport beolvadása a társadalomba; ezt asszimilációnak is nevezik), 

horizontális, vertikális, és gazdasági integrációról. Disszertációnk szempontjából meghatározó 

jelentıségő a nemzetközi gazdasági integráció fogalma, melynek a szerzı definíciója szerint a 

végsı célja a közös piac megvalósítása a kereskedelmi akadályok leépítése által (MAYHEW, 

1997). Ezt a leegyszerősített meghatározást az alább olvasható részben, több szerzıre utalva 

tovább részletezem.   

 Egyrészt, egyetértek GOLOBICS (2002) megállapításával, miszerint jelenleg a 

világgazdaságot két egymással szoros összefüggésben lévı folyamat alakítja: a globalizáció 

és az integráció. Másrészt, a nemzetközi integráció kiváltó okai és tényezıi kapcsán 

szándékunk egy sokkal árnyaltabb kép bemutatása, ami az általános meglátásokon túl 

lehetıvé teszi a kérdéskör több szempontból történı megértését. KÁDÁR Béla (1977) 

megfogalmazásában a II. világháború után megjelenı nemzetközi gazdasági integrációk 

kialakulásának elıfeltétele volt a gazdaság fejlettségének elırehaladott foka a fejlett 

gazdaságokkal rendelkezı országokban. A szerzı ezzel nyilvánvalóan az EGK-ra (Európai 

Gazdasági Közösség) utal. Ugyanakkor, véleménye szerint, amivel én is egyetértek, a fejlıdı 

országokban tapasztalható integrációs folyamatokat nem a gazdaság fejlettsége, hanem éppen 

annak fejletlensége és a fejlıdés igénye váltotta ki, ami eltérı mechanizmusokat és vonásokat 

jelentett a fejlett országok e téren szerzett tapasztalataihoz viszonyítva.  

A fejlıdı országok között megfigyelhetı integrációs folyamatok elméleti háttere két 

egymástól lényegileg eltérı iskolában gyökerezik. A fentebb már említett „vineri”, liberális 

iskola megközelítése szerint a nemzetközi gazdasági integrációt a szabad kereskedelem, a 

piac és a nyílt szabad verseny jellemzi. Ennek értelmében a protekcionista szemlélet 

kereskedelemeltérítı hatást von maga után.  Ezzel ellentétben, a „delli” iskola éppen a 

protekcionizmus védelmében, annak hatáskörének kiterjesztését tekintette a fejlıdı országok 

között kibontakozó gazdasági integrációk hajtómechanizmusának (KÁDÁR, 1977). A 

liberális iskola szemléletének tarthatatlansága nyilvánvaló volt a fejlıdı országok 

vonatkozásában az 1950-es, 1960-as években, ahol a piaci viszonyok általános fejletlensége 

volt megfigyelhetı, tehát éppen az a tényezı, amit Viner kiindulópontként vett elmélete 

megalkotásánál (STEIGER, 1993). Az EGK tagországok között, megalakulásakor már a 

kereskedelem 30%-a egymás között zajlott, míg Latin-Amerikában az MCCA (Közép-

Amerikai Közös Piac), az ALALC (Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség) és a PA 

(Andok Paktum) esetében ez 3-9% között volt, tehát lényegesen alacsonyabb szinten, mint a 
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fejlett európai példa esetében. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a sikeres regionális 

együttmőködés az egyes tagországok fejlettségével, valamint gazdaságaik közötti 

hasonlóságokkal és különbségekkel van inkább összefüggésben, még a piaci mechanizmusok 

kibontakozása elıtt. A tagországok fejlettsége megnyilvánul az egy fıre jutó GDP 

különbségeiben is, ami Latin-Amerikában egyes országok között 5-6-szoros volt az 1960-as 

1970-es években a fıbb integrációk tagországai között, míg az EGK-ban ez jóval 

harmonikusabb képet mutatott. KÁDÁR (1977) kutatásai szerint az 1950-es és 1960-as évek 

Latin-Amerikájában úgy tőnt tehát, hogy a nemzetközi gazdasági integrációs folyamatok 

pusztán piaci mechanizmusokra történı alapozása csak felerısítette a tagországok közötti 

szakadékokat, annak ellenére, hogy a liberális iskola éppen ennek az ellenkezıjét igyekezett 

bizonyítani. Jó példát szolgáltatott erre az ALALC (Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi 

Szövetség) folyamatának korai megfeneklése.  Másrészt, KÁDÁR (1977) kitér a fejlıdı 

országok közötti integráció más buktatóira is, köztük a nemzetgazdaságok közötti 

aszimmetriák problémájára, az egy fıre jutó GDP közötti többszörös különbségekre, az 

integrálódó országok közötti szolidaritás hiányára és annak következményeire, amelyek az 

1960-as és az 1970-es évek folyamatait jellemezték. 

Elméleti szinten, az országok között kibontakozó gazdasági integráció 

intézményesített formáit – noha azoknak számos leírása és értelmezése létezik – 

RODRIGUEZ (2002) gazdasági, és KNOX-AGNEW-McCARTHY (2003) gazdaságföldrajzi 

munkái nyomán foglaltam össze. Választásom okát egyrészt a gazdaságföldrajzi és a 

gazdasági megközelítés relevanciája, valamint a szerzık által bemutatott fázisok közötti 

megegyezés indokolta. Az alábbi fázisok leírásán túl – a rendelkezésemre álló hely és idı 

keretek miatt – nem célom bemutatni az egyes szakaszok közötti ellentmondásokat, 

átfedéseket és/vagy neuralgikus pontokat (mint például az országok közötti elızetes gazdasági 

és/vagy politikai közeledés és/vagy megállapodás tartalmát, azok kapcsolatát  az alábbi 

szakaszokkal, stb.).  

1. A Kedvezményes Kereskedelmi Zóna, vagy Egyezmény (preferenciális övezet) 

RODRIGUEZ (2002) szerint a gazdasági integráció elsı meghatározó lépcsıfoka, amellyel a 

résztvevı országok az import termékekre különbözı mértékő kedvezményeket adnak egymás 

számára.  A kedvezmény lehet egyoldalú, vagy reciprok. Az Általános Vámkedvezmény 

Rendszer (spanyol rövidítése: SGP) egyes termékek exportját teszi lehetıvé, azonban más 

termékekét nem, illetve lehet Részleges Vám Egyezmény, ami kétoldalú egyezmény bizonyos 

termékek kapcsán. Ezt a kedvezményt minden termékre kiterjeszthetik, de a vámot nem törlik 

el teljesen (vagyis nem lehet nulla). Másrészt az egyezmény nem terjed ki a nem vám jellegő 
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akadályokra. A résztvevı országok továbbra is egyénileg határozzák meg a zónán kívüli 

partnerekkel megvalósuló kereskedelmi kapcsolataikat. 

2. Szabadkereskedelmi övezet, vagy zóna: általa több ország közötti reciprok 

kereskedelem minden akadálya megszőnik. A vámtarifa nulla lesz, s a vámon kívüli 

korlátokat is eltörlik. Az övezet tagországai harmadik országokkal továbbra is szabadon 

határozzák meg kereskedelmi politikájukat.  

3. Vámunió: ez megegyezik a szabadkereskedelmi övezettel, de ezen kívül a két vagy 

több tagország között megállapodás születik egy közös külsı vám elfogadására, amely azokra 

az import termékekre vonatkozik, amelyek harmadik országokból és/vagy régiókból érkeznek 

az unióba. 

4. Közös piac: szabad kereskedelem, közös külsı vám, közös termelési tényezık. Az 

áru-, a tıke-, a szolgáltatás- és a munkaerıpiac egyesítése, szabad áramlásuk biztosítása. 

5. Gazdasági unió: a közös piacon túl a monetáris, a fiskális és a makrogazdasági 

politikák egyesítése, közös pénz elfogadása, amit egy központi bank ad ki.  

6. Teljes politikai integráció: a központi bankon kívül megjelennek más 

szupranacionális intézmények, ami túlmutat egyes politikák harmonizációján. A 

szupranacionális politikai vezetés döntései kötelezı jellegőek az egyes tagországokra nézve. 

Az integráció kiterjed a külpolitikára és a katonai szempontokra is.  

A ma létezı több mint száz, államok között kibontakozó nemzetközi integrációs 

folyamat közel harmada 1989-1994 között jött létre. Annak, hogy ebben az idıszakban az 

államok és/vagy kormányok között létrejövı regionális folyamatok ilyen nagy számban 

születtek meg számos oka ismeretes, amelyeket a következı pontokban foglalhatjuk össze:  

1. Multilaterális kereskedelmi folyamatok megfeneklése (köztük az ENSZ által 1964-

tıl összehívott UNCTAD (ENSZ Konferencia a Kereskedelemrıl és Fejlıdésrıl), majd a 

GATT, ami késıbb 1995-ben hivatalosan is a WTO része lett, sem bizonyult eredményesnek 

az ún. "új protekcionizmus" megszüntetésére, amit elsısorban a fejlett országok alkalmaztak a 

fejlıdı országokkal szemben). 

2. A GATT XXIV. paragrafusának megváltoztatása, ami lehetıvé tette azt, hogy két, 

vagy több ország részvételével regionális folyamatok jöjjenek létre. Ezek különösen az 

Uruguayi Kör alatt (1986-1994) valósultak meg, amibıl az is újfent nyilvánvalóvá vált, hogy 

a multilaterális kereskedelmi folyamatok nem váltották be várt ígéreteiket.  

3. A hidegháború végével megteremtıdött egy olyan nemzetközi légkör, ahol a két 

domináns világhatalom gazdasági és politikai hegemóniájának gyengülése (majd a 
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Szovjetunió teljes szétesése), lehetıséget adott a nemzetközi regionális integrációs 

folyamatok kibontakozásának (ROSAS, 2001). 

 Végezetül, meg kell említenem RODRIGUEZ (2002) nyomán az államok között 

kibontakozó nemzetközi gazdasági integrációk három nagy „mítoszának” tarthatatlanságát, 

amellyel e sorok szerzıje is egyetért. Közülük az elsı, hogy az integráció csak szomszédos 

országok között valósítható meg a komparatív elınyök miatt (pl. szállítási költségek alacsony 

szintje). A második, hogy az integráció kizárólag homogén gazdaságú és nagyságú országok 

között mőködik jól. A harmadik, hogy csak kis taglétszám esetén bontakoznak ki a 

pozitívumai. Ha nem megyünk messzebb saját Európai Uniós tapasztalatunknál, akkor 

láthatjuk, hogy ez az integrációs folyamat ellentmondani látszik ezeknek a feltételezéseknek, 

vagy mítoszoknak. Latin-Amerika szemszögébıl a jövıre vonatkozólag több szempontból is 

értékes információt jelenthet ez a tapasztalat. 
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3. Regionális folyamatok Latin-Amerikában 

3. 1. Latin-Amerika társadalomföldrajzi meghatározása 

 

Általában a szakirodalom Latin-Amerika alatt a Río Bravo folyótól délre esı 

területeket érti, ami magában foglalja az amerikai kettıs kontinens azon országait, ahol a 

hivatalos nyelv a spanyol vagy a portugál – kisebb részben a guaraní, az ajmara, a kecsua, a 

francia, és az angol – egészen a Tőzföldig. A merev természetföldrajzi lehatárolással 

szemben, egyetértek a tágabb Latin-Amerika értelmezéssel, mely szerint kulturális földrajzi 

szempontból az Egyesült Államok déli, jórészt latin-amerikai bevándorlók által lakott területei 

is Latin-Amerikához tartoznak. Ezzel együtt a latin-amerikai kulturális nagytérség területe kb. 

20 millió km². 

A latin–amerikai nemzetközi integrációs együttmőködés kibontakozásának tárgyalását 

megelızıen az elsı fontos lépés annak meghatározása, hogy mit értünk Latin-Amerikán 

kulturális, gazdasági és szociális szempontból. CARRASQUILLA (2001) szerint geo-

kulturális szempontból, azok a területek tartoznak a latin-amerikai kultúrkörhöz, amelyeket a 

nagy földrajzi felfedezések idıszaka alatt és után meglehetısen erıs nyelvi és kulturális hatás 

érte a dél-európai új-latin nyelveket beszélı országoktól. Elsısorban Spanyolországtól és 

Portugáliától, másodsorban Olaszországtól, valamint Franciaországtól. Ezzel szemben 

található a „másik” Amerika, az angolszász, illetve az USA és Kanada francia hatást magukon 

viselı területei. Természetesen a felosztás csak elméletben ennyire egyszerő. Ugyanis a 

Karib-térség szigetvilága egy több kultúrájú régió: Kuba, Haiti és a Dominikai Köztársaság a 

„latin-amerikai kultúrkörhöz” tartozó szigetek, erıs „afro” behatással. Ugyanakkor Puerto 

Rico, illetve több kis sziget nem a latin történelmi múlt alapján meghatározott kultúrkörhöz 

kötıdik. Ez utóbbi országokban fıként az USA, az Egyesült Királyság és Hollandia jelentik a 

történelmi és kulturális hátteret, de szintén meghatározó az afrikai és az ıshonos indián 

kultúra hatása.  

A kulturális gyökerek mellett fontos szereppel bír Latin-Amerika meghatározásánál a 

Római Katolikus Egyház jelenléte és szerepe (BANGHA, 1934). Egy másik szempont, ami 

meghatározza Latin-Amerika területeit a spanyol (nagyobb részt), a portugál (Brazília) és a 

francia (Haiti) nyelv. A kevert népesség szintén jellemzıje a latin-amerikai országoknak: 

indián, európai és afrikai származású feketék keveredései, a meszticek, a zambók és a 

mulattok.  Ezeken a területeken szintén találhatók ázsiaiak, arabok, afrikai eredetőek, akik sok 
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esetben beolvadnak, keverednek a helyi, egyébként is kevert lakossággal tovább színesítve 

antropológiai szempontból az egyébként sem homogén társadalomföldrajzi képet.   

Gazdasági szempontból a gazdasági és szociális mutatók rosszabb értékei 

különböztetik meg Latin-Amerikát az angolszász-Amerika területeitıl. Vannak kutatók, 

akiknek kérdésként merül fel az is, hogy Latin-Amerika egyáltalán részét képezi-e a nyugati 

civilizációnak (ahol meghatározó jelentıséggel bír a piacgazdaság, a nyugati típusú 

demokrácia, a szabadságjogok védelme stb.) és ha igen, akkor milyen státuszban?  

HUNTINGTON (1997) részletesen elemzi ezt a kérdést, de csak ambivalens következtetést 

tud levonni: egyrészt azt, hogy Latin-Amerika a nyugati civilizáció részét képezi, mintegy 

annak sajátos „al-civilizációjaként”, másrészt önálló civilizációként említi Latin-Amerikát.   

Mások szerint, mint „távoli nyugat”-ot lehet definiálni a szubkontinenst 

(CARRASQUILLA, 2001), hiszen a duális világrend idején, Kuba kivételével, az egész 

szubkontinens, mint az USA szövetségese, a demokratikus rend ırzıje volt jelen a 

világpolitika és a világgazdaság színterén, annak ellenére, hogy korábban a diktatúrák, majd 

késıbb az alapvetı emberi jogok megsértése árnyékolta be a térség társadalmait.  

3. 2. A latin-amerikai integrációk történeti-filozófiai háttere  

 

Az amerikai kontinensen négy nagy történeti-filozófiai integrációs iskola létezik, 

amelyek a földrész országai között kibontakozó nemzetközi regionális folyamatok 

alakulásának adnak elméleti hátteret (ROSAS, 2001; MOLNÁR, 2006c). 

Közülük az egyik fontos iskola a monroeizmus, vagy más néven pánamerikanizmus, 

ami az amerikai kontinens integrációs folyamatait az USA hegemóniájával szoros 

összefüggésben, vagy abból kiindulva értelmezi. Nevét James Monroe amerikai elnökrıl 

kapta, aki 1823-ban, az európai hatalmakkal szemben hirdette meg programját, ami „Monroe 

doktrína” néven vonult be a történelembe. Ez az elv az európai nagyhatalmak hegemonikus 

törekvéseinek ellensúlyozására – ami egyben az USA déli beavatkozásainak hivatkozási 

pontját is jelentette – a következı jelmondatot tőzte napirendre: „Amerika az amerikaiaké”. 

Az évszázadok történelmi viharain átívelı tétel ma továbbra is kézzelfoghatóan van jelen az 

ALCA (Amerikai Szabadkereskedelmi Terület) folyamatában, vagy más szervezetek elméleti 

hátterében. Ezek közé tartozik az AÁSZ (Amerikai Államok Szervezete), a BID (Interamerika 

Fejlesztési Bank), a NAFTA (Észak – Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény), 

amelyeknek közös célja egy, az USA hegemóniája alatt szervezıdı amerikai, vagyis az egész 

kettıs kontinensre és/vagy Észak-Amerikára kiterjedı unió vagy gazdasági, pénzügyi és 



 

 32 

kereskedelmi ellenırzés létrehozása. Ma továbbra is aktuális ez a szempont, hiszen az inter-

kapitalista verseny részeként, az EU, illetve Japán, Kína (Ázsia), vagyis a TRIÁD USA-val 

versengı gazdasági pólusai, jelentıs gazdasági érdekekkel lépnek fel Latin-Amerikában, amit 

az USA a fent említett gazdasági folyamatokkal és szervezetekkel próbál ellensúlyozni. Ehhez 

az ideológiai alapot éppen a monroeizmus szolgáltatja.  

A kontinens integrációs folyamatait meghatározó másik ismert történeti-filozófiai 

iskola a hispano-amerikanizmus, vagy más néven ibéro-amerikanizmus, ami a spanyol és a 

portugál érdekek megtartását, vagy újraaktiválását szorgalmazza, például az OEI (Ibéro-

Amerikai Államok Szervezete), vagy a kétévente összehívott Ibéro-Amerikai Csúcstalálkozók 

által. Ennek az elméletnek az eredete a gyarmati befolyás idejére nyúlik vissza, vagyis arra a 

történelmi idıszakra, amikor Spanyolország és Portugália nem akarták elveszíteni gyarmati 

rendszerükben megszerzett pozícióikat más európai, vagy azon kívüli (USA, Japán) 

nagyhatalmakkal szemben. Spanyolországnak ez a törekvése nyilvánvalóvá vált a Chilei 

Nyilatkozat által is (1810), ami már jóval a Monroe Doktrína elıtt próbálta a spanyol 

érdekeket védeni a fentebb említett nagyhatalmak befolyásával szemben. A függetlenség 

kivívása után, 1885-ben Madridban megalakult az UI (Ibér-Amerikai Unió) azzal a céllal, 

hogy Spanyolország, Portugália és az ibér-amerikai országok közötti kapcsolatokat minden 

szinten (gazdasági, kereskedelmi, kulturális) mozdítsa elı és tegye szorosabbá.     

A harmadik fontos integrációs elmélet Amerikában a „ japánizáció”, vagy 

„ázsianizáció”, ami Japán, illetve Kína, Dél-Korea, Tajvan stb. szerepét emeli ki a 

kontinensen és az APEC (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttmőködés) által ma 

közvetlenül is érzékelhetı a hatása. Ennek a „nyitott” regionális formációnak részét képezi 

számos latin-amerikai ország is, ami által kézzelfogható a jelenléte az amerikai kontinensen, 

ezen belül Latin-Amerikában.   

Végül a negyedik történeti-filozófiai iskola a „bolívarizmus”, vagy 

latinamerikanizmus, ami a Felszabadítóról (Simón Bolívar) kapta a nevét. Eredete 

visszanyúlik az általa írt 1815-ös Jamaicai Levél-re, s az elsı próbálkozás, amely ebbıl az 

elméletbıl született, az 1819-ben alakult Nagy-Kolumbia volt (a mai Venezuela, Kolumbia, 

Ecuador, Peru és Panama részvételével), ám ez mindössze 10 éves fennállás után szétesett 

(ROSAS, 2001). Ezt az elméleti irányzatot, a MERCOSUR kapcsán részletezem jelen 

disszertáció 4. 1. pontjában.  
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3. 3. Latin-Amerika régi és új regionális folyamatai 

3.3.1. Régi regionális folyamatok Latin-Amerikában (zárt regionalizmusok) 

 

Latin-Amerika, a nyugati világ részeként a 19. század óta igényt tart saját területén 

kibontakozó nemzetközi regionális folyamatok megvalósítására. Ennek az igénynek a 

hátterében a 20. század közepétıl az a remény áll, hogy Latin-Amerika – országainak 

integrációja által – nagyobb eséllyel állhatja meg helyét a TRIÁD, vagyis a világ fı gazdasági 

centrumai által meghatározott nemzetközi rendszerben. Ezen kívül, a gazdasági integráció 

természetes érveként szolgál az a tény is, hogy ezek az országok nyelvi, kulturális, történelmi 

és társadalmi szempontból hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek a spanyol és portugál idık 

öröksége alapján, a közöttük felmerülı gazdasági aszimmetriák ellenére (KÁDÁR, 1977). 

A fentebb körvonalazott, közel két évszázados idıszakot felölelı történeti és filozófiai 

elızmények ellenére, a latin-amerikai integrációs folyamatok intézményrendszere ténylegesen 

csak a II. világháború után kezdett el kibontakozni, egy olyan történelmi-politikai 

kontextusban, ahol a romokban heverı Európa igényt tartott a latin-amerikai exportra is. 

Ugyanakkor, Latin-Amerika nem kapott egy speciális Marshall segélyt, mely tény arra 

ösztönözte a szubkontinens országait, hogy saját maguk vegyék kezükbe gazdaságaik 

alakítását. Többek között ezek a történelmi elızmények voltak azok a motivációs tényezık, 

amelyek egy „belülrıl” kibontakozó latin-amerikai integráció megvalósulásának teremtették 

meg az elıfeltételeit. Másrészt, a világpolitikai helyzet (bipoláris világrend), valamint egyes 

latin-amerikai országok politikai instabilitása szintén motiválta az USA – Latin-Amerika 

között kialakuló szövetséget (Amerikai Államok Szervezete), ami a pánamerikanizmus 

irányvonalát erısítette.  

A latin-amerikai integrációk kibontakozásának az elsı hulláma az 1980-as évek 

közepéig tartott. Több szerzı (ROSAS, 2001; BOUZAS, 2005) a korszak nemzetközi 

regionális folyamatait a „régi” jelzıvel illeti. Magyar nyelven Kádár Béla elemzéseit 

olvashatjuk errıl az idıszakról, noha ezek az elemzések nyelvezetükben nem tudtak 

elszakadni koruk egyik domináns, az akkori Magyarországon is uralkodó ideológiai 

eszmerendszerétıl. Mindenesetre világos képet adnak a latin-amerikai integrációk akkori 

helyzetérıl és „dilemmáiról” (KÁDÁR, 1977), valamint az egyes államok protekcionista 

gazdaságpolitikájára alapuló gazdaságok elégtelen voltáról és az ebbıl fakadó, vagy ezzel 
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szorosan összefüggı, szintén protekcionista nézeteket és gyakorlatot alkalmazó integrációs 

törekvések lehetıségeirıl.  

Az 1960-as években úgy tőnt, hogy a világgazdaság szempontjából kis gazdasági 

potenciállal rendelkezı fejlett országok számára a mőszaki-strukturális fejlıdést és a 

nemzetközi húzóágazatok expanziójába való bekapcsolódás lehetıségét a gazdasági 

integráció biztosíthatja. Ezzel ellentétben, a fejlıdı országokban – így Latin-Amerikában is –  

az integrációs folyamatokat nem a gazdaság fejlettsége, hanem éppen annak fejletlensége 

sürgette. Ezért a II. Világháború utáni idıszakban a nemzetközi rendszer perifériáján 

megvalósuló regionális folyamatok a fejlett országokétól eltérı vonásokat mutattak:  

"A fejlett tıkés országok integrációs folyamataival ellentétben itt nem a termelıerık 

nemzeti határokat szétfeszítı fejlettségi foka, hanem a nemzetközi gazdasági, politikai 

környezet negatívumainak erısödése, a külsı politikai-gazdasági manıverképesség 

csökkenése váltja ki a regionális együttmőködési törekvéseket." (KÁDÁR, 1977, pp. 193.) 

A latin-amerikai országokban is fontos volt figyelembe venni azt a tényt, hogy a 

piacon keresztül történı integrálódás, vagyis a vineri iskola ésszerősége megkérdıjelezhetı 

volt azokban az esetekben, amikor a piac és a kereskedelem eleve fejletlen volt. Mégis 

bizonyos esetekben éppen ezzel próbálkoztak, mint például az ALALC (Latin-Amerikai 

Szabadkereskedelmi Szövetség) esetében, hogy az egyre erısödı nemzetközi gazdasági és 

kereskedelmi rendszerben, ahol az USA mellett már Japán és az EGK (Európai Gazdasági 

Közösség) is egyre meghatározóbb szereppel bírt, Latin-Amerika országai se kerüljenek a 

világgazdaság perifériájára. Ugyanakkor más esetekben állami beavatkozást használtak fel az 

integrációs folyamat megvalósítására, mint például az Andok Paktum esetében, amely a vineri 

elmélettel ellentétben, a protekcionista szempontokra támaszkodott.  

A fejlett országok integrációja során – itt az EGK-ról van szó –  megfigyelhetı volt 

egy történelmileg már korábban kialakult külkereskedelmi együttmőködés, ami Latin-

Amerika gazdasági csoportjait alkotó országokat illetıen az alakulásuk évében nagyon 

csekély volt: az MCCA (Közép-Amerikai Közös Piac) esetében 9%, az ALALC (Latin-

Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség) tagországok között 8%, és az Andok Paktumban 

résztvevı tagországok között alig 3%. Csak viszonyításként jegyezzük meg, hogy az EGK 

alapító országai közötti külkereskedelmi együttmőködés az indulás évében már 33% volt, ami 

a gazdasági kooperáció és integráció igen elırehaladott fokáról tanúskodik. (KÁDÁR, 1977)  

Egy másik kulcsfontosságú kérdést a tagországok fejlettségi színvonala jelentette, ami 

az Európai Közös Piac országai között, annak indulásakor közel hasonló volt a GDP/fı 

viszonylatában (kivéve Olaszországot), ugyanakkor Latin-Amerika egyes országai között 5-6-
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szoros különbségek voltak megfigyelhetık az integrációs folyamatok azonos idıszakában. A 

gazdaságok közötti aszimmetriák (úgy a piac nagysága, mint a GDP aránytalansága) végzetes 

lehet a fejletlenebb tagországokra nézve, mivel ezekben az esetekben termékeny gazdasági és 

kereskedelmi együttmőködés a hasonló fejlettségő gazdasággal bíró tagországok között 

bontakozhat ki, vagyis a fejletlenebbek még inkább az integrációs folyamat perifériájára 

szorulhatnak (KÁDÁR, 1977). Az ALALC példája, amint azt késıbb látni fogjuk, pont ezt 

mutatja (HELMUT, 1975).  

Továbbá, nem csak a nemzetgazdaságok eltérı nagyságából adódóan, hanem a 

külkereskedelem aszimmetriája miatt is súlyos problémák merültek fel az elemzett idıszak 

latin-amerikai integrációi számára. Az 1960-as években Brazília társadalmi terméke 

hatvanszorosa volt a paraguayinak, negyvenszerese a bolíviainak, húszszorosa az 

ecuadorinak, és tizennégyszerese az uruguayinak. Így az a veszély állt fenn, hogy a regionális 

együttmőködés motorjává a nagy ország válik, amihez a kis országok csak, mint 

mellékszereplık csatlakoznak. Végülis ez történt. A nagy országok (itt elsısorban Brazíliáról 

és Argentínáról van szó) tudtak gazdasági szempontból „befelé” fordulni, hiszen képesek 

voltak –  legalábbis bizonyos fokig –  saját gazdaságukra támaszkodni, míg a kis országoknak 

aktív külkapcsolatokkal és hajlékony gazdaságpolitikával kellett rendelkezniük ahhoz, hogy 

részét képezzék egy-egy integrációs folyamatnak. Ennek elısegítésére Latin-Amerikában a 

fejlettebb tagországok egyoldalú kedvezményeket nyújtottak a kevésbé fejlett tagországok 

számára, ami egy sokkal bonyolultabb és összetettebb problémát vetett fel: az elosztás 

mechanizmusát (KÁDÁR, 1977).  

Hasonló problémák merültek fel a tıkeimport vonatkozásában is: a nagy ország 

részesedett nagyobb tıke importban, míg a kis országok jóval kisebb mértékben részesültek 

abból. Ha a jelenlegi MERCOSUR-ra gondolunk, akkor érthetıvé válnak ezek az 

évtizedekkel korábban is aktuális aggályok, és azt mondhatjuk, hogy ebbıl a szempontból 

nem sokat változott a helyzet a 21. század elsı évtizedében sem.   

Másrészt, az 1960-as években az elmaradottabb országok hídfıállásai lehettek 

multinacionális, vagy transznacionális cégeknek (különösen USA cégekrıl volt szó), ahonnét 

az adott integráció országait eláraszthatták termékeikkel és szolgáltatásaikkal. Ez volt a 

jellemzı az 1960-as évek elejéig Latin-Amerikára, amiért az USA bizonyos szempontból 

támogatta is a zárt, protekcionista regionális folyamatokat (vagyis a „régieket”) egészen 

addig, amíg ezeken belül is kimerültek a gazdasági lehetıségek. 

A BID (Interamerika Fejlesztési Bank) által is támogatott CEPAL (az ENSZ 

Gazdasági Bizottsága Latin-Amerika és a Karib térségre) Latin-Amerika gazdaságtörténetét a 
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nemzetközi kapcsolatok függıség elméletébıl (centrum-periféria) kiindulva négy periódusra 

osztotta:  

1. A nemzetközi piactól történı elszakadás idıszaka a függetlenség kivívása idején 1850-ig.  

2. 1850-1930-ig a kifelé történı fejlıdés idıszaka (export orientált gazdaságok). 

3. Importhelyettesítı politikák 1930-1950-ig. 

4. 1950 után a gazdasági megfeneklés idıszaka.   

 

A Raúl PREBISCH (1981) által vezetett CEPAL elemzései és a fenti 

gazdaságtörténeti felosztás konkrét gyakorlati következményeket vontak maguk után, köztük 

azt, hogy Latin-Amerika országaiban a 20. század második felében a belsı erıforrások 

felhasználása elıtérbe került, az intézményi és a gazdasági struktúrák megváltoztak, a 

munkahelyek teremtése elsırendő kérdéssé vált. Továbbá, meghatározó tényezıvé vált az 

exportösztönzés, a tervezéssel foglalkozó intézmények erısítése, a nemzetközi pénzügyi 

kooperáció, a nemzeti piacok megerısítése, valamint a latin-amerikai országok közötti 

igazságos és hatásos integrációk létrehozása. Ugyan ez utóbbit nem is sikerült hiánytalanul 

megvalósítani, de az erre irányuló törekvések évtizedeken keresztül megfigyelhetıek voltak 

(ROSAS, 2001; MELLADO, 2007). 

E változások légkörében született meg 1960-ban a 11 országot magába foglaló 

ALALC (Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség). A szervezet céljának tekintette a 

tagországok közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozását az alapítás évétıl számított 12 

éven belül, amit a Caracasi Egyezménnyel (1969) húsz évre hosszabbítottak. Az ALALC 

esetében a kereskedelmi liberalizáció csak a fejlettebb országoknak kedvezett, Argentínának, 

Brazíliának és Mexikónak, ami nemhogy elınyt jelentett volna a többi tagországnak, hanem 

tovább erısítette a folyamatban résztvevı országok gazdaságai között már korábban is 

meglévı aszimmetriákat. Ennek az lett a következménye, hogy – még az ALALC folyamattal 

párhuzamosan 1960-ban – a régió kevésbé fejlett országai létrehozták az MCCA-t (Közép-

Amerikai Közös Piac), majd kilenc évvel késıbb az Andok Paktumot (1969), ami ma Andok 

Közösség néven szerepel, már Venezuela tagsága nélkül. Továbbá, 1969-ben megszületett a 

La Plata Medence Egyezmény, 1973-ban a CARICOM (Karib Közösség), 1975-ben a SELA 

(Karibi és Latin-Amerikai Gazdasági Rendszer, lásd 1. ábra.), 1963-ban az URUPABOL 

(Uruguay Paraguay Bolívia Egyezmény) és az Amazonas Kooperációs Egyezmény (1978). 
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1. ábra: SELA tagországok (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

 

Hivatalos neve: Karibi és Latin-Amerikai Gazdasági Rendszer (SELA). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 20 millió km². 
Népesség száma: 320 millió (becsült adat 1975). 
Alapítás ideje és helye: 1975, Caracas.   
Székhelye: Caracas. 
Hivatalos nyelve: spanyol. 
Tagországok: Argentína, Bahama, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, 
Costa Rica, Kuba, Dominikai Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad és 
Tobago, Uruguay, Venezuela. 
Célja: Latin-Amerika és a Karib térség számára egy olyan koordinációs és tárgyalási 
rendszer létrehozása, amely közös stratégiákat és a pozíciók közelítését teszi lehetıvé a 
tagországok között. A latin-amerikai és a Karib térség országai közötti kooperáció és 
integráció elımozdítása.    
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A cepalista elképzelés szerint, a térség számára a gazdasági-társadalmi problémák 

megoldását egyrészt az iparosítási politikák, másrészt a latin-amerikai országok integrációja, 

vagyis egy európai mintára szervezıdı közös piac jelenthették volna. Mindezt a 

desarrollismo elméletébıl kiindulva az állam által irányított, protekcionista gazdaságpolitikán 

alapuló fejlıdés regionális szintre történı emelésének gyakorlatával próbálták megvalósítani. 

Így az integrációt, a vineri elképzelésekkel ellentétben, jórészt állami (regulációs) 

beavatkozással képzelték el az adott régió tagországainak védelmében, kivételt képezett ez 

alól a fentebb már említett ALALC, ez ugyanis a vineri elméletbıl indult ki (2. ábra). A 

regulációs elmélet egyik modell értékő példája volt az Andok Paktum, amirıl az 5.1. pontban, 

a MERCOSUR – CAN kapcsolatok fejezetbıl részletes képet kapunk. Az AP, korának 

legzártabb regionális folyamatát hozta létre, amelyet regionális protekcionizmusnak is 

nevezünk (KÁDÁR, 1977).  

 

2. ábra: ALALC tagországok 1960-1980 között. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 
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Hivatalos neve: Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség (ALALC). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 19 millió km². 
Népesség száma: 200 millió (becsült adat 1960).  
Alapítás ideje és helye: 1960, Montevideo.  
Megszőnésének ideje és oka: 1980, az ALADI életbe lépése. 
Hivatalos nyelvei: spanyol, portugál. 
Tagországok: Argentína, Brazília, Venezuela, Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Mexikó. 
Célja: Szabadkereskedelmi övezet létrehozása 1960-1972 között (késıbb ezt 
meghosszabbították 1980-ig). 
 

A várt eredmények azonban elmaradtak, és a remélt gazdasági - társadalmi változások 

félúton megrekedtek nem csak az Andok Paktum országaiban, hanem egész Latin-Amerika 

területén. Ez egyrészt tovább erısítette a latin-amerikai állampolgárok elkeseredését, ami 

sztrájkokban, tiltakozásokban, szélsıséges esetban gerilla mozgalomban nyilvánult meg, 

másrészt összefogásra ösztönözte a munkásokat, az értelmiségieket, a katolikus egyházat és 

általában a középosztályt, hogy együtt küzdjenek céljaik eléréséért, az emberi élethez méltó 

társadalom gazdasági alapjainak megteremtéséért. Minden erıfeszítés ellenére azonban a 

krízisben lévı állami szféra a legtöbb országban képtelen volt a szükséges reformokat 

végrehajtani, így az 1960-as, majd a kıolajválságoktól sújtott 1970-es években számos latin- 

amerikai országban újfent konkrét alternatívaként jelentek meg a katonai diktatúrák: Brazília - 

1964, Bolívia - 1971, Uruguay és Chile - 1973, Argentína, Peru és Ecuador – 1976.  

Természetesen ezek most sem hoztak megoldást a szubkontinens érintett országai 

számára. Sıt, késleltették a problémák megoldását, köztük a demográfiai robbanás, az 

analfabetizmus, a drogkereskedelem, az egyre zsúfoltabb metropoliszok 

elviselhetetlenségének, a munkanélküliségnek, az adósság krízisnek, a gerillaháborúknak, és a 

szegénységnek a felszámolását és végül, de nem utolsó sorban munkám központi 

gondolatmenetét képezı olyan gazdasági integrációs mechanizmusok megvalósítását, 

amelyek hozzájárulhattak volna a latin-amerikai országok valós gazdasági - társadalmi 

fejlıdéséhez.  

Az ALALC korábban már említett, nemzetközi gazdasági aszimmetriákat tovább 

erısítı hatása latin-amerikai szinten is radikális lépésekre késztette a társulásban résztvevı 

tagországok vezetıit, ami végül 1980-ban az ALADI (Latin-Amerikai Integráció Szövetség) 

megalakulásához vezetett (3. ábra). Az ALADI egyezményt a 11 ALALC tagország írta alá, 

szintén Montevideóban, majd késıbb Kuba is csatlakozott a szervezethez (1999-ben). Így, 

gyakorlatilag a jelenlegi MERCOSUR és Andok Közzösség tagországokon kívül még három 



 

 40 

ország képezi részét a szervezetnek: Mexikó, Chile és Kuba. Az ALADI megalakulásával 

egyidejőleg szőnt meg az ALALC, ugyanakkor megszületett a 20. század második felének 

Latin-Amerikájában az egyik legnagyobb hatású integrációs szervezet. Ennek fıbb elvei a 

következık voltak: gazdasági és politikai pluralizmus, folyamatos közeledés egy latin-

amerikai közös piac felé, rugalmasság az integrációs folyamat kibontakozása során, ami 

abban is megnyilvánult, hogy egyes tagországok fejlettségi színvonala közötti különbségeket 

figyelembe vette, valamint több kereskedelmi eszközt is használt a tagországok érdekeinek 

közelítésében. Az ALADI a közös piacot három mechanizmuson keresztül próbálta 

megvalósítani: regionális vámkedvezmény a tagországokból származó árukra harmadik 

országból érkezıkkel szemben; regionális egyezmények kialakításának motivációja a 

szubkontinens országai között; továbbá részleges vámegyezmények megvalósításának 

elısegítése két vagy több ország részvételével. A szervezet tekintettel van a gazdaságilag 

gyengébb tagországokra és nyitott más latin-amerikai országok belépésére is (lásd Kuba 

esete), illetve többoldalú kapcsolatokkal nyitott más integrációk felé is kiterjeszteni 

kapcsolatait. 

 

3. ábra: ALADI tagországok 1980-tól napjainkig. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 
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Hivatalos neve: Latin-Amerikai Integráció Szövetség (ALADI). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 19.5 millió km². 
Népesség száma: 350 millió (becsült adat 1980). 
Alapítás ideje és helye: 1980, Montevideó.   
Székhelye: Montevideó. 
Hivatalos nyelve: spanyol. 
Tagországok: Argentína, Brazília, Venezuela, Bolívia, Ecuador, Kolumbia, Peru, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Mexikó, valamint Kuba (1999). 
Megfigyelı országok: El Salvador, Honduras, Spanyolország, Portugália, Guatemala, 
Dominikai Köztársaság, Costa Rica, Nicaragua, Olaszország, Panama, Svájc, Oroszország, 
Románia, Kína, Dél-Korea, Japán, Ukrajna.  

 

A korábbi hibákból tanulva az ALADI az ALALC-nál sokkal kifinomultabb gazdasági 

és kereskedelmi mechanizmusokkal próbálta megközelíteni a kitőzött integrációs célokat, és 

sokkal összetettebb eszköztárat próbált meg felhasználni annak megvalósítására, hogy a régió 

országai közötti gazdasági kapcsolatokat tovább mélyítse. Ez lehetıvé tette azt, hogy az 

ALADI, mint „esernyıegyezmény” létezzen, ami azt jelenti, hogy a tagországoknak igen 

nagy teret adott abban, hogy olyan gazdasági-kereskedelmi szempontok szerint alakítsák 

Latin-Amerikán belüli kapcsolataikat, amelyek leginkább aktuálisak egy-egy tagország 

számára. Ugyanakkor, a 17 ALADI megfigyelı ország között számos európai és ázsiai állam 

is megtalálható, mely tény azt mutatja, hogy az ALADI tevékenységét más kontinenseken is 

nagy érdeklıdés övezi. A megfigyelı országok küldöttei résztvehetnek az ALADI Képviselı 

Testületének nyitott ülésein és annak szabadon használható dokumentumaihoz hozzáférésük 

van.  

Továbbá, az ALADI azokat a szabadkereskedelmi egyezményeket, vagy két- és 

háromoldalú gazdasági kapcsolatok születését is támogatta, amelyek késıbb nem az ALADI 

égisze alatt mőködtek tovább, de megvalósulásuk alapvetıen ennek a szervezetnek volt 

köszönhetı.  Így, a Latin-Amerikai Integráció Szövetség elısegítette a szubkontinens 

nemzetközi regionális gazdasági folyamatainak kibontakozását, köztük például a G 3-ét 

(Hármak Csoportja). Ezt a szabadkereskedelmi egyezményt Kolumbia, Mexikó és Venezuela 

között, az ALADI keretein belül írták alá 1994-ben Cartagenában. Célul tőzte ki a 

tagországok közötti kereskedelmet érintı vámok megszüntetését az egyezmény aláírásától 

számított tíz év leforgása alatt. Szintén az ALADI keretein belül írták alá jelen kutatásom 

tárgyát képezı MERCOSUR alapító egyezményét, továbbá az Andok Paktum újraaktiválását, 

valamint a Chile-Mexikó közötti szabadkereskedelmi egyezményt, többek között. 

A szakértık véleménye szerint ennek a „katalizátor” szerepnek két értelmezése létezik. 

Az egyik szerint az ALADI elısegítette a latin-amerikai integráció kibontakozását azáltal, 
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hogy támogatta a szubkontinens szabadkereskedelmi és integrációs kezdeményezéseit. A 

másik értelmezés szerint pont ennek az ellenkezıjét eredményezte: a Latin-Amerikán belüli 

nagyobb széttagoltságot, hiszen a különbözı nemzetközi gazdasági regionális folyamatok 

erısödése kirekesztı hatást gyakorol a nem tagországokra, és erısíti az országok közötti 

hierarchikus viszonyt, valamint tovább mélyíti a szubkontinensen egyébként sem új kelető 

megosztottságot (ROSAS, 2001). Véleményem szerint egyik, vagy másik álláspont sem 

érvényes abszolút értelemben. Inkább azt a kérdést vetik fel, hogy egy-egy idıszakban 

(gazdasági ciklusokban, válságok idején, gazdasági konjunktúra alatt stb.) melyik álláspont 

erısödött, vagy gyengült a másik rovására.   

Összességében azonban nyilvánvaló, hogy az ALADI tevékenysége nagymértékben 

hozzájárult az 1980-as évek Latin-Amerikájának regionális szinten kibontakozó 

változásaihoz, annak ellenére, hogy egy olyan történelmi kontextusban született, amely nem a 

legideálisabb nemzetközi gazdasági feltételekkel jellemezhetı. Különös tekintettel igaz ez 

Latin-Amerikára, ahol a szakértık ezekre az évekre mint az „elveszett évtizedre” utalnak, 

hiszen a térség gazdaságainak jelentıs része stagnált, vagy negatív elıjelő gazdasági 

mutatókat produkált. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú kérdésként merült fel az 

adósságkrízis kezelése, vagy a strukturális reformok megvalósítása, és csak másodlagos 

fontosságú kérdést jelentett a gazdasági integrációk megvalósítása (ROSAS, 2001). 

A bemutatott integrációs törekvéseken kívül vannak még más alternatívák is, amelyek 

jelenleg is a „régi” regionális folyamatok jegyeit viselik magukon, köztük az egyik 

legfontosabb a TCP (Népek Kereskedelmi Egyezménye), ami Evo Morales kormányának 

alternatívája (4. ábra). Egy másik kezdeményezés a Hugo Chávez által propagált ALBA, 

amelyet részletesen bemutatom az 5. 5. 5. fejezetben.  

A TCP-ben Venezuela, Bolívia és Kuba vesznek részt, és gazdaságaik 510 milliárd US 

$ GDP-t termelnek (2009-es kalkulált adat). Az egyezmény programja jelentıs részben a 

tagországok közötti segítségnyújtás és kulturális együttmőködés elımozdítása, valamint 

gazdasági kooperáció, ami számos, a kereskedelmet liberalizáló komponenst is tartalmaz. 

Jelenleg az együttmőködés kezdeti szakaszáról beszélhetünk, és a mélyebb integráció 

megvalósításához szükség lesz több gazdasági jellegő lépés megtételére.  
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4. ábra: A TCP országai. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

Hivatalos neve: Népek Kereskedelmi Egyezménye (TCP). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 2.121.491 km². 
Népesség száma: 47 millió. 
Alapítás ideje és helye: 2006, Havanna. 
Hivatalos nyelve: spanyol. 
Tagországok: Bolívia, Venezuela, Kuba.  
 

3.3.2. Új regionális folyamatok Latin-Amerikában (nyitott 
regionalizmusok) 
 

A latin-amerikai új regionális folyamatok sok esetben a már évtizedekkel korábban 

megalakult gazdasági egyezmények újragondolását jelentették, noha bizonyos esetekben, mint 

például a MERCOSUR születésével, teljesen új, korábban nem létezı integrációk kialakulását 

is eredményezték.   

Az 1982-es adósságválság nyilvánvalóan jelezte az importhelyettesítı gazdasági 

modell végét úgy nemzeti, mint regionális szinten. Latin-Amerika országai fokozatosan a 

neoliberális gazdasági és politikai modellt kezdték el alkalmazni, ami a Nemzetközi 

Valutaalap (mögötte USA érdekek) által diktált prioritásokon nyugodott, mint például az 
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exportorientált termelés, ami az adósságtörlesztés egyik eszköze volt, de amint az a 

késıbbiekben nyilvánvalóvá vált, ez sem adott minden szempontból kielégítı választ a 

felmerülı kérdésekre, különösen és elsısorban az adósságterheket viselı országok számára.  

Az említett változásokkal szoros kapcsolatban az 1980-as évek közepétıl a 

szubkontinens országai között új típusú integrációs folyamatok kibontakozásának lehetünk 

tanúi. Ez az idıszak egyrészt, mintegy a GATT és a WTO szabad kereskedelmet multilaterális 

síkon elımozdítani szándékozó törekvéseinek eredménytelenségére adott regionális szinten 

megjelenı válaszként, másrészt, a protekcionista gazdaságpolitikák talaján született 

„regionális protekcionizmusok” – mint az MCCA (Közép-Amerikai Közös Piac), vagy a PA 

(Andok Paktum), többek között – elégtelenségének elismeréseként értelmezhetı. Másrészt a 

hidegháború vége – ami a latin-amerikai országok közötti kapcsolatok enyhülését is magával 

hozta, s általa a diplomáciai, a gazdasági és a kereskedelmi közeledés feltételei váltak 

lehetıvé számukra – jelentette azt a globális kontextust, ahol az új típusú nemzetközi 

regionális folyamatok elindulhattak.  

Ebben a nemzetközi helyzetben, a MERCOSUR késıbbi születését elırevetítı 1985-

ös argentin-brazil megegyezés aláírása után (BOUZAS, 2005; ROSAS, 2001), több korábban 

aláírt nemzetközi regionális folyamat született újjá, illetve valósított meg belsı reformokat. 

Köztük meg kell említenem a PA-t (Andok Paktum), amely felvette az Andok Közösség nevet 

(CAN), de a névváltoztatás mögött az integrációs folyamat teljes újra strukturálását 

figyelhettük meg. Szintén lényeges szerkezeti változásokon ment keresztül a Karib Közösség 

(CARICOM), amelyhez két új tag is csatlakozott: Suriname és Haiti. Jelenleg 15 tagja van a 

közösségnek, és más regionális folyamatokhoz hasonlóan, az új paradigma alapján szintén 

lényegi változásokon ment keresztül az 1990-es évek során. A tagországokon kívül 5 társult 

tagország és 7 megfigyelı ország is részt vesz a folyamatban. 1997-ben a tagországok aláírták 

az I. és a II. Jegyzıkönyvet, valamint még kilenc késıbbit, amelyekkel a Chaguaramasi 

Egyezményt módosították. Ezek célja a CARICOM egységes piac létrehozása volt. Az utóbbi 

10-15 év során történt változásokkal kapcsolatban részletes információk a szervezet honlapján 

olvashatók (www.caricom.org, 2009).  

A változások szele elérte a Közép-Amerikai Közös Piacot is. Az MCCA 1985-ben 

aláírta a Luxemburgi Kooperációs Egyezményt az EGK-val, ami egyértelmően egy nyitási 

folyamatként értékelendı, majd 1990-ben új fizetési rendszert hoztak létre a csoport 

tagországai között. 1990-ben a közép-amerikai országok elnökei eltökéltségüket fejezték ki az 

integrációs folyamat és annak intézményeinek újrastrukturálása, reformja és újra aktiválása 

mellett. 1993-ban a tagországok újfent szabad kereskedelmi egyezményt írtak alá egymás 
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között, ami a legtöbb árura kiterjedt, valamint a pénzforgalomra is hatályos volt, továbbá az 

állampolgárok szabad mozgását is biztosította a tagországok között. Nicaragua – sajátos 

belpolitikai és gazdasági helyzetére tekintettel – azonban egyéni bánásmódban részesült. 

1995-tıl az MCCA valamennyi tagországa a Világkereskedelmi Szervezet tagjává vált. 1997-

ben megreformálták az MCCA intézményrendszerét (a SICA, vagyis a Közép-Amerikai 

Integrációs Rendszer által, amelyet 1995-ben Tegucigalpában hoztak létre és Panama is 

tagjává vált), valamint nyitottak Belize, a Dominikai Köztársaság és Panama felé is, mint 

potenciális tagországok irányába. Az 1990-es években a kereskedelem fellendülésérıl 

olvashatunk adatokat a SICE (Külkereskedelmi Információs Rendszer) honlapján. A 

tagországok fı kereskedelmi partnere továbbra is az USA maradt (az összes 

külkereskedelembıl kb. 45%-os részesedéssel), Latin-Amerika országaiba az export 27%-a 

irányult. A NAFTA születésével azonban az MCCA tagországok Mexikóval szemben 

veszítettek jelentıségükbıl, mint az USA kereskedelmi partnerei (ROSAS, 2001).   

A fenti változások mellett, vagy azokkal párhuzamosan Latin-Amerikában számos 

kétoldalú szabadkereskedelmi egyezmény született, amelyet az 1. táblázat részletesen mutat 

be. 

1. táblázat. 1990 – 1994 között megkötött szabadkereskedelmi egyezmények  
Latin-Amerikában és a Karib-térségben. 

Egyezmény Év Egyezmény Év 

1. Argentína - Brazília 1990 14. Brazília - Peru 1993 

2. Bolívia – Uruguay 1991 15. Mexikó - CARICOM 1993 

3. Argentína - Kolumbia 1991 16. Mexikó – Costa Rica 1994 

4. MERCOSUR 1991 17. Bolívia - Brazília 1994 

5. Chile – Mexikó 1991 18. Mexikó - Bolívia 1994 

6. Chile – Argentína 1991 19. Chile - Bolívia 1994 

7. Argentína – Bolívia 1992 20. Chile - Ecuador 1994 

8. Bolívia – Peru 1992 21. Kolumbia – Venezuela – 

Mexikó (G 3) 

1994 

9. Argentína – Venezuela 1992 22. Venezuela - CARICOM 1994 

10. Argentína – Ecuador 1993 23. Kolumbia - CARICOM 1994 

11. Bolívia – Chile 1993 24. Brazília - Venezuela 1994 

12. Chile - Venezuela 1993 25. Bolívia - Paraguay 1994 

13. Chile - Kolumbia 1993   

Forrás: SELA, in.: ROSAS (2001,184.o.) 
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ROSAS (2001) szerint ezek a kétoldalú, vagy többoldalú (például a G 3) egyezmények 

konkrétan a NAFTA születésére adott válaszként értelmezhetıek, amelyek ugyanakkor az 

exportáruk vonatkozásában fellépı sok „egyedi elbírálás”-sal együtt gyengítették az ALADI-

t. Másrészt a CEPAL értelmezése szerint a „nyitott” latin-amerikai regionalizmusok 

folyamata a szubkontinens országai közötti kölcsönös függıséget erısítette 

vámkedvezményeket tartalmazó integrációs egyezményekkel és politikai döntésekkel, 

amelyeknek a célja az volt, hogy a szóban forgó országok versenyképességét növelje, 

valamint egy nyitottabb és átláthatóbb nemzetközi gazdasági kapcsolati rendszert hozzon létre 

(MELLADO, 2007). 

Ugyanakkor a kibontakozó kereskedelmi folyamatok nem minden probléma nélkül 

valósultak meg. A kedvezményes vámövezeteket létrehozó regionális folyamatok kritikái 

között említhetjük, hogy a transznacionális vállalatok és a tıkeáramlás, amelyek központjai a 

fejlett és a gazdasági, valamint a pénzügyi hatalommal bíró országok voltak, fıszereplıvé 

váltak és tovább erısítették a „két Amerika” országai közötti gazdasági erıegyensúly 

eltolódását (gazdasági diszkriminációt). Másrészt, az újonnan alakuló preferenciális 

vámövezetek továbbra is magukban hordoztak egy önellentmondást: „nyitást” hirdettek, 

miközben egyoldalú feltételekhez kötött engedményeket adtak a tagsággal nem rendelkezı 

harmadik országoknak, vagyis a diszkrimináció továbbra is megmaradt irányukban. Így a 

harmadik országgal szembeni diszkriminatív attitőd továbbra is meghatározó tényezı maradt. 

Összességében ezek a politikák tovább erısítették a latin-amerikai országok alávetett 

pozícióját a nemzetközi pénzügyi központokkal szemben; valamint a regionális piacot a fejlett 

országok pénzügyi és kereskedelmi expanziós területévé változtatták. Így tovább erısödött a 

világgazdaság rétegzıdése, a már korábban említett TRIÁD meghatározó szerepvállalásával 

(TÓTH, 2002).   

Ebben a nemzetközi rendszerben bontakoztak ki Latin-Amerikában a nyitott 

regionalizmusok, köztük a sort elindító és jelenleg a legfontosabb, valamint értekezésem 

tárgyát képezı MERCOSUR is. 
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4. A Déli Közös Piac (MERCOSUR)  

Az utóbbi két évtizedben a Déli Közös Piac (Mercado Común del Sur, rövidítve 

MERCOSUR), az észak-amerikai NAFTA (Észak–Amerikai Szabadkereskedelmi 

Egyezmény) mellett az amerikai kettıs kontinens második legfontosabb nemzetközi 

gazdasági blokkja, az elıbbitıl földrajzilag és kulturálisan igen távol esı Dél-Amerikában. A 

gazdasági integráció tagországai Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Venezuela. Célja, 

a tagországok közötti szabad kereskedelem, valamint a javak, az állampolgárok és a tıke 

szabad áramlásának elımozdítása. Ezen kívül, a tagországok célul tőzték ki az egymás közötti 

és a társult országokkal mélyebb politikai integráció megvalósítását, valamint a kulturális 

kapcsolatok mélyítését. Az egyezményhez társult országok: Bolívia, Chile, Ecuador, 

Kolumbia és Peru, valamint egy megfigyelı ország van jelen a folyamatban: Mexikó. A 

MERCOSUR összesen kb. 13 millió km² területen fekszik. 2009-es adatok alapján a lakosság 

száma kb. 230 millió fı, GDP-je 3.009 milliárd US $ (2009). Hivatalos nyelvei a spanyol és a 

portugál. 

4.1. A Bolívarizmus, a MERCOSUR történelmi-filozófiai alapja  

A bolívarizmus, vagy más néven latinamerikanizmus elméletének kezdeti célkitőzése 

az volt, hogy a latin-amerikai országok az európai hatalmaktól és az USA-tól függetlenedve 

egy latin-amerikai uniót hozzanak létre a 19. század elsı felében. Ennek közös forrása a 

kulturális hasonlóságok, történelmi gyökerek és politikai problémák voltak, amelyek lehetıvé 

tették a latin-amerikai országok egy cél érdekében történı gondolkodását, összefogását és 

cselekvését. Ráadásul együtt sokkal nagyobb esélyük volt – és jelenleg is van – megfelelı 

válaszokat adni azokra a kihívásokra, amelyeket az egyre inkább globalizálódó világgazdaság 

támaszt, vagyis a közös latin–amerikai érdekek mellett történı kiállásra.  

A MERCOSUR-nak, mint latin–amerikai regionális folyamatnak a történeti–filozófiai 

eredete tehát a bolívarizmus elméletében keresendı, noha a MERCOSUR-on kívül a 20. 

század során számos olyan kezdeményezést figyelhettünk meg, amelyek ebbıl a filozófiai és 

történelmi forrásból erednek, köztük a következıket említhetjük meg: ALALC, ALADI, 

CEPAL, G3, MCCA, PA, PARLATINO (ROSAS, 2001).  

 Történelmi szempontból az elmélet eredete az európai nagyhatalmaktól való 

függetlenedés idıszakára vezethetı vissza és konkrét kapcsolata van a „Felszabadító”, Simón 

Bolívar személyével, aki a Jamaicai Levélben (1815) kiemelte annak fontosságát, hogy az 
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újonnan született köztársaságok uniója létfontosságú ahhoz, hogy megfelelı választ tudjanak 

adni azokra a kihívásokra, amelyekkel az akkori nemzetközi rendszerben szembesültek. Ez 

különös hangsúlyt kapott egy olyan történelmi kontextusban, ahol „A függetlenségi harc 

inkább nevezhetı a pragmatikus angol liberálisok szította polgárháborúnak, mint a dél-

amerikai nép akarata szülte függetlenségi vágy radikális megnyilvánulásának” (EÖRDÖGH, 

2008). Noha, a Nagy Kolumbiai Föderáció rövid idın belül szétesett, de Bolívaron kívül, 

számos elméleti szakember és politikus kapcsolódott ehhez a teóriához, akik között ki kell 

emelnünk José de San Martínt, aki Santiagóban 1818–ban jelentette be a perui népnek azt, 

hogy Latin–Amerika népeinek szükségük van az egymás közötti állandó szövetségre és 

föderációra. Ezen kívül beszélt arról is, hogy szükség van egy általános kongresszusra, 

melyben képviseltetik magukat Chile, Peru és Río de la Plata Egyesült Tartományai. 

Gondolatát Bernardo O'Higgins is támogatta. 1824–ben Bernardo de Monteagudo jelentetett 

meg egy tanulmányt arról, hogy szükség lenne a nemzetek amerikai ligájának 

megteremtésére. Ez a liga a függetlenségen, a békén és a kontinens összes országának 

képviselıit magába foglaló győlésen alapulna, vagyis a politikai szempont kapott volna 

nagyobb szerepet abban. A chilei Juan Bautista Alberdi egy másik úttörı személyisége volt a 

latin–amerikai integráció gondolatának. 1844–ben írt Memoria címő mővében javasolta egy 

spanyol-amerikai gazdasági közösség megalakulását. Domingo Faustino Sarmiento az 

Argirópolis címő munkájában írt a Río de la Plata Konföderációjáról, mellyel Paraguay és az 

Argentin Köztársaság közötti szövetség megszületését próbálta elımozdítani. A konföderáció 

fıvárosa Argirópolis, neve pedig Dél–Amerikai Egyesült Államok lett volna (ROSAS, 2001).   

 Mariano Pelliza szintén egy latin-amerikai általános nemzetgyőlésrıl álmodott, ami 

a nagy “latin–amerikai család” fórumát jelentette volna. Fontosnak tartotta az európai 

nagyhatalmaktól való eltávolodást és Latin–Amerika államai közötti gazdasági integráció 

megvalósítását, ami egységet teremtett volna a mértékegységek használatában, valamint a 

külsı vámok vonatkozásában is. Francisco Seeber, hét latin-amerikai ország számára javasolt 

egy német mintára szervezıdı Zollverein–t (vám egyezményt). A tagországok Argentína, 

Brazília, Chile, Uruguay, Peru, Bolívia és Paraguay lettek volna. Figyelemre méltó, hogy 

jelenleg jórészt pont ezek az országok a tagjai, vagy társult tagjai a MERCOSUR–nak. Víctor 

de Valdivia a latin–amerikai országok közötti egy “tört” vámuniót képzelt el, amely két 

részbıl állt volna. Az egyik blokkot alkották volna Argentína, Chile, Uruguay, Paraguay és 

Bolívia. A másikat a volt Nagy–Kolumbia országai, Mexikó és Közép–Amerika. Véleménye 

szerint Brazília képes volt önmagát fenntartani, ezért nem volt szüksége arra, hogy a két blokk 

valamelyikébe integrálódjon. A szerzı megemlíti azt is, hogy az észak–amerikai országok is 
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létrehozhatnának egy ilyen jellegő gazdasági blokkot. Federico Pinedo már 1927–ben 

javasolja a déli országoknak, de különösen Argentínának, illetve északon az USA–nak, hogy a 

szomszédjaival közösen hozzanak létre vámuniót (ROSAS, 2001).   

 Ezzel azonban nincs vége a listának. A fenti latin-amerikai politikusokon, gazdasági 

szakembereken és gondolkodókon kívül meg kell említenünk a nevét a szubkontinensen 

korábban mőködı teoretikusoknak, mint az integrált és egyesült Latin–Amerika ötletének 

legfontosabb képviselıit: Carlos Ibañez del Campo, Darío Urzúa, Antonio Planet, Carlos 

Saavedra Lamas, L.V. de Abad, Honirio E. Roigt, José Vasconcelos, Enrique Gil és Ricardo 

Pillado (ROSAS, 2001).  

4.2. A MERCOSUR fejlıdése 

4.2.1. Elızmények (1985-1991) 

Az ALALC teljes kudarca, majd az ALADI-nak, a korábbiaktól eltérı integrációs 

módszereket alkalmazó próbálkozásai közepette reményteli kezdeményezéseknek lehetünk 

tanúi az 1980-as évek Latin-Amerikájában. A hidegháború, valamint a nemzetközi 

kapcsolatok realista szemléletének enyhülése magával hozta a kommunizmus „rémképének” 

gyengülését, ami háttérbe szorította a régió két legnagyobb országának – Argentína és 

Brazília – katonai kormányait és lehetıvé tette azt, hogy a korábbi feszült külpolitikai 

kapcsolatokat egy kooperatív szemlélet váltsa fel. A radikális globális politikai változások 

megteremtették annak a feltételét, hogy a két nagy dél-amerikai ország, Argentína és Brazília 

közeledni tudjanak egymáshoz. Így, a MERCOSUR születésének közvetlen elızményét az 

Argentína és Brazília között aláírt 1985-ös Iguazú Akta jelentette, amelyben a két dél-

amerikai nagyhatalom egy gazdasági kooperációs keretegyezményben állapodott meg. Az 

Aktát José Sarney és Raúl Alfonsín államelnökök írták alá. Az egyezmény kezdeti célja a két 

ország közötti gazdasági, politikai és katonai rivalizálás megszüntetése volt, a fokozatos és 

kiegyensúlyozott kölcsönös kereskedelmi nyitás, valamint ipar és technológiafejlesztés, 

amelyek által egy késıbbi közös piac és a „déli tölcsér” országai között kialakuló szorosabb 

együttmőködés koordinátái körvonalazódtak. A két ország államfıje egyetértett abban, hogy a 

diplomáciai-politikai közeledés lehet a kezdeti fázisa a dél-amerikai országok közötti 

integrációnak (SOSA, 2008). Ezzel, 1985-tıl megkezdıdött egy politikai szintő közeledés is, 

az ún. PICAB-on (Argentin – Brazil Kooperációs és Integrációs Program) keresztül, 

amelyben kijelölték a következı öt év kulcsfontosságú kérdéseit és a közeledés metodológiai 

lépéseit egy jövıbeli integráció megvalósításának céljával. A politikaival párhuzamosan a 
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gazdasági közeledés fokozatos volt és szektoronként történt, azzal a céllal, hogy mindkét 

ország ipara fejlıdjön, különös tekintettel a tıkejavakra.  

5. ábra: Az Iguazú Akta (1985) országai: Argentína és Brazília.  
(Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

Tehát a MERCOSUR integráció elızményeit 1985 – 1990 közötti idıszakban 

jelölhetjük meg. Ebben az intervallumban Argentína és Brazília között egyrészt a 

diplomáciai-politikai, a vállalkozói és a kulturális kapcsolatok mélyítése játszott fontos 

szerepet, másrészt a kölcsönös bizalom kiépítése és annak a szempontnak a megerısítése, 

hogy az atomenergiát egyik fél sem használja háborús céllal.  

A két ország között aláírt egyezmény jellegére vonatkozóan ellentétes vélemények 

bontakoztak ki. GRATIUS (2008) szerint az EU-hoz hasonlóan a MERCOSUR eredete is 

politikai jellegő volt az Argentína és Brazília között megkötött kormányközi egyezménnyel: 

ennek motivációja a két dél-amerikai ország közötti politikai és fegyverkezési rivalizálás 

megszőntetése volt. Késıbb, a kormányközi politikai konszenzus elérése után kezdtek el 

erısödni a két, majd késıbb négy szövetséges ország közötti kereskedelmi szálak és 

gazdasági együttmőködés. Ezzel ellentétben SUÁREZ MARIN (2007) a politikaival szemben 

már a kezdeti lépésektıl a gazdasági szempontokat emeli ki a MERCOSUR integrációs 

folyamat kapcsán.   
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Meggyızıdésem szerint nehéz kizárólag egyik vagy másik (politikai vagy gazdasági) 

szempontot abszolút magyarázatként használni a MERCOSUR születése kapcsán. Inkább 

beszélhetünk a két ok együttes, ugyanakkor váltakozó intenzitással való jelenlétérıl az 

integrációs folyamat kezdeti lépéseinél, majd a kibontakozása során is. 

Az integrációs folyamat közvetlen elızmények részét képezte az 1988-ban Argentína 

és Brazília között megkötött TICD (Fejlıdés, Kooperáció és Integráció Egyezmény), amely 

célul tőzte ki a következı tíz év során a két nemzet között minden vám és nem vámjellegő 

akadály megszüntetését, ami lényegében megfelelt egy szabad kereskedelmi övezet 

létrehozásának. Majd ennek folyományaként egy Binacionális Közös Piac (a javak, és a 

szolgáltatások szabad áramlása; a vám-, a fiskális-, a pénzváltási-, a mezıgazdasági-, az ipar-, 

valamint a pénzpolitikák koordinációja, többek között) megvalósítását. Ekkor az integrációt 

szektoronként képzelték el, lépésrıl lépésre, ami késıbb a közös piac megalakulásához vezet 

majd. Ezzel a lépéssel a gazdaságok közötti aszimmetriák megszüntetését is célul tőzték ki, 

ugyanakkor a világgazdaság újabb kihívásait sem hagyták figyelmen kívül, így az egyezmény 

születése új kritériumokat fektetett le az USA-val és az EU-val kibontakozó kapcsolatok 

vonatkozásában is, valamint megváltoztatta a Dél-Amerikán belüli geopolitikai egyensúlyt. 

Ebben az idıszakban a leendı MERCOSUR politikai-gazdasági tengelyét az Argentína-

Brazília közötti stratégiai kapcsolat jelentette, ugyanakkor, az integrációs folyamat politikai-

gazdasági vonatkozásai szorosan összefüggtek – és a 21. századra egyre inkább összefüggnek 

– a globalizált világ eseményeivel.  

Az 1982-es Falkland-Malvin-válság után Brazília – Argentína és Uruguay 

támogatásával – az ENSZ Általános Közgyőlésén javasolta az Atlanti-óceán déli részének 

demilitarizálását és egy béke és kooperációs zóna létrehozását. A ZPCAS-t (Dél-Atlanti Béke 

és Kooperációs Zóna) 1986-ban 24 afrikai és latin-amerikai ország hozta létre az Atlanti-

óceán déli térségében. Ez a nemzetközi politikai közeledés a béke eszméjét, a tagországok 

közötti gazdasági, kereskedelmi együttmőködést, a tudományos és technikai kooperációt, 

valamint politikai-diplomáciai jellegő kezdeményezéseket tette kézzelfoghatóvá (SOSA, 

2008). Ugyanakkor ZPCAS tovább erısítette a formálódó Déli Közös Piac országai közötti 

bizalmat.  

Az integráció elızményeinek utolsó akkordjaként, a két ország (Argentína és Brazília) 

1990-ben aláírta a Buenos Airesi Aktát, melyben a közös piac megvalósítását 1995-re hozták 

elıre, amelyet a kereskedelem folyamatos és automatikus liberalizációjával és egy közös 

külsı vám létrehozásával szándékoztak megvalósítani.  

Az Akta aláírása után fél évvel, közös megegyezéssel, újabb három országot hívtak 
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meg, hogy társuljanak az egyezményhez: Paraguayt, Uruguayt és Chilét, amivel ötre 

emelkedett a potenciális tagországok száma. Valójában Uruguay már korábban is aktívan 

részt vett a projekt tervezetben, ám Paraguay továbbra is az 1980-as évek végéig tartó 

diktatúra utóhatásaitól szenvedett. A hivatalos meghívás után azonban Paraguay és Uruguay 

is aláírta az egyezményt. Chile – az országban 1973-tól uralkodó belpolitikai helyzet miatt 

folyamatosan – elhatárolódott a szomszédos országokkal történı mélyebb politikai 

kapcsolatoktól és a velük kibontakozó szorosabb gazdasági és kereskedelmi 

együttmőködéstıl. Ennek a tendenciának képezte részét az is, hogy 1976-ban kilépett az 

Andok Paktumból. A Chile – MERCOSUR kapcsolatok alakulásáról részletes elemzés 

olvasható jelen disszertációm 5. 2. pontjában. 

4.2.2. Az „aranykorszak” (1991-1998) 

A MERCOSUR tulajdonképpeni születése 1991-re tehetı, az ALADI 

„esernyıegyezmény” (ROSAS, 2001) keretein belül aláírt Asuncióni Egyezménnyel, 

amelyhez újabb két dél-amerikai ország – Uruguay és Paraguay – is csatlakozott. Az 

egyezményben lefektetettek szerint, a korábbi szektoronkénti, lépésrıl lépésre történı nyitás 

módszerét felváltotta a neoliberális kereskedelmi „nyitási” hullám megvalósítása, amely 

Carlos Menem (argentin) és Fernando Collor de Mello (brazil) államelnökök nevéhez 

főzıdött. Az egyezményt aláíró országok elkötelezték magukat a Kereskedelmi Nyitási 

Program, a Közös Külsı Vám, a makrogazdasági és egyes gazdasági szektorok politikáinak 

összehangolása (közös piac), valamint egy állandó intézményi struktúra megvalósítása 

mellett. Gyakorlatilag e célokat – amelyek megfeleltek a Washingtoni Konszenzus által 

megfogalmazott tíz pontnak (GENEYRO-VÁZQUEZ, 2007) – a tagországok 1995-ig 

szándékoztak megvalósítani úgy, hogy a nem vám jellegő korlátozásokat is eltörlik és a 

Kereskedelmi Nyitási Programban megnevezett termékeket védelemben részesítik. A 

kereskedelmi tarifák eltörlése és a közös külsı vám megvalósítása csak részben sikerült a 

tervezett évre, vagyis 1995-re. Ebben az évben a közös külsı vám az import termékek 85%-át 

fedte le, aminek kapcsán a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak a MERCOSUR 

tagországok között, hiszen ez a terület is az integrációs folyamat „érzékeny” pontjai közé 

tartozik. Ezért a közös külsı vám megvalósítására egy „konvergencia” idıszakot jelöltek ki, 

ami alatt a „nemzeti kivételek” és a „szektoronkénti kivételek” listájának termékei még nem 

vettek részt a közös külsı vámban. CARCIOFI (2007) szerint 2007-re Argentína és Brazília 

100 ilyen termék egységgel rendelkezett (1,1%), Uruguay 225 termék egységgel (2,4%), 

Paraguay 649-el (7%). A legérzékenyebb szektoronkénti kivételeket, amelyeket a tagországok 
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nem szándékoztak a közös külsı vám részévé tenni, a tıke javak, valamint az informatikai és 

telekommunikációs termékek jelentették.  

Az 1991-es egyezménnyel születı MERCOSUR négy alapító tagországa számára már 

az aláírást követı néhány héten belül javultak a harmadik országokkal és/vagy gazdasági-

kereskedelmi szervezetekkel szembeni tárgyalási feltételei és esélyei (lásd. Európai Unióval, 

Mexikóval, Dél-Afrikával, Kínával, Indiával, NAFTA-val, ALCA-val, WTO-val kibontakozó 

kapcsolataikat). Ezt a tényt egészen konkrétan alátámasztja az is, hogy a tagországok 

képviselıi az Asuncióni Egyezmény aláírása után néhány héttel Brüsszelbe utaztak, hogy az 

EU-val hivatalosan is megkezdjék a tárgyalásokat a kedvezményes kereskedelmi feltételek 

lefektetése céljával. 

Az egyes tagországok Dél-Amerikán belüli kapcsolatai vonatkozásában is több kényes 

szempont merült fel. Az argentin külpolitikában nyilvánvaló volt a MERCOSUR szerepének 

fontossága, ugyanakkor Argentína Dél-Amerika többi országával különbözı minıségő 

kapcsolatokat ápolt: a MERCOSUR tagországok után sorrendben Chile, Bolívia, és Ecuador 

jelentısége kiemelkedı volt számára. Kevésbé volt fontos Kolumbia és Peru, valamint 

Guyana és Suriname. A kontinensen Argentína geopolitikai jelentısége jóval kisebb, mint 

északi szomszédjáé. Geopolitikai és gazdasági szempontból Paraguay és Uruguay Dél-

Amerikán belüli jelentısége elenyészı volt és ma is az, ami abban is nyilvánvalóvá válik, 

hogy a két ország folyamatosan követeli a MERCOSUR tagországok közötti, számukra 

kedvezıtlen aránytalanságok megváltoztatását. Ugyanakkor a két kisebb tagország egy olyan 

integrációs folyamat részévé vált, amelynek jelentısége jóval túlmutatott Dél-Amerika 

határain. Brazília aránytalan dominanciája (akár a népesség, vagy gazdaságának méreteit 

tekintve is) nyilvánvaló a többi tagországhoz viszonyítva.  

Ezért, noha az 1991-1998 közötti idıszak a MERCOSUR dinamikus fejlıdésének 

intervallumaként ismeretes, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy e gazdasági és 

kereskedelmi konjunktúra idején is meg voltak azok a problémák, amelyeket a mai 

MERCOSUR továbbra sem képes maradéktalanul megoldani.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

6. ábra: A MERCOSUR négy tagországa 1991-2006 között.  
(Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

4.2.3. A krízis idıszaka (1999-2002) 

1999-tıl a MERCOSUR gazdasági fejlıdésében visszaesést figyelhettünk meg, amely 

a 2001/2002-es argentin pénzügyi összeomlásban érte el a mélypontját (MOLNÁR, 2006a). 

Nyilvánvalóvá vált, hogy az 1990-es évek neoliberális integrációs modellje – aminek 

tulajdonképpen a MERCOSUR 1991-es születése is köszönhetı volt – tarthatatlan. Az 

elızetes várakozásokkal ellentétben a „brazil-argentin tengelyen” nyugvó MERCOSUR nem 

a tagországok „egymást kiegészítı”, hanem az egymással versengı integrációs gyakorlatát 

erısítette (pl. az élelmiszeripar, autógyártás, cipıgyártás, faipar, hogy csak néhányat 

említsünk).  

Ez a kudarc újfent a korábbi „cepalista” befelé forduló importhelyettesítı modell 

alkalmazásának lehetıségét erısítette (GRATIUS, 2008). E szerint a MERCOSUR, mint az 

új-desarrollista elmélet szerint kibontakozó integráció csak úgy volt elképzelhetı, ha a 

tagországok belsı piacaik megerısítésére alapozzák gazdasági fejlıdésüket. Ez konkrétan a 

következıket jelentette: a termelés tisztán regionális és nemzeti tényezıinek, a saját 

kifejlesztéső technológiáknak és az idegen technológiáknak az adott országok termelési 
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feltételeihez történı alkalmazásának, valamint a hagyományos partnerekkel kialakult 

gazdasági kapcsolatok átalakításának adtak teret a korábbi gazdaságpolitikák szemlélete 

helyett. Majd csak az elızıek megvalósítása után, mintegy „másodsorban” fektettek 

hangsúlyt az új piacok felé történı nyitásra. Korábban, a CEPAL elképzelése szerint, a térség 

számára az 1950-es és 1960-as években a gazdasági-társadalmi problémákra a megoldást 

végsı soron a latin-amerikai országok integrációja, vagyis egy európai mintára szervezıdı 

közös piac jelenthette volna. Ezen elképzelés mögött a desarrollismo gondolata állt, vagyis az 

állam által irányított, protekcionista gazdaságpolitikán alapuló fejlıdés regionális szintre 

történı emelésének gondolata.  Így az integrációt, jórészt a vineri elképzelésekkel ellentétben, 

állami (regulációs) beavatkozással képzelték el az adott régió tagországainak védelmében. Az 

1990-es évek végétıl ez az elméleti megközelítés – a neoliberális integrációs modell bukása 

után – újfent elıtérbe került a MERCOSUR és más latin-amerikai integrációk esetében is, „új-

desarrollista” elmélet néven. Ennek részeként, 2000-ben a „MERCOSUR újraaktiválása” 

kapcsán a tagországok döntöttek a makrogazdasági politikák koordinálásáról. Így a pénzügyi 

deficit, a közadósság, az infláció és az országok közötti konvergencia vonatkozásában számos 

célkitőzést fektettek le 2001-ben, de a régión belül egyre inkább elhatalmasodó válság 

elnyomta ezeket az intézkedéseket. A Makrogazdasági Monitor Csoport (GMM) keretein 

belül a tagországok nagy lépést tettek a statisztikák harmonizációjában, valamint a gazdasági 

jellegő információk cseréjében. 2007-ben ebbıl a szempontból a legfontosabb elırelépés a 

tagországok közötti kereskedelem helyi pénzekkel történı megvalósítása, valamint egy 

regionális bank alapítása volt (CARCIOFI, 2007). 

4.2.4. 2003 után: reformok, politikai szövetség erısödése és Venezuela 
tagsága 

Az 1980-as évek közepén megerısödı argentin-brazil szövetségbıl kibontakozó és 

arra alapuló MERCOSUR a tagországok egymás közötti kapcsolatán túl hatással van egész 

Dél-Amerika politikai és gazdasági stabilitására is. Geopolitikai és infrastrukturális 

szempontból a MERCOSUR – minden nehézség ellenére – kevesebb, mint tíz év leforgása 

alatt Dél-, és Latin-Amerika meghatározó jelentıségő gazdasági blokkjává vált, amelyben 

Argentína a Dél-Amerikán belüli észak-dél viszonyt, Brazília a kelet-nyugat 

kapcsolatrendszert erısíti. A MERCOSUR tagországokon belül békét, a közöttük 

kibontakozó kapcsolatokat pedig kooperáció elve határozza meg. Ez utóbbi különösen 

érzékelhetı az energetikai kérdésekben: Venezuela rendelkezik Dél-Amerika legnagyobb 

földgáz és kıolaj készleteivel; Argentína és Brazília, valamint Bolívia (ez utóbbi a második 
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legnagyobb földgázkészletekkel rendelkezı ország a kontinensen és a MERCOSUR társult 

tagországa) írt alá földgázszállításról szóló egyezményeket, Ecuador (mint társult ország) 

kıolaj exportır ország, továbbá Brazília világelsı etanol exportban.  

Az infrastruktúra szempontjából fontos megemlítenünk a „déli gázvezeték” tervét, és 

az IIRSA (Dél-Amerika Regionális Infrastruktúra Integrációja) programot. Mindkét 

projektben érdekeltek a MERCOSUR tagországok, vagy annak társult országai. 

A tagországok kormányait demokratikus úton választják a pluralizmus szellemében. A 

2003-as argentínai, brazíliai, majd a 2004-es uruguayi választások után a MERCOSUR-on 

belül egy politikai, társadalmi, szociális és intézményi fellendülés volt tapasztalható, amely 

egyrészt egyes – már meglévı – intézmények reformját jelentette, másrészt újak létrehozását, 

köztük az Asuncióni Döntıbíróságot, valamint az Állandó Képviselık Bizottságát. Ezen kívül 

felülvizsgálták egyes közösségi normáknak a nemzeti törvényhozásba történı beépülésének 

lehetıségét, illetve az integráción belüli migrációval kapcsolatos új célokat. Továbbá 

makrogazdasági és szociálpolitikai szempontok koordinációját fogalmazták meg.  

2003-ban létrehozták a FOCEM-et (a MERCOSUR Strukturális Konvergencia 

Alapját), amely a tagországok közötti aszimmetria enyhítését intézményi keretek között tőzte 

napirendre. Korábban, az 1990-es évek elején ezt a problémát úgy kezelték, hogy a kisebb 

tagországoknak hosszabb idıt adtak a MERCOSUR által lefektetett normákhoz való 

kapcsolódáshoz, nagyobb listát kaptak a kivételezett termékek vonatkozásában, valamint 

származási kedvezményeket más termékek kapcsán. A FOCEM-mel egy teljesen új 

redisztribúciós (újraelosztó) rendszer is született, amelyhez Paraguay és Uruguay 3%-al járul 

hozzá, ugyanakkor ezek az országok 80%-ot kapnak az alapból a strukturális konvergenciát 

elımozdító projektek finanszírozására (gyengén fejlett térségek felzárkóztatására, intézményi 

struktúra mőködésének támogatására, versenyképesség növelésére, többek között). 

Természetesen ezek az eredmények nem jelentenek teljes körő megoldást a két kisebb 

tagország számára, ami tovább erısíti azt az igényüket, hogy harmadik országgal is létre 

hozhassanak kereskedelmi egyezményt (CARCIOFI, 2007).  

Lula da Silva (Brazília) és Néstor Kirchner (Argentína) elnökségével 2003-tól (majd 

ehhez csatlakozott Tabaré Vázquez uruguayi elnök 2004-ben) a MERCOSUR-on belül 

nagyobb szerepet kezdett el játszani a politikai vonal, mint korábban bármikor. Ezt erısíti a 

2003-as Buenos Airesi Konszenzus aláírása Argentína és Brazília részérıl, amelynek központi 

gondolata a demokratikus berendezkedés konszolidációja. A politikai szempontokon kívül 

elıtérbe kerültek: a szegénység, a munkanélküliség, az analfabetizmus, az éhezés, a 

betegségek és a társadalmi egyenlıtlenség elleni összehangolt küzdelem is (GENEYRO–
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VÁZQUEZ, 2007). 

„Megerısítjük azt a mély meggyızıdésünket, hogy a MERCOSUR nem pusztán kereskedelmi 

blokk, hanem értékek, tradíciók és a közös jövı katalizátora. Ilyeténképpen kormányainknak 

tovább kell dolgozniuk azon, hogy intézményein keresztül, valamint új tagok belépése által 

erısítsék meg a kereskedelmi és politikai integrációt.” (GENEYRO– VÁZQUEZ, 2007, 40. 

o.).  

A 2003-as évtıl kezdıdı idıszakot poszt-neoliberális korszaknak is nevezhetjük, és 

teljes megértéséhez továbbra sem vonatkoztathatunk el a világban tapasztalható globális 

gazdasági és politikai folyamatoktól. 2003 decemberében az új elnökök (argentin és brazil) 

elfogadták a Programa de Trabajo 2004-2006 dokumentumot, amely az 1990-es évek során 

alkalmazott kereskedelem orientált integrációs modellel szemben egy minıségileg új modell 

felé történı törekvés tervét fektette le. Az új szemléletet erısíti a dokumentum négy 

fejezetének témája is: A gazdasági-kereskedelmi MERCOSUR; A társadalmi MERCOSUR; 

Az intézményi MERCOSUR; és Az integráció új programja. Az integráció új orientációja, az 

ORTIZ-ANGULO (2007) által is kiemelt belsı dilemma kapcsán – a MERCOSUR végsı 

célja a gazdasági, vagy a politikai unió? – egyértelmően a politikai szempontok erısítésére 

helyezte a hangsúlyt (MELLADO, 2007).  

7. ábra: A MERCOSUR tagországok Venezuela 2006-os belépése után. (Szerk.: 
Molnár G.-Kálmán L.) 

 
 



 

 58 

 

 

Másrészt, Venezuela 2006-os belépése tovább növelte a blokk nemzetközi súlyát, 

valamint az integrációs folyamaton belüli politikai szempontok erısödését. Venezuela 

MERCOSUR tagságát megelızték Kolumbia és Peru USA-val kötött szabad kereskedelmi 

megállapodásai, amelyek az Andok Közösség kohézióját gyengítették és eltávolodást 

jelentettek a MERCOSUR-tól is. A Hugo Chávez vezette ország kilépése az Andok 

Közösségbıl és belépése a MERCOSUR-ba nem alapjaiban jelent új irányultságot Venezuela 

részérıl, hiszen úgy a CAN, mint a MERCOSUR is a bolívarizmus, vagy más néven latin-

amerikanizmus történelmi-filozófiai integrációs elméletbıl fakadnak. Ezért a venezuelai 

döntés az amerikai kettıs kontinens aktuális politikai-gazdasági kapcsolatrendszerére adott 

igen határozott válaszként értelmezhetı, ami ugyanakkor a MERCOSUR-on belüli hatalmi 

kérdéseket is érinti: politikai szempontból kihívást jelent Brazília blokkon belüli vezetı 

szerepének.  

Chávez venezuelai elnök gyakran kritizálja a MERCOSUR-t és a benne elıtérbe 

kerülı brazil vezetı szerepet, másrészt az ALBA (Bolívari Alternatíva a Mi Amerikánk Népei 

Részére) jelentıségét méltatja, noha megérti azt is, hogy a MERCOSUR nélkül nincs dél-

amerikai integráció. Minden erıfeszítése ellenére, a venezuelai elnöknek még sincs elég 

gazdasági és politikai hatalma ahhoz, hogy saját integrációs modelljét (ALBA) 

maradéktalanul keresztülvigye a régió országai részvételével és minden jel arra mutat, hogy 

erre a közeljövıben sem lesz képes. Ugyanakkor a MERCOSUR-on belül megfigyelhetı egy 

úgynevezett „hármas szövetség” Brazília, Argentína és Venezuela jelenlegi elnökei között. A 

három ország közül Brazília egy kooperatív vezetı szereppel bír, amelyet Argentína nem – 

vagy csak idınként – kérdıjelez meg, Chávez elnök azonban igen gyakran. Ezek a viták a 

nemzetközi rendszerrel kapcsolatban felmerülı eltérı véleményekbıl adódnak, vagy a 

MERCOSUR gazdasági-kereskedelmi szempontjaival kapcsolatosak, valamint az integráció 

tartalmi kérdéseivel összefüggı különbözı vélemények eltérésébıl következnek (SOSA, 

2008). Jelenlétük a tagországok közötti politikai és gazdasági erıviszonyok és erıvonalak 

változásairól tanúskodnak.  
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8. ábra: A MERCOSUR (feketével) és a társult tagországok 2009-ben: Bolívia, Chile, 
Kolumbia, Ecuador, Peru; valamint Mexikó, mint megfigyelı ország. (Szerk.: Molnár G.-

Kálmán L.) 

 

 

 

ORTIZ-ANGULO (2007) a következıkben fogalmazza meg a venezuelai tagság utáni 

MERCOSUR fıbb megvalósítandó feladatait: 

- vámunió hiánytalan megvalósítása, 

- tényleges szabad kereskedelmi zóna létrehozása, 

- vámunión belüli verseny hiányának kiküszöbölése,  

- makrogazdasági instabilitás megszüntetése. 

Megfogalmazása szerint a MERCOSUR három alapproblémával szembesült 2003-tól 

a 2008-as pénzügyi világválságig terjedı idıszakban. Az elsıt a „bürokrácia” problémájának 

nevezi, amelyen a megegyezett normák, valamint a tárgyalásokban lefektetett célok be nem 

tartását érti. Ennek megoldására az Ouro Pretoi Egyezmény (in: http://www.mercosur.int/ 

2010) tartalma melletti újra elkötelezıdést javasolja. A második nehézséget a részlegesen 

megvalósított szabad kereskedelmi övezet kapcsán felmerült kérdések jelentették. A harmadik 

probléma a desarrollista elméletbıl kiinduló újraiparosítás alapján tovább mélyülı vámunió 
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kérdését vetette fel. Ennek megvalósítása erıs központi irányítással történhet, valamint a 

politikák egy kiegyensúlyozottabb és sokkal integráltabb koordinációs folyamaton kell 

alapulnia.  

A három probléma kapcsán, a külpolitikák vonatkozásában a tagországok között 

inkoherencia figyelhetı meg, különösen abban a kérdésben, hogy közeledjenek-e, vagy sem 

az USA-hoz, amivel szorosan összefügg a latin-amerikai országokhoz való viszonyuk is 

(RAPOPORT-MUSACCHIO, 2006). 

4.3. A MERCOSUR intézményrendszere 

A MERCOSUR-ban számos intézmény mőködik közre a sikeres integráció 

megvalósításában, illetve általuk válik a folyamat valódi nemzetközi, kormányok közötti 

szervezetté. Ezek az intézmények éveken keresztül sokkal egyszerőbb mőködési 

mechanizmusokkal dolgoztak, mint az Andok Parlament, a Latin-Amerika Parlament, vagy a 

Latin-Amerikai Nemzetek Közösségének projektjei (CLAN). Az 1991-es Asuncióni 

Egyezmény a MERCOSUR négy állandó szervét hozta létre:  

- a Közös Parlamenti Bizottságot (La Comisión Parlamentaria Conjunta, CPC),  

- a Közös Piac Tanácsát (El Consejo del Mercado Común), ez utóbbi csoport 

alcsoportokat is létrehozhat a sikeresebb munka érdekében (ezek az SGT-k),  

- a Közös Piac Csoportját (El Grupo del Mercado Común), és  

- a MERCOSUR Adminisztratív Titkárságát (La Secretaría Administrativa del 

MERCOSUR). 

Továbbá a MERCOSUR Kereskedelmi Bizottsága (La Comisión de Comercio del 

MERCOSUR) és a Gazdasági - Szociális Tanácsadó Fórum (El Foro Consultivo Económico-

Social) jelenti a MERCOSUR intézményrendszerét. Az utóbbi két szervet az 1994-es Ouro 

Pretoi Egyezmény hozta létre. 2007-ben kezdte meg munkáját a MERCOSUR Parlament, 

amely a Közös Parlamenti Bizottság utódjának tekinthetı.      

Brazília egészen 2000 utánig késleltette az integráció intézményi rendszerének 

létrehozását, ugyanis egy nemzetek feletti szervezet megalakulásával a brazilok saját 

nemzetük vezetı súlyának csökkenését látták veszélyeztetve. Éppen ezért, Brazília inkább 

nemzetközi politikai fontosságot tulajdonított a MERCOSUR-nak, ahol saját nemzeti 

gazdaságuk súlya nemzetközi viszonylatban is nıtt azáltal, hogy a szilárd intézményrendszer 

nélküli blokkon belül töltöttek be vezetı szerepet (BÚZÁS, 2002). Ennek a magyarázata 

abban rejlik, hogy a brazil külpolitika az 1980-as évek közepéig elsısorban a nemzetközi 

rendszerben megszerezhetı pozíciókra törekedett és alig fordított hangsúlyt a Dél-Amerikán, 
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valamint Latin-Amerikán belüli kapcsolataira. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 1963-ban 

Goulart személyében brazil elnök elıször látogatott meg Argentínán kívüli dél-amerikai 

országot, ez esetben Chilét. A MERCOSUR születése óta azonban változott a helyzet, ugyanis 

mélyebb kölcsönös gazdasági függıségi viszony és politikai felelısség (lásd. Brazília 

politikai közvetítı szerepe több alkalommal) formálódik a szubkontinens, ezen belül a 

MERCOSUR országai között. 

Ouro Pretoban a MERCOSUR egy kifinomultabb intézményi struktúrája született 

meg, noha még itt sem véglegesen, hiszen a közös piac megvalósulásával újabb intézményi 

változtatások lesznek szükségesek.  

A következıkben a MERCOSUR intézményeit ismertetem röviden: 

 

A Közös Piac Tanácsa (CMC) 

Az intézmény legfontosabb szerve, a politikai döntéshozatal legfelsıbb szintje. A 

tagországok külügyminiszterei és gazdasági miniszterei alkotják. Félévente rotációs 

rendszerben elnökölnek a tagországok. A témáktól függıen a különbözı szakminiszterek is 

részt vehetnek az összejöveteleken. Az Asuncióni Egyezmény 10. cikkelyében részletesen 

olvashatunk mőködésérıl. 

 

A Közös Piac Csoportja (GMC) 

Ez a MERCOSUR végrehajtó szerve, amelyet a tagországok képviselıi alkotják. Az 

intézmény céljainak jobb megvalósítása érdekében hoz szabályokat és normákat. Eszközöket 

javasol az integráció sikeres megvalósítására. Lehetısége van a MERCOSUR intézményeinek 

képviselıit, vagy a közigazgatás szerveinek felelıseit összehívni. Az Asuncióni Egyezmény 

és más szabályok betartását felügyeli. A CMC-nek projekteket javasol döntésre. Ouro Preto 

után szektoronkénti szakosodott bizottságokat hoz létre (korábban ezek alcsoportok voltak), 

illetve megvalósít olyan speciális találkozókat, amelyek elıreviszik a MERCOSUR 

folyamatát. 

 

A MERCOSUR Kereskedelmi Bizottsága (CCM) 

Feladata a kereskedelem liberalizálásának elımozdítása és a kereskedelmi politikák 

harmonizálása a vámunió célkitőzésével. A tagországok Kereskedelmi Minisztériumainak 

képviselıi alkotják (tagországonként egyenlı számban). Ennek a bizottságnak a legnehezebb 

a munkája. Állandó provokációnak van kitéve a kereskedelem eltérítése, illetve torzítások 
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vádjával, amelyeket a tagországok régión kívüli kereskedelmi partnereitıl kap. Ezért, 

állandóan értékeli-elemzi azokat a hatásokat, amelyek ebbıl a szempontból felmerülhetnek.   

 

A Közös Parlamenti Bizottság (CPC) 

Az 1988-as Argentin - Brazil Fejlesztési és Kooperációs Egyezményben, többek 

között lefektették egy Közös Integrációs Parlamenti Bizottság (CPCI) létrehozását. Ez, mint a 

tagországok végrehajtó hatalmainak ellensúlyozására létrehozott bizottság volt elképzelve az 

Asuncióni Egyezmény keretein belül. Ebben a formában a végrehajtó hatalomnak elszámolási 

kötelezettsége volt a törvényhozó hatalom felé a MERCOSUR fejlıdésével kapcsolatos 

kérdésekben. Valójában nem igazi parlamentrıl volt szó, inkább az volt a funkciója, hogy a 

MERCOSUR-ban elfogadott normák egyes országok parlamentjében történı mielıbbi 

ratifikálását elımozdítsa. A CPC szintén javaslatokat tehetett a CMC-nek a GMC-n keresztül. 

A Bizottság munkája tulajdonképpen a MERCOSUR Parlament elıfutáraként értelmezhetı. A 

Közös Parlamenti Bizottság a MERCOSUR tagországainak parlamenti képviselı szerve volt. 

Minden tagországból azonos számú parlamenti képviselı vett részt a munkájában. A 

képviselıket egy-egy tagország parlamentje jelölte ki, belsı szabályaiknak megfelelıen. A 

Bizottság feladatai voltak: segíteni az integrációs folyamat során felmerülı jogharmonizációt, 

valamint a Közös Piac Tanácsa kérésére kiemelt fontosságú témákat vizsgált meg. A 

Bizottság saját belsı szabály szerint mőködött. 

  

A MERCOSUR Parlament (2007-tıl) 

A MERCOSUR parlamentje a régió népeinek politikai és ideológiai sokszínőségét 

képviselı szerv. Minden tagország 18 parlamenti képviselıje van jelen az intézményben. 

Nincs döntési jogköre, ugyanakkor egy autonóm és független szervrıl van szó, amely fontos 

politikai szereppel bír. Különös jelentısége van a demokrácia és az emberi jogok 

megırzésében nem csak a tagországok, hanem Bolívia és Chile kapcsán is az Ushuaiai 

Jegyzıkönyv alapján. A Parlament minden évben beszámolót készít a régió emberi jogi 

helyzetével kapcsolatban. Ezen kívül a blokk más szerveivel is szoros kapcsolatban áll, ami 

közvetítı szereppel is felruházza. A Parlament elızetes szakvéleményt készít a MERCOSUR 

döntési szerveinek minden egyes döntése, határozata, vagy irányelve kapcsán abban az 

esetben, ha szükségesek azok alkalmazásához egyes országok nemzeti törvényhozó 

hatalmainak lépései. A parlament székhelye Montevideóban található, egy képviselıházzal 

mőködik és havonta legalább egy alkalommal kell ülést tartania. A Közös Piac Tanácsa és 

maguk a parlamenti képviselık hívhatnak össze rendkívüli győlést. A Parlament alakító 
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okirata lehetıvé tesz olyan győléseket is, ahol a parlamenti képviselık nincsenek jelen 

ugyanazon a helyen (http://www.parlamentodelmercosur.org/ 2009). 

 

Gazdasági és Szociális Konzultatív Fórum (FCES) 

A regionális integráció, a regionális fejlıdés és a szociális jólét elımozdítását célozza. 

A Fórumot Ouro Pretoban hozták létre. A tagállamok gazdasági és szociális magán 

szektorainak képviselı szerve. Három szektor képviselteti magát a félévenkénti találkozókon: 

a vállalkozói, a szakszervezeti és az ún. „különbözı” szektorok.  

 

A MERCOSUR Adminisztratív Titkársága (SAM) 

A központja Montevideóban található. Itt ırzik a MERCOSUR hivatalos 

dokumentumait. Az integrációs folyamatot érintı publikációkat jelentet meg, az elfogadott 

normák terjesztése történik innét, valamint a spanyol és a portugál nyelvő fordításokat itt 

végzik. A Titkárság szervezi a CMC, a GMC, és a CCM találkozókat, ha azok 

Montevideóban vannak megtartva. Amikor máshol, akkor a SAM segíti az adott országban a 

szervezési feladatok ellátását.  

 

A MERCOSUR Elnökök Találkozója 

Az Asuncióni Egyezményben megfogalmazták, hogy a CMC összejöveteleket évente 

tartják, legalább egy alkalommal, a tagországok elnökeinek részvételével. Ouro Pretoban 

pedig már azt fektették le, hogy a CMC találkozót szemeszterenként rendezik meg, de ha ezen 

kívül még szükségesnek tartják a tagországok küldöttei, akkor a MERCOSUR céljainak 

megvalósítása érdekében további találkozókat valósíthatnak meg. Ezek a MERCOSUR 

elnökök találkozói. 

 

Az intézményi mechanizmusokon túl: vitás kérdések rendezése a MERCOSUR 
tagországok között  
 

Az Asuncióni Egyezményben átmeneti idıszakra vonatkoztatva fektették le a vitás 

kérdések rendezésének mechanizmusát, amelyet még 1994 elıtt egy állandó mőködési elvvel 

szándékoztak felváltani. 1991-ben a Brasiliavárosi Egyezményben állapodtak meg az 

átmeneti mechanizmusban (ami 1993-ban lépett érvénybe), majd azt a 2002-es Olivosi 

Egyezmény váltotta fel (amely 2004-ben lépett érvénybe). Ez az egyezmény vázolja a 

lehetséges konfliktusok megoldási keretét. A konfliktusok felmerülhetnek tagországok között, 

vagy kisebb szervezetek/egységek és a tagországok között. Egy konfliktushelyzetben 
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közvetlen tárgyalások jelentik az elsı lépést a megoldás felé vezetı úton, ha ezzel nem sikerül 

megoldani a problémát, akkor a Közös Piac Csoportjához kell fordulni, amely javaslatokat 

tesz a lehetséges megoldásra. Ha egyik esetben sem sikerül megoldást találni a felmerülı 

problémára, akkor a felek egy ad hoc bíróság döntése alá vetik magukat, amely saját 

szabályok szerint mőködik és nem szükséges, hogy speciális egyezményekre hivatkozzon. A 

döntések általában csak akkor kötelezı jellegőek, ha az alperes ország mulasztása, vagy 

cselekedete a MERCOSUR törvénykezésével ellentétes és nem fektetnek le a felmerülı 

károkért kompenzációt. Ezért a bíróság által megállapítottak betartására az érintett országnak 

kötelezı a panaszát a MERCOSUR jogi kereteihez igazítania, ami azt is jelentheti, hogy az 

ország jogi normáiban változtatások megtétele is szükségessé válhat. Ha nincs fellebbezési 

lehetıség, akkor az Állandó Revíziós Törvényszéknél (ez az intézmény az Olivosi 

Egyezmény révén született) lehet kérni egy újravizsgálást. Ugyanakkor a felek alávethetik 

magukat közvetlenül e Törvényszék döntésének is. Az Olivosi Egyezmény lehetıvé teszi azt 

is, hogy a felperes ország megválassza a vitás kérdés megoldásának fórumát a MERCOSUR-

t, az OMC-t, vagy bármely másik preferenciális kereskedelmi szervezetet, amelyben részt 

vesznek az érintett felek. Ugyanakkor, ha már megtörtént egy fórumnak a kiválasztása, nem 

lehetséges az, hogy az esetet egy idıben másik fórum elé is terjesszék (CARCIOFI, 2007).       

4.4. Az egyes tagországok gazdasági jellemzıi és az integráción belüli 

kereskedelmi kapcsolataik 

4.4.1. Argentína  

4.4.1.1. Az ország általános és gazdasági jellemzése 

 

Területe 2,8 millió km2, lakossága 41 millió fı. Területét tekintve a második 

legnagyobb, lakosságát nézve a negyedik legnépesebb ország Latin-Amerikában. Fıvárosa 

Buenos Aires.  Nyugaton Chilétıl és északon Bolíviától az Andok vonulatai választják el. 

Észak-keleten és keleten Paraguayjal, Brazíliával és Uruguayjal egy-egy nagy folyó mentén 

határos. Chiléhez hasonlóan hosszan elnyúló észak-déli kiterjedéső ország. Északon a 

Baktérítıtıl északabbra húzódik az ország határa, délen a Tőzföld, a déli szélesség 55. 

fokánál van. Keleten mintegy 2.500 km hosszú partvonalon érintkezik az Atlanti-óceánnal. 

Az óceán menti kikötık segítségével jó kapcsolatot tudott kiépíteni Uruguayjal, Brazíliával, 

az USA-val és az európai országokkal is. Észak–déli kiterjedése meghaladja a 3.700 

kilométert, szélessége 1.400 km. Argentínához tartoztak a Falkland, vagy Malvin-szigetek, 
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amelyeket 1833-ban Nagy-Britannia szerzett meg. 1982-ben az argentin haderı megszállta a 

szigeteket, majd két hónapos rövid háború után újra elveszítette, így azok továbbra is az 

Egyesült Királyság fennhatósága alatt állnak. Argentínát „fehér dél-amerikai” országnak is 

nevezik, lakosságának 97 %-a európaiak leszármazottja. Latin-Amerika egyik legfejlettebb 

országa. Mezıgazdaságával, az agrártermékek kivitelével a világpiac e téren egyik 

kiemelkedı országának mondható. Ugyanakkor ipara másodrendő, dominál a mezıgazdaság 

termékeit feldolgozó ipar, fıként a malomipar és az élelmiszeripar (SZEGEDI, 2004). 

 Államformája köztársaság. Közigazgatási egységei: 23 tartomány és 1 Szövetségi 

Körzet (a fıváros közvetlen körzete). Hivatalos nyelve a spanyol. GDP-je 558 milliárd US $ 

(2009). Egy fıre jutó GDP 13.800 US $ (2009). A GDP-re vonatkozó adatok vásárlóerı 

paritáson vannak megadva a CIA The World Factbook 2009-ben közölt statisztikái alapján.  

Argentínának gazdag természeti erıforrásai vannak, jól képzett munkaerıvel, export-

orientált mezıgazdasági szektorral és változatos iparral. Száz éve a világ egyik leggazdagabb 

országa volt, ugyanakkor a 20. század folyamán több gazdasági válság, pénzügyi és 

folyószámla deficit, magas inflációk, halmozódó államadóság szakította meg és/vagy 

lassította a gazdasági fejlıdést. 1998 kezdetén az államadósság az éves export 400%-ára 

emelkedett, a gazdaság teljesítménye lelassult, majd a válság jelei mutatkoztak. Ennek nem 

kedvezett sem a belpolitikai helyzet (Carlos Menem, az Alkotmány által tiltott harmadik 

ciklusra készült), sem a nemzetközi gazdasági helyzet (a brazil reál leértékelése, az orosz 

adósság válság, a thaiföldi gazdasági krízis utóhatásai, többek között). Fernando de la Rua 

elnök, 1999-ben újabb hiteleket vett fel országa számára, de a gazdaságot így sem sikerült 

újraaktiválnia. Ekkor az állampolgárok a bankokban lévı tıkéjüket elkezdték kivonni (2001), 

mire a kormány szigorú határokat szabott a kivonás mértékének, ami súlyos társadalmi 

turbulenciákhoz, véres utcai zavargásokhoz vezetett. A 2001-2002-es súlyos pénzügyi válság 

az ország gazdaságpolitikájának újratervezését tette szükségessé. 2002-ben a GDP 11%-ot 

csökkent, az árak 41%-al növekedtek az elızı évihez képest, a szegénységi mutatók pedig a 

lakosság 57,5%-át érintették. 1998-2002 között az argentin GDP több mint 20%-ot esett, 

amivel megdöntötte a nagy gazdasági világválság idején regisztrált negatív értékeket. 

A bukott elnök után, Adolfo Rodriguez Saa új elnök került az ország élére, aki 

mindössze néhány hétig töltötte be pozícióját, amikor bejelentette Argentína 

fizetésképtelenségét, történelme során az eddigi legnagyobbat. Eduardo Duhalde új elnök, 

2002 januárjától, bejelentette az argentin peso és az USA dollár 1-1 arányú váltását 

(„dolarizáció”), és miután a peso leértékelıdött, több gazdasági intézkedést vezetett be, 

például magas export vámot, a hitelezık jogainak csökkentését, ami a gazdaság erısödését és 
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a krízisbıl történı kiemelkedést eredményezte. Ezzel párhuzamosan az infláció is csökkent. A 

megfelelı gazdasági intézkedések után 2002 második félévétıl 2008 végéig az argentin 

gazdaság növekedési pályára állt (D’ELIA, 2009). Duhaldét követve, rendhagyó választások 

után 2003. májustól Nestor Kirchner lett Argentína elsı embere, aki folytatta elıdje 

gazdaságpolitikáját. 2005-ben, a kétszámjegyő infláció ellensúlyozására a vállalkozásokat az 

árak csökkentésére késztette, illetve több, a pénzügyi szférát érintı politikai intézkedéssel – 

pl. 2006-ban a Világ Banknak visszafizette a tartalékokból a fennmaradó adósságait – 

csökkentette Argentína államadósságát (KUMAR, 2005). 

2005-ben az argentin gazdaság már 9,2%-al növekedett, köszönhetıen az építıiparnak, 

a kereskedelemnek, a szállítmányozás és a tömegkommunikáció szektoroknak. Szintén nıttek 

a befektetések és az import. 2006-2008-ig a GDP évente átlagosan 7-8%-al növekedett. A 

gazdasági növekedést jelenleg is szilárd pénzügyi helyzet kíséri, a külkereskedelmi szektor 

többlet bevételével, ami versenyképes valutaárfolyamon alapul. 2006-ban az argentin 

gazdaság egyik legsúlyosabb problémája az infláció volt (CEPAL, 2006). 2007-tıl Cristina 

Fernandez de Kirschner az új államelnök, aki elıször a farmerekkel került összeütközésbe a 

magas adók miatt, majd 2008 végén államosította a magánnyugdíj alapokat, amivel a 

kormány pénzügyi helyzetén ugyan javított, de annak gazdaságpolitikájával kapcsolatban 

felmerülı befektetıi aggodalmakat nem enyhítette. Ennek ellenére 2008 végén a 

munkanélküliség 7,3%-ra csökkent, amire 1992 óta nem volt példa. A szegénységi küszöb 

alatt élık aránya is jelentısen csökkent: 17,8%-ra.     

 

4.4.1.2. Argentína kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 

 

Argentínának a világ országaival folytatott kereskedelmi egyenlege 2002-2008 között 

töretlenül pozitívumot mutatott, 10 és 20 milliárd US $ között mozgott, ami 2008-ban érte el a 

legmagasabb összeget 13.176 millió US $ pozitívummal (D’ELIA, 2009). Az export 2008-

ban 70.589 millió US $, míg az import 57.413 millió US $ volument ért el. Az argentin export 

számára 2008-ban, a korábbi évekhez hasonlóan, a legjelentısebb piacot a MERCOSUR 

tagországok – már Venezuelával együtt – jelentették 24,7%-os részesedéssel. Az EU 19%-al 

és a NAFTA 10%-al részesedett az összes argentin exportból, vagyis együtt az összes export 

értékének 53,7%-a érkezett a három integráció tagországaiba. A legfontosabb importpartnert 

szintén a MERCOSUR tagországok voltak – Venezuelával együtt már – 35%-os 

részesedéssel. Az EU (16%) és a NAFTA (16%) is meghatározó súllyal bírt az import 

szempontjából. Összesen a három blokkból érkezett Argentína importjának 67%-a.   
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9. ábra: Argentína exportja a MERCOSUR tagországokba 2002-2008 között (millió US $).  

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 
honlap adatait alapul véve. 
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2008-ban Argentína összes exportjának közel egy negyede (24,7%, 17.490 millió US 

$) érkezett a MERCOSUR tagországokba. Az ország számára az utóbbi hat év legfontosabb 

MERCOSUR-on belüli exportpartnere Brazília volt. 2002-ben 4.828 millió US $ értékben 

exportált a szomszédos országba, 2008-ban már ennek közel háromszorosát, 13.246 millió US 

$ értékben. Az Uruguayba érkezı – jóval kisebb volument jelentı – export is több mint a 

háromszorosára emelkedett 2002-2008 között (560 millió US $-ról 1.766 millióra). Az adott 

idıszakban Paraguay jelentette Argentína számára a legjelentéktelenebb MERCOSUR-on 

belüli export célországot, noha 2008-ra már ebbe az országba irányuló export is meghaladta 

az egy milliárd US $-t (1.070 millió). Külön említést érdemel Venezuela, mely ország 2006-

tól tagja a MERCOSUR-nak. 2002-2008 között közel tízszeresére emelkedett a Chávez 

országába érkezı argentin export, 148 millió US $ (2002-ben még nem tagországként) 

értékrıl 1.408 millió US $ (2008) értéket érve el, ekkor már mint tagország Venezuelába. A 

hirtelen növekedés Venezuela MERCOSUR-ba lépésének évétıl figyelhetı meg, 2006-ról 

2007-re: 790 millió US $-ról 1.176 millió US $-ra (9. ábra). A két ország közötti egyre 

szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat példázza a 2008-ban aláírt kétoldalú kereskedelmi 

egyezmény, amelyek közönhetıen mezıgazdasági gépek, mezıgazdasági termékek, 

teherautók és más közlekedési eszközök érkeztek Argentínából Venezuelába 275 millió US $ 

értékben (ZURITA – MIRABAL – FRITSCH, 2008).  
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10. ábra: Argentína importja a MERCOSUR tagországokból 2002-2008 között (millió US $). 
Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
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2008-ban Argentína összes importjának 35%-a (20.112 millió US $) érkezett a 

MERCOSUR tagországokból, amelyek közül Brazília messzemenıen élen járt az argentin 

piacon. 2002-2008 közötti idıszakban hétszeresére nıtt a Brazíliából Argentínába érkezı 

import (2.517 millió US $ értékrıl 17.689 millióra). Argentína második legfontosabb import 

partnere Paraguay, 2008-ban már 1.770 millió US $ volumennel. Ez hétszeres növekedést 

jelent a 2002-es 255 millió US $ értékhez képest. 2008-ban Uruguay foglalja el a harmadik 

helyet 527 millió US $ értékkel, és Venezuela az utolsót, alig 25 millióval (10. ábra).   

 

2. táblázat: Összes kereskedelem volumene és kereskedelmi egyenleg (millió US $) 
Argentínában. 

Adatforrás: A szerzı saját számításai alapján a http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm 
(2009) 

honlap adatait alapul véve. 

Ország/Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összes 

kereskedelem: 

Brazília 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

 

8.591 

7.345 

596 

649 

- 

 

10.709 

9.306 

715 

688 

- 

 

14.824 

13.047 

869 

907 

- 

 

18.591 

16.518 

960 

1.113 

- 

 

22.375 

19.844 

1.118 

1.413 

- 

 

29.674 

25.009 

1.835 

1.620 

1.200 

 

37.602 

30.935 

2.840 

2.293 

1.433 

Kereskedelmi 

egyenleg: 

Brazília 

 

2.801 

2.311 

 

393 

-96 

 

-1.526 

-2089 

 

-3.219 

-3852 

 

-2.735 

-3656 

 

-2.450 

-4037 

 

-2622 

-4443 
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Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

86 

405 

- 

127 

362 

- 

109 

453 

- 

58 

575 

- 

110 

801 

- 

-277 

714 

1.152 

-700 

1.239 

1.383 

 
 

Argentína összes MERCOSUR-on belüli kereskedelmének volumenét Brazília vezeti 

magasan a többi tagország elıtt, noha a kontinens legnagyobb országával kibontakozó 

kereskedelem aránya 2002 óta, ha kis mértékben is, de fokozatosan csökkent a többi tagország 

javára. 2002-ben 85,5% volt a Brazíliával folytatott kereskedelem aránya, míg 2008-ban ez 

már csak 82%. Nyilvánvalóan ebben közrejátszik Venezuela MERCOSUR tagsága is, ami a 

„kisebb” tagországok súlyát erısíti. Ugyanakkor a két kisebb tagországgal kibontakozó 

kereskedelem is többszörösére emelkedett a 2002-2008 közötti idıszakban: Paraguayjal közel 

ötszörösére, Uruguayjal három és félszeresére.  

A kereskedelmi egyenleg kapcsán meg kell említenünk, hogy 2004 óta, a nagyarányú 

mennyiségi növekedés ellenére Argentína kereskedelmi deficitet regisztrál a MERCOSUR 

tagországok vonatkozásában, amit a Brazíliával folytatott kereskedelem határoz meg. Ez a 

tény jelenti – kereskedelmi szempontból – az egyik fı MERCOSUR-on belüli belsı 

feszültséget Argentína számára. Ugyanakkor, Uruguayjal (2002-2008), valamint 

Venezuelával (2007-2008) pozitív az argentin kereskedelmi mérleg, köszönhetıen az argentin 

mezıgazdasági gépek és közlejkedési eszközök exportjának. Paraguayjal 2007-ig pozitív, 

majd az utóbbi két évben negatív egyenleggel zárt az argentin külkereskedelem. Ez utóbbi 

tény értelmezhetı a MERCOSUR-on belüli kereskedelmi tendenciák pozitív változásaként is, 

ha a nagy országok (ebben az esetben Argentína) kereskedelmi „szívóhatásának” 

gyengüléseként értelmezzük.  

4.4.2. Brazília 

4.4.2.1. Az ország általános és gazdasági jellemzése  

 

 A kontinens mérető Brazília Dél-, és Latin-Amerika legnagyobb területő és 

legnagyobb népességő országa. Területe 8,5 millió km2, lakossága 199 millió fı (2009). GDP-

je 2.024 milliárd US $, egy fıre jutó GDP 10.200 US $ (2009-es becsült adat).  Fıvárosa 

1960-ig Rio de Janeiro volt, majd Brasíliaváros. Dél-Amerika területének több mint 40 %-át 

foglalja el. A dél-amerikai kontinens lakóinak több mint a fele él az országban. Chile és 

Ecuador kivételével a kontinens valamennyi országával határos. Geopolitikai jelentısége az 

ország nagyságából következik. Az északi szélesség 5. fokától a déli szélesség 34. fokáig 
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terjed. Mind észak-déli, mind nyugat-kelet irányú kiterjedése meghaladja a 4300 km-t. A II. 

világháború után Brazília fejlıdött a leggyorsabban Latin –Amerika országai közül, ezért ma 

a legnagyobb ipari potenciállal rendelkezı ország, de mezıgazdasági termelése is 

messzemenıen kiemelkedik a térség országai közül. Szövetségi köztársaság, amely öt régióba 

sorolt 26 szövetségi államból és 1 szövetségi területbıl áll. Az ország hivatalos nyelve a 

portugál.  

A brazil gazdaság jól fejlett mezıgazdasággal, bányaiparral, könnyőiparral és 

szolgáltatási szektorral jellemezhetı, ami nem csak Latin-Amerika gazdasági potenciájává 

emeli, hanem világviszonylatban is a 8. legnagyobb gazdasággal büszkélkedhet. 2001-2003-ig 

a reáljövedelmek csökkentek, és a gazdaság csak átlag 2-2%-ot növekedett évente. Ez a helyi 

és a nemzetközi gazdasági problémáknak volt köszönhetı. Hogy ezekben az években Brazília 

nem zuhant pénzügyi válságba, az Cardoso ex-elnök gazdasági programjának az eredménye 

volt, amelyet Lula Da Silva elnök is tovább vitt. 2004-ben a brazil gazdaság erısödött – az 

utóbbi tíz évben a legnagyobb ütemben évi 4,9%-al –, ami a foglalkoztatottság és a 

reáljövedelmek növekedésében is érezhetı volt. Ez a fizetési mérleg pozitív alakulásában 

szintén megmutatkozott, valamint a külkereskedelmi mérlegben is (ESTUDIO 

ECONÓMICO, 2005). 

A gazdasági program három pillérét a következı területek jelentették: rugalmas 

átváltási árfolyam és szigorú pénzügyi politika, amelyek hátterében a Nemzetközi Valuta 

Alap több programja állt. 2003-2005 között az országnak kereskedelmi többlete volt, ami a 

folyószámlán is többletben nyilvánult meg, elıször 1992 óta. A termelékenység nıtt, 

különösen a mezıgazdaságban, ami rohamos exportnövekedéshez járult hozzá (2005-ben az 

ország összes exportja 118 309 millió US $ volt). 2005-2006-ban a fizetések emelkedése volt 

megfigyelhetı, ami magával hozta a magán fogyasztás erısödését (belsı kereslet 

növekedése). Ezt a monetáris politika tovább erısítette a kamatok alacsonyan tartásával, ami a 

magánbefektetéseket növelte. Szintén pozitív hatást gyakorolt a gazdaságra a választási 

kampány, valamint a kedvezı nemzetközi gazdasági helyzet is (CEPAL, 2006).  

2007-ben a brazil gazdaság 5,4%-al növekedett, ami további munkahelyek teremtését 

tette lehetıvé az év folyamán (1,6 millió legális munkahely létesült 2007-ben és 1,4 millió 

2008 elsı felében). 2008 májusában a munkanélküliség 8,3%-os volt, ami 2007-hez 

viszonyítva 1,6%-os csökkenést jelentett. A gazdaság erısödése magával vonta a fogyasztás, 

valamint a befektetések növekedését. A nagyobb belsı keresletet mutatja az import hatalmas 

volumenő növekedése, ami 2007-2008-ban összesen 293 805 millió US $ volt. 2008 áprilisára 

a fenti gazdasági mutatók eredményeképpen Brazília elérte „az ország, ahol kockázatoktól 
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mentesen lehet befektetni” minısítést, ami által jobb lehetıségeket kapott a jelentısebb 

mértékő külföldi monetáris eszközök megszerzéséhez (CEPAL, 2008). 

A brazil mezıgazdaság mérete és jelentısége nem csak Latin-Amerika országaira van 

hatással, hanem az egész amerikai kettıs kontinensen érezteti súlyát. A GDP 8%-át teszi ki a 

mezıgazdaság és a szektor a keresık 23%-át foglalkoztatja. Az export 20%-át mezıgazdasági 

termékek alkotják, különösen a gabona félék. Ugyanakkor, súlyos problémák merülnek fel a 

helyi lakosság ellátása vonatkozásában. Noha a 21. századra már teljes mértékben túlhaladottá 

vált a monokultúrás termesztés, a kávé továbbra is a legfontosabb mezıgazdasági termény. A 

világ kávétermésének ¼-ét Brazília adja (ezzel világelsı). Ezen kívül a legfontosabb 

mezıgazdasági termények: a szójabab (világ második hely), búza, rizs, kukorica (világ 

harmadik hely), cukornád, kakaó, citrusfélék, narancs (szintén világ elsı), gyapot, szizál, 

sertés, broiler csirke és a szarvasmarha. Fakitermelésben negyedik helyen található a világon, 

de ez a gazdasági siker összefügg az Amazonas térségben zajló környezetkárosító 

ıserdıirtásokkal.  

A megmővelt földterületek viszonylatában a két véglet továbbra is meghatározó 

jelentıséggel bír. Egyrészt a nagybirtokrendszer 1000 hektáros, vagy annál nagyobb 

területekkel (40%), valamint a 10 hektárnál kisebb birtokok (3%). Különösen a 

kisbirtokoknak nincs elegendı forrása a modern technológiák bevezetésére, a nagybirtokok 

pedig sok esetben kihasználatlanok. A problémák jelentıs részén az 1995-ös földreform sem 

változtatott. Gyakoriak az erıszakos és illegális területfoglalások. Általában elmondható, 

hogy az ország déli területei fejlettebbek, mint az északiak.  

Brazíliában 2003-2006 között több mint 13 ezer mezıgazdaságban dolgozó rabszolgát 

szabadítottak fel, de ez a típusú probléma, vagyis a „peon rendszer”, más latin-amerikai 

országokban is létezik (Paraguay, Bolívia, Peru), ahol összesen, a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet szerint jelenleg is körülbelül 1,3 millió ember él rabszolgasorban, elsısorban 

mezıgazdasági ültetvényeken, amelyekbıl egyes számítások szerint legalább 40 ezer 

Brazíliában található (OIT honlap). 

 

4.4.2.2. Brazília nagyhatalmi törekvései - aszimmetriák 

 

Brazília egyre növekvı nemzetközi súlyát több szempont is erısíti nem csak a 

MERCOSUR-ban betöltött meghatározó szerepébıl adódó kivételezett helyzete. A nagy 

területő dél-amerikai ország egész Latin-Amerikában egyre inkább meghatározó szereppel bír 

úgy gazdasági, mint hatalmi – biztonságpolitikai törekvéseibıl adódóan is, amit a Haitiben 
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résztvevı 8000 brazil ENSZ katona is jól mutat, valamint az a tény, hogy az ország az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának egy állandó székhelyét szeretné megszerezni Japánnal, Indiával és 

Németországgal együtt.  

Továbbá, Brazíliának a Haitiben, Bolíviában, Venezuelában és Ecuadorban felmerülı 

regionális konfliktusokban játszott szerepe nyilvánvaló. Vagyis ebben a kontextusban Latin-

Amerika, mint a brazil nagyhatalmi törekvések egy mára már nem burkolt célpontja jelenik 

meg. Sıt, Brazília nagyhatalmi törekvése, ami egyébként az ország méreteibıl is adódik, egye 

nyilvánvalóbb a nemzetközi rendszer más vonatkozásában is. Luiz Ignacio Lula Da Silva 

elnök 13 afrikai országot látogatott meg beiktatásától 2006-ig azzal a nem titkolt szándékkal, 

hogy a G 8-nak javaslatot tegyen egy új és hatásosabb problémamegoldó mechanizmusra a 

„szegény országok” helyzetének javítása érdekében. Ebben a kontextusban Brazília is azok 

között az országok között foglal helyet, amelyek „kizsákmányolják” a szegény afrikai 

országokat.  

Brazília geopolitikai szempontból is meghatározó jelentıségő a MERCOSUR-on és 

Dél-Amerikán belül: területe alapján a világ ötödik legnagyobb országa, lakosságszáma 

alapján szintén az ötödik. Dél-Amerikán belüli szerepe még inkább meghatározó. A kontinens 

területének több mint 50%-án terül el, a lakosság száma, több mint a fele a kontinensének. A 

GDP-je szintén több mint 50%-át jelenti a dél-amerikainak. Kilenc országgal határos, 

valamint Francia Guyanával. Keleten az Atlanti-óceán határolja. Az országot a „BRIC” 

országok csoportjában találhatjuk – amelybe Brazília, India, Oroszország és Kína tartozik –, 

amelyek elıtt a nemzetközi rendszerben nagy jövı áll területük nagysága, 

népességnövekedésük, nyersanyagkészletük és gazdasági fejlıdésük üteme miatt. 

 SOSA (2008) szerint Brazília geopolitikai és politikai szempontból regionális vezetı 

szereppel bír, és rendelkezik azokkal a gazdasági (szervezeti, nyersanyag, technológia stb.) 

feltételekkel, hogy egy regionális szintő projektet képes legyen felépíteni. A szomszédos 

országokkal kölcsönös gazdasági és politikai függésben van. A nemzetközi politikai 

párbeszédben nélkülözhetetlen szereppel bír, amely szükséges ahhoz, hogy a „globális 

kormányzás” struktúrája kialakulhasson. A kisebb latin-amerikai országokkal összehasonlítva, 

a sokoldalúság jellemzi, rendelkezik ipari központokkal, valamint nemzetközi szinten is 

jelentıs innovációval. Társadalmi heterogenitás jellemzı rá, ugyanakkor a demokrácia és a 

pluralizmus megvalósítása óriási kihívást jelent számára.  

Meghatározó a jelentısége a regionális biztonság, stabilitás és politikai fejlıdés 

szempontjából. Központi szerepe van a regionális integráció és kooperáció kibontakozásában. 

A régióban felmerülı konfliktusokban közvetítı szereppel bír. Szintén nélkülözhetetlen 
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szerepe van a globális környezetvédelemben, a nemzetközi kereskedelemben és az ENSZ 

munkájában. Annak ellenére, hogy a 20. század folyamán Brazília egy jelentıs fejlıdésen 

ment keresztül, társadalmában továbbra is nagyszámú szegény él és lakosságát aránytalanul 

nagy társadalmi egyenlıtlenségekkel jellemezhetjük. 

 

4.4.2.3. Brazília kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között 

 

Brazíliának a világ országaival folytatott kereskedelmi egyenlege 2002 óta töretlenül 

pozitívumot mutat. Az elemzett idıszakban a 2006-os év hozta a legjobb külkereskedelmi 

egyenleget, 46.411 millió US $-t; a leggyengébb év – még az 1990-es évek végének pénzügyi 

válságának utóhatásaként – a 2002-es volt 13.126 millió US $ pozitívummal. 2008-ban az 

összes export 197.943 millió US $ volt, míg az import ugyanebben az évben 173.197 millió 

US $ volument ért el. 2008-ban az exportpartnerek között a MERCOSUR csak a harmadik 

legfontosabb célrégióként szerepelt az EU és a NAFTA után, alig 13,5%-os részesedéssel. Az 

import vonatkozásában azonban csak a negyedik helyet érték el (8,9%-al) a MERCOSUR 

tagországok, köszönhetıen Kína több mint 20 milliárd US $-os jelenlétének a brazil 

külkereskedelemben.    

 
11. ábra: Brazília exportja a MERCOSUR tagországokba 2002-2008 között. 

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 
honlap adatait alapul véve millió US $-ban. 
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A MERCOSUR tagországokba érkezı brazil export több mint nyolcszorosára emelkedett 

2002-2008 között 3.311 millió US $-ról 26.887 millió US $-ra. Az évek során arányaiban az 

argentin export jelentette a legnagyobb mennyiséget, 2008-ban az összes MERCOSUR-ba 

érkezı export 65%-át. A maradék 35% a három kisebb tagország között oszlott el az elemzett 
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utolsó évben. Dinamikáját tekintve is az Argentínába irányuló export fejlıdött 

legerıteljesebben, hét év alatt hét és félszeresére emelkedett. Argentínát 2007-2008-ban 

Venezuela követte az export volumen mértékében: a 4.724 millió US $ (2007) és 5.150 millió 

US $ (2008) export az északi szomszédot Brazília második legfontosabb exportpartnerévé 

emelte a MERCOSUR-on belül. A harmadik legfontosabb brazil exportpartner tagország 

Paraguay volt. A legszerényebb gazdasági mutatókat prezentáló tagországba irányuló brazil 

export 2008-ra megközelítette a 2.500 millió US $-t. Ez a számérték, az elemzett idıszak 

során kibontakozó töretlen és fokozatos fejlıdés csúcsaként értelmezendı. A sort 2008-ban az 

Uruguayba irányuló exportvolumen zárja 1.644 millió US $-al (11. ábra). 

 
12. ábra: Brazília importja a MERCOSUR tagországokból 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 
honlap adatait alapul véve. 
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A tagországokból Brazíliába érkezı import szintén fokozatos növekedést mutatott 2002-2008 

között, noha annak volumene 2008-ban (15.471 US $) messze elmaradt az exportétól. Az 

Argentínából érkezı import vezette a listát valamennyi elemzett évben, sıt növekedési üteme 

2006 után a korábbi évekhez viszonyítva dinamikusabban emelkedett, évente több mint 2.000 

millió US $-ral. Az elemzett idıszak második legfontosabb Brazíliába exportáló tagországa 

Uruguay volt, noha 2002-2005 között stagnált, vagy alig emelkedett a Keleti Köztársaságból 

Brazíliába érkezı import volumene (485-538 US $ között), 2008-ban viszont meghaladta az 

egy milliárd US $-t (1.018 US $). A brazil importnak a fentieknél is jóval kevesebb hányada 

érkezett Paraguayból: 2002-ben 338 millió US $, ami 2008-ra is csak 657 millió US $ 

volument ért el. 2008-ban ez az összes tagországból érkezı importnak mindössze 4.24%-át 

jelentette. Venezuelából azonban még a paraguayinál is kevesebb import érkezett Brazíliába. 

2007-ben 346 millió US $, 2008-ban pedig 538 millió US $ (12. ábra).  
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3. táblázat: Brazília összes kereskedelmi volumene és kereskedelmi egyenlege a MERCOSUR 
tagországokkal 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A szerzı saját számításai alapján a http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm 
(2009) 

honlap adatait alapul véve. (Megjegyzés: A táblázatokban az 1-2 millió US $-os eltérések a 
számítások egyszerősítésének elısegítése érdekében történt fel, illetve lekerekítésekbıl 

adódnak.) 
Ország/Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összes 

kereskedelem: 

Argentína 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

 

8.922 

7.085 

941 

895 

- 

 

11.357 

9.234 

1.182 

942 

- 

 

15.302 

12.943 

1.170 

1.190 

- 

 

18.780 

16.156 

1.280 

1.344 

- 

 

22.918 

19.768 

1.527 

1.624 

- 

 

34.054 

24.826 

2.082 

2.074 

5.070 

 

42.358 

30.863 

3.144 

2.662 

5.688 

Kereskedelmi 

egyenleg: 

Argentína 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

 

-2.300 

-2.400 

175 

-75 

- 

 

-14 

-112 

232 

-134 

- 

 

2.522 

1.803 

574 

144 

- 

 

4.672 

3.674 

642 

356 

- 

 

4.982 

3.660 

935 

388 

- 

 

10.102 

4.008 

1.214 

502 

4.378 

 

11.416 

4.347 

1.830 

626 

4.612 

 

Brazília MERCOSUR tagországokkal folytatott összes kereskedelme közel 

ötszörösére emelkedett 2002-2008 között (3. táblázat). Különösen a 2006 utáni fejlıdés 

dinamikája számottevı (2006-ban 22.918 millió US $, 2008-ban 42.358 millió US $), amihez 

Venezuela, MERCOSUR-ba lépése utáni két évben összesen 10.758 millió US $-ral járult 

hozzá elsısorban a mezıgazdasági és ipari termékek importja által. Venezuela és Brazília 

közötti külkereskedelmi kapcsolatok jelentısége kölcsönösen fontosnak mondható mindkét 

fél számára: a venezuelai kıolaj és földgáz tartalékok energetikai szempontból jelentenek 

Brazília számára fontos forrásokat, Brazília északi részén élı 30 millió fıs lakosság, pedig a 

venezuelai termékek számára jelent felvevı piacot. Ezeket a kapcsolatokat erısítik a két fél 

közös infrastrukturális beruházásai, vagy azok tervezetei (az Orinoco-n épült hidak, 

interkontinentális gázvezeték, kıolajfinomítók stb.).  

2008-ban az Argentínával megvalósuló kereskedelem az összes MERCOSUR 

tagországgal kibontakozó kereskedelemnek a 72%-át jelentette, ami 10%-al kevesebb, mint 

ugyanebbıl a szempontból a brazil részesedés az argentin oldalon, ugyanabban az évben. 
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Ezen kívül Brazília külkereskedelmében Venezuela jelenléte jóval meghatározóbb a 

már említett volumennel, mint Argentína külkereskedelmében való jelenléte. A kereskedelmi 

egyenleg kapcsán elmondható, hogy az ezredforduló éveiben tapasztalt válság utóhatásai 

egészen 2003-ig jelen voltak. Ez az adott évek negatív kereskedelmi egyenlegében vált 

érzékelhetıvé (2002-ben 2.300 millió US $ deficit, 2003-ban már csak 14 millió US $ 

deficit). 2004 óta azonban minden évben pozitívumot mutat, és dinamikusan fejlıdik Brazília 

külkereskedelmi egyenlege a MERCOSUR országokkal. Ebben Venezuela részvétele a 

legmarkánsabb 4.612 millió US $-ral (2008), amit Argentína követ 4.347 millió US $ (2008) 

és Uruguay részvétele a legalacsonyabb (2008-ban 626 millió US $-ral). Végezetül fontos 

megjegyeznünk, hogy a pozitív brazil külkereskedelmi egyenleg a többi tagország 

külkerskedelmi egyenlegében negatívumként jelentkezik. 

4.4.3. Uruguay 

4.4.3.1. Az ország általános és gazdasági jellemzése 

 

Uruguay (Teljes nevén: Uruguayi Keleti Köztársaság) a dél-amerikai kontinens 

legkisebb területő spanyol ajkú országa, amelyet Argentína és Brazília, valamint az Atlanti 

óceán határol. Területe 175 ezer km2, lakosságának száma 3,5 millió. Fıvárosa Montevideo. 

Uruguay határa történelme során többször módosult. Egy 1973-as szerzıdés döntött az ország 

mai szárazföldi és tengeri határairól. Érdekesség, hogy az argentin kultúrával való sok 

hasonlóság ellenére a brazil határon keresztül mindig is intenzívebb volt a két ország 

lakosainak kapcsolata. 

Az évszázadok során a betelepülı európaiak kiirtották az ıslakosokat, akiktıl nem 

maradtak fenn monumentális emlékek, mint például Peruban, Bolíviában, Ecuadorban, 

Kolumbiában vagy Mexikóban. Az éghajlat sem mondható különlegesnek az európaihoz 

viszonyítva, nincsenek trópusi hıségek, sem havas telek. Nincsenek hegyek, de vannak 

tengerpartok. Ugyanakkor nincsenek esıerdık sem, de vannak pálmafák, érdekes növények 

és különleges állatok. Az ország bıséges termálvíz készlettel rendelkezik, melyre alapozva 

számos gyógyfürdı létesült.  

A lakosság többnyire spanyol illetve olasz leszármazott. Az európai ısök kultúrája 

konzerválódott, amibıl sok szokást megtartottak, de uruguayi módra. Így alakult ki egy, az 

európai spanyoltól már eltérı, egyedi, de Dél-Amerikába mégis illeszkedı kultúra. Sem 

történelme, sem gazdasága nem egyedülálló Dél-Amerikában, de ha részletesebben 

foglalkozunk az országgal, fény derül sajátosságaira, érdekességeire. Államformája 
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köztársaság, GDP-je 44 milliárd US $ (2009). Egy fıre jutó GDP 12.200 US $. Hivatalos 

nyelve a spanyol, de beszélik még a brazil határhoz közel a portuñolt, a portugál és a spanyol 

keverékét. 

Uruguay gazdaságát export orientált mezıgazdasági szektor, jól képzett munkaerı és 

magas szociális kiadások jellemzik. Az uruguayi gazdaság az 1990-es évek második felében 

5%-os gazdasági növekedést produkált, ami 1999-2002 között visszaesett, köszönhetıen a két 

nagy szomszédos ország – korábban már ismertetett – gazdasági problémáinak. Ebbıl 

következtetni lehet az uruguayi gazdaság függı helyzetére is. Például, Argentína 2001-2002-

ben több uruguayi bankból vonta ki US $ befektetéseit, ami az uruguayi peso értékének 

csökkenését és a munkanélküliek számának emelkedését (2002-re közel 20%) eredményezte. 

1998-2002 között a reál GDP közel 20%-al csökkent. Az infláció nıtt, az adósságterhek 

megduplázódtak, de végül a Nemzetközi Valutaalappal történt kooperáció által sikerült 

megállítani a válság további fokozódását, majd a következı években megfordítani a negatív 

irányú folyamatot. Ennek köszönhetıen 2004-ben a gazdaság 12%-al bıvült, ami az 

exportáruk magas árának, a versenyképes pesonak és az alacsony nemzetközi kamatoknak 

volt köszönhetı.  

2005 folyamán az uruguayi gazdaság 6,6%-al bıvült, ami egyes szektorok –  építıipar, 

távközlés, turizmus, kereskedelem és szállítmányozás – teljesítıképességének szinte a teljes 

kihasználásával járt. 2006 végén az export tevékenységre negatív hatást gyakorolt a pénz 

versenyképességének gyengülése, ami összefüggött azzal, hogy a gazdaság növekedése 4,5 

%-ra esett vissza. 2006-ban a gazdaság alakulása döntıen azon múlott, hogy a kormány 

mennyire tudta megvalósítani a tervezett pénzügyi politikáját és visszaszorítani az infláció 

szintjét. 2004-2008 folyamán a fellendülés tovább folytatódott évi 8%-os növekedéssel.  

Az ország gazdasága már a 19. század óta a mezıgazdaságra, ezen belül az 

állattenyésztésre alapul (a nagyüzemi állattartást az amerikai kontinensen az európaiak 

honosítottak meg). Jelenleg az ország fı export cikkei az élıállat, hús, bır és a gabona. 

Elsısorban szarvasmarhát és juhot tenyésztenek a kiváló legelıkkel és klímával rendelkezı 

országban. Fontos még a takarmánynövények (kukorica, napraforgó), ezen kívül a rizs, a 

búza, a szılı, és a citrusfélék termesztése is.  
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4.4.3.2. Uruguay, mint a MERCOSUR szolgáltató szektorának pólusa 

 

Uruguay a többi MERCOSUR tagországhoz képest igen kevés iparral rendelkezik, 

ennek következtében exportjának túlnyomó része mezıgazdasági termék, illetve fontos 

tényezıt jelentenek még a turizmus általi gazdasági bevételek, ami az ország csodálatos 

tengerpartjának köszönhetı. Ezen kívül, az ország gazdasága fontos szereppel bír a pénzügyi, 

a kereskedelmi és az ingatlan szolgáltatások terén szomszédjai számára. Ez hosszú távon 

Uruguaynak gazdasági perspektívát jelent, hiszen gazdaságának másik – a mezıgazdaságon 

kívül – meghatározó eleme a harmadik szektor. Szükséges azonban megfelelı politikák 

alkalmazása a szektor fejlesztésének elımozdítására. A lakosság 70%-a a tercier szektorban 

dolgozik. 

Ahhoz, hogy Uruguay valóban a MERCOSUR szolgáltató szektorának központja 

legyen, még négy új szolgáltatáson kellene dolgoznia: a. Multinacionális cégek regionális 

központjainak kialakításán, ahonnét irányíthatnák, ellenırizhetnék és felülvizsgálhatnák a 

vállalat egységeit. b. Nagyobb teret adni a biztosítási és pénzügyi szolgáltatásoknak. c. 

Nemzetközi kereskedelmi szolgáltatások bıvítése. d. Szakmai szolgáltatások, amelyek az 

elızıekbıl következnek (mérnöki, tervezı, és építkezési tanácsadó irodák, adatfeldolgozó 

cégek stb.). Ezen kívül fontos lenne egyes szolgáltatások exportját megszervezni (pl. tervezési 

tanácsadás, technológiai és vezetési tanácsadás, egészségügyi és tudományos kutatási 

tanácsadás, reklám és telekommunikációs tanácsadás, informatikai tevékenységgel 

kapcsolatos tanácsadások). Fontos lenne még a kormány részérıl olyan mechanizmusokat 

létrehozni, amelyek megakadályozzák a szakképzett munkaerı elvándorlását, lehetıvé tenni 

az ország földrajzi fekvésének jobb kihasználását (Argentína–Brazília között, óceán-part), 

megtartani az „alacsony kockázatokkal” fémjelzett ország képét, vagyis azt, hogy gazdasági, 

jogi és politikai szempontból stabil társadalomról van szó.  

Uruguaynak és Paraguaynak lényegében nem volt más lehetısége, mint belépni a 

MERCOSUR-ba, hiszen ha nem lépnek be az egyezménybe, akkor az a legfıbb gazdasági és 

kereskedelmi partnereiknek az elvesztésével járt volna. Ugyanakkor, már mint tagországok jól 

éltek és élnek az új lehetıséggel – különösen és elsısorban a MERCOSUR fennállásának elsı 

tíz esztendejében –, hiszen, ha kereskedelmi egyenlegüket nézzük, akkor megállapíthatjuk, 

hogy az jóval nagyobb mértékben emelkedett a tagországokkal, mint az egyezményen kívüli 

harmadik országokkal. A többi tagországhoz viszonyítva, melyek között ma már Venezuela is 

megtalálható, elenyészı a gazdaságuk súlya. A MERCOSUR-on belül úgy Paraguay-t, mint 
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Uruguay-t arra késztetik, hogy speciális gazdasági-kereskedelmi területeket dolgozzanak ki, 

amellyel konstruktívan tudnak bekapcsolódni a régió gazdasági folyamataiba. Deficit volt 

tapasztalható Uruguay és a MERCOSUR kereskedelmi kapcsolatában az 1990-es évek során. 

Ez azonban 1995-tıl csökkent.  

Az ország valódi lehetıségeit azonban a szolgáltató szektor jelentené, és regionális, 

illetve nemzetközi szinten is meghatározó szereppel bírna, a szükséges reformok aktualizálása 

után (BOLETÍN, 2000).  

 

4.4.3.3. Uruguay kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között 

 

Uruguay összes kereskedelme a világgal 2008-ban rekordvolument ért el, 14.882 

millió US $-t. Ebbıl 5.949 millió US $ volt az export, valamint 8.933 millió US $ az import, 

tehát 2.984 millió dolláros – szintén rekord – deficit jellemezte a külkereskedelmet. A 

külkereskedelmi hiány 2004-tıl folyamatosan jelen van, és évrıl-évre fokozatosan emelkedik: 

2004-ben még csak 182 millió US $ volt, ami 2008-ra elérte a már említett közel három 

milliárd dolláros értéket. Ez a negatív tendencia összefüggésben van a két nagy szomszédos 

ország 2002 óta egyre növekvı gazdasági teljesítményével. 2004 elıtt a 2003-as év jelentett 

kivételt, amikor az országnak – minimális – 18 millió US $ külkereskedelmi többlete 

keletkezett. 2008-ban a CAN, a NAFTA és az EU elıtt Uruguay legfontosabb export felvevı 

piaca a MERCOSUR volt: vagyis az uruguayi export 30%-a érkezett a Déli Közös Piac többi 

tagországába. Az importnak pedig 42%-a származik a Déli Közös Piac országaiból, amivel a 

NAFTA, EU és Kína elıtt a „déli tölcsér” legfontosabb integrációjának tagországai jelentették 

2008-ban Uruguay elsı számú import partnereit.        

 
13. ábra: Uruguay exportja a MERCOSUR tagországokba 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 
honlap adatait alapul véve. 
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Amint azt a rendelkezésre álló adatokból láthatjuk, Uruguay exportja a MERCOSUR 

tagországokba 2002-2008 között közel a háromszorosára növekedett, 655 millió US $-ról 

1.838 millióra (13. ábra). Ennek hátterében a szomszédos országok gazdaságainak 

megerısödése állt, különösen Brazíliáé, ami a felvevı piac kapacitásának növekedését is 

magával hozta. Az export volumen vonatkozásában az idıszakot Brazília dominálja magasan 

a többi tagország elıtt, noha ingadozásokkal 2002 és 2005 között (485-458 millió US $ 

között), de 2008-ra a Brazíliába érkezı export már alig maradt el az egy milliárd US $ 

értéktıl, ami egy folyamatos piacbıvülésnek köszönhetı. Ez a MERCOSUR-ba érkezı összes 

uruguayi export 53%-át jelentette, és elsısorban mezıgazdasági termények, élelmiszerek 

(gabonafélék, tejtermékek, kaucsuk, hal), valamint könnyő ipari termények (mőanyagok) 

exportjának volt köszönhetı. Az Argentínába érkezı uruguayi export a Brazíliába érkezınél 

volumenében jóval kevesebb, ugyanakkor sokkal kiegyensúlyozottabb fejlıdést mutatott az 

elemzett évek alatt, összesen négy és félszeres növekedéssel: 2002-ben 111 millió US $, 

2008-ban 507 millió US $. Ez 2008-ban a MERCOSUR-ba érkezı összes export 27,5%-át 

jelentette. Paraguay jelenti Uruguay legkevésbé meghatározó jelentıségő export partnerét. 

2002-2006 között 48 és 59 milliárd US $ között ingadozott a Paraguayba érkezı export, majd 

csak 2008-ban haladta meg a százmilliós határt (107 millió US $). A Venezuelába érkezı 

export viszont alig egy év leforgása alatt két és félszeresére növekedett: 2007-ben alig 97 

millió US $; 2008-ban pedig már 237 millió US $ volt. Ez a mennyiség a beszállított uruguayi 

mezıgazdasági terményeknek és termékeknek köszönhetı. 

 
14. ábra: Uruguay importja a MERCOSUR tagországokból 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 
honlap adatait alapul véve. 
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A MERCOSUR tagországokból érkezı uruguayi import az elemzett idıszak során 

volumenében messze meghaladja az exportét, viszont fejlıdésének dinamikájában hasonló 

arányokat mutat azzal (14. ábra). Számszerősítve ez 2002-ben 1.213 millió US $-t jelentett, 

illetve 2008-ban 3.909 milliót, tehát több mint háromszoros növekedést. Országokra lebontva 

azt láthatjuk, hogy az egész elemzett idıszakban szoros „verseny” volt megfigyelhetı 

Argentína és Brazília, a két legfontosabb importforrást jelentı ország között. A 2002-2004 

közötti idıszakban, valamint 2006-ban argentin, 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban brazil 

fölény volt regisztrálható az importvolumen vonatkozásában. A különbségek néhány milliótól 

pár százmillió US $ mérték között ingadoztak az elemzett idıszakban, 2006-ban érve el a 

legnagyobb különbséget – 209 millió US $-t – Argentína javára. Termékösszettétel 

vonatkozásban is hasonlóságokat figyelhetünk meg a két országból érkezı import között, 

amelynek az elemzett idıszakban jelentıs részét kıolajipari termékek, közlekedési eszközök 

alkották. A két ország közötti eltéréseket a brazil mezıgazdasági gépek és a mate fő, valamint 

Argentínából a vegyipari és gyógyszeripari termékek importja jelentette. A Paraguayból 

érkezı import jelenti a legkisebb volument az elemzett idıszakban, erıs ingadozásokkal, ami 

a csúcsot 2008-ban érte el 772 millió US $-ral. A labilis paraguayi import mennyiség arra 

utal, hogy az onnét érkezı áruk egy részét (különösen a mezıgazdasági terményeket és 

termékeket) Uruguaynak lehetısége van a két szomszédos országból is megvásárolni. 2005-

2006-ban Paraguay nem került be Uruguay legfontosabb 18 import partnere közé, ugyanakkor 

2006-ban az Argentínából és Brazíliából érkezı import jelentette az összesített uruguayi 

import 41%-át (CÁMARA, 2007). Végül megemlítem, hogy az uruguayi import 

szempontjából Venezuela MERCOSUR tagsága, a belépés évétıl kezdve nem hozott érdemi 

változást sem az import volumenét tekintve (évente 5-6 millió US $), sem annak arányaiban. 

4. táblázat: Uruguay összes kereskedelmi volumene és kereskedelmi egyenlege a 
MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A szerzı saját számításai alapján a 
http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
Ország/Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összes 

kereskedelem: 

Argentína 

Brazília 

Paraguay  

Venezuela 

 

1867 

707 

937 

223 

- 

 

1949 

727 

931 

291 

- 

 

2585 

914 

1161 

510 

- 

 

2871 

1053 

1283 

535 

- 

 

3787 

1618 

1691 

478 

- 

 

4360 

1768 

2149 

341 

102 

 

5747 

2020 

2605 

879 

243 
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Kereskedelmi 

egyenleg: 

Argentína 

Brazília 

Paraguay  

Venezuela 

 

-559 

-485 

33 

-107 

- 

 

-601 

-417 

11 

-195 

- 

 

-1053 

-468 

-193 

-392 

- 

 

-1309 

-519 

-367 

-423 

- 

 

-1899 

-1014 

-523 

-362 

- 

 

-1662 

-882 

-685 

-187 

92 

 

-2071 

-1006 

-631 

-665 

231 

 

Uruguay összes kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal az elemzett idıszak 

alatt közel háromszorosára növekedett (4. táblázat). A kereskedelem volumene szempontjából 

az ország legfontosabb partnere Brazília volt, de voltak évek, amikor az Argentínával 

folytatott kereskedelem alig maradt el a Brazíliával megvalósulttól, mint például a 2006-os 

év. Paraguay a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Uruguaynak, noha az összes 

MERCOSUR tagországokkal folytatott kereskedelmének alig 13%-át jelenti a Paraguayjal 

kibontakozó árucsere. Ennél is kevesebb részesedést ért el az új tagország, Venezuela: 2007-

ben 102 millió US $-t (2,1%), 2008-ban pedig 243 millió US $-t (4,3%).     

Uruguay, külkereskedelmi szempontból a MERCOSUR egyik vesztesének mondható 

2002-2008 között. Az adott idszakban a kereskedelmi egyenlege egyre növekvı negatívumot 

mutatott, ami 2008-ban érte el a mélypontját (-2.071 millió US $). Ugyanakkor az adott 

idıszakban ez a tendencia nem csak a MERCOSUR tagországokkal folytatott kereskedelmére 

volt igaz, hiszen a külkereskedelmi deficit érvényes volt az összesített uruguayi 

külkereskedelemre is. A várttal ellentétben a legnagyobb negatívumot Argentínával érte el az 

ország külkereskedelme 2006-ban (-1.014 millió US $). Kivételt jelentett a Brazíliával 2003-

ban 11 millió US $-os, és Venezuelával 2007-2008-ban 92 és 231 millió US $-os pozitívum.  

4.4.4. Paraguay 

4.4.4.1. Az ország általános és gazdasági jellemzése 

 

Dél-Amerika belsejében, az óceánoktól távol fekvı ország (legközelebbi pontja is 

1000 km-nél távolabb van az óceántól). Területe 406 ezer km2, lakossága 7 millió fı. 

Fıvárosa Asunción. Mai határai a 19. század végén alakultak ki. Északon Bolívia, keleten 

Brazília, délen és nyugaton Argentína határolja. A határvonalak nagyobb része folyó. Az 

ingadozó vízjárású folyókon nehezen tud a tengerrel kapcsolatot kiépíteni. Az elzártság 

mellett a társadalmi-politikai viszonyok is hozzájárultak ahhoz, hogy ma Paraguay Dél-

Amerika egyik legfejletlenebb, legelmaradottabb országa. Államformája köztársaság, 
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hivatalos nyelve a spanyol, és a guaraní. GDP-je 28 milliárd US $ (2009-es becsült adat). Egy 

fıre jutó GDP-je 4.100 US $ (2009-es becsült adat). 

A tengerrel nem rendelkezı Paraguay gazdaságára az informális szektor igen 

markánsan nyomja rá bélyegét. A feketegazdaságra jellemzı az importált fogyasztási cikkek 

újra exportálása a szomszédos országokba, a rengeteg utcai árus jelenléte, és a be nem 

jelentett kisvállalkozások. Ezek miatt meglehetısen nehéz objektív képet adni a paraguayi 

gazdaság eredményeirıl. Mindenesetre, az nyilvánvaló, hogy a paraguayiak jelentıs része 

mezıgazdasági tevékenységbıl él. Paraguay gazdaságában az 1990-es évektıl megfigyelhetı 

alacsony gazdasági növekedés (3% körüli), vagy stagnálás állandósult. Ennek okát több 

elemzı a folyamatosan bizonytalan belpolitikai helyzetben (1989-ig diktatúra, utána instabil 

demokrácia), a korrupcióban, a fejlıdés és a strukturális reformok hiányában, magas belsı és 

államadósságban, valamint az elégtelen infrastruktúrában látják. Nicanor Duarte Frutos 

kormánya alatt (2003-2008 között) stabilabbá vált a valutaváltási árfolyam, és pozitív 

változások történtek a gazdaságpolitikában, ami enyhe gazdasági növekedést eredményezett. 

2005-ben Paraguay gazdasága 2,7%-ot növekedett, ami a mezıgazdaságot érintı kedvezıtlen 

klimatikus tényezık hatása miatt alakult így (szója, kukorica, cukornád termések gyenge 

eredménye az év során), ugyanis ezeket a terményeket nem számítva, a növekedés 4,4% lett 

volna. A gazdaságra húzó szektorai a következık voltak: állattenyésztés, távközlés, szállodák 

és éttermek, kereskedelem és szolgáltatások (CEPAL, 2006). A reáljövedelmek az 1980-as 

szinten stagnálnak. A sajátos gazdasági helyzet hátterében a korrupció és a politikai 

bizonytalanság mellett, az infrastruktúra hiánya és a strukturális reformok végrehajtásának 

bizonytalan volta áll. 2003-2008 között összességében a paraguayi gazdaság nem növekedett, 

sıt visszaesés volt tapasztalható. Ennek ellenére szójatermesztésben a világ ranglistán hatodik 

helyen áll az ország.   

Sem Paraguay, sem Uruguay gazdasági fejlıdése nem jelent elsıdleges szempontot a 

Déli Közös Piacon belül, vagyis nem állnak az elemzık érdeklıdésének középpontjában, 

mivel a MERCOSUR domináns országai – területük, felvevı piacuk, gazdaságuk mérete és 

nemzetközi rendszerben betöltött szerepük által – Argentína és Brazília. 2000-ben Paraguay a 

MERCOSUR területének 3,4%-át, lakosságának 2,5%-át, a GDP-je 0,8%-át jelentette. Ezzel 

szemben a kereskedelme 9,1%-os súllyal volt jelen a MERCOSUR gazdaságában, amibıl arra 

lehet következtetni, hogy noha a legkisebb gazdaságú országról van szó, ennek ellenére a 

gazdaságához viszonyítva leginkább nyitotta meg piacát a régión belüli országok felé. 2000-

ben a GDP-jének 33%-át érte el az import (BOLETÍN 64, 2000). 



 

 84 

Úgy Paraguay, mint Uruguay belépésük után, nyilvánvaló elınyeit látták a Déli Közös 

Piachoz történı csatlakozásnak, hiszen a többi tagországgal folytatott kereskedelemnek a 

volumene dinamikusabban emelkedett, mint a világ többi részével kibontakozó árucseréjük. 

Más szempontból, Paraguay számára a MERCOSUR-ba belépés versenyt is jelent a két 

gazdaságilag nagyobb és fejlettebb országgal, ami kereskedelmi deficitet okozott a 

tagországokkal lebonyolított kereskedelmében. A vámok eltörlése Argentína és Brazília 

vonatkozásában azt a veszélyt hordja magában, hogy a kisebb tagországok nem lesznek 

képesek saját iparukat fejleszteni. Ugyanis, ezt a célt (iparosítás) próbálják elérni a növekvı 

közvetlen külföldi tıkebefektetésekkel, valamint az adók számának és mértékének 

csökkentésével is. Paraguay célja még rugalmasabbá tenni a vámunió egyes normáit a 

gazdasági blokk kisebb gazdaságainak érdekében, amibıl arra következtethetünk, hogy a 

gazdaságok közötti aszimmetriák továbbra is megvannak. Ugyanakkor, 1990-1998 között a 

világ más részeirıl Paraguayba érkezı import 152%-al nıtt, ami arra enged következtetni, 

hogy az ország MERCOSUR tagságával nem lettek kedvezıtlenebbek a kereskedelmi 

feltételek harmadik országok számára.  

 

4.4.4.2. Paraguay kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 

 

Minden nehézség ellenére, Paraguaynak úgy az összes exportja, mint az importja 

töretlenül növekedett 2002-2008 között, noha az import 2006-tól jóval nagyobb mértékben, 

mint az export. 2008-ban a világgal folytatott összes kereskedelme 12.905 millió US $ 

csúcsot ért el, amelynek az adott évben 46%-a zajlott a MERCOSUR tagországokkal. 2008-

ban az összes export 47%-a irányult a MERCOSUR-ba, valamint az összes import 45%-a 

érkezett onnét. Az elemzett idıszakban (2002-2008 között) a kereskedelmi egyenleg 

negatívuma állandósult, ami 2008-ra érte el a mélypontot – 4.037 millió US $-t.  
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15. ábra: Paraguay exportja a MERCOSUR tagországokba 2002-2008 között (millió US $). 
Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
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A MERCOSUR tagországokba irányuló paraguayi export 2002-2008 között közel 

négyszeresére növekedett, de így is alig haladta meg a 2 milliárd US $-t (2008). A növekedés 

hátterében a szomszédos MERCOSUR országok gazdasági konjunktúrája, következésképpen 

vásárlóerejének erısödése állt. A 2004-2006 közötti idıszakban azonban minimális bıvülés 

volt tapasztalható az export volumenben, ugrásszerő növekedést 2006-2008 között figyelhetı 

meg (15. ábra). Paraguay két legfontosabb export partnere a MERCOSUR-on belül Brazília (a 

hét év összesített export volumene 2.922 millió US $) és Uruguay (a hét év összesített export 

volumene 2.794 US $), alig 128 millió US $-os brazil elınnyel.  A harmadik helyen 

Argentína található alacsony értékkel ugyan, de óriási dinamikájú fejlıdéssel: 2002-ben még 

csak 35 millió US $, ami 2008-ra 712 millió US $-ra emelkedett. Ez több mint húszszoros 

növekedést jelent. Az új MERCOSUR tag Venezuela zárja a sort 2007-ben alig 8, 2008-ban 

pedig 10 millió US $-ral. Ez utóbbi országnak az alacsony részvétele különösen a brazil, az 

argentín, sıt még az uruguayi export dominanciájának köszönhetı részben, de összefügg 

azzal is, hogy a tengerekkel nem rendelkezı Paraguay külkereskedelme hagyományosan 

elsısorban a szomszédos országokkal bontakozik ki.  
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16. ábra: Paraguay importja a MERCOSUR tagországokból 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
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A MERCOSUR tagországokból érkezı import volumen töretlenül emelkedett 2002-

2008 között, több mint négyszeresére (2002-ben 930 millió US $, 2008-ban 3.822 millió US 

$). Paraguay elsı számú import partnere a MERCOSUR tagországok közül Brazília 2.262 

millió US $ értékkel 2008-ban, második helyen Argentína állt 1.216 millió US $-ral ugyan 

ebben az évben. 2007-2008-ban Venezuela került a harmadik helyre 186, valamint 244 millió 

US $-ral (16. ábra). A legkevesebb import Uruguayból érkezett Paraguayba, 2002-2007 

között 64-71 millió US $ közötti értékben, ami ugyan 2008-ra elérte a 100 millió US $-t, de 

még így is jóval elmarad Brazília és Argentína mögött. Ezek az arányok annak köszönhetık, 

hogy míg a két legnagyobb dél-amerikai ország ipari termékeivel tud jelen lenni a paraguayi 

piacon, addig Uruguay és Paraguay mezıgazdasági terményei és termékei között jelentıs 

átfedések vannak.    

5. táblázat: Paraguay összes kereskedelmi volumene és kereskedelmi egyenlege a 
MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között (millió US $). 

Adatforrás: A szerzı saját számításai alapján a 
http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 

Ország/Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összes 

kereskedelem: 

Argentína 

Brazília 

Uruguay  

Venezuela 

 

1483 

375 

878 

229 

 

1908 

509 

1091 

308 

 

 

2518 

783 

1215 

518 

 

2646 

810 

1298 

537 

 

2744 

884 

1381 

479 

 

4030 

1342 

2519 

335 

194 

 

5936 

1928 

2882 

872 

254 
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Kereskedelmi 

egyenleg: 

Argentína 

Brazília 

Uruguay  

Venezuela 

 

-377 

-305 

-172 

101 

 

-440 

-377 

-241 

178 

 

-786 

-579 

-591 

384 

 

-822 

-596 

-646 

421 

 

-910 

-548 

-725 

361 

 

-1266 

-238 

-1043 

193 

-178 

 

-1708 

-504 

-1642 

672 

-234 

 

Az elemzett idıszakban az összes kereskedelem vonatkozásában három olyan évet kell 

megemlítenünk, amikor lényeges növekedés volt tapasztalható Paraguay és a MERCOSUR 

többi tagországa közötti kereskedelmi volumenben. A 2003/2004-es év fordulata, amikor 610 

millió US $ növekedést regisztráltak, majd 2006/2007, amikor 1.286 millió US $ növekedés 

történt, végül 2007/2008, amikor 1.906 millió US $-ral bıvült Paraguay és a többi tagország 

közötti kereskedelem volumene. Összességében azonban még így sem érte el 2008-ban a 6 

milliárd US $ értéket. Az összes MERCOSUR tagországgal kibontakozó kereskedelem 49%-a 

Brazíliával történt 2008-ban (2.882 millió US $), a második legfontosabb MERCOSUR-on 

belüli kereskedelmi partnere Paraguaynak Argentína volt 33%-al (1.928 millió US $), majd 

Uruguay (14%) következett és végül Venezuela (4%) zárta a sort. Ezek az arányok azt a 

történelmi örökséget erısítik, ami a hagyományos kereskedelmi partnerek jelentıségében 

válik nyilvánvalóvá. Paraguay kereskedelmi egyenlege az elemzett idıszakban fokozatosan 

növekvı hiányt produkált, ami a mélypontot 2008-ban érte el (-1.708 millió US $). Paraguay 

2008-ban Brazíliával - mint a MERCOSUR tagországok közötti legfontosabb kereskedelmi 

partnerével – érte el a legmagasabb negatívumot (-1.642 millió US $), majd a sorban 

Argentína (-504 millió US $) következett és végül Venezuela (-234 millió US $). Uruguay 

jelentette az elemzett évek során Paraguay egyetlen olyan MERCOSUR-on belüli 

kereskedelmi partnerét, ahol a kereskedelmi egyenleg pozitívumot mutatott 101 millió US $ 

(2002) és 672 millió US $ (2008) között.  

4.4.5. Venezuela 

4.4.5.1. Az ország általános és gazdasági jellemzése 

 

 Dél-Amerika északi részén, a Karib-tenger és az Atlanti-óceán partvidékén terül el a 

912 ezer km2 kiterjedéső ország. A partvidék elıtt a „szélcsendes” szigetek sora húzódik. A 

csendes, áramlásoktól mentes, szelektıl védett tengerparton sok a turzás és a lagúna, ezért 

fordulhatott elı, hogy a tengerpart és a Maracaibói - öböl lakossága gyakran cölöpökre 
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építette házai a felfedezı Amerigo Vespuccinak Velencét juttatta eszébe. Innen eredhet az 

ország neve Venezuela, vagyis „kis Velence”.  Lakossága 26 millió fı. Fıvárosa a 2 millió 

lakosú Caracas. 

 Latin-Amerika gazdaságilag egyik legfejlettebb, legiparosodottabb országa. Ez a 

fejlettség egyoldalúan a kitermelt kıolajjal hozható kapcsolatba. Venezuela a világ hatodik 

legnagyobb kıolajtermelıje. Az olajdollárokból az 1980-as évtizedben jutott a gazdaság más 

területeinek fejlesztésére is, bár elsısorban az olajfinomítást és a vegyipart fejlesztették. Saját 

vasércre kohók épültek és gépipari üzemeket létesítettek. Igaz, ezek megvalósításához már 

jelentıs hiteleket is felvett az ország. A 2002-ben felvett 35 milliárd dolláros állami hiteleket 

az olajeladásokból befolyó bevételekbıl egyelıre fizetni tudják (SZEGEDI, 2004). A 2005-

ben választott új, baloldali kormány feladata a korrupció felszámolása, a magas infláció 

megfékezése, az országban kialakult szociális és gazdasági válság megoldása, valamint az 

1980-as években elkezdett befektetések folytatása. Minderre azért is szükség van, mert az 

ország lakossága az elmúlt 25 esztendıben, 15 millióról, több mint 10 millió fıvel 

növekedett. 

Az ország államformája szövetségi köztársaság. Szomszédos országok: Brazília, 

Guyana, és Kolumbia. Hivatalos nyelv a spanyol.  A GDP 355 milliárd US $ (2009), az egy 

fıre jutó GDP: 13.200 US $ (2009-es becsült adat). Területéhez tartozik 11 szigetcsoport, ami 

összesen 72 szigetet foglal magába.   

Venezuela gazdasága jórészt a kıolajexporttól függ, ami az összes exportnak közel 

90%-át jelenti, az állami bevételeknek pedig több mint 50%-át, a GDP 30%-át. 2002-ben és 

2003-ban tapasztalt politikai turbulenciák a gazdaságban is éreztették hatásukat, ami a GDP 8-

9%-os csökkenésében volt kézzelfogható. Ez azonban nem okozott hosszú távú visszaesést az 

ország gazdasági fejlıdésében. A kıolaj nemzetközi árának robbanása következtében a 

venezuelai gazdaság 2004-ben 18%-os, 2005-ben 11%-os, majd 2006-ban 9%-os GDP 

növekedést ért el. Ehhez a gazdasági eredményhez a belsı fogyasztás növekedése társult, 

2006-ban például a személyautó eladás az elızı évhez viszonyítva 70%-al nıtt. 2006-ban a 

2005-ös év fıbb gazdasági tendenciái folytatódtak. Az év elsı három negyedévében 10,2%-os 

gazdasági növekedést regisztráltak, ami elsısorban az építıiparnak, a kereskedelemnek, a 

közlekedés, és a pénzügyi szolgáltatásoknak volt köszönhetı. Alapvetıen, mégis a kıolaj 

világpiaci árának emelkedése volt az oka a fizetési mérlegben jelentkezı többletnek, ami az 

elızı évhez viszonyítva a GDP közel 18 százalékával nıtt. A 2008-as fogyasztás 

nagymértékő növekedése az infláció emelkedéséhez vezetett (kb. 20% 2007-ben, és közel 

30% 2008-ban). A 2008 végi olajár csökkenése hatással volt a kormány kiadásainak 
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csökkenésére is. Chávez elnök 2008 végén a kormány gazdaság feletti ellenırzését azzal 

próbálta növelni, hogy a cement és acélipar cégeit is államosította, hasonlóképpen, mint azt 

2007-ben a kıolaj, a telekommunikáció és az áramszolgáltató cégekkel tette. Az elnök 2008-

ban törvényekkel biztosította a centralizációt erısítı gazdaságpolitikáját, ami további 

lépéseket jelent az általa elképzelt „21. századi szocializmus” megvalósítása felé 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html 2010).         

 

4.4.5.2. Az ország kapcsolata a MERCOSUR-ral 

 

Már az 1990-es évek második felében Brazília részérıl nagy igény mutatkozott 

Venezuela MERCOSUR tagságára, mivel Venezuela déli területein a növekvı gazdasági 

tevékenység enyhíthette volna Észak-nyugat Brazília gazdasági szempontból marginális 

helyzetét. (BENECKE, 1999) Venezuela Dél–Amerika harmadik legnagyobb gazdasága és az 

OPEP (Kıolaj Exportır Országok Szervezete) egyedüli latin-amerikai tagországa és az 

amerikai kontinens legtöbb földgáz és kıolaj tartalékával rendelkezik.  

A két fél - MERCOSUR és Venezuela - 2003-ban írták alá az ACE 2003/59-es 

egyezményt, amely a következıket tartalmazta:  

1. Szabadkereskedelmi övezet megvalósítása,  

2. Kereskedelmi nyitási program létrehozása, 

3. Származási szabályrendszer csatolása, 

4. A vitás kérdések szabályrendszerének elfogadása. 

A MERCOSUR-ba történı belépés egyezménye szerint – ami 2006.07.04.-én született 

- a 2003/59-es ACE 2014. január 1.-i hatállyal fog megszőnni. A belépési egyezmény egy 

fokozatos programot fektetett le a szabadkereskedelmi zóna 2014-ig történı megvalósítására.   

Az ország 2006-os MERCOSUR tagsága hatással van a tagországok közötti 

aszimmetriák csökkentésére is. Elemzık szerint Venezuela energetikai jelentısége 

nyilvánvaló a MERCOSUR regionális fejlıdése szempontjából, ugyanakkor az új tagország 

újabb lehetséges exportpiacot is jelent a régi tagországok számára.  

A Dél-Amerika északi részén fekvı ország élt az Asuncióni Egyezmény 20. cikkelye 

által adott lehetıséggel, amely lehetıvé teszi, hogy bármely ALADI (Latin-Amerikai 

Integráció Szövetsége) tagország, ha kéri felvételét a MERCOSUR-ba, akkor a négy 

tagország lehetıvé tegye számára a belépést.  
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2006 júliusában Venezuela teljes jogú tagja lett a MERCOSUR-nak a caracasi 

csúcstalálkozó Csatlakozási Jegyzıkönyvének elnöki aláírásával (Lula da Silva, Néstor 

Kirchner, Nicanor Duarte, Tabaré Vázquez és Hugo Chávez elnökök írták alá a 

dokumentumot). Venezuelának legkésıbb négy éven belül kell elfogadnia a MERCOSUR 

szabályrendszerét, és a közös külsı vámot. A tagországokkal a teljes szabad kereskedelem 

2010 és 2013 között lép érvénybe, országonként eltérı idıpontban (legkorábban Brazíliával 

és Argentínával, legkésıbb Uruguayjal és Paraguayjal). Az "érzékeny termékek" 

vonatkozásában a szabad kereskedelem 2014-tıl lép érvénybe. Minden tagország kormánya 

kapott egy másolatot a jegyzıkönyvbıl, melyet ratifikálnia kellett az ország megfelelı 

törvényi hatalmának. Majd kineveztek egy munkacsoportot, hogy egyeztessék azokat a 

feltételeket, amelyekkel Venezuela belép a MERCOSUR-ba. Ennek a munkacsoportnak 180 

napja volt a ratifikálás után arra, hogy a végsı tervét kidolgozza. Ebben felsorolják azon 

termékeknek a listáját, amelyeket Venezuela és a többi tagország "érzékenynek" tart, és 

amelyek egyedi megítélés alá esnek.  Miután minden tagország ratifikálta Venezuela 

belépését, az új tagország a "rész állam" elnevezést vette fel és 18 képviselıjét delegálta a 

MERCOSUR parlamentjébe (CELARE, 2006). 

Venezuela belépésével a MERCOSUR lakossága Dél–Amerika lakosságának 65%-ra 

emelkedett, és a szubkontinensen termelt GDP 78%-a összpontosul az öt tagország területén 

(2006). Venezuela az elsı ország, amely a MERCOSUR születése óta új tagja lett az 

egyezménynek.  

Ezzel geopolitikai szempontból a MERCOSUR közelebb került a Karib térség 

országaihoz is, ami új potenciális kapcsolatokat jelenthet számára és ezáltal nagyobb 

gazdasági-politikai hatást gyakorolhat a régió országaira, valamint általa új lehetıségek 

nyílhatnak Dél-Amerikán túli területek felé is.     

 

4.4.5.3. Venezuela kereskedelme a MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között 

 

Venezuelának a világ országaival kibontakozó külkereskedelmi egyenlege az elemzett 

hét év idıszakában egyre növekvı pozitívumot ért el. 2002-ben 13.421 millió US $ 

aktívummal zárt, ami 2008-ra 45.656 millió US $-ra emelkedett. Ennek a fejlıdésnek a 

hátterében egyértelmően a korábban már említett kıolaj export állt. 2008-ban az összes 

import 49.482 millió US $ volt, míg az export megközelítette a 100 ezer millió US $ értéket 

(95.138 millió US $). Az export vonatkozásában a MERCOSUR tagországok 2008-ban nem 

találhatók az elsı három legfontosabb partner között, ami az USA, Holland Antillák és Kína 
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után a MERCOSUR tagországok kevesebb, mint 5%-os részesedését jelenti a venezuelai 

exportból. Import vonatkozásában Brazília az összes import 10,7%-val 2008-ban a harmadik 

legfontosabb import partnere Venezuelának. 

 

17. ábra: Venezuela exportja a MERCOSUR tagországokba 2002-2008 között (millió US $). 
Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
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Venezuela MERCOSUR tagországokba irányuló export volumene 2002-2005 között 

mély hullámvölggyel jellemezhetı (17. ábra). Ez a csökkenés összefügg a 2003-as politikai 

turbulenciákkal, különösen a sztrájkokkal, amelyek hatására 2003 elsı három hónapjában a 

kıolajtermelés közel 20%-al esett vissza, s ez a venezuelai gazdaság legfontosabb „kínálatát” 

csökkentette, de ez a tendencia tovább folytatódott az év hátralévı részében. Ugyanakkor 

Brazília évtizedek óta Venezuela számára stratégiai export partnerként volt jelen, amint azt a 

2002-es év statisztikai adatai is alátámasztják (a korábbi éveket nincs módunkban itt 

elemezni, de a CAN Brazíliába irányuló összes exportjának minden évben több mint 50%-át 

Venezuela adta 1992-tıl). Majd 2005-re stabilizálódott a politikai helyzet (Chávezt újabb 

ciklusra megválasztották), ami lehetıvé tette a makrogazdaság újabb lendületét, különösen a 

MERCOSUR irányába (tehát már nem csak Brazília felé), amely a következı éveket is 

jellemzi. A 2006-os évben, vagyis a venezuelai tagság elsı évében a korábbi évekhez képest 

rekord mennyiségő exportot regisztráltak, 775 millió US $-t, ami összefügg a már említett 

belopolitikai stabilizációval és a belépés által nyert kedvezményekkel.  Kiemelkedı export 

évnek tekinthetı még 2008 (813 millió US $-ral). Közepes exportéveknek tekinthetık 2005 és 

2007 (539 és 561 millió US $-ral). Gyenge exportévek voltak 2003 és 2004 (288 és 263 millió 

US $-ral), a már említett okok miatt. Az adott idıszakban az ország elsı számú export 

partnere megingathatatlanul Brazília volt. Venezuela második legfontosabb export partnere 

Paraguay volt, ami Venezuela 2006-os MERCOSUR tagságától kezdve vált meghatározóvá 
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154 millió US $ (2006) és 244 millió US $ (2008) közötti összeggel. Ennek a fellendülésnek a 

hátterében kizárólag a venezuelai kıolajexport állt, amirıl 2004-ben állapodott meg Nicanor 

Duarte paraguayi és – a pozíciójában megerısített – Hugo Chávez venezuelai elnök. Végül a 

venezuelai export vonatkozásában a sort záró Argentína és Uruguay periférikus szerepe abban 

gyökerezik, hogy a két ország energetikai szükségleteinek egy részét saját forrásból, vagy 

szomszédos országokból fedezi (Argentína), valamint a szomszédos országokból (Uruguay).  

 

18. ábra: Venezuela importja a MERCOSUR tagországokból 2002-2008 között (millió US $). 
Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 
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Venezuela import volumene a 2002-2008 közötti idıszakban 2003 kivételével (ebben 

az évben 754 millió US $ volt) folyamatosan és töretlenül emelkedett (18. ábra). Az elemzett 

hét éves idıszakban közel hétszeres növekedést regisztráltak (2002-ben 1.008 US $, 2008-ban 

6.805 US $). Venezuela legfontosabb import partnere Brazília volt valamennyi elemzett 

évben, és a maximumot 2008-ban 5.150 millió US $ értékkel érte el. Tetemes növekedés 

azonban 2006-ban volt érzékelhetı az import volumen emelkedésében 2.216 millió US $-ról 

(2005) 3.555 millió US $-ra (2006), ami azzal függ össze, hogy Venezuela 2006-ban lépett be 

a MERCOSUR-ba, ami az import feltételeket is kedvezıbbé tette számára. Hugo Chávez 

országának Brazília után a második legfontosabb MERCOSUR import partnere Argentína 

volt egyre emelkedı volumennel. Ez 2008-ra érte el a csúcsot 1.408 millió US $-t. A sorban 

Uruguay következett az elızı két országénál jóval alacsonyabb import volumennel, ami 

2007-ig évente a 100 millió US $ -t sem érte el, de 2008-ban rekord összeggel – 237 millió 

US $ – emelkedett ki az elızı évek alacsony tendenciáiból. Végül Paraguay következett a 

sorban 6-10 millió US $ között ingadozó volumennel, és a terméklistán megjelenı 

mezıgazdasági terményekkel (szója, szarvasmarha hús, és szárnyasok), tavábbá kerámia 

termékekkel, mőtrágyákkal és építési alapanyagokkal.  
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6. táblázat: Venezuela összes kereskedelmi volumene és kereskedelmi egyenlege a 
MERCOSUR tagországokkal 2002-2008 között (millió US $). 
Adatforrás: A http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) 

honlap adatait alapul véve. 

Ország/Év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Összes 

kereskedelem: 

Argentína 

Brazília 

Uruguay  

Paraguay 

 

1.725 

155 

1.430 

125 

15 

 

1.042 

147 

881 

5 

9 

 

2.196 

470 

1.665 

35 

16 

 

3.308 

545 

2.472 

278 

13 

 

5.208 

815 

4.147 

82 

232 

 

6.566 

1200 

5.070 

102 

196 

 

7.618 

1433 

5.688 

243 

254 

Kereskedelmi 

egyenleg: 

Argentína 

Brazília 

Uruguay  

Paraguay 

 

-291 

-141 

-164 

19 

-5 

 

-466 

-129 

-331 

-3 

-3 

 

-1.670 

-372 

-1.265 

-31 

-2 

 

-2.230 

-481 

-1.960 

212 

-1 

 

-3.658 

-765 

-2.963 

-74 

144 

 

-5.444 

-1.152 

-4.378 

-92 

176 

 

-5.992 

-1.383 

-4.612 

-231 

7 

 
 

Venezuela MERCOSUR tagországokkal kibontakozó összes kereskedelme az ország 

MERCOSUR-ba lépésének évétıl jelentıs mértékben emelkedett (6. táblázat). 2005-ben a 

3.308 millió US $ 2006-ra 1.900 millió US $-ral emelkedett (tehát 5.208 millió US $-ra). 

Ebbıl Brazíliával kibontakozó kereskedelem jelentette a legnagyobb részt 2006-ban 79%-os 

aránnyal, 2007-ben 77%-al, 2008-ban pedig 74%-al, vagyis egyre csökkenı részesedéssel a 

másik három tagország javára. A számadatok szerint Argentína volt Venezuela második 

számú kereskedelmi partnere a MERCOSUR tagországok közül úgy 2006 elıtt, mint azután. 

2006-ig Uruguay volt a harmadik kereskedelmi partner a sorban, de 2006-tól Paraguay vette 

át ezt a helyet, összesítve 2006-2008 között 682 millió US $ kereskedelmi volumennel. 

Ugyanakkor fontos megjegyeznünk azt OCHOA (2003) nyomán, hogy Venezuelában a 

gazdasági, következésképpen külkereskedelmi fellendülés alapjai, az ország 

természetföldrajzi adottságain túl, a politikai rend visszaállításával is összefüggnek.  

A kereskedelmi egyenleg vonatkozásában Venezuela a MERCOSUR vesztesei közé 

sorolható 2006-ban -3.685, 2007-ben -5.444, 2008-ban -5.992 millió US $-ral. Az elemzett 

években legnagyobb arányú negatívumot Brazíliával ért el, amit Argentína követett, majd 

Uruguay. 2006-ig Paraguayjal minimális negatívumot regisztrált a venezuelai kereskedelem, 
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2006-tól pedig pozitívan alakult az egyenleg a már említett kıolajexportnak köszönhetıen: 

2006-ban 144 millió US $, 2007-ben 176 millió US $, 2008-ban pedig 7 millió US $. Ez 

mindenképp jó hatással volt a venezuelai külkereskedelemi egyenlegre, ugyanakkor a 

paraguayi fél számára negatívumként jelentkezett, ami tovább erısítette Paraguaynak a már 

Argentínával és Brazíliával kapcsolatban szintén tapasztalt negatív külkereskedelmi 

kapcsolatait.  

4.4.6. A MERCOSUR tagországok közötti kereskedelem (2002-2008) összegzése 

A tagországok gazdaságának és a közöttük kibontakozó kereskedelem („intra-

MERCOSUR” kereskedelem) eredményeinek és kudarcainak a részletes bemutatása a 2002-

2008 közötti idıszakra vonatkozott. Ezt egyrészt az idıszak közelsége és aktualitása 

indokolta. Másrészt a régiót 1999-2002 között sújtó gazdasági és pénzügyi válság utáni 

évekrıl van szó, ami – ugyan problémáktól teljes mértékben továbbra sem volt mentes –, 

mindenesetre egy gazdasági konjunktúra idıszakaként értelmezhetı. A WTO 

INTERNATIONAL TRADE STATISTICS (2003) adatai szerint a MERCOSUR-on belüli 

kereskedelem 2002-ben 20.843 millió US $ volument ért el, ami a tagországok összes 

kereskedelmének 13,5%-át jelentette. A világ más részeivel kibontakozó kereskedelem 

130.204 millió US $ volt, ami az összes kereskedelem 86,5%-át tette ki. A 2002-2008 közötti 

idıszak többszörös mennyiségi növekedést hozott a kereskedelem volumenében, ugyanakkor 

a tagországok közötti és a világgal kibontakozó kereskedelem aránya alig változott. A 

gazdasági fellendülés ellenére a MERCOSUR tagországok közötti kereskedelem 2008-ban az 

összes kereskedelmük 15%-át érte el – vagyis mindössze 1,5%-al többet, mint 2002-ben – 

ami azt jelenti, hogy a világ többi részével bontakozott ki a tagországok összesített 

kereskedelmének 85%-a, 1,5%-al kevesebb, mint 2002-ben (LUCÁGELI - SANGUINETTI – 

ZAMORANO, 2009). 

Ezek az arányszámok számításaim szerint is helytállóak, melyeket a 

http://www.cei.gov.ar/html/mercosur.htm (2009) honlapon található hivatalos MERCOSUR 

statisztikai adatok alapján végeztem 2008-ra vonatkozóan, miszerint az összes MERCOSUR-

on belüli kereskedelem 91.427 millió US $ volument ért el (15%), az egész világgal folytatott 

kereskedelem pedig 518.747 millió US $ volt (85%).  

Ugyanakkor, az arányok tekintetében a MERCOSUR messze elmarad a világ vezetı 

gazdasági integrációi mögött. Közülük a NAFTA esetében a három tagország (USA, Kanada, 

Mexikó) közötti kereskedelem az összes kereskedelem 51%-a, míg a világ más részeivel 

kereskedelmük 49%-át valósítják meg. Az ASEAN (Dél-Kelet Ázsiai Nemzetek Szövetsége) 
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esetében a kereskedelem 25%-a régión belül zajlik, míg 75%-a régión kívüli más országokkal. 

Az EU, mint „modell értékő” integráció jellemezhetı a legjobb arányszámokkal, hiszen 

összes kereskedelmének 68%-át valósítja meg a 27 tagország között és csak 32%-át a világ 

más részeivel. Ugyanakkor, a világ gazdasági központjaihoz viszonyítva periférikus 

helyzetben található integrációk a MERCOSUR-nál jóval rosszabb mutatókkal rendelkeznek. 

Köztük meg kell említeni a CAN-t (Andok Közösség), amelynek összes kereskedelmének alig 

8%-át jelenti a közösségen belüli árucsere, míg a maradék 92% a világ más részeivel 

bontakozik ki. Afrika országai vonatkozásában a leggyengébb ez az arány: 10-90% (UNITED 

NATIONS, 2009). 

A MERCOSUR-on belüli gazdasági kapcsolatok tengelyét az Argentína és Brazília 

közötti kereskedelem jelenti, ami meghatározó volt az elemzett 2002-2008 közötti idıszakban 

is. 2008-ban a két ország közötti összes kereskedelem elérte a 30.935 millió US $-t (argentin 

statisztikák szerint), illetve a 30.863 millió US $-t (brazil statisztikák szerint). Ez az összes 

MERCOSUR-on belüli kereskedelem 30%-át jelentette.  

Ami a termékösszetételt illeti, Argentína és Brazília közötti árucsere vonatkozásában 

elmondható, hogy Argentína jelentıs mértékben nyersanyagokat és mezıgazdasági 

termékeket exportált Brazíliába, ezek között kiemelkedett a kıolaj és a búza, valamint 

meghatározó arányban jelentek meg a nagyobb hozzáadott értéket képviselı ipari termékek is. 

A rendelkezésre álló 2003-as adatok alapján, a Brazíliába irányuló export 20%-át gabona, 

13%-át személyautók és autóalkatrészek, 10%-át vegyszerek, 8%-át finomított üzemanyagok, 

7%-át mőanyag termékek, szintén 7%-át elektromos berendezések és anyagok, 6%-át földgáz, 

4%-át nyers kıolaj, újabb 4%-át kohászati termékek, 2%-át zöldségek és 19%-át egyéb 

termékek jelentették. Ezzel szemben az Argentínába irányuló brazil export összetétele 

következıképpen alakult: 18% személyautók és alkatrészek, 17% vegyipari termékek, 17% 

elektromos gépek és anyagok, 8% kohászati termékek, 7% mőanyagok, 7% textil és ruhaipari 

termékek, 4% papíripari termékek, 4% kaucsuk és a belıle készített termékek, 18% egyéb 

export termékek (INDEC, 2003). Ezekbıl az adatokból jól látható, hogy a két ország közötti 

kereskedelmi feszültségek az ipari termékek vonatkozásában, konkrétan a személyautók és 

alkatrészek kapcsán merültek fel nem csak az adott évben, hanem a 2002-2008 közötti egész 

idıszakban. Az elemzett intervallumban mindkét ország törekedett arra, hogy saját iparát 

védje. Nyilvánvalóan a jóval nagyobb volumenő és esetenként olcsóbb brazil ipari termék 

export sokkal inkább veszélyeztette az argentin gazdaságot, mint fordítva. Az 1999-2002 

közötti válság egyik komponensét – többek között – pont az ipari termékek, ezen belül a 

személyautók, és alkatrészek kereskedelme jelentette. A válság olyannyira elmélyült, hogy a 
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MERCOSUR felbomlása is állandó veszélyként volt jelen a válság alatt és az azt követı 

években (RAPOPORT – MUSACCHIO, 2006). 

A MERCOSUR-on belüli szabad kereskedelembıl a cukor és az autógyártás szektor 

termékei vannak kizárva. Az autógyártás termékeinek kereskedelmét a tagországok közötti 

kétoldalú kapcsolatok szabályozzák, amellyel az a cél, hogy a tagországokból érkezı – az 

adott szektort érintı – importtal szemben védjék saját piacaikat. Brazília és Argentína között 

2003-ban hoztak létre egy kétoldalú kereskedelmi bizottságot, amelynek a célja a két ország 

közötti kereskedelem alakulásának figyelemmel kísérése, és ha szükséges, akkor megfelelı 

védelmi mechanizmusok felállítása.   

A korábbi elemzésekbıl kiderül, hogy Argentína, Paraguay és Uruguay azok a 

tagországok, amelyek a leginkább függnek a MERCOSUR-on belüli kereskedelemtıl. 

Különösen Paraguay és Uruguay az import vonatkozásában mondható függésben lévı 

tagországnak. A két legkisebb tagország számára elsıdleges nehézséget a mezıgazdasági 

termények külkereskedelme jelenti. Ez egyrészt gazdaságaik szerkezetébıl fakad, konkrétan 

abból, hogy a gazdaságaikban jelentıs szerepet kap a mezıgazdasági szektor, különösen 

Paraguay esetében. A paraguayi gazdaságban 2008-ban a mezıgazdaság a GDP 23,1%-át 

jelentette, míg az ipar csak 17,2%-ot; Uruguay esetében ugyanez az aránypár 9,8% - 32,8% 

volt. Másrészt a hasonló terményösszetétel (Uruguay esetében: búza, szójabab, árpa, élıállat, 

szarvasmarha hús, rizs, hal; Paraguay esetében: gyapot, cukornád, szójabab, kukorica, búza, 

dohány, gyümölcsök, zöldségfélék, élıállatok, tej) sem kedvez a kis tagországok egymással és 

a MERCOSUR tagországokkal kibontakozó kereskedelmi lehetıségeinek.  

Az új MERCOSUR tagország, Venezuela integráción belüli exportját a kıolaj és 

annak származékai határozzák meg, amiben legfontosabb szerepe szintén a két legnagyobb 

dél-amerikai felvevı piacnak van. Az Argentínába irányuló termékexport a BANCOEX 

felosztása alapján két nagy csoportba sorolható. Egyrészt a kıolaj és annak származékaira, 

másrészt az összes többi nem kıolaj jellegő termékre. 2002-2004 között, a még CAN 

tagország Venezuela MERCOSUR-ba irányuló exportjának kisebb részét jelentette a kıolaj, 

vagy annak származékai (a háromévi összes export 25,5%-át). A Brazíliába irányuló 

venezuelai export termékek között – szintén a BANCOEX honlap adatai alapján – a kıolaj és 

annak származékai 2006-tól, vagyis Venezuela MERCOSUR tagságának évétıl rohamosan 

emelkedtek, a 2005-ös még csak 75 millió US $-ról 2006-ban már 405 millió US $-ra. 2007-

ben azonban csökkenés kövezett be 325 millió US $-ra, majd 2008-ban becsült adatok alapján 

783 millió US $ értékben exportált kıolajat, vagy annak származékait Venezuela Brazíliába. 

Ez utóbbi adatok egyértelmően azt támasztják alá, hogy Brazília számára Venezuela tagsága – 
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a politikai szempontokon túl – energetikai vonatkozással bírt. Ugyanakkor, Argentína és 

Brazília mezıgazdasági és ipari termékek exportjával van jelen a karibi ország piacán. 

Venezuela tehát tovább erısíti a két nagy tagország integráción belüli kereskedelmi súlyát, 

elsısorban a kıolaj és annak származékainak exportjával, valamint a mezıgazdasági és ipari 

termékek importjának köszönhetıen. Venezuela MERCOSUR tagsága egyrészt tehát piacot 

jelent a két nagyobb tagországnak, valamint hozzájárul az észak-brazil államok – elsısorban 

Roraima, részben Amazonas, és Amapa – gazdasági elszigetelıdésének csökkentéséhez. 

Ugyanakkor, a fentebb már részleteiben bemutatott kereskedelmi egyenleg alapján láthattuk, 

hogy Venezuela az adott kereskedelmi szempontokat alapul véve szintén a MERCOSUR 

vesztes tagországai közé tartozik.  
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5. A MERCOSUR kapcsolatai az amerikai kettıs kontinensen 

A MERCOSUR, mint Latin-Amerika egyik legjelentısebb nemzetközi gazdasági 

integrációja a 21. században sokrétő stratégiát alkalmaz a nemzetközi rendszerhez való 

kapcsolódás megvalósítására. Párhuzamosan építi kétoldalú és multilaterális kapcsolatait. 

Dél-Amerika vonatkozásában a legjelentısebb kapcsolata egyrészt az Andok Közösséggel – 

CAN – bontakozik ki, másrészt a Dél-Amerikai Nemzetek Közösségével – CSN –, ami a 

CAN, a MERCOSUR és Chile közötti konvergencia megvalósítását szorgalmazza egy 

szabadkereskedelmi övezet, valamint politikai integráció által, amelyben Suriname és Guyana 

is partner, vagyis valamennyi dél-amerikai ország.   

Regionális szinten a MERCOSUR tárgyalásokat folytat az összes latin-amerikai és 

karibi országgal, valamint a SICA-val (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer) és a 

CARICOM-mal (Karib Közösség). 

Az amerikai kettıs kontinens vonatkozásában az ALCA (Amerikai 

Szabadkereskedelmi Terület) 34 országot érintı folyamatában (Kubát kizárták, valamint 

Francia Guyana nem tartozik hozzá, tehát ezeken kívül valamennyi országot érinti a kettıs 

kontinensen) szintén részt vesznek a MERCOSUR tagországok, noha eltérı intenzitással és 

hozzáállással. Az ALCA tulajdonképpen egy, az egész kontinensre kiterjesztett NAFTA 

(Észak – Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) megvalósítását tőzte ki célul maga elé, 

elsısorban az USA érdekei szerint, mintegy vertikális integrációt megvalósítva az amerikai 

kettıs kontinensen.  

Ebben a fejezetben a MERCOSUR-nak az említett nemzetközi regionális 

folyamatokkal kibontakozó kapcsolataiba szándékozok bevezetést és rövid elemzést adni az 

olvasónak.  

 

5.1. MERCOSUR – CAN (Andok Közösség) kapcsolatok 

 

5.1.1. Az Andok Közösség fejlıdése 

 

Az ALALC (Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség), Latin-Amerika tizenegy 

országát magába foglaló szövetsége már a hatvanas évek végére a fejlıdés megrekedésével 

szembesült, majd néhány évvel késıbb teljesen megkérdıjelezıdött a létjogosultsága, hiszen 

az általa tervezett szabadkereskedelmi övezet megvalósítása az évek múltával egyre inkább 
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utópisztikus elképzelésként lebegett a latin-amerikai gazdasági erıtérben (HELMUT, 1975). 

Az ekkor felszínre kerülı problémák orvoslására és a lehetséges kiút megtalálásának 

reményében az ALALC tagországok Andok régióhoz kapcsolódó része, Chile, Bolívia, 

Ecuador, Kolumbia és Peru 1969-ben aláírták az Andok Paktumot, amelyhez 1973-ban 

Venezuela is csatlakozott.  

Ezt megelızte az 1966-ban, ugyanezen hat ország által aláírt Bogotái Nyilatkozat, 

amellyel kezdetét vette az 1969-es egyezményt elıkészítı tárgyalássorozat. A szervezet több 

évtizedes kemény küzdelem után, számos lényegi (szerkezeti, gazdaságpolitikai, integrációs 

elméleti stb.) változtatással ugyan, de még ma is létezik. A változások között megemlítem azt, 

hogy 1976-ban Chile kilépett az Andok Paktumból, valamint Venezuela 2006-ban tette 

ugyanezt. Ugyanakkor Chile társult ország maradt (19. ábra).  

A tagországok célja volt a szabad kereskedelem megvalósításán túl olyan integrációs 

mechanizmusok létrehozása, amelyek által a kisebb, kevésbé versenyképes tagországok 

fejlıdése is biztosított lehetett (lásd: az egészséges verseny cepalista elvét).  

Magyar nyelven alapos regionális földrajzi bevezetıt olvashatunk a térség országai 

kapcsán SZABÓ (2004) munkájában, valamint a gazdasági térszerkezet vonatkozásában 

TALLIÁN (2006) szakdolgozatában két jelenlegi Andok tagország, Bolívia és Kolumbia, 

valamint Chile közötti hasonlóságokról és különbségekrıl, az ezredforduló utáni években.  

  

Hivatalos neve: Andok Közösség (Comunidad Andina de Naciones) 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 3 781 914 km² 
Népesség: 100 millió fı. 
Alapítás ideje és helye: 1969, Cartagéna.  
Székhelye: Lima. 
Hivatalos nyelvei: spanyol, kecsua, ajmara. 
Közös valuta: Andok peso. 
Tagországok: Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolívia. 
Társult országok: MERCOSUR tagországok és Chile. Megfigyelı országok: Panama és 
Mexikó. 
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19. ábra: Az Andok Közösség területi kiterjedése (I.) 1969-1972-ig; (II.) 1973-1976-ig; (III.) 
1976-2006-ig; (IV.) 2006- napjainkig.(Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

  

I.                                     II. 

 

     III.                                       IV.  

 
 

Az egyezmény születésétıl kezdve a tagországok céljai között szerepelt a 

szakpolitikák harmonizációja (tehát annak megvalósítása, amire az ALALC nem volt képes); 

egy közös külsı vám létrehozása; a régión belüli szabad kereskedelem elımozdítása, de nem 

tévesztve szem elıl egy késıbbi, fokozatosan megvalósítandó latin-amerikai közös piac 

lehetıségét sem; a közvetlen külföldi tıkebefektetések szabályozása; a nemzetközi 
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munkamegosztás megszervezése, hogy ezáltal az egyes tagországokban kibontakozó ipar 

fejlıdését elımozdítsák. A korszakot meghatározó gazdasági stratégiával azonban 

messzemenıen egybecsengtek az egyezmény alapelvei. Ez az importhelyettesítés modellje 

volt, amelyet kormányprogramokkal próbáltak megvalósítani úgy állami, mint regionális 

szinten. Ugyanakkor, a védett ipari tevékenységet jórészt nyersanyag exportból származó 

bevételekkel finanszírozták, ami kiélezte a tagországok közötti versenyt, hiszen az export 

alapját képezı nyersanyagok skálája az Andok régió országai között legtöbb esetben 

megegyezett, néhány kivételtıl eltekintve.  

Minden erıfeszítés ellenére a tagországok összes exportjából a régión belüli export 

1970-ben (tehát a közösség megalakulása utáni elsı évben) csak 1,7 %-al növekedett, 1979-

ben is mindössze 4,5%-os volt az integráción belüli kereskedelem fejlıdése. Az Andok 

Paktum ezen elsı idıszakának gyenge elımenetele több okkal magyarázható. Az egyik, hogy 

noha az egyezmény a régión belüli szabad kereskedelmet célozta megvalósítani, valójában 

mégis nagyon sok termék kiesett a védıvámok liberalizációja alól. Továbbá a közös külsı 

vám összehangolása sem sikerült, mivel az egyes tagországok között nagy eltérések 

mutatkoztak saját gazdaságaik védelmét illetıen. Más szóval a regionális szintre emelt 

védekezés (protekcionista gazdaságpolitika) helyett legtöbb esetben megmaradtak saját 

nemzetgazdaságaiknak a többi tagországgal szembeni védelménél. Ezen kívül, a közösség 

által lefektetett termelési célok nem feleltek meg a tagországok kereskedelmi szükségleteinek. 

Késıbb – már a nyolcvanas évek elején – ezeket tovább súlyosbították az adósságválságból 

származó problémák, hiszen az Andok régió országai végül képtelenek voltak a gazdaságaik 

mőködéséhez szükséges deviza keret elıteremtésére. Ez a helyzet kényszerítette végül az 

Andok Paktumot a nyolcvanas évek során mély reformfolyamat elindításához, ami már az új 

regionális folyamatokba történı bekapcsolódás kezdeti lépéseit jelentette a régió országai 

számára (CREAMER, 2008).   

Dolgozatunk 3.3.2. pontjában található 1. táblázatban olvasható kétoldalú szabad 

kereskedelmi egyezmények születésével párhuzamosan, az 1990-es évek integrációs 

hullámának hevében a már több mint húsz éve létezı Andok Paktum „újra aktiválását” 

figyelhettük meg. Az „újra aktiválás” kifejezés jól tükrözi a valóságot, hiszen a nyolcvanas 

évek adósságválsága az Andok régió országait sem kerülte el, és ez nem volt közömbös a 

közöttük addig kibontakozó gazdasági-kereskedelmi együttmőködés alakulására sem. 

Különösen Peru gazdasága szembesült súlyos problémákkal – az ország képtelen volt 

felhalmozódott adósságait fizetni – de ez a tény tükrözte az egész Andok térség országainak 

gazdasági instabilitását is. Így a nyolcvanas évek során az integráció kérdését minden esetben 
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háttérbe szorította az egyes tagországok belsı gazdasági problémáinak a megoldása. 

Ugyanakkor az Andok országok integrációs intézménye formálisan továbbra is létezett, de 

valójában nem aknázta ki azokat a lehetıségeket, amelyek benne rejlettek. Ezt az idıszakot 

nevezik Latin-Amerika szerte az „elveszett évtizednek” (1980-as évek), amelyet az Andok 

Paktum országai sem kerülhettek el.  

Az egyezmény újra aktiválása több lépésben történt. 1990-ben, az akkori öt tagország, 

Bolívia, Kolumbia (AHUMADA, 1998), Ecuador, Peru és Venezuela aláírták a La Pazi Aktát, 

amely az addigi integrációs eredmények további mélyítését tőzte ki célul, különös figyelmet 

szentelve a környezetvédelemnek.  

1991-ben, a Guayaquili Egyezmény aláírásával elıkészítették a közös külsı vám 

bevezetését, valamint felgyorsították az Andok vámunió megvalósítását. Majd még ebben az 

évben aláírták a Baharona Aktát, amelyben 1992. január 1.-re hozták elıre a közös külsı vám 

bevezetését. 

A tervezett mélyebb integráció folyamatát azonban az újfent felmerülı gazdasági 

nehézségek lassították, köztük a vámtarifák kérdésében az egyetértés hiánya, továbbá az 

integráció intézményeinek mőködéséhez szükséges éves kvóták fizetésének rendszeres 

csúszása, vagy a Peru és Ecuador között kiújuló határviták feszültsége, valamint az 1990-es 

évek elején Alberto Fujimori perui elnök hivatala körül kibontakozó politikai válság, többek 

között. Ezek a tények a régió országai közötti kapcsolatokat, a szuverenitás elvét és a 

demokratikus elvek iránti bizalmat tovább gyengítették (ROSAS, 2001). Ez utóbbi jó példája 

annak, hogy a gazdasági és kereskedelmi folyamatok mennyire összefügghetnek a 

tagországok politikai instabilitásával, valamint a demokratikus berendezkedéssel, vagy éppen 

annak hiányával. 

Az 1995-ben aláírt Trujillo  Jegyzıkönyvvel átalakult az Andok Paktum 

intézményrendszere, és megszületett az Andok Közösség, valamint a résztvevı tagországok 

megalapították az Andok Integrációs Rendszert, amely számos szervezetbıl és intézménybıl 

áll. Az 1995-ös összejövetelen fogalmazódott meg az a célkitőzés, hogy a régió országai 

2005-re létrehozzák a közös piacot. Korábban, 1993-tól Venezuela, Kolumbia, Ecuador és 

Bolívia között a korábbiakhoz képest újratárgyalt szabadkereskedelmi megállapodás lépett 

érvénybe, amelyhez 1997-tıl Peru is csatlakozott. 1995-tıl pedig közös külsı vám 

felállításáról egyeztek meg a tagországok. Ez utóbbi lépés az integráció mélyebb szintjét is 

jelentette egyben (Andok Vámunió).     

Az utóbbi években azonban három Andok ország olyan, nemzetközi szinten is 

meghatározó lépéseket tett, amelyek tovább gyengítették a régió gazdasági és politikai 
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kohézióját: 2005-ben Peru, majd 2006-ban Kolumbia is szabadkereskedelmi megállapodást írt 

alá az USA-val, amire válaszul Venezuela 2006-ban kilépett a közösségbıl. Ezzel négyre 

csökkent (lásd. 19. ábra) a tagországok száma, amivel az integráció közel egy harmad részét 

veszítette el úgy területi, mint gazdasági szempontból. Közben újabb határviták alakultak ki 

Kolumbia-Ecuador, valamint Kolumbia-Venezuela között, amelyek politikai-diplomáciai 

szinten is tovább fékezték az érintett országok közötti kapcsolatok kibontakozását.   

A fent bemutatott események hátterében érzékelhetı, hogy továbbra is párhuzamosan 

két integrációs modell létezik a megmaradt Andok országok politikáiban: Kolumbia és Peru a 

„nyitott regionalizmus” elvét követi a teljes kereskedelmi liberalizáció megvalósításával, míg 

Ecuador és Bolívia továbbra is egy mélyebb regionális unióra (zártabb regionalizmus) 

törekszik, amelynek nem a kereskedelem „mindenhatósága”, hanem a szuverenitás áll a 

középpontjában.  

Összegzésül elmondható, hogy az Andok Közösség fejlıdésében három idıszakot 

figyelhettünk meg. Az elsı szakasz 1969-tıl 1980-ig tartott, mely idıszakban a fı integrációs 

elmélet az importhelyettesítés volt. A második periódusban 1990-tıl 2006-ig a nyitott 

regionalizmusok integrációs modelljét alkalmazta az egyezményhez tartozó öt tagország, ami 

a kereskedelem teljes liberalizációjára törekvést jelentette. Végül a jelenlegi idıszak 2007-tıl, 

amit egy kettısség jellemez, egyrészt a szabad kereskedelem (nyitott regionalizmus) 

modelljének meghatározó volta egyes tagországok részérıl – ami nyilvánvalóan nem 

független a szóban forgó országok belpolitikai erıviszonyaitól sem –, másrészt a többi 

tagország részérıl a latin-amerikanizmus elmélete szerint kibontakozó (szuverenitást elıtérbe 

helyezı) integrációs séma további dominanciája (szintén a meghatározó politikai 

tendenciákhoz kapcsolódóan). Ez utóbbi modell – az eredeti célkitőzéseknek megfelelıen –, a 

résztvevı országok közötti kooperációt, szolidaritást és egymás kölcsönös támogatását erısíti, 

a másik pont ezeknek az ellenkezıjét: a gazdasági és kereskedelmi versenyt (befektetésekért, 

piacért, stb). Más szavakkal fogalmazva, jelenleg az Andok Közösség fı kérdése a következı 

dilemmában foglalható össze: a „kifelé”, vagy a „befelé” irányuló integrációs modell fog 

felülkerekedni a régió országai között kibontakozó integrációs folyamatban (LORA 

FUENTES, 2007)? 

 

5.1.2. MERCOSUR – CAN kapcsolatok 

A CAN és a MERCOSUR közötti kapcsolatok jelentısége abban válik nyilvánvalóvá, 

hogy a két integrációs szervezet a 12 dél-amerikai országból (ha Trinidad és Tobago-t is a 
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kontinens országai közé soroljuk, akkor 13) 9-et foglal magába. Ezeknek az összesített 

lakosságszáma 350 millió fı. A két blokk közötti együttmőködés gyümölcseit jelentik 

egyrészt a szabadkereskedelmi övezet, amely két igen jelentıs mennyiségő GDP-t termelı 

blokkot kapcsol össze (a CAN 805 milliárd US $, a MERCOSUR 3.009 milliárd US $, 2009-

es kalkulált adatok alapján), másrészt a politikai párbeszéd kibontakozása, amelyek kölcsönös 

társulást jelentenek a két szervezet tagországai számára.  

5.1.2.1. Szabadkereskedelmi övezet 

A CAN – MERCOSUR szabadkereskedelmi övezet megvalósítása az 1998-ban 

létrehozott CAN – MERCOSUR Szabadkereskedelmi Keretegyezmény aláírásával vette 

kezdetét. A keretegyezmény lefektette, hogy a felek közötti tárgyalások két szakaszban 

fognak megvalósulni. Az elsı szakaszban a történelmi örökség alapján egy fix vámtarifa 

kedvezményrıl szóló egyezményt hoztak létre, majd a második szakaszban létrehozták magát 

a szabadkereskedelmi egyezményt. A tárgyalásokat még 1998-ban megkezdték. Azok eredeti 

menetét, ami a két blokk között zajlott volna (blokk-blokk közötti tárgyalások), brazil 

javaslatra megváltoztatták a CAN és egy-egy MERCOSUR tagország között folyó 

párbeszédre. Ennek eredményeképpen Kolumbia, Ecuador, Peru, és Venezuela már 1999 

augusztusában aláírtak Brazíliával egy részleges gazdasági egyezményt, amelyen keresztül a 

felek lefektették a végleges kereskedelmi kedvezmények kereteit, mint elsı lépését a CAN és 

a MERCOSUR közötti szabadkereskedelmi övezet megvalósításának. Ennek folytatásaként 

egy évvel késıbb Argentína és a CAN tagországok között Vámtarifa Kedvezményrıl szóló 

egyezményt írtak alá (2000. június), amelynek célkitőzéseit az alábbiakban MELLADO 

(2007) nyomán olvashatjuk. 

Az 1998-as Keretegyezmény célkitőzései (AAPA 1998/11; ACE 1998/19): 

- Az aláíró felek közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozása a kereskedelmi csere kiterjesztése és 
sokrétővé tétele által, valamint a kölcsönös cserét nehezítı megszorítások és terhek eltörlésével. 

- A gazdasági és fizikális integráció, valamint kooperáció intézményi és jogi kereteinek lefektetése, 
amely egy kibıvített gazdasági tér létrehozását segíti elı, amely a javak, szolgáltatások szabad 
áramlását segíti, és a termelési tényezık teljes alkalmazását a versenyszellemnek és a 
méltányosságnak megfelelıen, az aláíró felek erıfeszítéseinek mértékében. 

- A fejlıdés és a fizikális infrastruktúra elımozdítása, különös hangsúllyal az integrációs folyosók 
létrehozására, amelyek a költségek csökkentését segítik, valamint elımozdítják a komparatív elınyt 
a regionális kereskedelemben, illetve más régiókkal történı kereskedelem terén. 

- Egy normatív keret létrehozása, amely elımozdítja a gazdasági egységek és az aláíró felek közötti 
kölcsönös befektetéseket. 

- A gazdasági, az energetikai, a tudományos és a technológiai kooperáció és kiegészítés elımozdítása. 

- Mindkét aláíró fél helyzetének koordinációjáról való gondoskodás a kettıs kontinens egészét érintı 
integrációs folyamatban, valamint a multilaterális fórumokon.  

ACE 2002/56: Szabadkereskedelmi övezet létrehozása 2006. december 31. elıtt.  
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A tárgyalások második szakasza 2001. áprilisban kezdıdött, már azzal a végsı céllal, 

hogy a felek aláírják a szabadkereskedelmi övezetrıl szóló egyezményt. A tagországok 2002. 

decemberében Brasília városban aláírták a Gazdasági Kiegészítı Egyezményt, amellyel újra 

megerısítették a 2003. december 31.-ig létrehozandó szabadkereskedelmi zóna 

megvalósítását. E célból az akkori négy MERCOSUR tagország, valamint Kolumbia, 

Ecuador és Venezuela aláírták az 59-es számú gazdasági egyezményt, mindezt a kereskedelmi 

csere sokrétőbbé tételének és kiterjesztésének céljával szándékoztak megvalósítani, valamint 

a kölcsönös cserekereskedelmet nehezítı vámtarifa és nem vám jellegő korlátozások 

eltörlésével. Ez az egyezmény volt az elsı a világon, amit gazdasági blokkok között írtak alá. 

Az ALADI-nál (Latin-Amerikai Integráció Szövetsége), mint az 59-es számú Gazdasági 

Kiegészítı Egyezményt (ACE) jegyezték be, és 2004. július 1.-én lépett életbe. A vámok és a 

nem vám jellegő akadályok eltörlésén túl a jövıben megvalósítandó tervként szerepelt a 

kereskedelem teljes liberalizálása és az infrastrukturák integrációja, ami által a két blokk 

országai közötti piaci integrációt, és a tudományos és technológiai együttmőködést 

szándékoztak stabillá tenni és még inkább elımozdítani. Mindezt az érintett országok úgy 

próbálják megvalósítani a mai napig, hogy tekintettel vannak az országok közötti gazdasági 

aszimmetriákra, valamint arra, hogy elımozdítsák a befektetéseket és a harmadik (kívülálló) 

országokkal, vagy blokkokkal folytatott tárgyalásokat. 

Korábban, még 1996-ban Bolívia és a MERCOSUR tagországok aláírták a 36-os 

számú gazdasági kiegészítı egyezményt (ez 1997-ben lépett hatályba) a két fél közötti 

szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról, amelyet a következı tíz év során terveztek 

megvalósítani. A dokumentum szövegét több jegyzıkönyvvel egészítették ki, amelyek az 

egyezmény alkalmazását hivatottak segíteni, különös tekintettel a származási szabályokra 

vonatkozóan (SICE, 2008). Már a MERCOSUR-hoz történı társulás elıtt tömegesen érkeztek 

perui és bolíviai bevándorlók Brazíliába, annak reményében, hogy országaik mihamarabb 

hivatalosan is kapcsolatba lépnek a MERCOSUR-ral (BENECKE, 1999). Bolíviában Evo 

Morales, volt szakszervezeti vezetı és éveken keresztül a bolíviai coca termesztık képviselıje 

személyében Dél-Amerikában az elsı indián származású elnök került hatalomra demokratikus 

választások útján, ami 2005-ben új lendületet adott a folyamatoknak. Brazília után Bolívia 

határos a legtöbb országgal Dél-Amerikában. Chilével a Csendes-óceánra kijutás kérdése, 

Argentínával, Paraguayjal és Brazíliával a földgáz export kérdése kulcsfontosságú jelentıségő 

Bolívia számára. Az ország belépése a MERCOSUR-ba új lehetıségeket nyithat az 

Argentínával és Brazíliával kibontakozó gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok terén. Morales 
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elnök nyílt USA ellenessége nyilvánvaló. 2007 januárjában Bolívia felvételét kérte a 

MERCOSUR-ba, annak ellenére, hogy pár nappal a kérelem bejelentése után számos kritika 

érte a kormányzatot az ellenzék részérıl, megkérdıjelezvén annak demokratikus voltát és 

kellı szakmai megalapozottságát (CARIAGA, 2007). A MERCOSUR – CAN országok 

között aláírt Gazdasági Kiegészítı Egyezmények összefoglalását MELLADO (2007) nyomán 

az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

Ország Gazdasági Kiegészítı 
Egyezmény (ACE) és célok 

Társult státusz 

Bolívia 

 

ACE 1996/36 

1.A kooperáció és a gazdasági és 
fizikális integráció jogi és 
intézményi keretének lefektetése, 
egy szélesebb gazdasági tér 
megvalósítására, a termelési 
tényezık szabad áramlásának 
könnyítésére. 

2.Szabadkereskedelmi övezet 
létrehozása 10 éven belül.  

3.A fizikális infrastruktúra 
fejlesztésének elımozdítása.  

4. A befektetések kölcsönös 
elımozdítása. 

5. A gazdasági, energetikai, 
tudományos és technikai 
kooperáció és kiegészítés 
elımozdítása   

Közös Piac Tanácsa (CMC) 
2004/18.  

Elismerés: Puerto Iguazú 
csúcstalálkozó 2004. 08.07. 

Cél: Elımozdítani az ACE 
területein a MERCOSUR - CAN 
gazdasági integrációt. 

Peru ACE 2003/58 

1.Szabadkereskedelmi övezet 
megvalósítása.  

2.Kereskedelmi nyitási program 
lefektetése. 

3. Származási rendszer 
megvalósítása. 

4. A vitás kérdések megoldása egy 
rendszerének az elfogadása.  

 

Közös Piac Tanácsa (CMC) 
2004/18. 

Elismerés: Puerto Iguazú 
csúcstalálkozó 2004. 08.07. 

Cél: Elımozdítani az ACE 
területein a MERCOSUR - CAN 
gazdasági integrációt. 2005/613-
as döntés – CAN, 2005. július 7.  

Ecuador ACE 2003/59 

1.Szabadkereskedelmi övezet 
megvalósítása.  

2.Kereskedelmi nyitási program 
lefektetése. 

3. Származási rendszer 
megvalósítása. 

4. A vitás kérdések megoldása egy 
rendszerének az elfogadása. 

Közös Piac Tanácsa (CMC) 
2004/43. 

Hatáskör - Belo Horizonte 
csúcstalálkozó 2004.12.16. 

Cél: Elımozdítani az ACE 
területein a MERCOSUR - CAN 
gazdasági integrációt. 2005/613-
as döntés – CAN, 2005. július 7. 
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Kolumbia ACE 2003/59 

1.Szabadkereskedelmi övezet 
megvalósítása.  

2.Kereskedelmi nyitási program 
lefektetése. 

3. Származási rendszer 
megvalósítása. 

4. A vitás kérdések megoldása egy 
rendszerének az elfogadása. 

Közös Piac Tanács (CMC) 
2004/44. 

Hatáskör - Belo Horizonte 
csúcstalálkozó 2004.12.16. 

Cél: Elımozdítani az ACE 
területein a MERCOSUR - CAN 
gazdasági integrációt. 

 
 

Késıbb, 2003-ban Peru és a MERCOSUR is aláírta az ACE 2003/58-as számú 

egyezményt, amellyel az elıbbivel megegyezı célokat szándékoztak megvalósítani.  Peru 

2006–ban stratégiai partnerként kezelte Brazíliát. Alan García 2006-ban választott perui elnök 

elsı külföldi útja Brazíliába vezetett. Brazília a negyedik legnagyobb befektetı az USA, az 

EU és Chile után Peruban. 2006-ban megépítették az Iñapari – Assis közötti hidat, amely 

Brazíliának lehetıséget ad a csendes–óceáni térség kereskedelmébe való nagyobb mérvő 

bekapcsolódásra. Tervben van egy 2600 km hosszú autóút létrehozása, amely Észak–Brazíliát 

kötné össze Perun keresztül a Csendes–óceánnal. Ecuador és Kolumbia szintén 2003-ban írtak 

alá ACE egyezményeket a MERCOSUR-ral (ACE 2003/59), amelyek tartalma megegyezett a 

többi társult ország által aláírt célokkal.  

Az Andok Közösség Általános Titkárságának Statisztikai Hivatala által 2008. 

júliusban közzétett adatok szerint a CAN (jelenlegi négy tagországa) és a MERCOSUR (öt 

tagországa) közötti kereskedelem volumene 2007-ben 12.923 millió US $ volt, ami a 2006-os 

(10.762 millió US $) szinthez képest 20%-os növekedést jelentett. Ez a változás nem egy 

váratlan fordulat eredményeként értelmezhetı, hanem az ezredforduló utáni évek fokozatos és 

töretlen fejlıdésének részeként. A következı 7. táblázat részleteiben mutatja be 1998-tól egy-

egy Andok ország részvételét a MERCOSUR-ral kibontakozó kereskedelmi kapcsolatokban 

millió dollárban kifejezve. 

7. táblázat. A CAN egyes tagországainak kereskedeme és összes kereskedelme a 
MERCOSUR-ral (millió USD $). 

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. 

Év/Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CAN 

összesen 

3.200 2.565 3.283 3.558 4.190 4.355 5.960 8.011 10.762 12.923 

Bolívia 746 733 903 973 1.091 1.178 1.670 2.237 3.058 3.593 
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Kolumbia 918 781 1.019 1.070 1.074 1.093 1.563 2.096 2.767 3.700 

Ecuador 507 278 340 405 655 652 931 1.296 1.499 1.369 

Peru 1.029 773 1.021 1.109 1.369 1.431 1.796 2.409 3.438 4.262 

 

A tízéves intervallum alatt, több mint négyszeresére nıtt a kereskedelem volumene, 10-

20% közötti évenkénti növekedéssel. 1998-ban Peru volt a MERCOSUR legfontosabb 

kereskedelmi partnere az Andok országok közül, mely ország megtartotta pozícióját 2007-ben 

is. Ugyanez mondható el Kolumbiáról is, de mint a MERCOSUR Andok Közösségen belüli 

második legfontosabb kereskedelmi partnerrıl. A fontossági sorrendben Bolívia és Ecuador 

között sem figyelhetünk meg változást, mindkét ország megırizte az Andok országok között 

1998-as pozícióját a MERCOSUR-ral kibontakozó kereskedelmi volumen szempontjából (2., 

illetve 3. hely).  

Ha a kereskedelmi egyenleg szempontjából vizsgáljuk meg a rendelkezésünkre álló 

adatokat, akkor az látható, hogy az elemzett periódusban a kereskedelmi mérleg 

kedvezıtlenül alakult a CAN számára, egyre nagyobb deficittel, különösen Kolumbia, Peru és 

Ecuador számára. Kivételt jelent a sorban Bolívia, mely országnak 2004 óta pozitív 

kereskedelmi egyenlege van a Déli Közös Piac országaival. Ez elsısorban a bolíviai 

szénhidrogén, valamint más bányakincsek exportjának köszönhetı.  

5.1.2.2. A MERCOSUR –CAN közötti export alakulása 

Az exportadatok a 8. táblázatban állnak rendelkezésünkre:  

 

8. táblázat.  CAN-MERCOSUR közötti export mennyisége (millió USA $).  

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. 

Év/Ország 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CAN 

összesen 

779 730 1.012 957 745 959 1.541 2.149 3.176 3.965 

Bolívia 224 198 292 380 368 544 865 1.304 2.004 2.246 

Kolumbia 198 227 352 219 131 116 179 197 250 534 

Ecuador 142 96 116 98 32 50 99 136 75 114 
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Peru 215 208 253 260 215 250 398 511 847 1.071 
 

 

A CAN országok közül Bolívia exportál a legtöbbet a MERCOSUR-ba. Amint azt a 

fenti táblázat mutatja, 2007-ben már 2.246 millió US $ értékben exportált a célországokba, 

ami az összes CAN export 57%-át jelentette. Ezt követi Peru 1.071 millióval, Kolumbia 534 

millióval, valamint Ecuador, az utolsó a sorban, 114 millióval. Százalékban kifejezve Bolívia 

a fent említett 57%-al, Peru 27%-al, Kolumbia 13%-al, Ecuador pedig 3%-al részesedik az 

exportból (20. ábra).   

20. ábra: A CAN országok exportja a MERCOSUR-ba 2007-ben %-os arányban. 

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. (Szerk.: Molnár 
G.) 

3%
13%

27%57%

Ecuador

Kolumbia

Peru

Bolívia

 

 

Termékek szerinti elosztásban Bolívia a következı fı export termékekkel van jelen a 

MERCOSUR piacán: 

- földgáz, 

- kıolaj, nyersolaj, 

- cink érc és koncentrátum. 

Kolumbia  legfontosabb exporttermékei: 

- kıolaj, nyersolaj, 

- kıszén koksz,  

- bitumenes kıszén. 

Ecuador legfontosabb exporttermékei:  
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- pácolt és kockába sajtolt banán, 

- konzerv tonhal és tonhal készítmények, 

- konzervált és elkészített „palmitos”. 

Peru legfontosabb exporttermékei:  

- cink érc és koncentrátum, 

- nyers, ötvözetlen ezüst. 

 

5.1.2.3. A MERCOSUR – CAN közötti import alakulása 

 

2007-ben a CAN importja a MERCOSUR-ból elérte a 8.957 millió US $ értéket. Ha ezt 

összevetjük az 1998-as adatokkal, akkor azt láthatjuk, hogy közel 3,7-szeres növekedésrıl van 

szó az eltelt tíz év során. Ez évenként szintén 10-20%-os növekedést jelent (9. táblázat).  

 

9. táblázat.  CAN-MERCOSUR közötti import mennyisége millió (millió USA $). 

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. 

Ország/Év 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CAN 2.421 1.835 2.271 2.601 3.444 3.396 4.420 5.862 7.585 8.957 

Bolívia 522 535 612 593 723 634 805 933 1.054 1.346 

Kolumbia 720 554 667 851 944 977 1.384 1.871 2.517 3.166 

Ecuador 366 182 223 308 623 603 833 1.160 1.424 1.255 

Peru 814 565 768 849 1.155 1.182 1.398 1.898 2.590 3.191 
 
 

Noha csak 25 millió dolláros különbséggel, de Peru importálja a legtöbbet 2007-ben 

az Andok országok között a MERCOSUR-ból, ami az összes CAN import 36%-át jelenti. A 

második helyen Kolumbia található a már említett különbséggel. Bolívia és Ecuador jóval 

kevesebbet importál a MERCOSUR-ból, mint a két másik tagország, mindössze 15% és 14% 

a részvételük az összes importból (21. ábra).  
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21. ábra: A CAN országok importja a MERCOSUR-ból 2007-ben %-os arányban. 

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. 
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35%
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Bolívia

Kolumbia
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Bolívia legfontosabb importtermékei a következık: 

- gázolaj, 

- búzaliszt, 

- szójabab. 

Kolumbia  fı importtermékei: 

- repülıgépek,  

- telefonok, 

- szója olaj és szója termékek. 

Ecuador fı importtermékei: 

- szójaolaj és szója termékek, 

- repülıgépek.  

Peru fı importtermékei: 

- kıolaj, nyersolaj, 

- kukorica,  

- szójaolaj és szója termékek.  

A legfontosabb 15 export- és importtermék országonkénti százalékos eloszlásával 

kapcsolatban részletes információkat kaphatunk a CAN SECRETARIA GENERAL 2008-as 

kiadványból, amelyet az Andok Közösség hivatalos honlapján találhatunk meg. 
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5.1.3. Politikai párbeszéd a CAN-, a MERCOSUR tagországok és Chile között  

Egy többoldalú integrációs elméletbıl kiindulva, közös nézıpontok kialakítása 

céljából - a regionális, valamint a globális szinten zajló események hatására - a CAN 

tagországok, a MERCOSUR tagországok és Chile politikai párbeszédet kezdtek, amellyel a 

gazdasági szinten kibontakozó kapcsolataikat szándékozzák kiegészíteni. Ebben a 

kontextusban az Andok Közösség országainak és a MERCOSUR tagországoknak a 

külügyminiszterei, valamint a chilei külügyminiszter lefektették Limában a Politikai 

Egyezmény és Párbeszéd Mechanizmusát. Ezt azzal a szándékkal hozták létre, hogy 

megkönnyítsék az adott országok közötti politikai kooperációt, a gazdasági és infrastrukturális 

integrációt, az információáramlást, a külkapcsolatokat, valamint a társadalmi és kulturális 

szinten kibontakozó kapcsolatokat. A hajlékony, integrált és progresszív folyamatként 

értelmezhetı párbeszéd lehetıvé teszi a blokkok és országok közötti rövid, közepes és hosszú 

távú cselekvést a konvergencia felé.    

A MERCOSUR és az Andok Közösség alapító egyezményeiben is lefektették, hogy 

szükségszerő követelmény a szabadkereskedelmi egyezmény aláírása abban az esetben, ha 

egy ország a társult státuszt kéri az adott gazdasági csoporthoz. Az Andok országok a 36-os, 

58-as, és az 59-es számú Gazdasági Kiegészítı Egyezmények értelmében a MERCOSUR 

társult országaivá váltak. 2005-ben a Külügyminiszterek Andok Tanácsának 613-as számú 

döntésének értelmében az akkori MERCOSUR négy tagországát társult országgá 

nyilvánította. Ezzel a két blokk országai között megvalósult a kölcsönös társulás, amely 

lehetıvé teszi, hogy még mélyebb kapcsolatokat építsenek egymás között, tovább erısítsék a 

két integráció közötti politikai-gazdasági közeledést. A két blokk közötti tárgyalások 1995-

2005 közötti menetét kronológiai sorrendben az Andok közösség honlapján részletesen 

olvashatjuk.  



 

 113 

5.2.  MERCOSUR – Chile kapcsolatok 

5.2.1. Chile általános jellemzése 

 Az ország területének nagyobb része az Andok nyugati vonulatain és a Csendes-óceán 

partvidékén terül el. Észak-déli kiterjedése 4.270 km, a legnagyobb szélessége mindössze 435 

km. Északi része a trópusokon fekszik, délen majdnem a hideg égövig nyújtózik.  Határvonala 

a Nyugati-Kordillerák láncain húzódik. Északon Peru, keleten Bolívia és Argentína határolja. 

Területe 757 ezer km2, lakossága 16,6 millió. Fıvárosa Santiago. A nagy észak-déli 

kiterjedés, a tengerparton kialakult eltérı éghajlati területek erısen befolyásolják a népesség, 

a települések, a gazdálkodás térbeli helyzetét. Chile Latin-Amerika egyik legfejlettebb 

iparával rendelkezı országa. A lakosság 95,4 %-a fehér. Hivatalos nyelve a spanyol. GDP-je 

244 milliárd US $ (2009). Egy fıre jutó GDP 14.700 US $ (2009). 

 

22. ábra: MERCOSUR és Chile, mint társult tagország. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

Chile tagországként nem vesz részt a kontinens egyetlen integrációs folyamatában 

sem, noha a MERCOSUR kezdeti sikerei abban is megmutatkoztak, hogy egyre vonzóbb 

hatással volt a vele határos országokra - úgy a CAN-on belül, mint azon kívül -, köztük 

Chilére is. Az ország külpolitikai stratégiájának tengelyét az jelenti, hogy több bilaterális 

kapcsolatot épít ki a régió és a világ országaival, végül a NAFTA-ba és/vagy ALCA-ba 

történı integrációt szándékozik megvalósítani. 
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Korábban az Ázsiából kiinduló gazdasági válság Latin-Amerikában ezt az országot 

sújtotta leginkább, mivel – földrajzi fekvésébıl adódóan - igen szoros külkereskedelmi 

kapcsolatokat ápol a csendes-óceáni térség egyes országaival (Japán, Kína, Dél-Korea stb.). 

Chile NAFTA tagsága nem valósult meg ugyan, de 2004 januárjától szabadkereskedelmi 

egyezmény lépett életbe az USA-val, 2005 novemberétıl Kínával, ezen kívül számos 

gazdasági blokkal és nemzettel írt alá szabadkereskedelmi, vagy a szabad kereskedelmet 

elımozdító egyezményt, köztük az Európai Unióval, Dél-Koreával, Mexikóval és 

természetesen a MERCOSUR-al is. Ez utóbbi szervezet és Chile között 1996-ban született 

meg az a Gazdasági Kiegészítı Egyezmény, amelynek célkitőzéseirıl az alábbiakban 

olvashatunk. Majd 2004-ben a Puerto Iguazú-i Csúcstalálkozón Chile elnyerte a társult 

tagország státuszt (22. ábra). 

 

5.2.2.  Kereskedelmi kapcsolatok a MERCOSUR és Chile között 

 

2008 júniusában aláírták a MERCOSUR - Chile közötti Szolgáltatások Kereskedelmi 

Egyezményét, amelyet az ALADI-ban, mint ACE 35-ös egyezményt jegyeztek be. Még ebben 

az évben megváltoztatták az ACE 35-ös egyezmény 12. paragrafusát, ami által lehetıvé vált, 

hogy a MERCOSUR tagországok és Chile vámszabad területeirıl érkezı árui, amelyek eleget 

tesznek az ACE 35-ös egyezmény származási normáinak, vámcsökkentésben részesüljenek 

(amibıl eddig ki voltak zárva). Chile és az érintett országok kétoldalú kapcsolatok során 

határozták meg a szóban forgó termékek listáját. Korábban (2007. júliusában) Chile és 

Uruguay, valamint Chile és Paraguay megegyeztek a vámcsökkentésben részesülı termékek 

listájáról, támogatva ezáltal a szarvasmarha hús exportot (Uruguay számára), illetve a bor 

exportot (Chile számára). Chile hasonló egyezményt kötött Paraguayjal is.   

A MERCOSUR jelenleg dolgozik egy egységes vámkódexen és azon a 

mechanizmuson, amellyel a vámokból származó bevételeket szétoszthatják a tagországok 

között, ami hozzájárul ahhoz, hogy a javak szabad áramlása megvalósuljon, valamint a kettıs 

vám elkerülhetı legyen.   

A chilei külügyminisztérium munkatársai 2008-ban, az 1996-os egyezmény 12. 

évfordulójára elkészítettek a MERCOSUR - Chile kereskedelmi kapcsolatok elmúlt tizenkét 

évét elemzı dokumentumát (Venezuela nélkül), amelynek lényeges pontjait az alábbiakban 

ismertetjük (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2008). 

  A 2007-es évben a MERCOSUR-ba irányuló chilei export összegének 98,5%-a 

mentes volt minden nemő vámtarifától. Hasonló %-os arány figyelhetı meg a MERCOSUR-
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ból érkezı áruk vonatkozásában is, ami azt jelenti, hogy mindkét fél számára jelentıs részben 

vámtarifamentes kereskedelem valósult meg. 2007-ben a chilei export a MERCOSUR-ba 

összesen 4.421 millió US $ volt, ami az összes chilei export 7%-át jelentette. Fontos 

megemlíteni azonban, hogy az összes MERCOSUR-ba irányuló export 96%-a a brazil és az 

argentin piacra érkezett (nagyobb részt, 76%-ban a brazil piacra).  

A 2007-es import 9.188 millió US $ volt, ami az összes chilei importnak egy ötödét 

(21%) jelentette. A vétel 49%-a Brazíliából, és 47%-a Argentínából származott (összesen 

96%).  

Így a Chile - MERCOSUR között kibontakozó kereskedelem is tovább erısíti azt a 

MERCOSUR-on belüli aszimmetriát, amelyet korábban már említettünk: Brazília és 

Argentína dominanciáját a kisebb tagországok rovására.    

A fentiekbıl következıen az adott évben, az összes Chile - MERCOSUR 

kereskedelmi forgalom 13.609 millió US $ volt, aminek 95%-a a két legnagyobb tagországgal 

zajlott. Ha az egész chilei külkereskedelmet vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy a 

világgal folytatott kereskedelemnek 12%-a valósult meg a MERCOSUR tagországokkal. Ez 

nem mondható különleges eredménynek Dél-Amerika vonatkozásában, ha tekintetbe vesszük 

a WTO 2007-es adatait, miszerint a CAN tagországokon belüli „intra” és a világ más részével 

folytatott kereskedelemnek az aránya 8%-92% volt. A MERCOSUR esetében ugyanez 15%-

85%.  

A rendelkezésünkre álló adatok elemzése során nem tekinthetünk el attól a ténytıl 

sem, hogy a korábbi évekhez viszonyítva úgy az export, mint az import vonatkozásában 

bıvülés figyelhetı meg, noha a kereskedelmi egyenleg deficitje 2004-2008 között 4,7- és 6,3 

ezer millió US $ között ingadozik, amint azt az alábbi 10. táblázatban részleteiben 

olvashatjuk.  
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10. táblázat: A MERCOSUR négy alapító tagországa és Chile közötti kereskedelmi 
kapcsolatok összegzése 2004-2008 júniusa között millió US $-ban.  

Adatforrás: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2008. 
Év 2004 2005 2006 2007 2007 

január-

júniusig 

2008 

január-

júniusig 

Export 

Brazília 

Argentína 

Uruguay 

Paraguay 

1971.7 

1422.8 

448.5 

67 

33.5 

2475.9 

1736.6 

626.2 

72.8 

40.4 

3751.2 

2831.1 

768.2 

90.4 

61.6 

4421.3 

3376.2 

877 

99.3 

68.9 

1999.6 

1571.6 

357.1 

41.5 

29.3 

2617.6 

2018.7 

501 

54.6 

43.3 

Import 

Brazília 

Argentína 

Uruguay 

Paraguay 

7105.2 

2781.7 

4152.1 

74.3 

97 

8810.4 

3780.7 

4811.3 

100.8 

117.6 

9111.1 

4243.5 

4508.9 

176.9 

181.9 

9188.1 

4501 

4346.9 

119.6 

220.5 

4413 

2117.7 

2142.4 

62.2 

90.8 

5089.1 

2404.2 

2421.8 

89.2 

173.9 

Összes 

kereskedelem 

Brazília 

Argentína 

Uruguay 

Paraguay 

 

9076.9 

4204.5 

4600.5 

141.3 

130.6 

 

 

11286.3 

5517.3 

5437.4 

173.6 

158 

 

12862.4 

7074.5 

5277.1 

267.2 

243.6 

 

13609.4 

7877.2 

5223.9 

218.9 

289.4 

 

6412.6 

3689.3 

2499.5 

103.6 

120.2 

 

7706.8 

4422.9 

2922.9 

143.8 

217.2 

Kereskedelmi 

egyenleg 

Brazília 

Argentína 

Uruguay 

Paraguay 

 

-5133.5 

-1359 

-3703.6 

-7.4 

-63.5 

 

-6334.5 

-2044.1 

-4185.1 

-28.1 

-77.2 

 

-5359.9 

-1412.4 

-3740.7 

-86.5 

-120.3 

 

-4766.8 

-1124.8 

-3469.9 

-20.4 

-151.6 

 

-2413.5 

-546 

-1785.2 

-20.7 

-61.5 

 

-2471.5 

-385.5 

-1920.8 

-34.6 

-130.6 
 

 
 

A MERCOSUR-ral folytatott kétoldalú kereskedelemben Chilének évek óta deficittel 

kell szembesülnie. Csak a Brazíliába irányuló export 60%-a réz, illetve az import 31%-a 

kıolaj. Az Argentínába irányuló export 10%-a réz, és az innét érkezı import 15-20%-át teszi 

ki a földgáz és a kıolaj.  
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Chile legfontosabb exportcikkeit a bányászati termékek jelentik, az összes exportból 

közel 60%-os részesedéssel, amelybıl több mint 50% volt a réz exportja 2007-ben és 2008-

ban. A bányászati termékeket az ipari termékek követik a sorban, az összes exportból közel 

40%-os részesedéssel 2007-ben: vegyipari termékek, vas- és acélipari termékek, élelmiszerek 

és fémmechanikai termékek. Különösen jelentıs fejlıdés figyelhetı meg az ipari szektor 

arányának növekedését illetıen (2007-ben 19%-os, 2008 elsı félévében 35%-os növekedést 

regisztráltak). Az erdıgazdaság, a mezıgazdaság és az állattenyésztés termékei igen kis 

arányban (2007-2008-ban 1-2%) vannak jelen a MERCOSUR-ba irányuló chilei 

exporttermékek között. Ebben a kategóriában a gyümölcsféléket (pl. szılı), és más 

mezıgazdasági terményeket (pl. bor) érdemes megemlíteni, aminek oka abban keresendı, 

hogy Brazília, Argentína és Chile által termesztett mezıgazdasági termények között átfedések 

van.   

A MERCOSUR-ból származó import nagy részét (60%) kıolaj, földgáz, más 

üzemanyagok és kenıolajok jelentik, amelyek jórészt Brazíliából és Argentínából érkeznek 

Chilébe. Ezek értéke nagymértékben függ a világpiaci árak ingadozásától. Másrészt a 

fogyasztási cikkek teszik ki a szomszédos blokkból származó chilei import egy harmadát. Az 

utóbbi években óriási lendülettel nıtt ezeknek a termékeknek az importja: 2007-ben az elızı 

évinek duplájával, majd 2008-ban 37%-al, mely tényben a chilei belpolitika külgazdasági 

visszhangja érzékelhetı.   

Ami a közvetlen tıkebefektetéseket illeti, nagy aránytalanság figyelhetı meg a két fél 

között. A MERCOSUR országok 1974-2007 között, vagyis 33 év alatt 992 millió US $-t 

fektettek be Chilében, ami mindössze 1,5%-a annak a tıkebefektetésnek, amelyet összesen 

Chilében megvalósítottak. Az említett összeg 56,2%-át az ACE-35-ös egyezmény 

életbelépésétıl kezdve fektették be (2008 júliusa). Chile a maga részérıl 1990-2008 elsı 

féléve között 23.370,1 millió US $-t fektetett be a MERCOSUR tagországokban. Ez az adott 

idıszak alatti összes chilei külföldi tıkebefektetés 51,5%-a, amelynek elsıdleges célországai 

Brazília és Argentína voltak (97,4%).  

A termékexport-import és a befektetések 2004-2008 közötti idıszakban jegyzett 

alakulásáról a bemutatottnál árnyaltabb részleteket olvashatunk a MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES (2008) tanulmány 9-19. oldalakon.  
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5.2.3. Infrastrukturális együttmőködés az IIRSA (Dél-Amerika Regionális 
Infrastruktúra Integrációja) keretein belül: MERCOS UR – Chile tengely 
 

2008-ban a MERCOSUR és Chile együtt jelentették Dél-Amerika gazdaságának 85%-

át, 530 825 km²-t és 292,5 millió lakost. A MERCOSUR – Chile gazdasági folyosó 10 olyan 

várost érint, amelyeknek a lakossága meghaladja az 1 millió fıt, és amelyek Dél-Amerika 

fontos gazdasági centrumait jelentik. Ezen túl, világviszonylatban is a legtermékenyebb 

területek közé tartozó mezıgazdasági zóna alkotja részét a gazdasági folyosónak, számos 

stratégiailag fontos kikötıvel úgy a Csendes-, mint az Atlanti-óceán partján, amelyek lehetıvé 

teszik a világkereskedelemben való részvételt. A BID (Interamerika Fejlesztési Bank) 2003-as 

adatai szerint, az adott évben 18 millió tonna árut mozgattak meg ezen a területen, amelybıl 8 

millió tonna vezetékes kıolaj volt. A maradék 10 milliót jórészt kamionokkal szállították 

(igen jó az elsı, valamint a másodrendő utak infrastruktúrája), tekintettel arra, hogy a vasúti 

szállítás jelentısége még korlátozott (évi 150 ezer tonna), a nyomtávok egyes országok 

közötti különbsége, valamint az Andok magas hegyeinek természetes akadálya miatt. Az 

elektromos áram és a földgáz nemzetközi kereskedelmét nehezítik az árak, az adás-vételt 

szabályozó elvek, és a vámok közötti aszimmetriák.  

A fentiek alapján és az említett hiányosságok ellenére, a MERCOSUR - Chile tengelyt 

„konszolidáltnak” nevezhetjük (szemben más dél-amerikai gazdasági tengelyekkel, mint 

például, az óceánok közötti Középsı Tengely, Brazília – Bolívia – Paraguay – Peru és Chile 

között), s amelyet „nagy potenciálú növekedési tengelyként” jellemezhetünk, de 

megemlíthetjük a Venezuela – Brazília – Suriname – Guyana közöttit, amely az elızınél 

jóval szerényebb fejlıdési fázisban van.  

 

A MERCOSUR - Chile tengely jellemzıi röviden: 

- nagy volumenő- és értékő kereskedelem megvalósulása; 

- az integráció következtében gazdasági növekedési perspektíva; 

- sokrétő kereslet; 

- fontos kapuk a világkereskedelemhez, ami lehetıséget biztosít a régión belüli és a régiók 

közötti export fokozására.  

 

Ezeket a lehetıségeket erısítenék a további infrastrukturális fejlesztések és beruházások hét 

konkrét projekten keresztül (ezek a „horgony projektek”, spanyolul „projectos ancla”), 

amelyeket 2005-2010 között valósítanak meg az érintett országok: 
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1. A 14-es nemzetközi út megduplázása;   

2. A Branco-Montevideo-Colonia folyosó (vízi út) kiépítése; 

3. A Yagaruarón-Río Branco híd megépítése; 

4. A Palhoca-Osorio útszakasz megduplázása (Rodovía MERCOSUR); 

5. Los Andes-Mendoza vasút megépítése; 

6. A 60-as út (Valparaíso – Los Andes) koncessziója, valamint 

7. Az Észak-keleti gázvezeték lefektetése. 

 

A vasútvonalak kiépítése sokkal nagyobb volumenő teherszállítást tesz majd lehetıvé, 

mint a közút. A Bolíviából induló földgázvezeték Argentína ellátását fogja szolgálni. A másik 

cél sokkal messzebb mutat, mint pusztán egy régión belüli jobb kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok, ugyanis végsı soron Argentína és Brazília a Csendes-óceánon keresztül az ázsiai 

piacot szándékozik elérni a dinamikusan fejlıdı tengelyen keresztül. Elemzık véleménye 

szerint, ez az infrastrukturális fejlıdést elımozdító program minden résztvevı országot 

pozitív módon érinti majd, ugyanakkor leginkább Brazília gazdaságát fejleszti. Példaként 

említhetjük a Brazília belsı területein termesztett szóját, amivel a hatalmas kínai 

felvevıpiacot próbálják meghódítani. 

A projekt kapcsán fontos megemlítenünk, hogy a gazdasági integráció elıtt lényeges az 

infrastrukturális integráció megteremtése, sıt a gazdasági integráció létrejötte függ az 

infrastruktúra fejlettségétıl (például a kereskedelem, a fejlıdés és a szállítási lehetıségek 

kapcsolata nyilvánvaló, noha más földrajzi és egyéb tényezık is nagy jelentıséggel bírnak).  

2008-ban a MERCOSUR parlament javasolta a Közös Piac Tanácsának (CMC) az 

infrastruktúrát fejlesztı programok kivitelezését, egészen konkrétan a Brazíliavárost és az 

argentínai várost, San Pedro-t összekötı út kivitelezését. Ennek hátterében a két óceánt 

összekötı MERCOSUR - Chile kereskedelmi folyosó mielıbbi kivitelezése áll. Ha az egész 

projekt megvalósul, akkor az ázsiai piacra irányuló brazil export útvonala 12 ezer km-rel 

csökken, valamint az ázsiai országok és egyes MERCOSUR tagországok 4 ezer km-rel 

csökkenthetik Európába irányuló exportjuk útját (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES, 2008). 
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5.3.  MERCOSUR – UNASUR (Dél-Amerikai Nemzetek Uniója) közötti kapcsolatok 

5.3.1. Dél-Amerika, mint önálló földrész 

 

Dél-Amerika, Latin-Amerika részeként, természetföldrajzi szempontból önálló 

kontinens, amely 12 országot (Trinidad és Tobagóval 13-at) és Francia Guyanát foglalja 

magába (ez utóbbi Franciaország tengerentúli megyéjeként van nyilvántartva). Dél-Amerika 

17,7 millió km² területő, közel 400 millió lakosú, és évente kb. 4.000 milliárd US $ GDP-t 

(2009-es becsült adat) termelı földrész. Jelenleg, két meghatározó nemzetközi integrációs 

folyamat, a CAN és a MERCOSUR jelenti a kontinens meghatározó nemzetközi integrációs 

törekvéseit. A CAN 21,5%-át jelenti Dél-Amerika területének és a dél-amerikai lakosság 

25%-a él az 5.1. pontban már részletesen bemutatott négy tagországban (Kolumbia, Ecuador, 

Peru, Bolívia). A földrész GDP-jének kb. 20%-át adja az integráció. A MERCOSUR, a régió 

területének 72%-án terül el. A dél-amerikai lakosság 69,7%-ával, valamint a GDP kb. 75%-

ával (2009) járul hozzá a földrész népességi és gazdasági mutatóihoz. Dél-Amerikában 

található még Chile, Guyana és Suriname. Chile általános társadalom-, és gazdaságföldrajzi 

mutatóiról az elızı fejezetben olvashattunk. Guyana és Suriname CARICOM (Karib 

Közösség) tagországok, noha az UNASUR (Dél-Amerikai Nemzetek Uniója) projektben is – 

természetföldrajzi helyzetüknél fogva - érdekeltek (GUDYNAS, 2006). 

 

5.3.2.  A Nemzetek Dél-Amerikai Közössége (CSN), mint az UNASUR elızménye 

 

A természetföldrajzi elhelyezkedés mindössze lehetséges kiindulópontját jelentették a 

térség országai között kibontakozó szorosabb együttmőködésnek. Ennek távolabbi ötlete 

1993-ra vezethetı vissza. Ebben az évben Brazília javasolta a Dél-Amerikai 

Szabadkereskedelmi Övezet (ALCSA) létrehozását, mint a dél-amerikai országok válaszát a 

NAFTA egyezmény 1993-ban történt aláírására. Amint azt az ALCSA neve is mutatja, fı 

célja egy regionális szabadkereskedelmi övezetet létrehozása, valamint az, hogy a 

tagországoknak az észak-amerikai országokkal szembeni tárgyalási pozíciója erısödjön általa. 

Ebbıl a szempontból kuriózumnak számít, hogy ez a projekt a latin-amerikai nemzetek között 

is törést eredményez, hiszen ebben a perspektívában Mexikó, mint „észak-amerikai” ország 

van jelen. Ugyanakkor a Miamiban megtartott amerikai csúcstalálkozó (1994) után, az 

Amerikai Szabadkereskedelmi Terület (ALCA) lehetıségének megszületésével, a 

MERCOSUR-on belüli véleménykülönbségek felerısödtek, ugyanis Carlos Menem elnöksége 

alatt Argentína fontolgatta a NAFTA-ba (következésképpen az ALCA-ba) történı belépést és 
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a többi amerikai országgal felgyorsította a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, az ALCA 

folyamat részeként. Ez a terv azonban meghiúsult.  

A földrész országai közötti szorosabb együttmőködés megvalósulása 2000-ben – a 

régiót sújtó pénzügyi és gazdasági válság kellıs közepén – a dél-amerikai elnökök 

találkozóján kezdıdött, ami elıször Brazíliában került megrendezésre, Fernando Henrique 

Cardoso brazil államelnök kezdeményezésére. Ezen a találkozón nyílt meg a lehetıség a dél-

amerikai gazdasági tér országainak arra, hogy közös célokat fektessenek le, valamint hogy 

megerısítsék azon szándékukat, hogy a politikai közeledés továbbra is meghatározó 

jelentıséggel bír számukra, hogy ezáltal közös pozíciót tudjanak kialakítani Amerika északi 

országai felé – itt elsısorban az USA-ról van szó –, valamint a multilaterális kereskedelmi 

kapcsolatok (lásd. WTO) vonatkozásában. Ugyanakkor, az összejövetel zárónyilatkozata a 

CAN-MERCOSUR integrációt sürgette, és a térség országaiban a demokrácia erısítését, a 

szegénység és a drogkereskedelem elleni fellépést, és az infrastruktúrán keresztül történı 

integráció fontosságát (megfelelı úthálózat kiépítését, légiközlekedés javítását, 

telekommunikáció fejlesztését, többek között) emelte ki. Itt fektették le a regionális 

infrastruktúra kiépítésére vonatkozó akció tervet is. Az Interamerika Fejlesztési Bank (BID) 

bemutatta a fentebb már a Chile – MERCOSUR kapcsolatok vonatkozásában bemutatott 

teljes IIRSA programot.   

A 2002-es Guayaquili Találkozón (Ecuador) a résztvevı országok megerısítették a 

korábbi találkozón elhangzottakat. Majd 2004-ben Cuscoban (a CSN alapításának a helye), 

2005-ben újból Brazíliában (amit az elsı CSN találkozónak is hívnak), illetve 2006 

decemberében Cochabambában (Bolívia) (amit a második CSN találkozónak neveznek), 

folytatódtak a találkozók. A CSN tényleges megalapítása valójában 2004-ben Cuscoban 

történt, az alapító okirat aláírásával, ahol a korábbi elveknek megfelelıen öt nagy témakört 

határoztak meg a résztvevı elnökök, mint prioritást: demokrácia erısítése, kereskedelem 

kibontakoztatása, infrastruktúra kiépítése, drogkereskedelem elleni fellépés, tudás- és 

információs társadalom felépítése. Ezen kívül megszületett az a kezdeményezés, hogy Dél-

Amerikát a „béke zónájának” nyilvánítsák.   

A brazíliai találkozón (2000-ben) született az ötlet a dél-amerikai országok 

integrációjának megvalósítására. Ezzel a latin-amerikai integráció terve – ami a korábbi évek 

meghatározó tendenciája volt (lásd.: ALALC, ALADI) –  nem szőnt meg létezni, Mexikót, 

Közép-Amerikát, és a Karib térséget is magába foglalva, ám azzal párhuzamosan a dél-

amerikai integráció gondolata kezdett el egyre nagyobb nyomatékkal kibontakozni. Ezzel a 

dél-amerikai országok újradefiniálták a latin-amerikai integráció fogalmát és kereteit, 
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szőkítvén azt a dél-amerikai kontinens országaira. Az 1990-es évek elsı felében Mexikó a 

NAFTA része lett, így relatíve eltávolodott Latin-Amerikától, miközben az ALCA egyre 

erısebb igényekkel lépett fel az amerikai kettıs kontinens egészére nézve. Másrészt, Dél-

Amerikában a CAN és a MERCOSUR fokozatosan egyre szorosabb kereskedelmi kapcsolatot 

épített ki egymással, valamint Brazília-Venezuela (elektromos áram összeköttetés, energetikai 

szempontok), Brazília-Peru, illetve Brazília-Bolívia közötti úthálózat terve született meg, ami 

erısítette ezen országok közötti kapcsolatokat az infrastruktúra területén is. 

2007-ben a CSN tagországok második elnöki találkozóján Venezuelában (Isla 

Margarita), amely egyben a Dél-Amerikai Energetikai Csúcstalálkozó fórumának is helyet 

adott, a CSN felvette az UNASUR nevet (23. ábra).  

 

23. ábra: Az UNASUR tagországok. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 
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Hivatalos neve: Dél-Amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 17.7 millió km² 
Népesség szám: 377 millió fı (2009).  
Alapítás ideje és helye: 2004, Cusco (Peru).  
Székhelye: Quito (Ecuador, Általános Titkárság 2008-tól). 
Hivatalos nyelvei: spanyol, portugál. 
Tagországok: Valamennyi dél-amerikai ország Francia Guyana, valamint Trinidad és 
Tobago kivételével. 
Megfigyelı országok: Mexikó, Panama.  

 

5.3.3. Az CSN/UNASUR céljai: 

 

- Diplomáciai-, politikai közeledés és koordináció a tagországok között; 

- Fizikális infrastrukturális integráció és energetikai integráció (pl. „Petroamérica” 

program); telekommunikáció fejlesztése; 

- A MERCOSUR – CAN - Chile közötti közeledés mélyítése a szabadkereskedelmi 

övezet tökéletesítésével, mélyebb gazdasági, szociális és intézményi integráció 

megvalósításával, amelyhez késıbb Suriname és Guyana is társul majd; 

- Azoknak a politikáknak a harmonizációja, amelyek elımozdítják a vidék fejlıdését és 

a mezıgazdasági élelmezést; 

- Technológiák közvetítése, horizontális kooperáció a tudomány, az oktatás és a kultúra 

valamennyi területén;  

- A vállalatok és a civil társadalom közötti növekvı interakció megvalósítása, különös 

figyelmet szentelve a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának, társadalmi 

igazságosság;  

- Kontinentális szabadkereskedelmi övezet létrehozása;  

- Az országok közötti gazdasági aszimmetriák csökkentése, amikor lehetséges, 

gazdasági kiegészítés megvalósítása, gazdasági kohézió megvalósítása; 

- Környezetvédelem;  

- Egy „dél-amerikai” finanszírozási mechanizmus megvalósítása (Dél-Amerikai 

Fejlesztési Bank). 

-  

5.3.4. A CSN/UNASUR intézményei: 

 

- Állam és kormányelnökök éves győlése; 
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- Külügyminiszterek félévenkénti találkozója; 

- Külügyminiszter helyettesek találkozója; 

- Egyes szektorok minisztereinek találkozója (egészségügy, oktatásügy, kultúra, 

tudomány és technológia, állampolgárok biztonsága, energia infrastruktúra, 

közlekedésügy, kommunikáció és fenntartható fejlıdés); 

- Magas beosztású funkcionáriusok bizottsága; 

- Infrastruktúrával kapcsolatos találkozók (amelyek az IIRSA alapját jelentik); 

- Rotációs rendszerben mőködı titkárság évente. 

   

5.3.5. A MERCOSUR szerepe az UNASUR-ban és az ALCSA-ban 

Dél-Amerika összes exportja 1994-2004 között megháromszorozódott. 2005-ben 305 

milliárd US $ volt, amibıl 45 milliárd bonyolódott Dél-Amerika országai között. Dél-

Amerika exportjának fı célterületei a NAFTA (Észak – Amerikai Szabadkereskedelmi 

Egyezmény) tagországok és az EU (Európai Unió) tagországok voltak. A 2000-es brazíliai 

találkozó történelmi jelentısége a fentebb már leírtakon túl abban állott, hogy megszületett a 

Dél-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet (ALCSA) ötlete, a NAFTA/ALCA 

ellensúlyozására, a CAN, a MERCOSUR, Chile, Guyana és Suriname részvételével. Az 

utóbbi két dél-amerikai országot – Guyanát és Suriname-t (11. táblázat) –, amelyek térben 

ugyan közvetlenül a MERCOSUR szomszédságában találhatóak, gazdaságaik mérete és 

jelentısége azonban inkább formai, mint lényegi jelentıséggel esik latba az UNASUR, 

valamint a Déli Közös Piac vonatkozásában. 

11. táblázat: Guyana és Suriname általános jellemzése.  
Forrás: CIA WorldFact Book honlap. 

Guyana 

Általános jellemzés: 

 

Államforma: Köztársaság. 
Területe: 214.970 km² 
Lakosság szám: 772.298 (2009) 
Lakosság nemzetiség szerint: indiai 43.5%, fekete-
afrikai 30%, kevert 16.7%, indián 9.1%, egyéb 
0.5%.  
 
 
Szomszédos országok: Venezuela, Suriname, 
Brazília. 
Fontosabb természeti erıforrások: bauxit, arany, 
gyémánt, faanyag, tengeri rák, hal.  
GDP: 1 milliárd 134 millió US $ (2008)  
Egy fıre jutó GDP: 3.900 US $ (2008) 

Suriname 

Általános jellemzés: 

 

Államforma: Köztársaság. 
Területe: 163.270 km² 
Lakosság szám: 481.267 (2009) 
Lakosság nemzetiség szerint: hindusztáni 
bevándorlók leszármazottai 37%, kreolok 31%, 
jávaiak leszármazottai 15%, afrikai származású 
10%, indián 2%, kínai 2%, fehér 1%, egyéb 1%.  
 
Szomszédos országok: Brazília, Guyana, Francia 
Guyana.  
Fontosabb természeti erıforrások: faanyag, 
vízenergia, tengeri hal és rák, bauxit, arany, 
nikkel, réz, platina, vasérc, porcelánföld (kaolin). 
GDP: 2 milliárd 984 millió US $ (2008)  
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Hivatalos nyelv: angol.  
Közigazgatási egységek: 10 régió. 
 
 
Megjegyzés: Az ország öt legfontosabb 
exportpartnere között sem dél-amerikai, sem 
MERCOSUR tagország nem található. Az import 
partnerek között Trinidad és Tobago 22.5%-al, 
valamint Kuba 6.2%-al van jelen a latin-amerikai 
országok közül. (2008-as adatok alapján.) 

Egy fıre jutó GDP: 8.900 US $ (2008) 
Hivatalos nyelv: holland.  
Közigazgatási egységek: 10 kerület.  
 
Megjegyzés: Az ország legfontosabb 
exportpartnerei között sem dél-amerikai, sem 
MERCOSUR tagország nem található. Az import 
partnerek között Trinidad és Tobago 14%-al van 
jelen a latin-amerikai országok közül. (2008-as 
adatok alapján.) 

 

 

Az UNASUR-ban érintett országok célul tőzték ki a szabad kereskedelem 

megvalósítását a „nyitott regionalizmus” jegyében. Ezt a CEPAL is támogatta, mint 

elsısorban kereskedelmi folyamatot, ami lehetıvé teszi Dél-Amerika országainak, hogy 

sikeresen vegyék ki részüket a globalizáció folyamatából. Így, az ALCSA jórészt hasonló 

célokkal bírt, mint az ALCA, vagyis az ALCA progresszív megvalósítása célja a dél-amerikai 

integrációban résztvevı országoknak is, de nem tévesztve szem elıl saját érdekeiket, 

gazdaságaik különbözı méreteit és eltérı fejlettségi szintjét (ezekre az ALCA kevesebb 

hangsúlyt fektetett). Sıt, a 2000-es csúcstalálkozó befejeztével Cardoso brazil elnök 

javaslatot tett a Dél-Amerikai Egyesült Államok létrehozására, ami véleménye szerint két 

szakaszból állt volna. Az elsı, a CAN és a MERCOSUR közötti kereskedelmi egyezménnyel, 

majd a konkrét politikai integrációval. Ekkor még úgy tőnt, hogy Chile teljes jogú tagja lesz a 

MERCOSUR-nak, ami végül nem valósult meg az USA-Chile szabadkereskedelmi 

egyezmény miatt. Cardoso szerint a dél-amerikai integráció kulcsa a CAN- MERCOSUR 

közötti gazdasági-kereskedelmi tengely lett volna, a két nagy blokk közötti konvergencia 

által. Ez a folyamat most is jelen van, magában hordva azt a lehetıséget, hogy a dél-amerikai 

országokban a gazdasági növekedés kézzel fogható lesz, és a közöttük lévı aszimmetriák és 

különbségek csökkenni fognak. Ennek megvalósulását hozta közelebb az IIRSA (Dél-

Amerika Regionális Infrastruktúra Integrációja) cselekvési tervének elfogadása 

Montevideóban 2000 decemberében, amit Peru és Brazília különösen támogatott az Acre és 

Madre de Dios közötti útvonal kiépítése miatt.   

A brazíliai találkozó (2000) közleményében különös hangsúlyt fektettek az 

infrastruktúra kérdéseire, vagyis az IIRSA – tengelyek ügyének, amelyekkel az országok 

közötti határokat nem mint elhatároló tényezıket, hanem a szomszédságot, mint az egység 

lehetıségét tekintették. Megvalósításukat 10 éves idıszakban határozták meg (2000-2010). 

Noha, sok esetben a világtengerekre való kijutás, vagyis inkább más kontinensek felé irányuló 

export-út lehetıségének tekintették azokat, mint a dél-amerikai országok közötti integráció 
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alapjának. Összességében, a dél-amerikai integráció felvetésével Brazília tovább növelte 

stratégiai szerepét a kontinensen, és azzal, hogy Latin-Amerika helyett Dél-Amerikára 

összpontosított, félretette – legalábbis átmenetileg, a gyorsabban megvalósulni látszó célok 

miatt - a hagyományosnak mondható Latin-Amerikán belüli rivalizálását Mexikóval.   

2002-ben Guayaquilban több, nem csak személyi változás is történt az elkezdett 

folyamatok vonatkozásában. A dél-amerikai integrációs folyamat helyett legtöbb dél-amerikai 

ország az ALCA-ra összpontosított, aminek várható életbelépése 2005-re volt 

prognosztizálható. Chile nem lett MERCOSUR tagország, helyette az USA-val kötött 

szabadkereskedelmi egyezményt. Ugyanakkor, 2001 végén kezdıdött a WTO, „dohai 

fordulója”, ahol a latin-amerikai országok egy eddiginél markánsabb kereskedelmi nyitás 

mellett határozták el magukat. Az IIRSA és a „béke övezet” tervek továbbra sem vesztettek 

aktualitásukból, de a Dél-Amerikai Egyesült Államok megvalósításának lendülete lassulni 

látszott. Ugyanakkor, számos prioritást évekkel késıbb is megismételtek a 2000-es találkozó 

eredményeibıl, noha kevésbé pontosították annak tartalmát. Különös figyelmet érdemelnek az 

energetikai kapcsolatok mélyítése és szélesítése felé tett lépések: jogi és technikai 

változtatásokkal egy „szupranacionális piac” létrehozását célozták meg.   

Az IIRSA financiális szempontból a BID és a BM közremőködésére támaszkodott. 

Késıbb, a dél-amerikai integráció anyagi hátterében jelentıs tényezıként jelent meg a CAF 

(Andok- térségi Fejlesztési Együttmőködés, 1968, Caracas, 17 tagország részvételével) több 

befektetı bankkal, melyek célja a fenntartható fejlıdés és a regionális integráció elımozdítása 

volt. A CAF 5 milliárd US $-t engedélyezett a fenti célokra, amelybıl több mint 1,6 milliárdot 

ki is fizetett 2005 végéig. Ezen kívül az integráció finanszírozásában részt vesz a FonPlata 

(1969, a MERCOSUR alapító országok és Bolívia) szervezet is.  

2004 decemberében Cuscoban találkoztak újfent a folyamatban résztvevı országok 

elnökei, melyek közül többen (Toledo, Lula, Duhalde) lényegi változást sürgettek a Dél-

Amerikai Közösség megvalósítására. Valójában, az ötlet brazil volt, és úgy tőnt, hogy a 

háttérben arról van szó, hogy Brazília szeretné, ha szorosabb kapcsolatokat tudna kialakítani a 

többi dél-amerikai országgal (továbbra is a szabad kereskedelem és az infrastruktúra fejlesztés 

eszméje és gyakorlata), különösen a CAN országaival, illetve Chilével. Ugyanakkor, fontos 

megjegyezni, hogy a találkozón résztvevı nyolc államelnök közül hiányzott a paraguayi, az 

uruguayi és az argentin, vagyis három a négy MERCOSUR tagország közül, ellenben 

Suriname és Guyana részt vett a találkozón. A cuscoi találkozó kevés konkrét 

kezdeményezést tartalmazott, mégis egy új idıszak kezdetét jelentette a dél-amerikai 

integráció történetében, hiszen ettıl kezdve beszélünk a Dél-Amerikai Nemzetek 
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Közösségérıl. Itt kezdıdött meg egy nagy dél-amerikai közösség építése, a konkrétumok 

hiánya ellenére, ami úgy a CAN, mint a MERCOSUR belsı problémáit, egy nagy dél-

amerikai unió víziójával próbálta áthidalni. Az IIRSA keretein belül számos konkrét projekt 

bejelentése történt: az Acre – Madre de Dios híd (Brazília – Peru között), az Itakutu folyó 

feletti híd (Brazília – Guyana között), a Bolívia – Argentína közötti gázvezeték bıvítése, 

Argentína – Chile közötti közlekedési kapcsolat javítása, és Sao Paolo államban egy vasút 

építése, többek között. De az IIRSA hátterében továbbra is a TRIÁD országai vonzó 

piacainak elérése dominál, és csak másod sorban a dél-amerikai integráció elımozdítása.  

Az elsı, már CSN-nek nevezett csúcstalálkozót 2005-ben Brazíliában rendezték meg. 

Ennek egyik eredménye az volt, hogy a kibontakozó folyamatok minimális intézményesülése 

elkezdıdött, azzal, hogy létrehozták a szakminiszterek közötti találkozók fórumait (lásd 

fentebb CSN intézményei). A tárgyalt prioritások között különös hangsúlyt kapott a 

társadalmi kohézió és a társadalmi igazságosság témája, illetve a CSN céljainak 

(munkahelyteremtés, jobb életminıség, javak igazságosabb elosztása stb.) kiemelése 

(MELLADO, 2007). 

Idıközben azonban, a CSN két meghatározó blokkja közötti feszültségek mélyültek. 

Venezuela kilépett a CAN-ból és a G3-ból, és belépett a MERCOSUR-ba (2006). 

Ugyanakkor, Peruval továbbra is diplomáciai feszültségei vannak Chávez országának. Közben 

Chilét meghívták a CAN-ba, mint társult ország. A MERCOSUR gyarapodott, de a belsı 

feszültségei is nıttek, például a 2006 elején Brazília és Argentína között megkötött 

kereskedelmet védı egyezménnyel, amibıl kimaradt a két kisebb tagország (újfent az 

aszimmetria problémája). A Brazília és Bolívia közötti konfliktus a bolíviai gáz 

kereskedelmével kapcsolatban már társult országot is érintett, vagy Argentína és Uruguay 

közötti ellentéteket említhetjük meg, amelyek a két ország határán felállítandó cellulóz üzem 

kérdését érintették.  

Brazília álláspontja a CSN-nel kapcsolatban nyilvánvaló. Lula elnök tovább folytatta 

Cardoso politikáját, továbbra is próbálta elımozdítani a CSN-t. Ennek megvalósítására Lula 

elsı kormánya még gazdasági kedvezményeket is adott Argentínának, noha ezzel nem oldotta 

fel teljesen a MERCOSUR-on belüli ellentéteket. Régión belüli vezetı szerepéhez továbbra is 

ragaszkodik, ugyanakkor olykor ellentmondásba keveredik önmagával. Jó példája ennek a 

bolíviai gázipar államosítása: Lula támogatta Moralest ebben, ugyanakkor a Petrobras 

bolíviai érdekekkel bíró brazil cég védelmét próbálta elérni. Lula továbbra is a régió szabad 

kereskedelmében, illetve az IIRSA-ban látja a megoldást, melynek megvalósulásával saját 
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vezetı szerepét tarthatja meg a régióban, illetve a szomszédos országokban saját piacának 

kiterjesztése valósulhat meg általuk.  

2006 decemberében Cochabamba (Bolívia) adott helyet a dél-amerikai elnökök 

találkozójának. Ezzel párhuzamosan a civil szervezetek is lehetıséget kaptak a találkozóra, a 

„Szociális Csúcstalálkozó a Népek Integrációjáért” elnevezéssel. Ilyen jellegő összejövetel 

eddig még nem volt, csak az ALCA találkozóin. Fıbb témák az IIRSA továbbvitele és az 

országok közötti aszimmetriák csökkentése voltak. Az eddigi „nyilatkozatok” helyett, Evo 

Morales javaslatát egy Állandó Konvergencia Bizottság létrehozása jelentette, ami egy 

egyezmény felé orientálja a CSN kapcsán megvalósuló eseményeket (a pusztán nyilatkozatok 

helyett). Morales szavaiból összességében a globalizáció elleni védekezés gondolata 

domborodik ki, míg Peru és Brazília hozzáállásából a globalizáció folyamatában való sikeres 

részvétel gondolata tükrözıdik. Ez egy újabb belsı feszültség a CSN-t formáló országok 

irányultságában.  

A tagországoknak fontos lenne megvalósítani a szociális és a környezetvédelmi 

szempontok erısítését is, illetve annak a gondolatnak a nyomatékosítását, hogy a dél-amerikai 

országok közötti kapcsolatok nem merülhetnek ki pusztán a szabad kereskedelem és az 

egymás közötti infrastrukturális kapcsolatok kiépítésében. Sokkal messzebb kell menni, 

egészen a termelési folyamatok és a gazdaságok mélyebb szintő koordinálásáig (GUDYNAS, 

2006). 

A 2007. áprilisi (Isla Margarita, Venezuela) elnöki találkozón, ami egyben Dél-

Amerikai Energetikai Csúcstalálkozó is volt, a CSN felvette az UNASUR nevet. Az 

UNASUR 2008. márciusi csúcstalálkozóját Cartagénában (Kolumbia) rendezték meg, ahol – 

a tervezettek szerint – a résztvevı kormányzók az új integrációs szervezet Alakító 

Egyezményét írták volna alá. A Kolumbia és Ecuador közötti kapcsolatok kritikus volta 

azonban megakadályozta a fentieket, de Lula brazil elnök májusra összehívott rendkívüli 

UNASUR találkozóján Brazíliában végül sikerült aláírni a tervezett dokumentumot. Az új 

integrációs mechanizmust alapító egyezmény a következı intézményi struktúrát fektette le: 

évenkénti elnöki találkozókat, félévenkénti miniszteri találkozókat, küldöttek kéthavonkénti 

találkozóját és állandó titkárságot Quito-i székhellyel. Továbbá, lefektette a Dél-Amerikai 

Parlament létrehozásának tervét, Cochabamba (Bolívia) székhellyel. A dokumentum, késıbb 

csatlakozó új tagok felvételére is nyitva hagyja a lehetıséget. Ugyanakkor lefektették, hogy a 

MERCOSUR és a CAN jelentik az UNASUR alapját, ami a szervezet kereskedelmi-

gazdasági szempontjait erısíti. Brazília ezen az összejövetelen jelentette be igényét egy Dél-

Amerikai Védelmi Tanács létrehozására, amit Kolumbia ugyan ellenzett, de ettıl függetlenül 
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egy munkacsoportot alakítottak ki, amely céljául a védelmi tanács létrehozásának 

háttérmunkáját tőzte ki célul maga elé. Ez a momentum a szervezet politikai-katonai 

vonatkozásait emeli ki (ROJAS ARAVENA, 2009). 
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5.4. MERCOSUR – Mexikói Egyesült Államok kapcsolatai 

5.4.1. Mexikói Egyesült Államok általános jellemzése  

 

  Ha a Tehuantepeci-szorost tekintjük Észak-Amerika déli határának, akkor az 

ország nagyobbik része Észak-Amerikához tartozik, legdélebbi területei viszont már 

átnyúlnak Közép-Amerikába. Mexikó Latin-Amerika legészakabbi országa. A gazdaságban és 

a politikában is meghatározók számára az északi országokkal kibontakozó kapcsolatai. 1994 

óta tagja az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezménynek (NAFTA), azóta 

gazdaságilag még szorosabban kötıdik az USA-hoz és Kanadához. 

 Nagy területő és népességszámú ország. Területe 1,9 millió km2, lakossága 111 millió. 

Földrajzi fekvése kedvezı: mindkét óceánra van kijárata, igaz nincsenek kiemelkedıen jó 

kikötıi. A nagy szomszéddal, a világgazdaság vezetı hatalmával hosszú szárazföldi határon 

érintkezik, ami lehetıvé teszi a kooperációs kapcsolatok kiépítését. Szomszédos országok 

még: Belize és Guatemala. Gazdasági fejlıdését a beáramló amerikai tıkén kívül a bıségesen 

rendelkezésre álló olcsó munkaerınek és a sokféle nyersanyagnak köszönheti. Hivatalos 

nyelv a spanyol. A GDP 1.473 milliárd US $ (2009-es becsült adat). Egy fıre jutó GDP: 

13.200 US $ (2009). 

 

5.4.2. Mexikó a latin-amerikai integráció „kakukktojása” 

 

Mexikóban a Világbank elemzése szerint Latin-Amerika országai közül az egyik 

legmagasabb az egy fıre jutó GDP. Ennek ellenére a jövedelmek elosztása az általában 

tapasztaltnál is aránytalanabb, így – mint Latin-Amerika legtöbb országában – hatalmas 

különbségek figyelhetık meg az eltérı gazdasági lehetıséggel rendelkezı társadalmi 

csoportok között. A múlt évszázad utolsó, 1994-95-ös gazdasági válsága óta a gazdaság 

erısödése figyelhetı meg. Az ország jelenleg a GDP alapján a világ tizenkettedik legnagyobb 

gazdaságával büszkélkedhet. A nyersanyag és ipari termék exportır országok között szintén 

elıkelı helyen található. Gazdaságának jelentıs része az USA gazdaságától függ, ahová az 

export 85%-a irányul (2008), továbbá a mexikói lakosság közel 10%-a a szuperhatalom 

közelségének köszönheti munkáját. A kıolaj jelenti az ország fı bevételi forrását, második 

helyen a külföldön élı és dolgozó mexikóiak hazaküldött valuta készlete áll.  

Az 1980-as évek közepétıl a neoliberális diszciplína átvétele jellemzı Mexikóra, ami 

megnyilvánul a kereskedelmi nyitásban: negyven országgal összesen 12 szabadkereskedelmi 
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egyezményt írt alá, amelyek közül legjelentısebb a NAFTA tagországokkal létrehozott 

kapcsolat. Az egyezmény életbelépése óta Kanadával és az USA-val megháromszorozódott az 

ország kereskedelme, noha az egyezményben való részvétel számos kérdést vet fel a mexikói 

fél számára, amire nem minden esetben egyértelmő a válasz (DOBÓCZKY, 2008). Fontosak 

az EU-val, valamint Japánnal kötött megegyezések is. Az ország kereskedelmi forgalmának 

90%-a a szabad kereskedelem keretei között zajlik (THE WORLD, 2008).  

Mexikó részvételét a latin-amerikai integrációs folyamatokban már az 1950-es évek 

vége óta számtalan kérdıjel kíséri, különös tekintettel a dél-amerikai országokkal kibontakozó 

kapcsolataira. Ennek oka egyrészt a földrajzi távolságban keresendı, másrészt az USA-val 

kibontakozó nagy jelentıségő és szoros kapcsolatokban. Ezek a szempontok azt a vélekedést 

erısítették a többi latin-amerikai országban, hogy Mexikó nem erısítené, hanem gyengítené a 

szubkontinens integrációját, ugyanis kereskedelmi és pénzügyi érdekei az USA piacára 

összpontosítanak. Mindezek ellenére Mexikónak sikerült részt vennie úgy az ALALC-ban, 

mint késıbb az ALADI-ban is. Az ALADI 44-es cikkelye lefekteti, hogy bármely 

tagországnak egy harmadik (kívülálló) országgal kötött kereskedelmi egyezményben rögzített 

kedvezményeit azonnal ki kell terjeszteni a többi tagországra is, ebben az esetben az USA-nak 

és Kanadának adott mexikói kedvezményeket a többi ALADI tagországra. Mexikó ezt a 

cikkelyt teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a NAFTA aláírásával, ami nagy 

felháborodást keltett a többi ALADI tagországban. Különösen Brazília emelte fel szavát a 

történtek ellen, és a maga részérıl, válaszlépésként a mexikói NAFTA tagságra, javasolta az 

ország ALADI-ból történı kizárását. Ez azonban végül nem valósult meg (ROSAS, 2001).  

 

5.4.3. Mexikó lehetséges MERCOSUR tagsága 

 

Mexikó az utóbbi mintegy három évtized során gyökeresen átalakította külpolitikai 

irányultságát és külkereskedelmi stratégiáit (ORTIZ-ANGULO, 2007). Az ország 1983-tól 

egyoldalú gazdasági nyitásba kezdett, ami által gyakorlatilag addig zárt gazdasága tíz év 

leforgása alatt az egyik legnyitottabbá vált Latin-Amerikában. A NAFTA-ba történı belépése 

tovább erısítette ezt a nyitási folyamatot, ami különösen az USA felé orientáltságában 

nyilvánult meg, ugyanis a mexikói export jelentıs része az észak-amerikai országba érkezik. 

ROSAS (2001) véleményével ellentétben ORTIZ és ANGULO (ORTIZ-ANGULO, 2007) 

megállapítják, hogy Mexikó külpolitikai és külgazdasági érdekeltsége nem merül ki az északi 

szomszédok felé megnyilvánuló nyitásban, hanem keresi a kereskedelmi kapcsolatok 

diverzifikálását Latin-Amerika több országával is. A szerzık véleménye szerint ez lenne az a 
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kiindulási pont, amely lehetıvé tenné Mexikó tagországként való részvételét a Déli Közös 

Piac projektben. Véleményem szetint a mexikói tagság rövid idın belül megvalósulhat, 

miután a felek (Mexikó és a MERCOSUR) megtalálják a konkrét gazdasági-külkereskedelmi 

kapcsolódási pontokat. Meggyızıdésem szerint azonban ezt a világgazdaság mindenkori 

helyzete is befolyásolja.  

 

24. ábra: Mexikó, mint a MERCOSUR megfigyelı országa. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

 

 

Mexikó az argentínai Puerto Iguazúban 2004-ben megtartott MERCOSUR 

csúcstalálkozón hivatalosan is társult tagország státuszt kért. A kérésre pozitív választ kapott, 

de amíg nem írnak alá a felek egy szabadkereskedelmi egyezményt, addig Mexikó továbbra is 

marad a „megfigyelı ország” státuszban (24. ábra). Ez utóbbi kedvezményes kereskedelmi 

pozíciót jelent számára, ugyanakkor nem részesül azokban a vámtarifa kedvezményekben, 

amelyek a tagországokat illetik. Képviselıi résztvehetnek a MERCOSUR nyitott győlésein.  

A mexikói státusztól szóló MERCOSUR döntés nem koherens a korábbi argentin és brazil 
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állásponttal, amelyet egy lehetséges Uruguay-USA kereskedelmi egyezmény kapcsán 

nyilvánítottak ki: Uruguay egy idıben nem lehet tagja a MERCOSUR-nak, és ugyanakkor 

kétoldalú szabadkereskedelmi kapcsolatban az USA-val. Ebbıl a helyzetbıl megint csak egy 

régtıl fennálló veszély tovább erısödhet: az egyes MERCOSUR tagországok közötti 

aszimmetria kérdése, ami ahhoz vezethet, hogy új – nagy jelentıségő – tagországgal 

gazdagodhat a közös piac, ugyanakkor régi, alapító tagországok a háttérbe szorulhatnak, vagy 

még kritikusabb esetben elveszítheti azokat (ORTIZ-ANGULO, 2007). 

A MERCOSUR belsı szabálya szerint harmadik országokkal csak egységes blokként 

tárgyalhatnak a felvételrıl, valamint ahhoz, hogy Mexikó teljes jogú tagja legyen a 

MERCOSUR-nak, a blokk minden tagországával szabadkereskedelmi egyezményt kell 

aláírnia, illetve a MERCOSUR közös külsı vámját elsajátítania. 2000-2006-ig kormányon 

lévı és az ALCA-t messzemenıen támogató Vicente Fox (Nemzeti Akció Párt) vezetése alatt 

ez lehetetlennek tőnt. Ennek ellenére, paradox módon Argentína és Mexikó között Felipe 

Calderon elnöksége alatt (szintén a Nemzeti Akció Párt tagja) megszületett egy Stratégiai 

Társulási Egyezmény (2007), ami Mexikó teljes jogú MERCOSUR tagságához természetesen 

a fenti okok miatt továbbra sem volt elegendı, ennek ellenére azonban jelentıs lépésként 

könyvelhetı el az országnak a Déli Közös Piac felé eddig megtett útján. Egyrészt, Argentína 

számára Mexikó MERCOSUR tagsága ellensúlyozná a „brazil függıséget”, másrészt Brazília 

továbbra is ellenzi a mexikói tagságot, hivatkozva Mexikó NAFTA-ban való részvételére. Az 

USA rövidtávon nem ellenzi Mexikó MERCOSUR tagságát, ugyanis általa megvalósulhatna 

az a vágya, ami az ALCA szempontjából sem mellékes: közelebb kerülni a Déli Közös Piac 

országaihoz (ORTIZ-ANGULO, 2007).  

  

5.4.4. Mexikó és Brazília rivalizálása 

 

Mexikó és Brazília esetében Latin-Amerika két legfontosabb gazdaságáról van szó. 

Brazília gazdasága a második legnagyobb az USA után a kettıs kontinensen és dél-amerikai 

vezetı szerepe sem kérdıjelezhetı meg. Politikai szempontból a dél-amerikai kontinensen 

Brazília az USA stratégiai szövetségese volt a hidegháború idején. A hidegháború utáni 

nemzetközi rendszerben az ideológiai konfrontációkat gazdasági érdekek elıtérbe kerülése 

kezdte felváltani, ami Latin-Amerika országai között a kooperációt erısítették a globalizáció 

ellensúlyozására. Ebben a sorban az elsı lépést jelentette a Brazília és Argentína közötti 

gazdasági közeledés az 1985-ös, korábban már részletezett egyezmény (Iguazú Akta) aláírása. 

Másrészt, Mexikó, egyetlen latin-amerikai országként megkezdte tárgyalásait a NAFTA 
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tagságról. Ezek a tények a két ország közötti ellentétes irányultságokat felszínre hozták a 

korábbi közös latin-amerikai érdekeket (ALALC, ALADI) felfüggesztve. Az 1990-es évek 

második felében tovább folytatódtak az ellentétes irányba történı törekvések: egyrészt 

Mexikó részérıl a NAFTA / ALCA felé egyre mélyülı kapcsolatokkal, másrészt Brazília 

részérıl a MERCOSUR, a déli országokat összekötı kooperációs egyezmény egyre szorosabb 

kötelékével.  

A két ország közötti feszültségek 1998-ban kiélezıdtek, ugyanis a brazil kormány nem 

újította meg Mexikóval azokat a vámkedvezményeket, amelyek számos mexikói terméket 

érintettek az ALADI-n belül. Ugyanakkor, a többi MERCOSUR tagország továbbra is 

biztosította a mexikói termékek egy jelentıs részét érintı vámkedvezményeket. Mexikó, mint 

a MERCOSUR tagországokat félkész- és késztermékkel ellátó exportır veszélyt jelent 

Brazília számára, hiszen a hatalmas déli ország egyrészt termelési láncokat próbál meg 

kialakítani a többi tagország gazdaságaival, másrészt ellátni azokat saját termékeivel. Ezeket a 

gazdasági projekteket sodorhatja kritikus helyzetbe a Mexikóból érkezı, hasonló 

termékszerkezetet felvonultató import.  

Figyelemre méltó az a tény is, hogy mindkét ország szerint a kereskedelmi egyenlegük 

deficitet mutatott a másikkal szemben 1996-1998 között. Mindkét fél statisztikákkal érvelt, 

valójában azonban egy nemzetközi gazdasági és politikai kérdés állt az eltérı érdekek mögött: 

a latin-amerikai gazdasági térben kibontakozó kereskedelem feletti vezetı szerep kérdése, 

amelyre mindkét ország igényt tart (ROSAS, 2001).  

  

5.4.5. Mexikó - MERCOSUR kereskedelmi kapcsolatok 

 

Az Asuncióni Egyezmény, amely a MERCOSUR jogi alapját jelenti, a IV. fejezetben 

lefekteti, hogy nyitott más ALADI tagországok felvételére az egyezmény életbelépése utáni 

ötödik évtıl kezdıdıen. Ezzel lehatárolja a felvehetı országok körét a szubkontinens (Latin-

Amerika) országaira, ezen belül is a 12 ALADI tagországra, amibıl arra következtethetünk, 

hogy egy szilárd blokkot szándékozik létrehozni, amely az USA-val és a világ más régióival a 

lehetı legjobb kereskedelmi feltételeket képes megvalósítani. Másrészt, Mexikó, mint 

NAFTA tagország, az egyezmény 2204-es cikkelye alapján, nyitott a tárgyalásokra és 

kereskedelmi egyezményeket kötni az egész világgal.  

Ezek az alapok Mexikó részérıl két teljesen eltérı hozzáállást feltételeznek a Latin-

Amerikában kibontakozó integrációs folyamatok vonatkozásában. Ennek köszönhetıen 

számos érdekütközés volt megfigyelhetı Mexikó és a MERCOSUR között, különösen az 
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1990-es évek folyamán.  1995-ben Mexikó mégis megtette az elsı lépéseket a MERCOSUR 

felé egy kereskedelmi egyezmény megvalósítása céljával. Kezdetben a két fél célja az volt, 

hogy a korábban már létezı kétoldalú kapcsolatokat Mexikó és az egyes MERCOSUR 

tagországok között újratárgyalják és meghosszabbítsák, ami részben megvalósult több 

(Mexikó-Uruguay), kevesebb (Mexikó-Argentína, Mexikó-Paraguay) és még kevesebb 

(Mexikó-Brazília) sikerrel. A végsı terv azonban az volt, hogy egy olyan „4+1” egyezmény 

szülessen, amely összeegyeztethetı az ALADI 44-es cikkelyével. A lehetséges kereskedelmi 

megállapodás kapcsán felmerülı eltérı nézıpontok közeledése után végül 2002-ben 

megszületett a Mexikó - MERCOSUR Gazdasági Kiegészítı Egyezmény (ACE 54/02), az 

ALADI-n belül, amely MELLADO (2007) összegzésében a következı célkitőzéseket 

fogalmazta meg:  

1. Szabadkereskedelmi övezet megvalósítását a MERCOSUR és Mexikó között.  

2. Mindkét fél gazdaság szereplıi számára egy olyan jogi keret lefektetését, amely 

biztonságot és átláthatóságot biztosít számukra. 

3. A kölcsönös befektetések elımozdítását. 

4. Gazdasági kooperáció és kiegészítés megvalósítását.  

A negyedik pont megvalósítása külön figyelmet érdemel, különös tekintettel Mexikóra és 

Brazíliára, ugyanis Latin-Amerikában ebben a két országban találhatóak a legnagyobb, 

egymáshoz nagyon hasonló termékeket felsorakoztató ipari parkok. Ugyanakkor, gazdasági 

szempontból a MERCOSUR és Mexikó között a termelési struktúra szempontjából is 

hasonlóságokat fedezhetünk fel, ami szintén megnehezíti a két fél számára azt, hogy egymás 

piacain sikereket érjenek el. Különösen éles érdekellentétek feszülnek a fentebb már említett 

mexikói export kapcsán Mexikó és Brazília között, valamint az argentin mezıgazdasági 

termékek vonatkozásában Argentína és Mexikó között.  

Az említett 2002-es keretegyezmény leszögezte azt is, hogy az egyes MERCOSUR 

tagországok kétoldalú kapcsolatokban határozzák meg Mexikóval az egymásnak adott 

vámkedvezményeket. A tagországok közül eddig ezzel Uruguay (2004-ben) és Argentína 

(2007-ben) élt.   

12. táblázat: Mexikó exportja a MERCOSUR tagországokba 1994-2008 (millió US $). 
Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a 

számításokat a szerzı végezte (2009). 
Ország/év 1994 1995 2000 2005 2008 

Argentína 247.7 351.1 337.6 672.3 1.318,8 

Brazília 376.1 860.6 690.3 890.2 3.371,2 

Paraguay 10.5 21.9 10.5 14.3 112.1 
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Uruguay 46.8 49.4 61.6 65.6 169.4 

Venezuela - - - - 2.313,9 

Összesen 
MERCOSUR-
ba 

681 1.283 1.100 1.642,4 7.285,4 

Összes mexikói 
export 

60.817 79.540,6 166.120,7 214.233 292.636 

  
 

Amint az a 12. táblázatban olvasható, Mexikó exportja a MERCOSUR-ba 1994-2008 

között több mint tízszeresére növekedett. Az elsı nagy exportnövekedés 1994-1995 között 

történt (681 millió US $-ról 1.283 millió US $-ra), ami ROSAS (2001) szerint a mexikói 

pénzügyi válságnak volt köszönhetı. Késıbb, Venezuela 2006-os MERCOSUR tagsága 

szintén nagy lökést adott az exportvolumen növekedésnek, ugyanis Hugo Chávez országa 

2008-ra Mexikó második legfontosabb export partnere volt a MERCOSUR tagországok közül 

2.313,9 millió US $-ral, ami az összes MERCOSUR-ba irányuló exportnak közel 30%-át 

jelentette. Nem elhanyagolandó a Brazíliába irányuló export tetemes – közel négyszeres - 

növekedése sem 2005-2008 között. Harmadsorban, az Argentínába érkezı mexikói export is 

megduplázódott, ami által jóval az egymilliárd dolláros határ fölé került (1.318,8 millió US 

$). Ugyanakkor, 1994-ben Mexikó összes exportjának mindössze alig valamivel több mint 

1%-át jelentette a MERCOSUR-ba irányuló export. 2008-ban is alig 2.5%-át tette ki.   

A MERCOSUR tagországok %-os arányban történı részvételét 2008-ban a mexikói 

export vonatkozásában, a 25. ábra szemlélteti: 
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25. ábra: Mexikó exportja a MERCOSUR-ba célországok szerint %-os eloszlásban 2008-ban. 
Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja 

alapján a számításokat a szerzı végezte (2009). 
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Az export vonatkozásában nem csak annak mennyiségi növekedése, hanem százalékos 

eloszlása is fontos infomációkat hordoz magában. 2008-ban Brazília volt a mexikói termékek 

legnagyobb felvevı piaca a MERCOSUR tagországok között (46%). Venezuela második 

helye (32%) a mexikói mezıgazdasági termények felvásárlásából adódott. Argentína 

harmadik helye (18%) elsısorban annak volt köszönhetı, hogy a két ország export-import 

termék kínálata jelentıs részben fedi egymást. Uruguay és Paraguay (mindkét ország 2%-os 

aránnyal) szerény felvevı piacainak köszönhetıen szorultak az utolsó és az utolsó elıtti 

helyre.  
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13. táblázat: Mexikó importja a MERCOSUR tagországokból 1994-2008 (millió US $). 
Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a 

számításokat a szerzı végezte (2009).  
Ország/év 1994 1995 2000 2005 2008 

Argentína 332,7 190,7 274,4 1.302,8 1.437 

Brazília 1.225,5 565,3 1.802,9 5.214,2 5.191,2 

Paraguay 4,9 2,7 1,2 9,3 11,8 

Uruguay 56,1 17,4 83,2 262,8 326,3 

Venezuela - - - - 768,7 

Összesen 
MERCOSUR-
ból 

1.619,2 776,1 2.161,7 6.789,1 7.735 

Összes mexikói 
import 

79.345,9 72.453,1 174.457,8 221.819,5 310.132,3 

 

Az import volumene az elemzett idıszakban közel ötszörösére nıtt, noha 1994/1995 

között több mint 50%-os csökkenés volt tapasztalható a már említett pénzügyi válság miatt 

(13. táblázat). Az exporthoz hasonlóan az import volumen rangsorát is a Brazíliából érkezı 

áruk összege vezeti, messze a többi tagország elıtt (5.191,2 millió US $-al 2008-ban). Ezt 

követi a sorban Argentína (1.437 millió US $), valamint Venezuela (768,7 millió US $), az 

exporthoz viszonyítva jóval kevesebb részesedéssel. 1994-ben a MERCOSUR-ból származó 

import alig 2%-át jelentette az összes mexikói importnak, de ez az arány 2008-ra sem 

változott sokat, mindössze fél százalékkal emelkedett (2.5%-ra).   

Ha a MERCOSUR tagországoknak a mexikói importban %-os arányban történı 

részvételét elemezzük, akkor a 2008-as adatok alapján a következı, 26. ábrán – meglepınek 

egyáltalán nem mondható – képet kapjuk: 
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26. ábra: Mexikó importja a MERCOSUR-ból származási ország szerint %-os arányban 2008-
ban. 

Adatforrás: A Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja alapján a 
számításokat a szerzı végezte (2009). 
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14. táblázat: Mexikó kereskedelme és kereskedelmi egyenlege a MERCOSUR tagországokkal 
1994-2008 között (millió US $) . 

Adatforrás: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de Mexico honlapja (2009). A 
számításokat a szerzı végezte. 

 

Ország/év 

1994 1995 2000 2005 2008 

Argentína 580,4 541,8 612 1975,1 2755,8 

Brazília 1601,6 1425,9 1893,2 6104,4 8562,4 

Paraguay 15,4 24,6 11,7 23,6 123,9 

Uruguay 102,9 66,8 144,8 228,4 495,7 

Venezuela - - - - 3082,6 

Összes 
kereskedelem a 
MERCOSUR-
ral 

2.300,2 2.059,1 3.261,7 8.431,5 15.020,4 

Kereskedelmi 
egyenlege a 
MERCOSUR-
ral 

-938,2 461,9 -1.061,7 -5.146,7 -449,6 

 

A Mexikó - MERCOSUR között kibontakozó kereskedelem volumene az 1995-ös 

évtıl eltekintve folyamatos növekedést mutat, különös tekintettel a 2000 utáni idıszakra (14. 
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táblázat). Az ezredfordulón regisztrált kereskedelem volumene 2008-ra közel az ötszörösére 

emelkedett. Ehhez nagymértékben hozzájárult a 2002-es ACE 54/02-es egyezmény aláírása. 

Ami azonban a kereskedelmi egyenleget illeti, a másfél évtizedes idıszak jelentıs részében 

nagy ingadozást mutató mexikói deficitet jegyeztek, kivéve a kritikus 1995-ös évet, ám 2008-

ra a deficit fél milliárd US $-nál is kisebb összegre csökkent (449,6 millió) az öt évvel korábbi 

5.146,7 millió US $-ral szemben. 2008-ban Mexikó fı kereskedelmi partnere a MERCOSUR 

tagországok közül Brazília (8.562,4 millió US $). Ezt követi Venezuela (3.082,6 millió US $), 

valamint Argentína (2.755,8 millió US $).   

 

5.4.6.  Mexikó import és export termékei a MERCOSUR-ral folytatott kereskedelem 
során 

Az alábbi, 27. és 28. ábrák jól mutatják, hogy úgy a mexikói export, mint az import 

kétharmad részét nehézipari és könnyőipari termékek alkotják. A maradék egy harmad rész 

oszlik csak meg a bányakincsek és a mezıgazdasági termékek között, amibıl az következik, 

hogy noha a két fél közötti kereskedelem a világ többi részével kibontakozó árucserének 

mindössze igen kis százalékát jelenti, de azt fıként nagy hozzáadott értékő termékek alkotják. 

Ez részben érthetı is, hiszen a MERCOSUR tagországok egyrészt rendelkeznek saját 

nyersanyagokkal, másrészt a szomszédos CAN országokból és Chilébıl érkezı import 

túlnyomó részét nyersanyagok és bányakincsek képezik. A földrajzi közelség miatt ez utóbbi 

országok prioritást élveznek, Mexikó rovására.  
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27. ábra: Mexikóból a MERCOSUR-ba érkezı export termékek aránya 2004-ben. 
Adatforrás: Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Promoción Comercial y 

División de Información Comercial, Brasil, 2005. 
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28. ábra: Mexikó importja a MERCOSUR országokból a termékek eloszlása szerint 2004-
ben. 

Adatforrás: Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Promoción Comercial y 
División de Información Comercial, Brasil, 2005. 
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A 27. és 28. ábrák szerint a mexikói exportnak nagyobb részét teszik ki elektromos gépek, 

eszközök és anyagok (19%), mint viceversa (7%). Másrészt, a MERCOSUR tagországok 

jóval nagyobb arányban exportálnak Mexikóba közlekedési eszközöket, motorokat és 

traktorokat (összesen 43%), ami valószínőleg annak köszönhetı, hogy ezek a termékek a Déli 

Közös Piac országaiból jóval kedvezményesebb áron megszerezhetıek, mint Mexikó északi 
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szomszédaitól (USA, Kanada). A Mexikóból exportált szerves kémiai termékek (9%), 

valamint gyógyszeripari termékek (7%) súlya meghatározó a MERCOSUR piacán és az 

utóbbiak jelenléte a minıség garanciáján túl azt a tényt erısítik, hogy a fejlett európai, japán 

és észak-amerikai gyógyszergyártók mellett a latin-amerikai gyártók is versenyben vannak a 

MERCOSUR piacain. Továbbá, a MERCOSUR-ból, konkrétan Brazíliából Mexikóba 

exportált olvasztott vas, vas és acél termékek (5%) jelentik a Mexikóba érkezı legnagyobb 

arányú nyersanyag, illetve alapanyag termékeket. A mexikói export terméklistáján 

szerepelnek még a mőanyagok, és mőanyag termékek (8%), amelyek tovább erısítik az 

összes exporton belül a könnyőipari termékek súlyát.  

 

5.5. MERCOSUR – ALCA (Amerikai Szabadkereskedelmi Terület) kapcsolatai 

5.5.1. Az ALCA folyamat bemutatása 

 

Az Amerikai Szabadkereskedelmi Terület tervérıl szóló dokumentumot Miamiban 

írták alá az amerikai kettıs kontinens 34 demokratikus berendezkedéső országának elnökei. 

Kuba ebbıl a folyamatból kezdetektıl fogva ki van zárva, tekintettel az ország eltérı politikai 

és gazdasági berendezkedésére (valamint Francia Guyana, tekintettel arra, hogy az Európai 

Unió tengeren túli területe, sem vesz részt a folyamatban). Az ALCA tervnek megfelelıen a 

tagországok fokozatosan szüntetik meg a kereskedelmi akadályokat, valamint a befektetések 

elıtt emelkedı korlátokat. A tárgyalásokat 2005-re szándékozták befejezni, ami végül nem 

valósult meg. Azóta a folyamat stagnál.   

Az elıkészítés fázisában 1994-1998 között a tárgyalásokban résztvevı országok 

kereskedelmi miniszterei 12 munkacsoportot hoztak létre azzal a céllal, hogy meghatározzák 

és elemezzék a projekt kapcsán felmerülı, és a leendı tagországok között kibontakozó 

kereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket és a tárgyalások lehetséges témaköreit. Ezeket 

nyilvánosságra is hozták, és több miniszteri találkozót rendeztek az adott idıszakban céljuk 

elérése érdekében. A San José-i találkozón (1998, Costa Rica) meghatározták a tárgyalások 

rendszerét, valamint megegyeztek az általános elvekben és célokban.  

Az ALCA szoros értelemben vett tárgyalásai 1998-ban, a Santiago de Chile-i, II. 

Amerikai Csúcstalálkozón kezdıdtek el. A résztvevı államfık megegyeztek abban, hogy az 

ALCA tárgyalási folyamata kiegyensúlyozott, a tolerancia elvét tiszteletben tartó, és a 

Világkereskedelmi Szervezet elveivel összhangban lesz. Megegyeztek abban is, hogy a 
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tárgyalások menete átlátható lesz, és figyelembe fogja venni az egyes országok gazdasági 

fejlettségi szintjét és gazdaságaik méretét, továbbá, hogy a tárgyalások célja végsı soron az 

életszínvonal emelése, a szegénység és a diszkrimináció megszüntetése, az egész amerikai 

kontinens népe munkafeltételeinek javítása, valamint a környezet védelme lesz. Végül 

megegyeztek a tárgyalások struktúrájában is, amelyrıl részletesen olvashatunk az ALCA 

hivatalos honlapján http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp (2009). 

 
29. ábra: ALCA (Amerikai Szabadkereskedelmi Terület) tervezett tagországai. Kuba és 

Francia Guyana kivételével az amerikai kettıs kontinens valamennyi országa részt vesz a 
folyamatban. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

 
Hivatalos neve: Amerikai Szabadkereskedelmi Terület (ALCA). 
Filozófiai-történelmi gyökere: monroeizmus / pánamerikanizmus. 
Területe: 42 millió km². 
Potenciális népesség szám: 800 millió 
Az ötlet születésének ideje és helye: 1994, Miami. 
Székhelyek: Miami, Panama város, Puebla (rotációs). 
Hivatalos nyelvei: angol, spanyol, portugál, francia. 
Tagországok: Az amerikai kontinens 34 országa, kivéve Kuba és Francia Guyana. 
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Az ALCA tulajdonképpeni céljául azt tőzte ki, hogy az 1994 óta mőködı NAFTA-t 

kiterjeszti az amerikai kettıs kontinens valamennyi országára (a két, fentebb már említett 

ország kivételével), így összesen egy kb. 20 ezer milliárd US $ GDP-t termelı kereskedelmi 

blokkot hoz létre. Egyrészt, ebbıl az okból nem térünk ki külön a MERCOSUR-NAFTA 

kapcsolatokra, másrészt a NAFTA egyezmény történeti és földrajzi alapjai már nem a 

disszertációnk tárgyát képezı Latin-Amerikához tartoznak.  

Az ALCA viszont, noha észak-amerikai kezdeményezés, Latin-Amerika valamennyi 

országát érinti, és egy potenciálisan több mint 800 millió fıt számláló szabadkereskedelmi 

területet vizionál az USA hegemonikus szerepvállalásával Alaszkától a Tőzföldig (29. ábra).  

Az USA az amerikai csúcstalálkozókon, valamint az AÁSZ (Amerikai Államok 

Szervezete) keretein belül megvalósuló miniszteri (gazdasági és pénzügyminiszterek) 

találkozók által próbálta keresztülvinni elképzeléseit a megvalósítandó gigantikus 

szabadkereskedelmi övezet kapcsán. Az 1995-ös Denver-i találkozótól a 2005-ös Mar del 

Plata-i találkozóig összesen 14 ülést valósítottak meg, amelyeken a következı témákat 

érintették: 

- Megerısítették, hogy az amerikai kettıs kontinens gazdasági integrációját tovább 

mélyítik és bıvítik, alapul véve a már meglévı szubregionális és bilaterális 

egyezményeket; továbbá az ALCA a WTO által lefektetett elvekkel megegyezınek 

kell lennie. Ennek megvalósítása érdekében hét munkacsoportot jelöltek ki (Denver, 

1995). 

- Késıbb négy újabb munkacsoportot hoztak létre, valamint elfogadták a csoportok által 

hozott döntésekre vonatkozóan a konszenzus elvét. Megegyeztek abban, hogy 

elısegítik a legkisebb gazdaságok integrációját és növelik a fejlettségük szintjét 

(Cartagena, 1996). 

- Létrehozták a vitás kérdések megoldásának munkacsoportját, így összesen már 12 

területen folyt a munka (Belo Horizonte, 1997). Még a találkozó elıtt döntöttek arról, 

hogy az összejövetelen le fogják fektetni a tárgyalások idıpontjára és kezdetének 

mikéntjére vonatkozó metodológiát.  

- Lefektették a tárgyalások szervezetét és struktúráját és kijelöltek 9 tárgyalási csoportot 

(GN), meghatározott tematika szerint, valamint 3 bizottságot (San José, 1998). 

- Hivatalosan is megkezdték a tárgyalásokat, amelyeknek a fı elvei a következık 

voltak: a döntések konszenzus általi elfogadása és közös megegyezés létrehozása 

(ezek Miamiban a 2003. novemberi miniszteri találkozón mégsem érvényesültek). A 

WTO szabályaival és elveivel megegyezés, és ha kell, azok újratárgyalása, más 
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bilaterális és szubregionális egyezményekkel együttlétezés; képessé tenni az 

országokat a tárgyalásra, vagy arra, hogy egyénileg, vagy mint szubregionális 

csoportok tagjai fogadják el az ALCA-ból levezetett kötelezettségeket. Több figyelmet 

szenteltek a legkisebb gazdaságoknak. (Santiago de Chile, 1998, II. Amerikai 

Csúcstalálkozó.) 

- A tárgyalási csoportok a miniszterek véleményezésére elkészítettek egy ALCA 

egyezmény fogalmazványt (Buenos Aires, 2001). 

- A tárgyalások utolsó szakaszában megsokszorozódtak az ellentétek az USA által 

benyújtott kereskedelmi vámcsökkentések javaslatai miatt, amelyben bizonyos 

országok és ország csoportok szelektíven jutottak kedvezményhez (Quito, 2002). Az 

USA egy kereskedelmi diszkriminációs mechanizmust helyezett kilátásba, ami 

egyrészt további széttöredezettséget okozott az egyes országok között, valamint egy 

tisztességtelen versenyt az észak-amerikai piacok és befektetések számára. Ez a tény 

azt mozdította elı, hogy Latin-Amerikán belül olyan szubregionális egyezményeket 

írjanak alá, amelyek nagyobb kedvezményeket biztosítottak, mint az ALCA keretein 

belül tárgyaltak.  

- A 2003-as Cancún-i WTO miniszteri tárgyalások kudarca után az USA egy 

nagyszabású offenzívába kezdett a nyugati féltekén: kiállt azon témák mellett, 

amelyeket még az ALCA tárgyalások kezdetén fektettek le. Ezt az irányt Chile, 

Mexikó és Kanada is támogatta. Másrészt Brazília bizonyos témák eltörlését 

szorgalmazta, amelyben támogatásra talált a MERCOSUR, a CARICOM, Ecuador és 

Venezuela (akkor még nem volt MERCOSUR tagország) részérıl. Brazília törekedett 

olyan témák bevételére, mint a mezıgazdasági kereskedelem, állami támogatások és 

piacra jutás kérdése, amelyekkel az USA érdekeit nehezítette. Végül, hogy ne 

ismétlıdjön meg a Cancún-i kudarc, az USA elfogadta a brazil javaslatokat. 

Lefektették a „kétfokozatú” ALCA alapjait: egyrészt azt, amely minden résztvevı 

ország számára általános jogokat és kötelezettségeket jelent; másrészt, amely 

kétoldalú és többoldalú kapcsolatokkal bontakozik ki és nem jelent általános jogokat 

és kötelezettségeket minden ország számára. Így a „nehéz” témák, mint az állami 

felvásárlás, versenypolitikák, antidömping törvények, befektetések, szellemi tulajdon, 

mezıgazdasági támogatások és kompenzációs jogok tárgyát képezhetik a két-, és 

többoldalú egyezményeknek.   
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- Megegyeztek a „kétfokozatú” ALCA megvalósításában és elkészítettek egy újabb, 24 

fejezetbıl álló egyezmény fogalmazványt, amelybe környezetvédelmi és munkaügyi 

részeket iktattak (Miami, 2003). 

 

 

5.5.2. Az ALCA tárgyalások szervezete és struktúrája 

 

Az ALCA tárgyalások a résztvevı országok által meghatározott struktúrának 

megfelelıen zajlanak. A kereskedelmi miniszterek végzik a tárgyalások szervezését, valamint 

azok vezetését. Általában 18 havonta ülnek össze, és a tárgyalásokat abban az országba teszik, 

amely éppen az elnökségért felelıs. A kereskedelmi miniszter helyettesek, mint a 

Kereskedelmi Tárgyalások Bizottságának (CNC) vezetıi irányítják a tárgyalási csoportok és 

más bizottságok és csoportok munkáját, valamint döntési joguk van az egyezmény általános 

felépítésével kapcsolatos döntésekben. Felelısségük, hogy biztosítsák az ALCA 

tárgyalásokon minden ország teljes részvételét, és ellenırizzék az Általános Titkárság 

munkáját. Az ALCA folyamatban kilenc tárgyalócsoportot hoztak létre a következı 

területeken: piacra jutás, befektetések, szolgáltatások, beszerzések, vitás kérdések rendezése, 

mezıgazdaság, szellemi javak védelme, támogatások, antidömping és kárpótlási jogok, 

valamint versenypolitika.  

Az elemzı és technikai segítséget a „Hármas Bizottság” jelenti: az Interamerika 

Fejlesztési Bank (BID), az Amerikai Államok Szervezete (AÁSZ), valamint a CEPAL (Az 

ENSZ Gazdasági Bizottsága Latin-Amerika és a Karib térségre). A „Hármas Bizottság” 

elemzéseivel, technikai és pénzügyi támogatással segíti a folyamatot és fenntartja az ALCA 

hivatalos honlapját. A bizottság intézményei szintén technikai segítséget nyújtanak az ALCA-

val kapcsolatos kérdésekben, különösen a folyamatban résztvevı legkisebb gazdaságoknak.  

Az adminisztratív segítség az ALCA Adminisztratív Titkárságának feladata, amely a 

tárgyalási csoportok összejövetelének helyén található, és a tárgyalásokban adminisztratív és 

logisztikai segítséget nyújt. A titkárságot helyi és a Hármas Bizottságtól származó anyagi 

eszközökkel finanszírozzák.  

A tárgyalások székhelye rotációs jellegő. Három házigazda országot jelöltek ki a 

tárgyalások helyéül. 1998. májustól 2001. februárig az USA-t (Miami); 2001. márciustól 

2003. februárig Panamát (Panama Város) és 2003. márciustól a tárgyalások befejezéséig 

Mexikót (Puebla).  
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5.5.3.  A MERCOSUR külkapcsolatai, mint az ALCA része 

 

 A MERCOSUR 2005 elıtt számos kereskedelmi egyezményt kötött, amelyek a 2005-ös 

Asuncióni Nyilatkozat szerint (MELLADO, 2007) megegyeznek abban, hogy mind a szabad 

kereskedelem megvalósítását szándékozták erısíteni, amelyek megfelelnek az ALCA 

célkitőzéseinek is. Így a MERCOSUR bilaterális kapcsolatok létrehozásával továbbra is 

céljának tekinti megvalósítani az ALCA jegyében, a kettıs kontinensen kibontakozó 

szabadkereskedelmi folyamatot. A következı egyezményekrıl és tárgyalásokról van szó: 

 

- Egyezmény Chilével és Bolíviával, 

- Egyezmény a CAN-nal (Andok Közösség), 

- Tárgyalások Kanadával, 

- Tárgyalások Mexikóval, 

- Tárgyalások a SICA-val  (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer), 

- Tárgyalások a CARICOM-al (Karib Közösség). 

 

Valamint 2005-tıl a következıkkel bıvült a kör: 

 

- Tárgyalások Panamával, 

- Tárgyalások Kubával, 

- Az EU-val megkezdett Régiók Közötti Társulási Egyezmény folytatása, 

- Tárgyalások Pakisztánnal és Koreával, 

- Tárgyalások Izraellel, 

- Indiával aláírták a Preferenciális Kereskedelmi Egyezményt, 

- Tárgyalások az Afrika-Ausztrál Vámunióval. 

 

Ez utóbbiak azonban már jóval túlmutatnak nem csak Latin-Amerikán, hanem az 

amerikai kettıs kontinens határain is. 

 

5.5.4.  MERCOSUR – ALCA kapcsolatok 

 

A „kétfokozatú” ALCA-val Brazília nem szándékozott lemondani az interkontinentális 

szabadkereskedelmi övezetrıl. Két megközelítés született az ALCA kapcsán a 2003-as évben: 

az egyik, egy általános minimális alapokat lefektetı egyezmény létrehozása, másrészt 



 

 148 

kétoldalú és többoldalú egyezmények létrehozása, amelyek kiegészítı kötelezettségeket és 

nyereségeket tartalmaznak az eltérı fejlettségő és lehetıségekkel bíró amerikai országok 

számára. Mindez egy új iránykeresést jelentett a WTO-n belül felmerülı „érzékeny” kérdések 

kapcsán is. Ekkor az USA a szabadkereskedelmi területek tárgyalásainál olyan szabályokat és 

elveket keresett, amelyeket modellként lehetett használni a WTO-ban is. Másrészt, a 

többoldalú, világszinten létrehozott egyezmények, gyakorlatilag olyan minimumot jelentettek, 

amelyekbıl kiindulva az ALCA-t szándékoztak továbbfejleszteni. Így, az USA célja a 

kereskedelem versenyszellemben történı liberalizálása volt azokkal az országokkal, amelyek 

késznek mutatkoztak arra, hogy megfizessék az USA piacára történı bejutás költségeit. Az 

Amerikai Egyesült Államok ezért változtatta meg a kezdeti általános ALCA tervet egy 

többlépcsıs tárgyalási rendszerre, és próbálja újra erısíteni a két-, és többoldalú kapcsolatait - 

NAFTA, Chile, CAFTA (Közép-Amerikai Szabadkereskedelmi Terület), Kolumbia, Ecuador, 

Peru, Bolívia, Dominikai Köztársaság és Panama - hogy ez alapján saját érdekeit és pozícióját 

tovább erısítse.  

A brazil javaslat – a „kétfokozatú” ALCA-ról - a kezdetekben mindkét fél számára 

kedvezınek tőnt, hiszen a tárgyalások folytatódhattak úgy, hogy egyik félnek sem keletkeztek 

plusz költségei az „érzékeny” témák kapcsán. E körülmények közepette Brazília továbbra is 

ellenállt az észak-amerikai nyomásnak, de továbbra is részt vett az ALCA tárgyalások 

folyamatában, valamint a kétoldalú tárgyalásokban, ugyanakkor továbbra is kitartott a 

MERCOSUR mellett, és próbálta újra aktiválni azt, mint a nemzetközi többoldalú 

kereskedelmi tárgyalásainak részét.   

2005 végén Argentínában (Mar del Plata) az USA által elımozdított szabályok szerint 

megvalósítandó ALCA végérvényesen kudarcot vallott: a MERCOSUR számos pontot nem 

fogadott el az USA tervezetébıl (pl. a mezıgazdasági támogatásokra vonatkozó részek, vagy 

az állami felvásárlások formájának változtatását), Venezuela még keményebb kritikát 

fogalmazott meg az ALCA vonatkozásában. Végül az öt tagország együttesen utasította el az 

ALCA tervezetét, noha számos dél-amerikai ország elfogadta a szabad kereskedelem 

konvencionális felfogását, mint Chile, Kolumbia és Peru is. Ezek az országok 

szabadkereskedelmi egyezményt írtak alá az USA-val, ami azt jelentette, hogy noha az ALCA 

nem valósult meg, de az USA-ból tovagyőrőzı szabad kereskedelem eszméje és gyakorlata 

tovább terjedt Latin-Amerika egyes országainak külkereskedelmi gyakorlatában. Ekkorra az 

USA már megkötötte a szabad kereskedelmi egyezményt (TLC) Mexikóval és a közép-

amerikai országokkal is.  A 2004-es CNC találkozón (Kereskedelmi Tárgyalási Bizottság) 

azonban nem sikerült megvalósítania a „kétfokozatú” ALCA-t sem, így valójában már 2004-
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ben megfeneklett a folyamat. Egyes elemzık szerint, az a gyıztes irányvonal, hogy a régió és 

a szubrégió országai tárgyalhassanak egymással, és közös indítványokat hozzanak létre az 

ALCA kapcsán, veszélyesebb lehet, mint maga az ALCA (MELLADO, 2007). Másrészt, az 

USA, mint a nyugati félteke centrum országa kialakít kétoldalú egyezményeket, ami által 

kereskedelem és befektetés eltérítést okoz. Az USA által elımozdított új egyezmények olyan 

irányú tendenciát erısítettek, ami nyomást gyakorolt Brazília ALCA-n belüli helyzetére, és ez 

visszhangra talált a MERCOSUR-on belüli gazdasági és politikai szektorokban is.  

A Cancún-i, majd a Doha-i tárgyalások után a MERCOSUR tagországok 

megakadályozták, hogy a fejlett országok rájuk kényszerítsék költséges szabályaikat a 

befektetéseket vagy a közszférát érintı versenyalkudozások kapcsán, amivel az észak-dél 

között kialakult aszimmetrikus kapcsolatok mélyülését akarták csökkenteni (ami az Uruguay-i 

Kör idején erısödött).    

Az észak – dél közötti preferenciális egyezményeket úgy dolgozták ki, hogy a fejlett 

országok szempontjából kényes kérdéseket (pl. mezıgazdaság állami támogatási rendszerét) 

ne érintsék. Az ilyen jellegő kitételek egyes fejlıdı országoknak nem okoztak problémát, 

azonban más déli országoknak meglehetısen nagy gondokat jelentenek még jelenleg is. Az 

USA és a MERCOSUR által elképzelt ALCA vonatkozásában pont ezek kapcsán 

figyelhetünk meg lényegi eltéréseket: 

- dömping és a mezıgazdasági termények támogatása, 

- állategészségügyi korlátozások, verseny védelem, 

- szolgáltatási szektor megnyitása, 

- szellemi tulajdon védelme. 

Az ALCA-ra vonatkozó brazil elképzelések tartalmazzák a legautonómabb nézeteket, 

összehasonlítva a többi MERCOSUR tagországgal, ami a brazil gazdaság méreteinek 

köszönhetı. Brazília az ALCA-n keresztül is keresi a jobb feltételeket ahhoz, hogy terményeit 

és termékeit az USA piacára jutassa, különösen azokat, amelyek korlátozásokat szenvedtek, 

mint a cukor, az acél, a cipıipari termékek és a narancslé. Az ilyen eseteket figyelmen kívül 

hagyva állapítják meg: „ha ık (ti. a déli országok) önként csatlakoznak az egyezményekhez, 

akkor az azért van, mert hasznuk származik belıle” (BOUZAS, 2005). 

A Miami-i Csúcstalálkozó (2003. november) óta az USA-MERCOSUR kapcsolatok 

megfeneklettek, amelyet szintén jól tükrözött a Mar del Plata-i csúcstalálkozó (2005. 

november) kudarca. A problémák hasonlóak ahhoz, amelyek az OMC kapcsán korábban már 

felmerülnek.  
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Brazília és Argentína nem ellenzik teljes egészében az ALCA-t, de hangsúlyozzák, 

hogy valódi szabad kereskedelmet szükséges megvalósítani a folyamat keretein belül, 

valamint az USA-nak fel kell hagynia a mezıgazdaság állami támogatásával, hogy a 

MERCOSUR mezıgazdasági terményei versenyképessé válhassanak az észak-amerikai 

ország piacán. Elemzık szerint az ALCA megvalósulásával a MERCOSUR országaiba 

kevesebb közvetlen befektetés érkezne, valamint a tagországok közötti áruforgalom is 

csökkenne, ugyanis bizonyos USA termékek (akár termelés kihelyezéssel, akár az USA-ban 

gyártott és onnét exportált árukkal) sokkal jobb versenyfeltételekkel  tudnának részt venni a 

MERCOSUR piacán, mint a tagországok termékei. Különösen a brazil-argentin 

kereskedelmet érintené negatívan az ALCA.  

Az ALCA eddigi sikertelenségével egy 34 tagországból álló, 800 milliós lakosú 

kereskedelmi blokk születése vált kérdésessé, ebbıl közel 600 millió lakos latin-amerikai. A 

kibontakozó szövetség a világ gazdasági termelésének a 38 %-át, a világ export 23%-át, a 

szolgáltatói szektor 25%-át adná. Ugyanakkor, hogy ne feledjük az arányokat, meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy az összetermelésnek a 71 %-át az USA adja, amibıl egyszerően 

következtethetünk arra, hogy ennek a szuperhatalomnak az érdekei húzódnak meg az 

egységesülés terve mögött. Célja egyrészt gyors export lehetıségeket nyitni saját áruinak, 

másrészt a befektetések ösztönzésének elımozdítása. Ebbıl következıen, már több elemzı 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a kereskedelmi zónán belül nem lehet kiegyensúlyozott 

fejlıdés, hiszen a fogyasztói kapacitások sem kiegyensúlyozottak az egyes tagországok 

között. Ilyeténképpen, az ALCA nem más, mint az USA „egy újabb, elıretolt figurája a 

világgazdaság sakktábláján”, amivel újabb elınyöket szeretne szerezni a másik két 

világgazdasági központtal szemben (EU és Ázsia). 

RAPOPORT–MUSACCHIO (2006) szerint a MERCOSUR országainak – a 

pánamerika kapcsán kibontakozó nemzetközi kereskedelem és gazdaság szempontjából – 

dilemmája a következıkben foglalható össze: az egyik lehetıség a MERCOSUR integrációs 

folyamatának további építése, ezáltal a régió bizonyos fokú önállóságának megteremtése, a 

másik lehetıség az, hogy a MERCOSUR tagországok egyenként „a birodalom provinciájává” 

válnak. 2009-ben továbbra is az elsı alternatíva bizonyult nehezebbnek, de életképesebbnek 

is. 

5.5.5. Ideológiai kritika: ALBA (Bolívari Alternatí va a Mi Amerikánk Népei Részére) 

A MERCOSUR tagországok közül leghatározottabban Hugo Chávez (Venezuela 

elnöke) baloldali ideológiai alapon nyugvó kritikája ellenzi az ALCA-t. Véleménye szerint a 
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szabadkereskedelmi terület nem más, mint az észak-amerikai imperializmus eszköze, ami 

által az USA fenn szeretné tartani Latin-Amerika gazdasága feletti ellenırzését. Ezért a 

venezuelai elnök az ALCA ellensúlyozására szervezi – több-kevesebb sikerrel – saját 

integrációs modelljét, az ALBA-t (30. ábra). 

 
30. ábra: ALBA (Bolívari Alternatíva a Mi Amerikánk Népei Részére) tagországai. (Szerk.: 

Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 

Hivatalos neve: Bolívari Alternatíva a Mi Amerikánk Népei Részére (ALBA) 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 2,3 millió km² 
Népesség szám: 62 millió.  
Alapítás ideje és helye: 2004, Havanna. 
Székhelye: nincs, rotációs rendszerő találkozók jellemzik. 
Hivatalos nyelve: spanyol. 
Tagországok: Kuba, Venezuela, Bolívia, Nicaragua, Honduras, Dominika, Saint Vicente és 
Grenada, Ecuador. 
 

Az ALBA-t – ami mint a „Washingtoni Konszenzus” antitézise értelmezhetı – 

Havannában, 2004-ben Fidel Castro kubai és Hugo Chávez venezuelai elnökök hívták életre. 

2005-ben valósult meg az elsı ALBA találkozó, majd 2006-ban Bolívia csatlakozott az 

integrációs folyamathoz, egy év múlva pedig Nicaragua és Dominika. 2008-ban Honduras – 

nagy belpolitikai viharok után – írta alá a belépésrıl szóló egyezményt. 2009-tıl pedig Saint 
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Vicente és Grenada vált teljes jogú tagjává a szervezetnek.  

A résztvevı országok 2005-ben hozták létre a Petrocaribe Kooperációs Egyezményt, 

venezuelai kezdeményezésre, ami a Karib térség országai számára jelent energetikai 

szempontú együttmőködést: Venezuela kedvezményes áron ad el kıolajat az érintett 

országoknak és a kıolajpiacon belül vegyesvállalatokat hoz létre velük. A fórum keretein 

belül több találkozót rendeztek (2007-2008-ban hármat), amelyek arra szolgáltak, hogy az 

ALBA tagországok, Közép-Amerika országai és a Karib térség országai között energetikai 

egyezményeket kössenek. Mégis, a Petrocaribe projekt sokkal több, mint pusztán energetikai 

kérdés. A programban résztvevı országok közelebb kerültek az ALBA által képviselt 

politikákhoz és kezdeményezésekhez, elemzéseket végeznek a Karib-térségben megvalósuló 

légi és vízi szállítás javításának lehetıségeirıl (infrastrukturális szempontok), ami által tovább 

erısödhet az integráció a térség országai között. A Petrocaribe egy olyan kooperációs mintát 

próbál megvalósítani, amelyet a szolidaritás, az egyedi és megkülönböztetı elbírálás elvei 

vezérelnek.  

 Az ALBA V. csúcstalálkozóján 2007-ben a résztvevı tagországok képviselıi a 

következıkben foglalták össze a szervezet hitvallását:   

„…Latin-Amerika és a Karib térség integrációjának és uniójának egy olyan eszköze, amely a 

független fejlıdés modelljén alapul, ami elıtérbe helyezi a regionális gazdasági kiegészítés 

megvalósítását, valamint elımozdítja az összes résztvevı tagország fejlıdését, és erısíti egy 

valódi kooperáció létrehozását, amely a kölcsönös tiszteleten és a szolidaritáson alapszik. 

Továbbá egy olyan stratégiai-politikai szövetséget jelent, amelynek alapvetı középtávú 

célkitőzése, hogy strukturális átalakulásokat valósítson meg az integrációban részt vevı 

országokban gazdasági és társadalmi szinten…” (ROJAS ARAVENA, 2009, 34-45.o.) 

A 2007-es csúcstalálkozón aláírták az ALBA Energetikai Egyezményét, valamint a 

„Granacional” Projektet, amely 12 specifikus programot tartalmazott, amelyek a következık 

voltak: oktatás, kultúra, igazságos kereskedelem, pénzügy, élelmezés, egészségügy, 

telekommunikáció, szállítás, turizmus, bányászat, ipar és energia. Ezen a találkozón írták alá 

az ALBA energetikai egyezményt Venezuela és Nicaragua, Venezuela és Bolívia, Venezuela 

és Haiti, valamint az ALBA kooperációs keretegyezményt Venezuela, Kuba és Haiti között. 

2008. januárban az ALBA hatodik találkozóján a tagországokhoz csatlakozott, mint 

megfigyelı ország, és mint speciális meghívott ország Haiti, Ecuador, Dominika, Saint 

Vicente és Grenada, Uruguay, Honduras, Saint Kitts és Nevis. Ezen a találkozón ismerték el a 

Petrocaribe jelentıségét, amelynek addig két találkozója volt (Caracas, Venezuela, 2007 és 
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Cien Fuegos, Kuba, 2007). Ezen a találkozón fektették le az ALBA Bank Alapító Okiratát, 

ami több mint egy milliárd US $-os alappal jött létre, és célként jelölték meg a közös valuta – 

a Sucre – bevezetését, valamint lefektették a Kulturális ALBA alapjait is. 

RAMÍREZ (2010) véleménye szerint a MERCOSUR nem más, mint az ALBA felé 

vezetı út egy szakasza, vagyis a két nemzetközi regionális folyamat komplementer jellegő.  

5.6.  MERCOSUR párbeszéd Közép-Amerikával és a Karib-térséggel 

 

A fent bemutatott, stratégiai jelentıségőnek mondható kapcsolatokon kívül fontosnak 

tartjuk röviden bemutatni azoknak a MERCOSUR kapcsolatoknak az alakulását, amelyek 

Latin-Amerikán belül bontakoznak ki olyan régiókkal, amelyek fontosnak nevezhetıek 

ugyan, de stratégiai szempontból kisebb jelentıséggel esnek latba, mint a fentiekben 

bemutatott országok, vagy régiók. Sem gazdaságaik nagysága, sem a MERCOSUR-ral 

folytatott kereskedelmük volumene alapján nem mondhatóak meghatározó jelentıségőeknek a 

kibontakozó MERCOSUR folyamat szempontjából. Ide tartoznak a Karib-térség 

szigetországai, vagyis a CARIFTA/CARICOM tagországok, valamint a közép-amerikai 

földhíd országai, amelyek az MCCA/SICA gazdasági szervezıdés részét képezik.  

 

5.6.1.  A CARICOM (Karib Közösség) rövid története 

 

1972-ben a Karib Nemzetközösség vezetıi a hetedik kormányfıi konferenciájukon 

döntöttek a CARIFTA (Karib Szabadkereskedelmi Szövetség, amely 1974. május 1.-én szőnt 

meg) közös piaccá alakításáról, valamint a Karib Közösség létrehozásáról, amely a 

Chaguaramasi Szerzıdés aláírásával született, 1973-ban Trinidad és Tobagóban. A 

szerzıdéssel a Karib Közösséget hozták létre, és külön egyezmény biztosította a Karib Közös 

Piac születését (amit késıbb, mint „közös piac függelék” csatoltak a szerzıdéshez). Ez 

megkönnyítette az államoknak a közösségbe való belépést anélkül, hogy a közös piacba is be 

kellett volna lépniük (pl. Bahama szigetek 1983-ban belépett a közösségbe anélkül, hogy a 

közös piac tagjává vált volna).  Az 1973-as szerzıdést Trinidad és Tobago, Jamaica, Guyana 

és Barbados képviselıi írták alá. Noha a CARIFTA-n belül már korábban is szabad 

kereskedelem volt érvényben, de az egyezmény a szabad munkaerı- és tıkeáramlást nem 

biztosította, valamint korábban a mezıgazdasági-, az ipar-, és a külpolitikák sem voltak 

koordinálva. 
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Ma a Közösség 16 tagországgal, 5 társult tagországgal és 4 megfigyelı országgal a 

Karib térség meghatározó, 71,5 milliárd US $-t termelı (2009-es kalkulált adat) gazdasági 

tömörülése, amelyet az alábbi 31. ábra jól szemléltet.  

 
31. ábra: CARICOM (Karib Közösség) tagországok feketével, társult tagországok: Anguilla, 
Bermuda, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Turks- és Caicos-szigetek és a megfigyelı 

országok: Mexikó, Venezuela, Kolumbia és a Dominikai Köztársaság (2009). (Szerk.: Molnár 
G.-Kálmán L.) 

 

 

 
Hivatalos neve: Karib Közösség (CARICOM). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 462.354 km² 
Népesség: 16 millió (2009). 
Alapítás ideje és helye: 1973, Trinidad és Tobago. 
Székhelye: Georgtown, Guyana. 
Hivatalos nyelve: angol. 
Tagországok: Barbados, Belize, Dominikai Közösség, Guyana, Jamaica, Monserrat, Saint 
Lucia, Saint Vicente és Grenada, Suriname, Trinidad és Tobago, Antigua és Barbuda, 
Bahama-szigetek, Grenada, Haiti, Saint Kitts és Nevis.   
Társult országok: Anguilla, Bermuda, Brit Virgin-szigetek, Kajmán-szigetek, Turks- és 
Caicos-szigetek. 
Megfigyelı országok: Kolumbia, Venezuela, Mexikó, Aruba, Holland Antillák, Dominikai 
Köztársaság, Puerto Rico.    
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5.6.2. MERCOSUR-CARICOM kapcsolatok 

 

A MERCOSUR tagországok minisztereinek elsı összejövetele a Karib Közösség 

(CARICOM) képviselıivel 2004. decemberben valósult meg Brazíliában (Belo Horizonte) – a 

MERCOSUR Közös Piac Tanácsának 27. találkozóján – politikai és gazdasági párbeszéd 

mélyítésének céljával. Ezen a találkozón a felek javaslatot tettek egy munkatervre, amelyet 

2005 elsı felében szándékoztak elkezdeni. Végsı célként a két gazdasági blokk közötti 

szabadkereskedelmi övezet megvalósítását tőzték ki. 

Az elızetes megegyezések szerint a két fél képviselıi 2005. februárban ültek asztalhoz 

Port of Spainben (Trinidad és Tobago). A MERCOSUR, célkitőzése alapján két tárgyalási 

kört szándékozott megvalósítani úgy a CARICOM-mal, mint a SICA-val (Közép-Amerikai 

Integrációs Rendszer), hogy ezáltal a latin-amerikai szubkontinens egész területére kiterjessze 

kereskedelmi kapcsolatait. Ugyanakkor a CARICOM és a MERCOSUR közötti lehetséges 

kereskedelmi egyezmény vonatkozásában a tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy az 

„érzékeny termékek” kedvezményes elbírálás alá fognak esni mindkét fél részérıl.  

Még 2005. februárban, a CARICOM 16. csúcstalálkozóján (Paramaribo, Suriname) 

Lula da Silva brazil elnök meghívta a Karib-térség országait a MERCOSUR-ba történı 

integrációra. Az elnök véleménye szerint a két közösség integrációja Guyana és Suriname 

CSN-be történı belépésével vette kezdetét, és újabb nagy lépést a két blokk közötti 

szabadkereskedelmi egyezmény aláírása fogja majd jelenteni. A CARICOM tagországok 

közül Trinidad és Tobago-t kecsegteti – nem csak földrajzi közelségénél fogva hanem – 

kıolaj készleteinek köszönhetıen a legjobb lehetıségekkel a két integráció közötti közeledés. 

2005-ben az ország kıolajexportja elérte a 100 millió US US $ nagyságrendet. Ugyanakkor 

egyes kis CARICOM országok is nyerhetnek a MERCOSUR-ral kialakuló kereskedelem 

bizonyos területein, mint St. Kitts az elektromos berendezések exportjával, Haiti ruhaipari 

termékekkel, vagy Barbados rovalölıszerekkel.   

A MERCOSUR exportja a CARICOM tagországokba 2000-2003 között 158%-al nıtt. 

2005-ben 900 millió US $-t ért el az export volumen, amelynek nagy részét ipari termékek 

jelentették, ezzel a CARICOM nem sorolható a MERCOSUR stratégiailag legfontosabb 

kereskedelmi partnerei közé Latin-Amerikában. Geopolitikai szempontból viszont 

meghatározó jelentıségő a Karib-térség (CARICOM), hiszen azon keresztül az észak-

amerikai piac közelebb kerül a Déli Közös Piac országaihoz.  
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5.6.3. SICA (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer) rövid története 

 

Latin-Amerikában a „régi” regionalizmusok egyik modell-értékő példájáról van szó a 

Közép-Amerikai Közös Piac esetében, noha jelentısége sem a gazdaság teljesítıképességét, 

sem méretét illetıen nem érte el az ALALC, vagy az Andok Közösség méreteit. A régió 

országainak területe és lakossága Latin-Amerika területének 2,1%-át, lakosságának 6,5%-át 

jelenti. Nemzeti összterméke pedig mindössze 2,2%-a a szubkontinensének. Amint azt 

dolgozatunkban már korábban említettük, Közép-Amerika országai kimaradtak az ALALC-

ból, de ez nem jelentette azt, hogy végleg lemondtak volna az integráció gondolatáról. Sıt, 

ellenkezıleg, tíz hónappal az ALALC születése után, 1960. december 13-án öt ország, Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua és Guatemala aláírták a Közép-Amerikai Általános 

Integrációs Egyezmény dokumentumot (Managuai Szerzıdés).  

A tagországok célja volt a regionális fejlıdés és a gazdasági integráció elımozdítása 

vámunió megvalósítása által, valamint szabad kereskedelem biztosítása a résztvevı 

országokból származó legtöbb termék számára, továbbá bizonyos termékeket speciális 

elbírálásban részesítettek az egyezményben résztvevı felek. A gazdasági integráció eszközei 

közül az MCCA (Közép-Amerikai Közös Piac) többet is alkalmazott célja megvalósításához, 

amelyek közül a következık a legfontosabbak: a tagországok közötti multilaterális 

szabadkereskedelmi egyezményt, az importvámok összehangolását és annak egy közép-

amerikai vámkedvezményrıl szóló jegyzıkönyvben történı rögzítését, a kétoldalú 

szabadkereskedelmi és gazdasági integrációról szóló egyezményeket valamennyi tagország 

között, valamint egy gazdasági társulási egyezményt Guatemala, El Salvador és Honduras 

között.  

Az MCCA születésével különösen nagy változáson ment keresztül a tagországok 

mezıgazdasági szektora, ezen belül a növénytermesztés és az állattenyésztés - ez óriási 

feszültségeket okozott, különösen a nagy banántársaságok vonatkozásában, mint például a 

Chiquita esetében. Errıl ROSAS (2001) számol be részletesen könyvének 173-175. oldalain. 

Az állattenyésztés fejlesztése földterületeket vont el a mezıgazdaságban dogozóktól, ami 

nagyszámú, országon belüli migrációt eredményezett, vidékrıl a városokba. Az elvándorlás, 

karöltve a fél-diktatórikus, vagy önkényuralmi politikai rendszerekkel, valamint az USA 

folyamatos beavatkozásai elleni tiltakozás végül a közép-amerikai gerilla mozgalmak 

születéséhez és elterjedéséhez vezettek valamennyi érintett országban. Ezek a politikai és 

társadalmi turbulenciák viszont pont a célul kitőzött integrációs folyamatot hátráltatták 
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(például az 1960-as évek végén Honduras politikai okokból kilépett az MCCA-ból) és 

egészen addig nem sikerült további eredményeket felmutatni a gazdasági integráció 

vonatkozásában, míg a Contador – csoport jóvoltából helyre nem állt a régión belüli béke.   

Még a Managuai Szerzıdés aláírása idején az MCCA tagországok – az ALALC 

tagországokkal ellentétben – szerzıdésben kötötték ki a kereskedelmi termékeket szállító 

eszközök szabad forgalmát, valamint minden olyan infrastrukturális beruházás megvalósítását 

(útépítések, hidak építése, öntözırendszerek építése, elektromos áram bevezetése, lakásépítés 

stb.), amelyek a közép-amerikai országok regionális fejlıdését mozdíthatják elı. 

A tagországok közötti kereskedelmen (protekcionizmus) éppúgy, mint az integrációs 

folyamaton (regionális protekcionizmus) egészen az 1990-es évekig az importhelyettesítı 

politikák hatása volt érezhetı. Ennek ellenére az MCCA elsı két évtizede a régión belüli 

export fokozatos növekedését hozta magával egészen az 1980-as évek adósságkríziséig. 1980-

ban 1,1 milliárd US $ csúcsról azonban hat év alatt kevesebb, mint felére csökkent a 

tagországok közötti export volumene (450 millió US $ 1986-ban). Ez a mélyrepülés csak az 

1990-es években szőnt meg, s állt újra növekedési pályára a kereskedelem.  

Az MCCA tagországok létrehozták az együttmőködésüket segítı intézményeket is, 

köztük a Gazdasági Integráció Közép-Amerikai Bankját, ami a gazdasági szervezet pénzügyi 

feltételeit hivatott biztosítani. Ezen kívül számos más szerve is létezik a közép-amerikai 

együttmőködésnek, köztük a Közép-Amerikai Gazdasági Tanács, a Végrehajtó Tanács, és az 

Állandó Titkárság, valamint 1987-ben létrehozták a Közép-Amerikai Parlamentet.  

Közben az integrációs folyamatok új hulláma elérte Közép-Amerika országait is. 

1991-ben aláírták a Közép-Amerikai Integrációs Rendszert (SICA) útjára indító ODECA 

(Közép-Amerikai Államok Szervezete) dokumentumot.  

 

5.6.4. A SICA (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer) általános jellemzıi 

 

Hivatalos neve: Közép-Amerikai Integrációs Rendszer (SICA). 
Filozófiai-történelmi gyökere: Latin-amerikanizmus / Bolívarizmus. 
Területe: 523 780 km² 
Népesség: 42 millió. 
Alapítás ideje és helye: 1991, Tegucigalpa. 
Székhelye: El Salvador. 
Hivatalos nyelve: spanyol. 
Tagországok: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama.  
Társult ország: Dominikai Köztársaság. 
Megfigyelı országok: Mexikói Egyesült Államok, Chile, Brazília. 
Régión kívüli megfigyelı országok: Tajvan, Spanyolország, Németország. 
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32. ábra: A SICA (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer) tagországok feketével, 
társult tagország a Dominikai Köztársaság és megfigyelı országok Brazília, Chíle, és Mexikó 

2009-ben. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

A SICA létrehozását az ENSZ messzemenıen támogatta, ami jelentısen hozzájárult 

nemzetközi elfogadtatásához. Ezen kívül a korábbi tapasztalatok, és történelmi örökség 

segítette a tagországokat céljaik megvalósításában (32. ábra).  

 

5.6.5. MERCOSUR – SICA kapcsolatok röviden 

 

2004 folyamán két alkalommal találkoztak a két blokk külügyminiszterei New 

Yorkban és Rio de Janeiróban. A találkozások célja az volt, hogy a felek közötti politikai, 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat mélyítsék. A két találkozót követte a MERCOSUR – 

SICA közötti elsı tárgyalás, ami Honduras fıvárosában Tegucigalpaban valósult meg. A két 

blokk külügyminiszterei abban egyeztek meg, hogy a két szervezet közötti gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatokat szorosabbra főzzék, valamint a régi tradíciókon alapuló baráti 
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kapcsolatokat tovább mélyítsék. A MERCOSUR delegációja javaslatot tett a tárgyalások 

mielıbb elkezdésére azzal a végsı céllal, hogy egy szabadkereskedelmi zónát valósítsanak 

meg a felek között. 

A SICA tagok közül Panama még 2005-ben megerısítette két szándékát. Egyrészt, 

hogy szabadkereskedelmi egyezményt kössön a MERCOSUR-ral, másrészt, hogy elnyerje a 

társult tagország státuszt.  

Négy év elteltével, 2008-ban továbbra is egy lehetséges megvalósítandó projektként 

létezik a két blokk közötti szabadkereskedelmi övezet. 2009-ben a guatemalai és a brazil 

külügyminiszter (a MERCOSUR tagországok közül Brazília megfigyelıként vesz részt a 

SICA-ban) abban egyezett meg, hogy megpróbálják elımozdítani a két régió közötti szabad 

kereskedelemi egyezmény mielıbbi megvalósítását.     
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 6. Összegzés 
 

Munkám végén röviden a következı pontokban összegzem kutatásom 

következtetéseit: 

A latin-amerikai gazdasági integrációk és kereskedelmi egyezmények nem statikus 

gazdasági formációkat jelentenek, hanem állandó változásban és alakulásban lévı 

folyamatokat, amelyek a világban és az amerikai kettıs kontinensen kibontakozó nemzetközi 

politikai és gazdasági változások viszonylatában értelmezhetık. Ebbıl a szempontból nem 

tekinthetı kivételnek a MERCOSUR sem, ami immáron közel két évtizedes, sok esetben 

nehézségekkel teli, és próbálkozások közepette változó és formálódó nemzetközi integrációs 

folyamat. Ezzel a véleményünkkel kiemeljük a BALASSA (1990) által megfogalmazott 

elméleti megközelítésbıl a „folyamat szempontot”. Ebbıl a felfogásból kiindulva a Déli 

Közös Piac a különbözı nemzetállamok gazdasági egységei közötti diszkrimináció 

megszüntetésére irányuló intézkedés-sorozat, vagyis folyamat (STEIGER, 1993). 

E kibontakozási folyamat során azonban a MERCOSUR tagországok között felmerülı 

problémák (a Balassa-féle terminológiának megfelelıen ez a diszkrimináció) közül számos 

továbbra is megoldatlan kérdésként van jelen a „déli tölcsér” országai között. Közülük az elsı 

és talán legfontosabb – de a latin-amerikai gazdasági térben nem új kelető, hiszen Kádár Béla 

már 1977-ben megjelent mővében is kitért erre a kérdésre – az egyes tagországok közötti 

aszimmetriák problémája. A MERCOSUR tagországok közül Paraguay és Uruguay 

folyamatosan hangoztatják az egyenlıtlen lehetıségekbıl és feltételekbıl származó 

hátrányaikat. Itt nem csak az egyes tagországok gazdaságainak méretébıl adódó 

különbségekrıl van szó, hanem az export-import termékek összetételének problémájáról, a 

kisebb tagországoknak a nagyobb tagországok piacaira történı bejutás esélyeirıl, és mindez 

annak ellenére aktuális, hogy 2003-tól intézményesített mechanizmussal is próbálják 

enyhíteni a felmerülı különbségeket (lásd. FOCEM). Ebbıl azt a következtetést vonható le, 

hogy noha az elmúlt évtizedekben, különösen az elemzett 2002-2008 közötti idıszakban, az 

egyes tagországok óriási erıfeszítéseket tettek a MERCOSUR-on belüli aszimmetriák 

csökkentésére vagy megszüntetésére, de ettıl függetlenül a probléma továbbra is markánsan 

határozza meg a térség állami közötti kapcsolatokat. Így, második hipotézisem (b.) csak 

részben helytálló. A MERCOSUR gazdasági stabilizáló szerepe a térség országai között 

részlegesnek mondható.  
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Másik probléma a MERCOSUR tagországok közötti integráció – minden eddigi 

pozitív eredménye ellenére is – gyenge mértéke, amelyre az egymás közötti kereskedelem 

(15%), valamint a világ más országaival folytatott kereskedelem (85%) közötti meglehetısen 

nagy különbségbıl következtethetünk. Ezek a 2008-as év kereskedelmi statisztikái alapján 

számolt arányszámok megerısítik munkám elején olvasható hipotézisek közül az elsı 

pontban (a) megfogalmazottakat, vagyis azt, hogy a MERCOSUR tagországok közötti 

integráció mértéke nem közelíti meg a világ legfejlettebb országai közötti integráció mértékét, 

noha a 2002-es arányokhoz képest minimális pozitív elmozdulás történt a MERCOSUR-on 

belüli kereskedelem javára (2002-ben intrakereskedelem 13,5%, majd 2008-ban 15%). A 

WTO INTERNATIONAL TRADE STATISTICS (2008) elemzése szerint a világ vezetı 

gazdasági integrációinak tagországai között kibontakozó kereskedelem jóval meghaladja a 

MERCOSUR tagországok közötti kereskedelem 15%-os arányát. A 4.4.6. pontban már 

említettek szerint a világon mőködı nemzetközi gazdasági integrációk közül az EU, mint 

„modell értékő” integráció jellemezhetı a legjobb arányszámokkal, hiszen összes 

kereskedelmének 68%-a zajlik a 27 tagország között és csak 32%-a a világ más részeivel. 

Ugyanakkor, a MERCOSUR-nál rosszabb mutatókkal rendelkezik a CAN (8% intra 

kereskedelem, 92% a világ más országaival) és az afrikai országok (10% intra kereskedelem, 

90% a világ más országaival).  

Ezek az arányszámok messzemenıen mutatják az egyes nemzetközi regionális 

folyamatokban résztvevı tagországok közötti integráció fokát. KÁDÁR (1977) klasszikus 

munkájában szintén ezeket az arányszámokat vette alapul az 1970-es évek Latin-

Amerikájában, mint az intergáció mértékét mutató megbízható referenciát. Jelenleg, ebbıl a 

szempontból a MERCOSUR tagországok között kibontakozó alig 15%-os kereskedelem 

aránya azt a véleményt erısíti – az Asuncióni Egyezmény aláírása után 19 évvel –, hogy 

továbbra is igen gyenge a tagországok közötti integráció mértéke.  

A tagországok közötti kereskedelem alacsony mértékének számos oka ismeretes, 

amelybıl két, egymással összefüggı tényt szeretnék itt kiemelni. Egyrészt továbbra is 

meghatározó a „történelmi örökség” hatása, vagyis az, hogy a MERCOSUR tagországok 

olykor sokrétőbb kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokkal rendelkeznek a volt gyarmati 

központokkal, továbbá az EU fejlettebb tagországaival és a világ más részeivel (például 

Japánnal, az Egyesült Államokkal, az utóbbi idıben Kínával). Ez azért is lehetséges – és ez a 

másik tény –, mert a tagországok gazdaságszerkezete és termékskálája, ami különösen 

érvényes a mezıgazdasági terményekre, sok esetben fedi egymást, következésképpen az 

egymás közötti árucsere nem lehetséges, ami motivációs tényezıt jelent a fejlett országok 
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piacaira való törekvésben.  

A fenti nehézségek ellenére a MERCOSUR integrációs folyamata új gazdasági és 

társadalmi lehetıségeket teremtett Dél-Amerika, valamint Latin-Amerika országai számára a 

20. század fordulóján, miközben területe Venezuela belépéséve közel 13 millió km²-re bıvült. 

Ez a területi terjeszkedés, valamint társadalmi-gazdasági fejlıdés azonban számos, 

társadalom-földrajzi, ezen belül integráció-földrajzi szempontból is igen érdekes kérdést vet 

fel. Közülük az elsı a latin-amerikai integrációs térre gyakorolt hatás, hiszen a MERCOSUR, 

a CAN, Chile, Guyana és Suriname stratégiai szövetségeként létrejövı UNASUR a korábban 

szorgalmazott egész Latin-Amerikát érintı szabadkereskedelmi és/vagy gazdasági 

szövetségek helyett Dél-Amerikára helyezi a hangsúlyt. Más szóval, amit évtizedekkel 

korábban nem sikerült az ALALC programmal megvalósítani, annak kibontakozása jelenleg – 

az ALADI alapokról induló – MERCOSUR fıszereplésével az UNASUR projekt keretein 

belül jó úton halad. Ezzel a 21 millió km² és közel 600 millió lakosú Latin-Amerika helyett, a 

17,7 millió km² területő és közel 400 millió lakosú Dél-Amerikára helyezıdik át az 

„integrációs” hangsúly. Az alábbi, 33. ábra jól szemlélteti a lehetséges térbeli változás irányát.  

 
33. ábra: Latin-Amerika helyett Dél-Amerika, mint új integrációs tér? (Szerk.: Molnár 

G.-Kálmán L.) 

 

 

 

 

Ezzel a lényegi változással hipotéziseim közül a c. és a d. pontokban olvasható 

feltételezések beigazolódni látszanak. Egyrészt, a latin-amerikai gazdasági integrációs tér 
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„szőkülése” Dél-Amerikára, a MERCOSUR „közvetítı” szerepével, amit tovább erısít a 

CARICOM-MERCOSUR és SICA-MERCOSUR közötti kapcsolatok, a térség többi 

országához viszonyított „másodlagos” és/vagy periférikus jellege. Másrészt, a Mexikó és 

Brazília közötti rivalizálás is a 33. ábrán bemutatott tendenciát erısíti.  

A másik fontos – az amerikai kettıs kontinens egészét érintı – dilemma az ALCA-

MERCOSUR párbeszédben jut kifejezésre. Ennek kapcsán a MERCOSUR kinyilvánította 

azon szándékát, hogy folytatja az ALCA tárgyalásokat, ugyanakkor egyértelmő tartózkodását 

is kifejezi a nagy volumenő szabadkereskedelmi övezet kapcsán. Egyrészt, a Déli Közös Piac 

országai elfogadják, hogy az ALCA projekt tud és képes pozitív gazdasági hatást kifejteni 

(például munkát teremteni) az érintett dél-amerikai országokban, valamint segíthet a 

szegénység elleni küzdelemben és erısítheti a demokratikus kormányzás gyakorlatát. 

Másrészt, egy kiegyensúlyozott és minden tagország számára méltányos ALCA 

megvalósításához nem látják adottnak a megfelelı feltételeket. Noha, az Asuncióni 

Nyilatkozat (2005) a MERCOSUR latin-amerikai országokkal és Kanadával folytatott 

kereskedelmi kapcsolataival összefüggésben a következıket erısítette meg: 

„…mindezek a tárgyalások abban a célkitőzésben megegyeznek, hogy a szabadkereskedelmi 

kapcsolatokat szándékozzák szélesíteni, ami szorosan összefügg és egybeesik az ALCA 

célkitőzéseivel, ezáltal a MERCOSUR továbbra is kitart azon szándéka mellett, hogy a kettıs 

kontinens valamennyi országával kétoldalú kapcsolatokat valósítson meg a piacokra történı 

bejutás céljával, hogy ezáltal ténylegesen hozzájáruljon az ALCA tárgyalási folyamat 

általános fejlıdéséhez…” (MELLADO, 2007, pp. 46) 

Ennek ellenére, amint az ismeretes, az ALCA eddigi sikertelenségének egyik oka pont 

a MERCOSUR ellenállásának köszönhetı, ami szintén alátámasztja a hipotézisem b. 

pontjában feltételezetteket.   

Minden korábbi nehézség és jelenleg felmerülı probléma ellenére a Déli Közös Piac 

jelenti a Latin-Amerikán belüli integrációk közül az utóbbi húsz év során a legnagyobb 

gazdasági és társadalmi volumenő, valamint integráció földrajzi projektet. Ez megnyilvánult 

abban a területi, társadalmi és gazdasági fejlıdésben is, ami az 1985-ös argentin-brazil 

egyezmény létrejöttétıl kezdve bontakozott ki. A Déli Közös Piac ma már, a fentebb említett 

kb. 13 millió km² területen fekszik, 275,5 millió lakossal és 3.009 milliárd US $ GDP-vel. A 

statisztikák alapján ez a latin-amerikai integráció a nemzetközi rendszer egyik jelentıs 

gazdasági térségévé vált az utóbbi húsz év folyamán, annak ellenére, hogy továbbra is messze 

áll a TRIÁD tagok által diktált versenybe, egyenlı félként történı bekapcsolódástól.  

Jelentısége az amerikai kettıs kontinensen belüli térben is meghatározó tényezıként esik 
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latba, késıbbi fejlıdését azonban minden jel szerint továbbra is a globális gazdasági tényezık 

fogják meghatározni. Ennek a fejlıdésnek az irányát jelenleg is, a második világháború óta 

domináns világgazdasági központokkal, vagyis a TRIÁD-dal kibontakozó kapcsolatai 

határozzák meg. Minden jel arra mutat azonban, hogy ebben a világgazdasági erıtérben a 

latin-amerikai országok egységes integrációja továbbra is a korábbi évtizedek tendenciáját 

követi: a mőködésképtelenségét. Ennek ellenére a térség országai közötti részleges integráció 

mindenképp elképzelhetı, amiben az általunk is részletesen elemzett MERCOSUR 

meghatározó jelentıségő szereplıként jön számításba. Ennek a földrajzi szempontból 

„részleges” latin-amerikai integrációnak a sikere, vagy sikertelensége a következı évtizedek 

során minden bizonnyal kiderül majd.  

Szkeptikus vagyok annak kapcsán, hogy teljes mértékben sikerülne megvalósítani a 

latin-amerikai gazdasági integrációt. Ezt a kételyemet erısíti az a tény, hogy a szubkontinens 

országai már négy évtizede próbálkoznak annak megvalósításával (elméleti szakembereket és 

teoretikusokat pedig már több, mint 150 éve foglalkoztatja a kérdés). Szkepticizmusom 

azonban nem jelent teljes pesszimizmust, hiszen éppen a kutatásommal bemutatott 

MERCOSUR jelenthet egy újabb lépést a megvalósulás felé, az UNASUR-on keresztül.  

Az ezzel kapcsolatos lehetıségek felvázolása és elemzése azonban a jelenlegi munkám 

kereteit meghaladják, és újabb kutatásokat tesznek szükségessé.  
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 7. Rövidítések jegyzéke 
 

• ACC – Arab Cooperation Council / Arab Kooperáció Tanácsa  

• ACE – Acuero de Complementación Económica / Gazdasági Kiegészítı Egyezmény 

• ACM – Arab Common Market / Arab Közös Piac 

• AEC - Arancel Externo Común / Közös Külsı Vám 

• AEC – African Economic Community / Afrikai Gazdasági Közösség 

• AECA - Asociación de Estados del Caribe / Karib Országok Szövetsége 

• ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración / Latin-Amerikai Integráció 

Szövetsége 

• ALALC - Asociación Latinoamericana de Libre Comercio / Latin-Amerikai 

Szabadkereskedelmi Szövetség 

• ALBA - Alternativa Bolivariana para América / Bolívari Alternatíva a Mi Amerikánk 

Népei Részére 

• ALC – América Latina y el Caribe / Latin-Amerika és Karib térség 

• ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas / Amerikai Szabadkereskedelmi 

Terület 

• ALCSA – Área de Libre Comercio de América del Sur / Dél-Amerikai 

Szabadkereskedelmi Övezet  

• AMU – Arab Maghreb Union / Maghreb Arab Unió 

• ASEAN - Asociación de Naciones del Sureste de Asia / Dél-Kelet Ázsiai Nemzetek 

Szövetsége 

• APEC – Asia – Pacific Economic Cooperation / Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági 

Együttmőködés 

• AP - Auto Pact / Autó Egyezmény 

• BID – Banco Interamericano de Desarrollo / Interamerika Fejlesztési Bank 

• CAF – Corporación Andina de Fomento / Andok- térségi Fejlesztési Együttmőködés 

• CAFTA – Central American Free Trade Área / Közép-Amerikai Szabadkereskedelmi 

Terület 

• CARICOM – Caribbean Community / Karib Közösség 
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• CEPAL – Comisión Económica para America Latina y el Caribe / Az ENSZ 

Gazdasági Bizottsága Latin-Amerika és a Karib térség részére 

• CEUCA – Customs and Economic Union of Central Africa / Közép-Afrikai Gazdasági 

és Vám Unió 

• COMESA – Common Market for Eastern and Southern Africa / Dél- és Kelet-Afrika 

Közös Piaca 

• CSN – Comunidad Sudamericana de Naciones / Dél-Amerikai Nemzetek Közössége 

• CUSFTA – Canada – United States Free Trade Agreement/ Kanada - USA 

Szabadkereskedelmi Egyezmény 

• EAC – East African Community / Kelet-Afrikai Közösség 

• ECOWAS – Economic Community of West African States /Nyugat-Afrika Államok 

Gazdasági Közössége 

• EFTA - European Free Trade Agreement / Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény 

• EGK - Európai Gazdasági Közösség 

• ELAFTRA – European Latin American Free Trade Area / Európa – Latin-Amerika 

Szabadkereskedelmi Terület 

• ENSZ - Egyesült Nemzetek Szervezete 

• FCES – Foro Consultivo Económico – Social / Gazdasági – Szociális Tanácsadó 

Testület 

• FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales / Társadalomtudományok 

Latin-Amerikai Fakultása  

• FonPLata – Fondo Desarrollo para la Cuenca del Plata / A Cuenca del Plata Fejlesztési 

Alap 

• FPS - Foro del Pacífico Sur / Csendes-óceáni Térség Déli Fóruma 

• FTA - Free Trade Agreement / Szabad Kereskedelmi Egyezmény 

• GATT - Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio / Általános Vám és 

Kereskedelmi Egyezmény. 

• G-3 - Grupo de los Tres / Hármak Csoportja 

• IICA - Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura / 

Mezıgazdasági Kooperáció Interamerikai Intézete 

• IIRSA – Intergración de la Infraestructura Regional de América del Sur / Dél-Amerika 

Regionális Infrastruktúra Integrációja 

• IMF – International Monetary Fund / Nemzetközi Valuta Alap 
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• KGST - Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 

• MCCA - Mercado Común Centroamericano / Közép-Amerikai Közös Piac 

• MERCOSUR – Mercado Común del Sur / Déli Közös Piac 

• NAFTA – North American Free Trade Agreement / Észak – Amerikai 

Szabadkereskedelmi Egyezmény = TLCAN 

• OAS – Organization of American States / Amerikai Államok Szervezete 

• OCE - Organización para la Cooperación Económica / Gazdasági Kooperáció 

Szervezete 

• ODECA – Organización de Estados Centroamericanos / Közép-Amerikai Államok 

Szervezete  

• OEI – Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y 

la Cultura / Ibero-Amerikai Államok Szervezete az Oktatásra, Tudományra és a 

Kultúrára. 

• OPS - Organización Panamericana de la Salud / Pánamerikai Egészségügyi Szervezet 

• OPEP – Organización de los Países Exportadores de Petróleo / Kıolaj Exportır 

Országok Szervezete = OPEC 

• PA – Pacto Andino / Andok Paktum 

• PARLACEN – Parlamento Centroamericano / Közép-Amerika Parlament 

• PARLANDINO – Parlamento Andino / Andok Parlament 

• PARLATINO – Parlamento Latinoamericano / Latin-Amerika Parlament  

• PICAB - Programa de Integración y Cooperación Argentino – Brasileño / Argentin – 

Brazil Kooperációs és Integrációs Program 

• SADC – Southern African Developement Community / Dél-Afrikai Közösség a 

Fejlıdésre 

• SAM – Secretaría Administrativa del MERCOSUR / A MERCOSUR Adminisztratív 

Titkársága 

• SELA - Sistema Económico Latinoamericano / Latin-Amerikai Gazdasági Rendszer 

• SICA - Sistema de Integración Centroamericano / Közép-Amerikai Integrációs 

Rendszer 

• SICE – Sistema de Información sobre Comercio Exterior / Külkereskedelmi 

Információs Rendszer  

• TCP – Tratado de Comercio de los Pueblos / Népek Kereskedelmi Egyezménye 
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• TIAR – Tratado Interamericano de la Asistencia Recíproca / Kölcsönös 

Segítségnyújtás Interamerikai Egyezménye.  

• TICD - Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo / Fejlıdés, Kooperáció és 

Integráció Egyezmény 

• TLCAN – Tradatado de Libre Comercio de Amérca del Norte = NAFTA 

• TRIÁD – Észak-Amerika, Európai Unió, Japán, mint világgazdasági centrumok 

rövidítése; Ázsiában Japán mellett egyre meghatározóbb szereppel bír Kína. 

• UI – Unión Iberoamericana / Ibéro-Amerikai Unió 

• UNASUR – Unión de Naciones Suramericanas / Dél-Amerikai Nemzetek Uniója 

• UNCTAD - Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo / 

ENSZ Konferencia a Kereskedelemrıl és Fejlıdésrıl. 

• URUPABOL – Uruguay Paraguay Bolívia Egyezmény 

• WTO - World Trade Organization / Világkereskedelmi Szervezet   

• ZPCAS - Zona de Paz y de Cooperación del Atlántico Sur – Dél- Atlanti Béke és 

Kooperációs Zóna. 
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