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I.  A téma felvetése 
 
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 nemzetközi regionális kapcsolatok ápolására. Ez utóbbiakon belül számos 
gazdasági regionális együttmőködés jött létre a 20. század során. Közülük az ALADI (Latin-
Amerikai Integráció Szövetsége), az ALALC (Latin-Amerikai Szabadkereskedelmi 
Szövetség), az ALCA (Amerikai Szabadkereskedelmi Terület), a CARIFTA/CARICOM 
(Karib Közösség), az MCCA (Közép-Amerikai Közös Piac), a CAN (Andok Közösség), az 
ALBA (Bolívari Alternatíva a Mi Amerikánk Népei Részére) és a MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur, vagyis Déli Közös Piac) a legismertebbek, amelyekbe tömörülve Latin-
Amerika egyes régióinak népei közösen, összefogva próbálnak meg választ adni a 
világgazdaság aktuális kihívásaira.  

A térségrıl spanyol, angol, portugál, francia és német, vagy 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 ismeretlen marad a magyar szakemberek 
számára, vagy a napilapok igen korlátolt, sokszor az újságírói fogásoktól bıvelkedı cikkeire 
hagyatkozik. Ezen a helyzeten remélhetıleg munkánk enyhít, legalábbis megpróbálja az 
ismereteket bıvíteni a felhasznált idegen nyelvő szakirodalmak feldolgozásával és 
bemutatásával.  

Szándékunk 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 az integrációs földrajz adta szemléleti keretek 
segítségével. 

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), mely tapasztalatok hozzásegítik ahhoz, hogy valóban hiteles képet 
adjon, úgymond „elsı kézbıl”, a vizsgált területrıl, a teljesség és a tudományosság igényét 
sem tévesztve szem elıl. 

 
II.  Hipotézisek  
 

Kutatásom eredményeinek vonatkozásában elızetesen a következı hipotéziseket 
fogalmaztam meg: 

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 ez idáig, 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 
vizsgált idıszakban.  

b. Ennek ellenére, meggyızıdésem szerint a kutatásaim eredménye alapján látható 
lesz, hogy a MERCOSUR-nak stabilizáló (gazdasági, kereskedelmi, politikai) szerepe van a 
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térségben. Feltételezem, hogy kutatásom eredményei 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. 

 
 
III.  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 jellemezhetık a MERCOSUR Latin-Amerika más gazdasági integrációival és az 

ALCA-val kibontakozó kapcsolatai? 
 

 
IV.  Módszerek 

 
Munkám során elemeztem a témával kapcsolatban megjelent korábbi kutatásokat és 

publikációkat. Ezek között elsırendő 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 szolgáltattak egyes 
specifikus kérdésekben is.  

A hazai kutatók közül KÁDÁR Béla és INOTAI András kutatásait tekintettem át 
alaposabban. İk azok, akik Latin-Amerika több országában is jártak, és ismerik az ott zajló 
folyamatokat.  

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 egészen új információt adtak az 
adott országokról és szubkontinensrıl. Az egyhangúság elkerülése érdekében az USA 
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statisztikai bázisából is merítettem. Használtam és feldolgoztam a CIA latin-amerikai 
országokra vonatkozó adatbázisát.  

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 felmerülı és 
rendelkezésre álló forrásmunkák közül spanyol nyelven a legkomplexebb 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 
a végsı eredmények vonatkozásában jórészt 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. Az elemzések rendelkezésre állnak kutatók, egyetemek, vagy más társadalmi 
szervezetek számára is a központ Buenos Aires-i könyvtárában, vagy annak hivatalos 
honlapján.  

Segítették a munkámat és adatokat, információkat győjtöttek számomra a korábbi „alma 
mater”, a bogotái Javeriana Egyetem munkatársai is, akik éveken keresztül küldték számomra 
az egyetem könyvtárában megjelent MERCOSUR-ral kapcsolatos legfrissebb publikációkat 
úgy nyomtatott, mint digitális formátumban. 

 
V. Eredmények 
 

1. Új regionalizmusok Latin-Amerikában 
 

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. 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.  

A latin-amerikai új regionális folyamatok sok esetben a már évtizedekkel korábban 
megalakult gazdasági regionális folyamatok újragondolását jelentették, noha bizonyos 
esetekben, mint például a MERCOSUR születésével teljesen új, korábban nem létezı 
integrációk kialakulását is eredményezték.   

Az 1982-es adósságválság egyértelmővé tette az importhelyettesítı gazdasági modell végét 
úgy nemzeti, mint nemzetközi téren. 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 exportorientált termelés, 
ami az adósságtörlesztés egyik eszköze volt. Amint azt a késıbbiekben látni fogjuk, ez sem 
adott minden szempontból kielégítı választ a felmerülı kérdésekre, különösen és elsısorban 
az adósságterheket viselı országok számára.  

A fenti változásokkal karöltve az 1980-as évek közepétıl Latin-Amerika országai között új 
típusú integrációs folyamatok kibontakozásának lehetünk tanúi. Ez az idıszak egyrészt a 
GATT és a WTO szabad kereskedelmet multilaterális síkon elımozdítani szándékozó 
törekvéseinek eredménytelenségére adott, nemzetközi régiók szintjén megjelenı válaszként, 
másrészt, a protekcionista gazdaságpolitikák talaján született "nemzetközi regionális 
protekcionizmusok" elégtelenségének elismeréseként értelmezhetı. Ugyanakkor, a 
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hidegháború vége – ami a latin-amerikai országok közötti kapcsolatok enyhülését hozta 
magával, s általa a diplomáciai, a gazdasági és a kereskedelmi közeledés feltételei váltak 
lehetıvé számukra – jelentette azt a globális kontextust, ahol az új típusú integrációs 
folyamatok elindulhattak.  

Ebben a nemzetközi helyzetben, a MERCOSUR késıbbi születését elırevetítı 1985-ös 
argentin-brazil megegyezés aláírása után (BOUZAS, 2005; ROSAS, 2001), több korábbi 
nemzetközi regionális integrációs folyamat született újjá, illetve valósított meg belsı 
reformokat. Köztük megemlíthetı a PA (Andok Paktum), ami 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. Az 1990-es évek 
változásainak szele elérte a Közép-Amerika Közös Piacot is. 

A kedvezményes vámövezeteket létrehozó nemzetközi 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 az amerikai kettıs kontinensen belüli gazdasági instabilitást és 
erıegyensúly eltolódást. Másrészt, az újonnan alakuló kedvezményes gazdasági övezetek 
továbbra is magukban hordozták az önellentmondást: nyitást hirdettek, ugyanakkor egyoldalú 
engedményeket adtak azoknak az országoknak, amelyek nem vettek részt abban tagként. Így a 
harmadik országgal szembeni diszkrimináció továbbra is meghatározó tényezı maradt. 
Összességében ezek a politikák tovább erısítették a latin-amerikai országok alávetett 
pozícióját a nemzetközi pénzügyi központokkal szemben. A nemzetközi regionális piacot a 
fejlett országok pénzügyi és kereskedelmi expanziós területükévé változtatták. Így tovább 
erısödött a világgazdaság rétegzıdése, a TRIÁD meghatározó szerepvállalásával (TÓTH, 
2002).   

Ebben a nemzetközi rendszerben bontakoztak ki Latin-Amerikában az új regionalizmusok, 
köztük jelenleg a legfontosabb, és a sort elindító, valamint értekezésünk tárgyát képezı 
MERCOSUR is. 

 
2. A MERCOSUR kibontakozásának négy szakasza   

  
Az utóbbi két évtizedben a Déli Közös Piac (MERCOSUR), az észak-amerikai 

NAFTA (Észak–Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) mellett az amerikai kettıs 
kontinens másik meghatározó 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. 
 
A MERCOSUR története az elemzett forrásmunkák alapján négy szakaszra tagolható: 
 

a. Elızmények (1985-1991) 
 
A MERCOSUR születésének közvetlen elızményét az Argentína és Brazília között aláírt 

1985-ös Iguazú Akta jelentette, melyben a két dél-amerikai nagyhatalom egy gazdasági 
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kooperációs keretegyezményben állapodott meg. Az Aktát José Sarney és Raúl Alfonsín 
államelnökök írták alá. 1985-tıl megkezdıdött egy politikai szintő közeledés is a PICAB-on 
(Argentin – Brazil Kooperációs és Integrációs Program) keresztül. Majd 1988-ban Argentína 
és Brazília megkötötte a TICD-et (Fejlıdés, Kooperáció és Integráció Egyezmény), ami 
céljául tőzte ki a következı tíz év során minden vám és nem vámjellegő akadály eltávolítását, 
vagyis egy szabad kereskedelmi övezet létrehozását. Majd a második szakaszban egy 
Binacionális Közös Piac (javak, szolgáltatások szabad áramlása; a vám-, a fiskális-, a 
pénzváltási-, a mezıgazdasági-, az ipar-, valamint a pénzpolitikák koordinációja, többek 
között) megvalósítását tőzte ki célul. Az integráció kezdeti szakaszának 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.  

 
b.  Az „aranykorszak” (1991-1998) 
 
A MERCOSUR tulajdonképpeni születése 1991-re tehetı, az ALADI 

„esernyıegyezmény” (ROSAS, 2001) keretein belül aláírt Asuncióni Egyezménnyel, 
amelyhez Uruguay és Paraguay is csatlakozott. A korábbi szektoronkénti, lépésrıl lépésre 
történı nyitás metodológiáját azonban felváltotta a neoliberális kereskedelmi „nyitási”, 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 célok megfeleltek a Washingtoni Konszenzus által megfogalmazott 
tíz pontnak (GENEYRO-VÁZQUEZ, 2007), amelyet a tagországok 1995-ig szándékoztak 
megvalósítani a nem vám jellegő korlátozások eltörlésével és a Kereskedelmi Nyitási 
Programban található termékek védelmével. A kereskedelmi tarifák eltörlése és a közös külsı 
vám megvalósítása részben sikerült a tervezett évre, vagyis 1995-re. A közös külsı vám az 
import termékek 85%-át foglalta magába.  

 
c. A krízis idıszaka (1999-2002) 
 
1999-tıl gazdasági visszaesést figyelhettünk meg a MERCOSUR-ban, amely a 2001/2002-

es argentin pénzügyi összeomlásban érte el a mélypontját. Ezzel egy új korszak kezdıdött az 
integrációs folyamat történetében. Nyilvánvalóvá vált, hogy az 1990-es évek neoliberális 
integrációs modellje – aminek tulajdonképpen a MERCOSUR 1991-es születése is 
köszönhetı volt – csıdöt mondott. Az elızetes várakozásokkal ellentétben a „brazil-argentin 
tengelyen” nyugvó MERCOSUR nem az „egymást kiegészítı”, hanem az egymással versengı 
integrációs gyakorlatot erısítette tovább (egészen konkrétan a következı szektorokban: 
élelmiszeripar, autógyártás, cipıgyártás, faipar, hogy csak néhányat említsünk). A válság 
kirobbanásától kezdve éveken keresztül a felbomlás veszélye fenyegette a szervezetet 
(RAPOPORT -MUSACCHIO, 2006). 

 
 

d. 2003 után: reformok, politikai szövetség erısödése és Venezuela tagsága 
 

A krízis tapasztalata újfent a korábbi „cepalista”, befelé forduló importhelyettesítı modell 
alkalmazásának helyezte elıtérbe, már mint új-desarrollista elmélet néven (GRATIUS, 
2008).  
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Továbbá 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.  

 „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 erısítsék meg az 
integrációt kereskedelmi és politikai szempontból, valamint új tagok belépése által.” 
(GENEYRO– VÁZQUEZ, 2007, p. 40.)  

Másrészt, Venezuela 2006-os belépése tovább növelte a blokk nemzetközi súlyát, valamint 
az integrációs folyamaton belüli politikai és energetikai szempontok erısödését.  

 
 

1. ábra: A MERCOSUR tagországok (feketével) és a társult országok 2009-ben; valamint 
Mexikó, mint megfigyelı ország. (Szerk.: Molnár G.-Kálmán L.) 

 

 
 

3. A MERCOSUR tagországok közötti kereskedelem (2002-2008) összegzése 

Kutatásomban 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%-a volt. 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 
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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, az egész világgal folytatott 
kereskedelem pedig 518.747 millió US $ volt.  

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) 
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 ez az arány 10-90% (UNITED NATIONS, 
2009). Ezek az arányszámok az adott integráció fokát szemléltetik. A MERCOSUR a világ 
más integrációihoz viszonyítva közepes értékekkel bír. 

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 pont az ipari termékek, ezen belül a személyautók, és 
alkatrészek kereskedelme jelentette. A válság olyannyira elmélyült, hogy a MERCOSUR 
felbomlása is állandó veszélyként volt jelen a válság alatt és az azt követı években 
(RAPOPORT – MUSACCHIO, 2006). 
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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 kedvezett a kis tagországok egymással 
és a MERCOSUR tagországokkal kibontakozó kereskedelmi lehetıségeinek 2002-2008 
között.  

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). 2005-ben azonban az elızı évi 
kıolajexport a 136-szorosára emelkedett, majd 2006-tól újból a korábbi évek szintje közelébe 
süllyedt a fekete arany exportja. 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. 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. 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, 
Venezuela az adott kereskedelmi szempontokat alapul véve szintén a MERCOSUR vesztes 
tagországai közé tartozik az elemzett idıszakban.  

 
4. A MERCOSUR amerikai kontinensen belüli kapcsolatainak összegzése 

 
4.1. MERCOSUR – CAN (Andok Közösség) 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 
kontinens országai közé soroljuk, akkor 13) 9-et foglal magába. Ezeknek a lakosságszáma 
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350 millió fı. A két blokk közötti együttmőködés gyümölcseit jelentik egyrészt a 
szabadkereskedelmi övezet, másrészt a politikai párbeszéd kibontakozása, amelyek kölcsönös 
társulást jelentenek a két szervezet tagországai számára.  

A MERCOSUR – CAN szabadkereskedelmi övezet megvalósítása az 1998-ban 
létrehozott MERCOSUR – CAN Szabadkereskedelmi Keretegyezmény aláírásával vette 
kezdetét. Az elsı szakaszban egy fix vámtarifa kedvezményrıl szóló egyezményt hoztak létre, 
majd a második szakaszban megvalósították magát a szabadkereskedelmi egyezményt. A 
tagországok 2002 decemberében Brazília városban aláírták azt a Gazdasági Kiegészítı 
Egyezményt, amellyel újra megerısítették a 2003. december 31-ig létrehozandó 
szabadkereskedelmi zóna megvalósítását. Ez az egyezmény volt az elsı a világon, amelyet 
gazdasági blokkok között írtak alá. A vámok és a nem vám jellegő akadályok eltörlésén túl a 
jövıben megvalósítandó tervként szerepelt a kereskedelem liberalizálásán kívül az 
infrastruktúrák integrációja, ami által a két blokk országai közötti piaci integrációt, és a 
tudományos és technológiai együttmőködést szándékoztak stabillá tenni és még inkább 
elımozdítani.  

2007 januárjában Bolívia felvételét kérte a MERCOSUR-ba, de pár nappal a kérelem 
bejelentése után számos kritika érte a kormányzatot, megkérdıjelezvén annak demokratikus 
voltát és kellı szakmai megalapozottságát (CARIAGA, 2007). Bolívia belépése a 
MERCOSUR-ba új lehetıségeket nyithat az Argentínával és Brazíliával kibontakozó 
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok terén.  

Peru 2006 óta stratégia partnerként kezeli Brazíliát. Brazília a negyedik legnagyobb 
befektetı az USA, az EU és Chile után Peruban. 2006–ban építették meg 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. 

Az 1. táblázat részleteiben mutatja be 1998-2007 között egy-egy Andok ország 
részvételét a MERCOSUR-ral kibontakozó kereskedelmi kapcsolatokban (millió dollárban)  

 

1. táblázat. A CAN egyes tagországainak kereskedelme és összes kereskedelme a 
MERCOSUR-ral (millió USD $). 

Adatforrás: Andok Közösség, Általános Titkárság, Statisztikai Hivatal, 2008. 

Ország/Év 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 

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 a 
CAN tagországok és a MERCOSUR között. 

Ha a kereskedelmi egyenleg szempontjából vizsgáljuk meg a rendelkezésünkre álló 



 12 

adatokat, akkor megállapíthatjuk, 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.   

 
4.2. MERCOSUR – Chile kereskedelmi kapcsolatok 

 
 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-
ból érkezı áruk vonatkozásában is, ami azt jelenti, hogy mindkét fél számára jelentıs részben 
vámtarifamentes kereskedelem valósult meg.  

2007-ben a MERCOSUR-ba érkezı chilei export 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% - 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 két kisebb tagországgal szemben.    

A fentiekbıl következıen az adott évben, az összes Chile - MERCOSUR 
kereskedelmi forgalom 13.609 millió US $ volt, aminek 95%-a a két nagyobb tagországgal 
zajlott. Az egész chilei külkereskedelem 12%-a realizálódott a MERCOSUR tagországokkal. 
A rendelkezésünkre álló adatok elemzése során nem tekinthetünk el attól a ténytıl sem, hogy 
a korábbi évekhez viszonyítva úgy az exportban, mint az importban bıvülés figyelhetı meg, 
noha Chile kereskedelmi egyenlegének deficitje évek óta négy- és hétezer millió US $ között 
ingadozik. 

A MERCOSUR-ral folytatott kétoldalú kereskedelem egyenlege vonatkozásában 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.  

Az exporttermékek vonatkozásában tehát elmondható, hogy Chile legfontosabb 
exporttermékei a bányászat szektorból kerülnek ki, közel 60%-os részesedéssel, amelybıl 
2007-ben és 2008-ban több mint 50% a réz részesedése. 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 
elsısorban a gyümölcsféléket érdemes megemlítenünk. 

A MERCOSUR-ból származó chilei import nagy részét (60%) kıolaj, földgáz, más 
üzemanyagok és kenıolajok teszik ki, amelyeket Brazíliából és Argentínából vásárolnak. 
Ezek ára nagymértékben függ a világpiaci ár ingadozásától. Másrészt a fogyasztási cikkek 
teszik ki a szomszédos blokkból származó chilei import egyharmadát. Az utóbbi években 
óriási lendülettel fejlıdik ezeknek a termékeknek az importja: 2007-ben az elızı évinek 
duplájával, majd 2008-ban 37%-al nıtt az importban regisztrált arányuk, mely tényben a 
chilei belpolitika külgazdasági visszhangja érzékelhetı.   
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2008. júniusában aláírták a MERCOSUR és Chile között a Szolgáltatások 
Kereskedelmi Egyezménye (ACE 35-ös egyezmény) dokumentumot. Ennek aktualitása abból 
is lemérhetı, hogy 1990-2008 között Chile több mint 23 milliárd US $-t fektetett be a 
MERCOSUR országaiba, amelynek 41%-a a szolgáltató szektorba érkezett. Ebben az évben 
(2008) határozták el, hogy Chile vámszabad területeirıl érkezı árui, amelyek eleget tesznek 
az ACE 35-ös egyezmény származási normáinak, vámcsökkentésben részesüljenek.   

 
4.3. MERCOSUR – UNASUR kapcsolatok 

 
Dél-Amerika országainak összesített exportja 1994-2004 között 

megháromszorozódott. 2005-ben 305 milliárd US $ volt, amibıl 45 milliárd bonyolódott Dél-
Amerika országai között. A kontinens országainak fı export célterületei a NAFTA (Észak – 
Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) és az EU (Európai Unió) voltak.  

A dél-amerikai országok 2000-es brazíliai találkozójának történelmi jelentısége abban 
állt, hogy megszületett a Dél-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet (ALCSA) ötlete, a 
NAFTA/ALCA ellensúlyozására, a CAN, a MERCOSUR, Chile, Guyana és Suriname 
részvételével.  

Az UNASUR-ban (Dél-amerikai Nemzetek Uniója) érintett országok célul tőzték ki a 
szabad kereskedelem megvalósítását, a „nyitott regionalizmus” jegyében. Ezt a CEPAL (Az 
ENSZ Latin-Amerikai és a Karib térségi Gazdasági Bizottsága) is támogatta, mint elsısorban 
kereskedelmi folyamatot. A brazíliai 2000. évi találkozó  közleményében különös hangsúlyt 
helyeztek az infrastruktúra kérdésének, vagyis az IIRSA tengelyeknek, amellyel az országok 
közötti határokat nem mint elhatároló tényezıket, hanem mint az egység lehetıségét 
tekintették. Ugyanakkor, a világtengerekre való kijutást inkább más kontinensek felé irányuló 
export-út lehetıségeként vették figyelembe, mint a dél-amerikai országok közötti integráció 
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 idılegesen – a hagyományosnak mondható Latin-Amerikán belüli 
rivalizálását Mexikóval.   

Az ezredfordulón a dél-amerikai integrációs folyamat helyett azonban a legtöbb dél-
amerikai ország az ALCA-ra összpontosított. 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 
nyitásra szánták el magukat. Az IIRSA és a „béke övezet” tervek továbbra is érvényesnek 
tőntek, de a korábban körvonalazott Dél-Amerikai Egyesült Államok megvalósításának 
lendülete lassulni látszott.  

Az IIRSA financiális szempontból a BID (Interamerika Fejlesztési Bank) és a BM (Világ 
Bank) közremőködésére támaszkodott. Késıbb, a dél-amerikai integráció anyagi hátterében 
jelentıs tényezıként jelent meg a CAF (Andok- térségi Fejlesztési Együttmőködés, 1968-ban 
alapították, 17 tagországgal) 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-ben alapították, a MERCOSUR alapító 
országok és Bolívia) szervezet is.  

2004 decemberében a dél-amerikai országok cuscoi találkozója kevés konkrét 
kezdeményezést tartalmazott, mégis egy új idıszak kezdetét jelentette a dél-amerikai 
integráció történetében, hiszen ettıl kezdve beszélünk a Dél-Amerikai Nemzetek 
Közösségérıl. Itt kezdıdött meg egy nagy dél-amerikai közösség építése, a konkrétumok 
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hiánya ellenére, ami úgy a CAN, mint a MERCOSUR belsı problémáit, egy nagy dél-
amerikai unió víziójával próbálta áthidalni.  

Az elsı CSN (Dél-Amerikai Nemzetek Közössége) csúcstalálkozót 2005-ben 
Brazíliában rendezték meg. A tárgyalt prioritások között különös hangsúlyt kapott a 
társadalmi kohézió és a társadalmi igazságosság témája, illetve a CSN pozitívumainak 
(munkahelyteremtés, jobb életminıség, javak igazságosabb elosztása stb.) kiemelése 
(MELLADO, 2007). 

Fontos lenne megvalósítani a szociális és a környezetvédelmi szempontok erısítését, 
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). 

Összességében elmondhatjuk, hogy a MERCOSUR és a CAN jelentik az UNASUR 
alapját, ami a politikai irányultságon túl, a szervezet kereskedelmi-gazdasági szempontjait is 
erısíti. Ezért, annak sikere elsısorban a két blokk közötti kapcsolat eredményeitıl függ (lásd. 
4.1.).  
 

4.4. MERCOSUR – Mexikó kapcsolatok 
 

1995-ben Mexikó 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 újratárgyalják és meghosszabbítsák. 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) szerint a következı célkitőzéseket fogalmazta 
meg:  

 
1. Szabadkereskedelmi övezet megvalósítása a MERCOSUR és Mexikó között.  
2. A gazdaság szereplıi számára egy olyan jogi keret lefektetését, amely biztonságot és 

átláthatóságot biztosít számukra. 
3. A kölcsönös befektetések elımozdítása. 
4. Gazdasági kooperáció létesítése.  
 
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 vonatkozásában is 
hasonlóságokat fedezhetünk fel, ami szintén megnehezíti a két fél számára, hogy egymás 
piacain sikereket érjenek el. Különösen éles érdekellentétek feszülnek a mexikói export 
kapcsán Mexikó és Brazília között, valamint az argentin mezıgazdasági termékek kapcsán 
Argentína és Mexikó között.  

Mexikó exportja a MERCOSUR-ba 1994-2008 között több mint tízszeresére 
növekedett. 2008-ra Mexikó második legfontosabb export partnere a MERCOSUR 
tagországok közül Venezuela volt 2.313,9 millió US $-ral,  ami az összes MERCOSUR-ba 
irányuló exportnak közel 30%-át jelentette. Nem elhanyagolandó a Brazíliába irányuló export 
tetemes elırelépése sem 2005-2008 között, ami közel négyszeresére növekedett az adott 
idıszakban. Harmadsorban, az Argentínába érkezı mexikói export is megduplázódott, ami 
által jóval az egymilliárd dolláros határ fölé került (1.318,8 millió US $). 2008-ban 
Mexikóból a MERCOSUR-ba érkezı export már az összes mexikói exportnak közel 2,5%-át 
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jelentette. A MERCOSUR tagországok %-os arányban történı részvételét a 2. ábra 
szemlélteti: 
 

2. 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 import volumene 1994-2008 között közel ötszörösére nıtt, noha 1994/1995 között 
több mint 50%-os csökkenés volt tapasztalható a „Tequila-hatás” (pénzügyi válság) miatt. Az 
exporthoz hasonlóan az import volumen rangsorát tekintve is a Brazília az elsı, messze a 
többi tagország elıtt (5.191,2 millió US dollárral 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, alig fél százalékkal 
emelkedett (2,5%-ra).   

Ha a MERCOSUR tagországok %-os arányban történı részvételét tesszük vizsgálat 
tárgyává, akkor a 2008-as adatok alapján a következı – meglepınek egyáltalán nem 
mondható – képet kapjuk, amelyet a 3. ábra személtet: 
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3. 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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A Mexikó - MERCOSUR között kibontakozó kereskedelem volumene az 1995-ös évtıl 
eltekintve folyamatos növekedést mutat, különös tekintettel a 2000 utáni idıszakra. Az 
ezredfordulón regisztrált kereskedelem volumene 2008-ra közel az ötszörösére emelkedett. 
Ebben az évben Mexikó fı kereskedelmi partnere a MERCOSUR tagországok közül Brazília 
(8562,4 millió US $). Ezt követi Venezuela (3082,6 millió US $), valamint Argentína (2755,8 
millió US $).   
 

4.5. MERCOSUR – ALCA (Amerikai Szabadkereskedelmi Terület) kapcsolatok  
 

A „kétfokozatú” ALCA-val (2003) 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 kétoldalú és többoldalú egyezmények létrehozása, amelyek kiegészítı 
kötelezettségeket és nyereségeket tartalmaznak az eltérı fejlettségő és lehetıségekkel bíró 
országok számára. Mindez egy új iránykeresést jelentett a WTO-n belül felmerülı „érzékeny” 
kérdések kapcsán is. Az USA célja volt a kereskedelem versenyszellemben történı 
liberalizálása azokkal az országokkal, amelyek késznek mutatkoztak, hogy megfizessék az 
USA piacára történı bejutás költségeit. A legnagyobb gazdaságú amerikai ország ezért 
változtatta meg a kezdeti általános ALCA tervet egy többlépcsıs tárgyalási rendszerre, és 
próbálja újra erısíteni a két-, és többoldalú kapcsolatait. 

2005 végén Argentínában (Mar del Plata) az USA által elımozdított szabályok szerint 
megvalósítandó ALCA végérvényesen kudarcot vallott: a MERCOSUR tagországok számos 
pontot nem fogadtak el az USA által megfogalmazott tervezetbıl (pl. a mezıgazdasági 
támogatásokra vonatkozó részek, vagy az állami felvásárlások formájának változtatását), 
Venezuela még keményebb kritikát fogalmazott meg az ALCA vonatkozásában. Végül a négy 
tagország és Venezuela együttesen utasították el az ALCA tervezetét, noha számos dél-
amerikai ország elfogadta a szabad kereskedelem konvencionális felfogását, mint Chile, 
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Kolumbia és Peru. 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 néhány országának 
külkereskedelmi gyakorlatában.  

Nem sikerült megvalósítania a „kétfokozatú” ALCA-t sem. Az USA által elımozdított 
új egyezmények olyan irányú tendenciát erısítettek, amely nyomást gyakorolt Brazília 
ALCA-n belüli helyzetére, és ez visszhangra talált a MERCOSUR-on belüli gazdasági és 
politikai szektorokban is. A MERCOSUR tagországok megakadályozták, hogy a fejlett észak-
amerikai országok rájuk kényszerítsék költséges szabályaikat a befektetések vagy a közszférát 
érintı versenyalkudozások kapcsán. Ezzel az észak-dél között kialakult aszimmetrikus 
kapcsolatok mélyülését fékezték.  

Az észak – dél közötti kedvezményes egyezményeket az ”északi” gazdasági szakemberek  
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. 

 
Brazília az ALCA-n keresztül is keresi a jobb feltételeket ahhoz, hogy terményeit és 

termékeit az USA piacára jutassa, különösen azokat, amelyek korlátozásokat szenvedtek.  
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. 

Brazília és Argentína nem ellenzik teljes egészében az ALCA-t, de hangsúlyozzák, 
hogy a keretein belül valódi szabad kereskedelmet szükséges megvalósítani, valamint az 
USA-nak fel kell hagynia a mezıgazdaság állami támogatásával, hogy a MERCOSUR 
mezıgazdasági terményei versenyképessé válhassanak az észak-amerikai országban. Az 
ALCA megvalósulásával a MERCOSUR országaiba kevesebb közvetlen befektetés érkezne, 
valamint a tagországok közötti áruforgalom is csökkenne, ugyanis bizonyos USA termékek 
sokkal jobb versenyfeltételekkel  tudnának részt venni a MERCOSUR piacán, mint a 
tagországok termékei. Különösen a brazil-argentin kereskedelmi tengelyt érintené negatívan 
az ALCA életbelépése.  

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, az 
össztermelésnek a 71%-át az USA adná, amibıl egyszerően következtethetünk arra, hogy 
ennek a szuperhatalomnak az érdekei húzódnak meg az egységesülés terve mögött (ezzel 
kapcsolatban lásd: monroeizmus elméletét). Célja egyrészt gyors export lehetıségeket nyitni 
saját áruinak, másrészt, a befektetések ösztönzésének elımozdítása. Ebbıl következik, hogy a 
megvalósuló kereskedelmi zónán belül nem lehet kiegyensúlyozott fejlıdés, hiszen a 
fogyasztói kapacitások sem kiegyensúlyozottak az egyes tagországok között. Ilyeténképpen, 
az ALCA nem lenne más, mint az USA „egy újabb elıretolt figurája a világgazdaság 
sakktábláján”, amivel újabb elınyöket szeretne szerezni Latin-Amerikában a TRIÁD többi 
szereplıjével szemben. 
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RAPOPORT–MUSACCHIO (2006) szerint a MERCOSUR országainak – a 
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 (USA) provinciájává” válnak. Az ALCA-
ra való utalás nyilvánvaló. 
 

4.6. MERCOSUR párbeszéd Közép-Amerikával és a Karib-térséggel 
 

4.6.1.  Közép-Amerika    
 
2004 folyamán két alkalommal találkoztak a blokkok külügyminiszterei. A 

MERCOSUR – SICA (Közép-Amerikai Integrációs Rendszer) közötti elsı tárgyaláson a 
külügyminiszterek abban egyeztek meg, hogy a két szervezet közötti gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat szorosabbra főzik, valamint a régi tradíciókon alapuló baráti 
kapcsolatokat tovább mélyítik. A MERCOSUR delegációja javaslatot tett a tárgyalások 
mielıbbi elkezdésére azzal a végsı céllal, hogy egy szabadkereskedelmi zónát valósítsanak 
meg a felek között. 

Panama még 2005-ben megerısítette két szándékát, hogy szabadkereskedelmi 
egyezményt kössön a MERCOSUR-ral, és hogy elnyerje a társult tagország státuszt.  

Négy év elteltével, 2009-ben továbbra is egy lehetséges megvalósítandó projektként 
létezett 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. Konkrét lépések azonban továbbra sem 
történtek e téren. 
 

4.6.2. Karib-térség 
 
A MERCOSUR tagországok minisztereinek elsı összejövetele a Karib Közösség 

(CARICOM) képviselıivel 2004. decemberben valósult meg a politikai és a 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. 

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. A 
CARICOM és a MERCOSUR megegyeztek abban, hogy az „érzékeny termékek” 
kedvezményes elbírálás alá fognak esni mindkét fél részérıl.  

Még 2005. februárban, a CARICOM XVI. 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 közeledése.  
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5. Összegzés 
 

Munkám végén röviden a következı pontokban összegezem 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 kérdése. 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 - a MERCOSUR Strukturális Konvergencia Alapja). Ebbıl azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy noha az elmúlt évtizedekben 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 államai közötti 
kapcsolatokat. Így, második hipotézisem (b.) csak részben helytálló. A MERCOSUR 
gazdasági stabilizáló szerepe a térség országai között részlegesnek mondható.  

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 arányszámok megerısítik munkám 
elején olvasható hipotézisek közül az a. pontban megfogalmazottakat, vagyis 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%, a világ más 
országaival folytatott kereskedelem 86,5%). 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. Különösen az EU, mint „modell értékő” integráció 
jellemezhetı kiemelkedıen magas arányszámokkal, hiszen összes kereskedelmének 68%-a 
zajlik a 27 tagország között és csak 32%-a a világ más részeivel.  

Ezek az arányszámok messzemenıen mutatják az adott 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 mértéket mutató megbízható adatokat. Jelenleg, ebbıl a 
szempontból a MERCOSUR tagországok között kibontakozó alig 15%-os kereskedelem 
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aránya azt a véleményt erısíti – az Asuncióni Egyezmény aláírása után 18 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 
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 hatása, 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. 

Ezzel a lényegi változással hipotéziseim közül a c. és a d. pontokban olvasható 
feltételezések beigazolódni látszanak. Egyrészt, a latin-amerikai gazdasági integrációs tér 
„szőkülése” Dél-Amerikára, 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 ezt a 
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) 
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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 hatású 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 
12.773 835 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 
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: vagyis mőködésképtelen. Ennek ellenére a térség országai közötti részleges integráció 
mindenképp elképzelhetı, amiben az általunk is részletesen elemzett MERCOSUR 
meghatározó jelentıségő szereplıként jöhet 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, sikertelenül. 
Szkepticizmusom azonban nem jelent teljes pesszimizmust, hiszen éppen a kutatásommal 
bemutatott MERCOSUR jelenthet egy újabb lépést a megvalósulás felé, az UNASUR-on 
keresztül.  
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