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Lehetőség vagy vesszőfutás?

A jelen tanulmány célja, hogy mexikói nézőpontból áttekintse az amerikai el-
nökválasztás előzményeit, eredményét, illetve Trump elnökségének várható 
hatásait Mexikó számára. Az elemzés központi szereplője Donald Trump, az 

Amerikai Egyesült Államok leendő 45. elnöke, akinek a kampányát és kormányának 
feltételezhető intézkedéseit veszem górcső alá a déli szomszéd szemszögéből.

A tanulmány Trump elnökválasztási kampányának a Mexikót, az amerikai–
mexikói kapcsolatokat, valamint a spanyol ajkú, mexikói kisebbséget, a latinókat 
érintő üzeneteinek rövid áttekintésével, majd az azokra adott mexikói válaszok, ál-
láspontok bemutatásával kezdődik. Ezt követően részletesen ismertetem Trump 
megválasztásának a mexikói politikában és médiában kiváltott visszhangját. Ennek 
során kitérek a várható gazdasági hatásokra, valamint a mexikói belpolitika egyes 
meghatározó szereplőinek az álláspontjára.

Végezetül megismerkedünk Trump kabinetjének a mexikói szempontból meg-
határozó tagjaival, az új republikánus kormány várható intézkedéseivel és azoknak 
a Mexikó szempontjából fontos lehetséges következményeivel.

„Violadores y criminales”1

Donald Trump a korábbi elnökválasztási kampányok tematikájától eltérően 
már a republikánus jelöltségért folyó versenyben történő indulásának a be-
jelentésekor kampánytémává, választási hadjárata egyik központi elemévé 

tette Mexikót: bűnözőknek és erőszaktevőknek titulálta az Egyesült Államokban 
élő mexikóiakat. Az illegális migráció visszaszorítása érdekében azt ígérte, hogy 
győzelme esetén falat építtet az amerikai–mexikói határra, és kikelt az amerikai 
munkahelyek elvesztéséhez vezető szabadkereskedelmi egyezmények – közülük 
is leginkább az Észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (North American 
Free Trade Agreement, NAFTA) – ellen.

Az elnökválasztási kampány idején több korábbi, de ma is jelentős befolyással, 
hatással bíró mexikói politikus is aktív szerepet vállalt: Trump ellen és/vagy Hillary 
Clinton mellett álltak ki.2 Miguel Ángel Mancéra, Mexikóváros volt kormányzója és 
Marcelo Ebrard, aki korábban a fővárosi régió3 kormányzója volt, egyaránt a válasz-
tásokon való részvételre és a Clintonra történő szavazásra buzdította a spanyol ajkú 
1 „Erőszaktevők és bűnözők”. Donald Trump 2015. június 16-án, az elnökválasztáson való in-

dulásának bejelentésekor a mexikói bevándorlókat (nemi) erőszaktevőknek és bűnözőknek 
titulálta.

2 Milenio Digital, 2016 a.
3 Distrito Federal.
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közösség tagjait. Ebrard Trumpot a Mexikó jövőjére leselkedő veszélyként jellemez-
te.4 A leghangosabban Vicente Fox, Mexikó 2000–2006 közötti elnöke nyilvánult 
meg. Kritizálta Trumpot, és mexikói látogatása kapcsán nemkívánatosnak,5 sőt 
egyenesen idiótának nevezte őt. Fox politikai realitásérzékét mutatja azonban, hogy 
a választásokat követően – az eredmény ismeretében – már dicsérte Enrique Peña 
Nieto elnököt, amiért az meghívta Trumpot.6

Peña Nieto mexikói elnök az amerikai választási kampány eseményeivel kap-
csolatosan gyakorlatilag semmilyen véleményének nem adott hangot. Kivételt 
képezett ez alól a Donald Trumppal való 2016. augusztus végi találkozója, s az an-
nak kapcsán tett nyilatkozata. Nieto akkor világossá tette, hogy Mexikó nem fog 
fizetni a „falért”, bár elismerte, hogy az Egyesült Államoknak joga van annak meg-
építéséhez.7 Trump látogatását, illetve a meghívását bírálták a Nemzeti Akciópárt 
(Partido Acción Nacional, PAN) és a Demokratikus Forradalom Pártja (Partido de 
la Revolución Democrática, PRD) vezető politikusai is.8 Ők egyenesen Nieto elnök 
felfüggesztését indítványozták a Trumpnak szóló meghívás miatt.9 Egyes politoló-
gusok, elemzők is szükségtelennek, abszurdnak, sőt történelmi és politikai hibának 
nevezték azt.10

Bár Nieto a kampány során – érthető módon – nem kötelezte el magát egyik 
jelölt mellett sem, de a demokrata Barack Obamával meglévő kapcsolata, valamint 
Trump Mexikó-ellenes nyilatkozatai miatt nem kérdéses, hogy Hillary Clinton győ-
zelmét remélte.

„martes negro”11

Donald Trump 2016. november 8-i választási győzelmének a híre meglepte, 
sőt megdöbbentette a világ (liberális) közvéleményét, a nyíltan a demokra-
ta jelölt mellett állást foglaló, sőt kampányoló transzatlanti médiaelitet, az 

európai fősodrú (kormánypárti és ellenzéki, jobb- és baloldali) politikusok döntő 
többségét.

Martes negro, vagyis „fekete kedd”. Így tálalta szinte kivétel nélkül valamennyi 
mexikói napilap az amerikai elnökválasztás eredményét. Mexikót leforrázta Trump 
győzelme. Ez alatt pedig elsősorban nem is mexikói pesónak az eredmény hírére 

  4 Milenio Digital, 2016 b.
  5 Rappeport, 2016.
  6 Milenio Digital, 2016 c.
  7 Venegas, 2016 a.
  8 Pacheco, 2016.
  9 Arvizu, Morales, Zavala, 2016.
10 Ugalde, 2016.
11 „Fekete kedd”: 2016. november 8., az elnökválasztás napja. Egy 1845-ös törvény alapján négy-

évente, a november első hétfőjét követő napon választják meg az új amerikai elnököt.
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történő, több mint 12 százalékos gyengülésére12 gondolok, inkább arra, hogy – leg-
alábbis a nyilvánosság előtt – a mexikói politikai vezetés, a pártok, a gazdaság 
szereplői elképzelhetetlennek tartották Trump győzelmét. A lakosság többsége is 
ugyanígy vélekedett.

A választás éjszakáján a mexikói televíziós politikai kommentárok nem leplez-
ték a Trump győzelme miatt érzett csalódottságukat. Fontosnak tartották kiemelni, 
hogy akár megtartja a kampány során Mexikót illetően tett ígéreteit, akár nem, el-
nöksége mindenképp történelmi jelentőségű lesz a mexikóiak számára.

Az okok keresésekor a legfontosabbnak azt találták, hogy a Hillary Clintonra 
voksoló spanyol ajkú13 szavazók száma elmaradt a várakozásoktól, így az szintén 
hozzájárult Trump győzelméhez. Emellett, meglepő módon, Trump arányaiban több 
szavazatot kapott a latinóktól, mint Mitt Romney 2012-ben.14 Az, hogy a spanyol 
ajkú szavazók száma elmaradt az előzetesen prognosztizálttól, már rávilágított az 
elnökválasztás egyik legnagyobb tanulságára: a közvélemény-kutatások, politikai 
előrejelzések megbízhatatlannak bizonyultak. A másik fő tényezőként pedig azt 
lehetett kiemelni, hogy Trump nagyon hatékonyan és eredményesen használta a 
közösségi médiát,15 felismerve, hogy a televíziós politikai reklámok jelentősége nap-
jainkra másodlagossá vált.

Pedig mindkét tényező vonatkozásában voltak figyelmeztető jelek a mexikói po-
litikai elit, valamint a politológusok, politikai elemzők számára.

Ami a közösségi média használatát illeti, Jaime Rodríguez Calderónnak éppen 
annak újszerű alkalmazásával sikerült megnyernie a 2015-ös tartományi válasz-
tásokat Nuevo León tartományban. Ő – Trumphoz hasonlóan – olyan, a pártokon 
felüli, független jelöltként definiálta magát, aki képes megtörni a két nagy párt, az 
Intézményes Forradalmi Párt (Partido Revolucionario Institucional, PRI) és a PAN 
uralmát, illetve megszólítani a belőlük kiábrándult szavazókat.

Ami pedig a közvélemény-kutatások megbízhatóságát illeti, a 2015 júniusában 
tartott helyi (állami) szintű kormányzóválasztásokat megelőzően a mexikói közvé-
lemény-kutató intézetek a tizenkét államból kilencben a PRI jelöltjének a győzelmét 
prognosztizálták. Ezzel szemben végül a párt csupán ötnek a kormányzói posztját 
tudta megszerezni.16 Még korábban, a 2012-es elnökválasztás során is jelentős volt 
a mexikói felmérések tévedése (habár az a végeredményt nem befolyásolta): egy-
behangzóan 15-20 százalékpontos fölényt mutattak ki a mostani elnök, Enrique 
Peña Nieto javára, aki azonban végül kevesebb mint 7 százalékpontnyi különbség-
gel győzött.

12 Cheng, 2016.
13 Az angolban „latino” kisebbségnek hívott társadalmi csoportot az elemzésben „spanyol ajkú” 

vagy „hispán” kisebbségnek nevezem; a két kifejezést szinonimaként használom.
14 Krogstad, 2016.
15 Ugrósdy Márton: „Big data az amerikai elnökválasztási kampányokban” címen hamarosan 

megjelenő tanulmánya részletes betekintést ad a közösségi médiának és a big datának az el-
múlt időszak amerikai elnökválasztási kampányai során játszott szerepéről és jelentőségéről.

16 Vargas, 2015.
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A hazai előzmények fényében tehát lett volna alapja a visszafogottságnak, 
mégsem ezt lehetett tapasztalni. Az egyik legjelentősebb mexikói lap például a 
választások napján, november 8-án a következő fejléccel jelent meg: „Néhány óra 
múlva Hillary győzelme tényként kezelhető”.17

Trump győzelmének másnapján Nieto gratulált neki, azt hangsúlyozva, hogy a 
két ország viszonyában új, kihívásokkal teli fejezet kezdődik, amely azonban Mexikó 
számára lehetőségeket is hordoz magában.18

A mexikói külügyminiszter, Claudia Ruiz Massieu Salinas a nyilatkozatában 
kizárta, hogy az ország fizetne azért, hogy Trump betarthassa a választási ígére-
teit – ezzel egyértelműen a két ország közötti fal megépítésére utalt. José Antonio 
Meade pénzügyminiszter és Agustín Carstens, a jegybank kormányzója közös saj-
tótájékoztatót tartott, amelyen azt hangsúlyozták, hogy Trump megválasztásának 
nem lesznek azonnali hatásai a mexikói gazdaságra, középtávon azonban lehetnek 
kockázatok, hiszen a leendő amerikai elnök konkrét tervei nem ismertek.

A Trump megválasztását követően, 2016. november 19–20-án Limában rende-
zett APEC19-csúcson a NAFTA jövője kapcsán Nieto kijelentette, hogy az egyezményt 
„modernizálni és nem újratárgyalni” kell.20 Ez is jelzi, hogy Mexikónak nem érdeke 
az egyezmény radikális újraszabása, csupán annak finomhangolását tartaná kívá-
natosnak. Egy későbbi nyilatkozatában a mexikói elnök leszögezte, hogy a NAFTA 
újratárgyalása csak „win-win” alapon lehetséges, tehát a részt vevő országok mind-
egyikének nyernie kell rajta valamit.21

Nieto véleménye gyakorlatilag a kormányzó PRI álláspontjának is tekinthető. 
De Trump megválasztására természetesen reagáltak a legnagyobb ellenzéki pár-
tok is. A PAN egy konferenciasorozatot indított „Új kapcsolat Mexikó és az Egyesült 
Államok között” címmel, melynek célja a Trump-elnökség várható hatásainak az 
elemzése és a rájuk való felkészülési javaslatok megfogalmazása.22 A PRD viszont 
egy látványos, ám ellentmondásos politikai akcióval hívta fel magára a figyelmet, 
melynek során egy Trumpot formázó figurát baseballütővel vertek.23 Az akciót a PRI 
is elítélte.

A Morena24 nevű baloldali politikai formáció vezetője, Andrés Manuel López 
Obrador a választások éjszakáján kijelentette, hogy Trump győzelme általános-
ságban véve nem jelent nagy problémát, mivel Mexikó egy „szabad, független és 
szuverén” ország.25

Már a választást megelőzően is számos elemzés látott napvilágot azzal kapcso-
latosan, hogy milyen hatással lenne Trump elnöksége Mexikóra. Jelenleg az ország 

17 Brooks, 2016.
18 Paullier, 2016.
19 Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia–Pacific Economic Cooperation).
20 Sánchez, 2016.
21 Venegas, 2016 b.
22 La Jornada, 2016.
23 Excelsior, 2016.
24 Movimiento Regeneración Nacional.
25 Paullier, 2016.
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exportjának 80 százaléka az Egyesült Államokba irányul, míg az importjának több 
mint fele származik onnét.26 Az USA kivitelének mintegy 16 százaléka jut Mexikóra. 
Az Egyesült Államok közvetlen külföldi tőkebefektetése 2014-ben közel 108 milliárd 
dollár volt Mexikóban, míg az utóbbi 18 milliárd dollár befektetéssel rendelkezett az 
USA-ban.27

A Mexikói Nemzeti Bank számításai szerint Trump elnöksége növelné az inflációt 
az országban, így az tartósan meghaladná a 3 százalékot. Az IMEF28 gazdaságkuta-
tó intézet előrejelzése szerint a Trump várható intézkedései körüli bizonytalanságok 
miatt a GDP a 2016-os 1,9 százalékos növekedésről 1-1,7 százalék közé mérsék-
lődik, míg az infláció 3,4 százalékról várhatóan 3,8-4,2 százalékra nő. A mexikói 
valuta várható árfolyamát illetően az IMEF-prognózis a 21,1 peso/dollár árfolyamot 
is elképzelhetőnek tartja. Az elemzés azonban azt is kiemeli, hogy Trump elnöksége 
lehetőséget biztosít Mexikó gazdasági szerkezetének a megváltoztatására, főként a 
szolgáltatási szektor fejlesztésére, megerősítésére. Emellett a gyenge peso javítja 
az ország exportlehetőségeit, ami a remények szerint további befektetéseket vonz 
majd Mexikóba.29

Trump és Mexikó viszonyában egyetlen közelmúltbeli epizód érdemel még 
említést: 2016 decemberében Trump a floridai Miamiben találkozott Mexikó leg-
gazdagabb, a világ jelenleg negyedik legtehetősebb30 emberével, Carlos Slimmel. 
A találkozó létrejöttében Trump korábbi kampányfőnöke, a most washingtoni 
lobbicéget alapító Corey R. Lewandowski segédkezett. A megbeszélést követő 
Twitter-üzenetében Trump „nagyszerű fickónak” nevezte Slimet.31 A mexikói kom-
mentárok a találkozó kapcsán azt emelték ki, hogy Trump nem feltétlen híve a csak 
a hivatalos diplomáciai, politikai csatornákon keresztül történő kommunikációnak, 
és Mexikónak szóló üzenetét inkább informális egyeztetések során közli. Az sem 
mellékes, hogy a Trumppal szemben legellenségesebb napilap, a The New York 
Times fő részvényese maga Slim.

A két üzletembernek a találkozót követő, egymást kölcsönösen dicsérő szavaiból 
a mexikói elemzők azt a következtetést is levonták, hogy a kampányban használt 
durva szavak, sértések ellenére Trump racionális, és a kormányzása során várha-
tóan hideg fejjel, az amerikai érdekek szem előtt tartásával fog döntéseket hozni. 
A megbeszélést az elemzők összességében a két ország közötti újfajta „politikacsi-
nálás” első lépésének értékelik.32

26 United States Department of State, 2010.
27 United States Trade Representative, 2016.
28 Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
29 Albarrán, 2016.
30 Forbes, 2016.
31 Vogel, Dawsey, Arnsdorf, 2016.
32 Homs, 2016.
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„Hacer america grande otra Vez”33

Trump a megválasztását követően folyamatosan nevezte meg leendő kor-
mányának tagjait. Az alábbiakban a Trump által megnevezett kormányzati 
tisztségviselők közül azoknak a várható tevékenységét és intézkedéseit tekin-

tem át, akik Mexikó szempontjából a legfontosabbak lehetnek.

Rex Tillerson

Az Exxonnak a felkérés után leköszönt vezére a külügyminiszteri poszt váromá-
nyosa. Habár nem rendelkezik kormányzati vagy diplomáciai tapasztalattal, a 
világ legnagyobb olajtársaságának az elnökeként számos ország vezetőjével 

ápol szakmai, sőt baráti kapcsolatot.34 Igaz ugyan, hogy Tillersonnal összefüggés-
ben a mexikói elemzések is az oroszbarátságát emelik ki,35 de az Exxon befektetései 
révén Mexikóval is vannak kapcsolatai. Ugyanakkor a korábbi megnyilatkozásai va-
lóban kizárólag az energetika témakörében érintették az országot. 2012-ben még a 
NAFTA-n belüli együttműködés kiterjesztésének és elmélyítésének az ötletével állt 
elő: kijelentette, hogy a szervezet tagországainak energetikai uniót is létre kellene 
hozniuk, ezáltal biztosítva az észak-amerikai kontinens energiafüggetlenségét.36 
Ezzel – paradox módon – a Hillary Clinton kampányában hangsúlyozott energiafüg-
getlenség mellé állt. 2015-ben szintén dicsérte Mexikót a „történelmi reformokért”, 
melyeket az ország az energetikai szektor modernizálása érdekében tett.37

Összességében valószínűsíthető, hogy Tillerson külügyminiszterként Trump 
harcias retorikájának és az elnök által kialakítandó külpolitikának a végrehajtója 
lesz Mexikó vonatkozásában. Tillerson Oroszországgal, valamint a Közel-Kelet ál-
lamaival fenntartott kiváló kapcsolatai sokkal fontosabbak Trump számára, mint a 
Mexikóról vagy a NAFTA jövőjéről vallott nézetei.

Tillerson nem támogatja a NAFTA teljes felmondását, inkább az egyezmény 
újratárgyalásának a híve. Az egyeztetések során pedig az amerikai érdekeknek 
megfelelően további engedményeket, kedvezményeket (pl. olajipari megállapodás, 
energetikai unió megteremtése) kérhet Mexikótól.

33 Donald Trump angol kampányszlogenjének „Make America Great Again” [„Tegyük újra naggyá 
Amerikát!”] spanyol fordítása.

34 Az Exxonnak jelenleg 53 országban vannak érdekeltségei. ExxonMobil, 2017.
35 Matthews, 2016.
36 Angeles, 2016.
37 Tillerson, 2015.
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Jeff Sessions

Az igazságügy-miniszternek38 jelölt alabamai szenátor már 2016 februárjában 
– a felsőház tagjai közül elsőként – hivatalosan is támogatásáról biztosította 
Trumpot. A szenátus bevándorlással foglalkozó albizottságának39 elnökeként 

részt vett Trump kampányában, az illegális bevándorlást érintő keményvonalas 
álláspont és a kapcsolódó kommunikációs üzenetek kidolgozásában. Ezekben az 
üzenetekben központi szerepet kapott az illegális bevándorlók által elkövetett bűn-
cselekmények hangsúlyozása.40

A korábban rasszizmussal is vádolt Sessions a Trump terveiben szereplő „fal” 
lelkes támogatója. A National Review nevű konzervatív magazin által az „amnesztia 
legádázabb ellenfelének”41 titulált ultrakonzervatív szenátor ellenzi az azonos nemű-
ek házasságát, fellépne a marihuána legalizálása ellen,42 és a foglyokkal szembeni 
„nem humánus” (azaz kínzásos) kihallgatási technikák eltörlését szorgalmazó indít-
vány ellen szavazott.

A szenátusban már a kilencvenes években ellenezte, hogy az USA-ba legálisan 
érkezett, ám a hivatalos papírjaik lejárta után illegálisan az országban maradt kül-
földiek – döntően mexikóiak – lehetőséget kapjanak a további ott-tartózkodásra, 
illetve, hogy jogi lehetőség nyíljon az illegális státuszuk legálissá változtatására. Az 
elnökválasztási kampány során Sessions megvédte Trump muzulmánellenes kije-
lentéseit is.43

Sessions minisztersége alatt várhatóan nőni fog a kiutasításoknak az 
Obama-adminisztráció idején is már rekordot döntő száma,44 még ha ezt sokan 
a megnövekedett költségek miatt nehezen kivitelezhetőnek is tartják.45 Trump a 
CBS-nek november 13-án adott interjújában 2-3 millió, illegálisan az országban tar-
tózkodó bűnöző kiutasításáról beszélt.46 A valós szám azonban közelebb van a 
2 millióhoz: jelenleg 1,9 millió ún. „bűnügyi nyilvántartásban szereplő kiutasítható 
idegen”47 van az Egyesült Államokban, akik közül 820 ezer az illegálisan ott tartóz-
kodó külföldi.48

Sessions támogatásával várhatóan megkezdődik a fal építése, amely vélemé-
nyem szerint 8 évre, két elnöki ciklusra húzódik majd el. Az ellentétes várakozásokra 
rácáfolva növekedni fog a kitoloncolások száma, és sikerül növelni az arra fordított 

38 Attorney General.
39 Senate Subcommittee on Immigration.
40 Sessions, 2016.
41 Amnesztia alatt itt természetesen az USA-ban illegálisan tartózkodó külföldiekre vonatkozó 

amnesztiát kell érteni. Johnson, 2014.
42 Higdon, 2016.
43 BBC Mundo, 2016.
44 Gonzalez-Barrera, Krogstad, 2016.
45 Hesson, 2016.
46 CBS, 2016.
47 Removable Criminal Aliens.
48 A többi tartózkodási engedéllyel rendelkező, ún. „legal resident”. Chishti, Mittelstadt, 2016.
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költségvetés nagyságát is. Sessions számára valós kihívás lesz a republikánusok 
mérsékelt szárnyának a meggyőzése egy-egy keményvonalas migrációs intézke-
dés kapcsán.

John F. Kelly

A határőrizet, illetve annak biztosítása a gyakorlatban a négycsillagos, 
nyugalmazott tábornok, John F. Kellyre hátul: Trump őt nevezte ki belügymi-
niszternek.49 Fő feladata Trump bevándorlási politikájának a végrehajtása és 

felügyelete lesz, különös tekintettel természetesen az USA déli határára.
A Déli Haderőparancsnokság50 volt vezetőjeként Kellynek megfelelő rálátása 

van a dél- és közép-amerikai országokkal kapcsolatos katonai és biztonságpoliti-
kai kihívásokra. Trumphoz hasonlóan ő is aggályokat fogalmazott meg az Egyesült 
Államok és Mexikó határán folyó drogkereskedelem és -csempészet kapcsán. Kelly 
– akinek Robert nevű fia az afganisztáni háborúban vesztette életét – korábban 
többször is az Obama-kormányzat álláspontjától eltérő véleményen volt. Ellenezte 
a guantánamói fogolytábor bezárását célzó törekvéseket, és az emberi jogi szerve-
zetek részéről a fogva tartottakkal szembeni bánásmód miatt a tábort ért kritikákat 
butaságnak nevezte. Szintén ellenezte a Pentagonnak azt a döntését, amely a 
hadsereg valamennyi harcoló egységében – beleértve a tengerészgyalogos elitala-
kulatokat – lehetővé tette a nők számára is a részvételt.51

Kelly minisztersége alatt várhatóan növelik a határőrizeti szervek52 állomá-
nyának a létszámát, ami lehetővé teszi, hogy erélyesebben lépjenek fel az illegális 
határátlépőkkel és a kábítószercsempészekkel szemben.

Wilbur Ross

A kereskedelmi miniszternek53 felkért milliárdos üzletember a vagyonát vállalati 
felvásárlásokkal és vállalati reorganizációval alapozta meg. Főként az acél- és 
széniparban vannak érdekeltségei, tehát azokban a tradicionális ágazatok-

ban, amelyek kapcsán Trump a munkahelyek megvédését és az ipari termelésnek 
az Egyesült Államokba való visszavitelét ígérte a kampány során. Ross több nyi-
latkozatában is a NAFTA felülvizsgálatát helyezte kilátásba: „A megállapodást meg 
kell javítani. Mexikó nem fog eltűnni. Kanada bizonyára nem fog eltűnni. De vannak 
változtatások, melyeket meg kell tennünk.”54

49 Secretary of Homeland Security.
50 Southern Command.
51 Markon, 2016.
52 Border Patrol.
53 Secretary of Commerce.
54  Vanguardia, 2016.
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Ross a szabadkereskedelmi egyezmények kritikusának, sőt ellenzőjének szá-
mít.55 A választások utánra kereskedelmi háborút vizionáló szakértőket, gazdasági 
szereplőket azonban igyekezett megnyugtatni: „Nem lesz kereskedelmi háború. 
Ugyanakkor számos lépést lehet tenni a kereskedelmi egyenleg javításáért.”56 „Amit 
most csinálunk, az a munkahelyek exportja és a termékek importja, ahelyett hogy 
exportálnánk a termékeinket, és megtartanánk a munkahelyeket.”57

Trump győzelmének másnapján kijelentette, hogy a mexikói gazdaságnak az 
amerikaitól való függése olyan jelentős,58 hogy Mexikónak engedményeket kell 
tennie az USA felé a NAFTA újratárgyalása során. Ross kiemelte, hogy nem a Me-
xikóban termelő amerikai vállalatokat akarják megbüntetni, hanem az Egyesült 
Államoknak a déli szomszédjával szemben fennálló, mintegy 60 milliárd dolláros 
kereskedelmi deficitjét kívánják csökkenteni. Ez két módon lehetséges: Mexikó vagy 
kevesebbet exportál az USA-ba, vagy több, az Egyesült Államokban előállított ter-
méket vásárol. Mindkét módszer megvalósítható a NAFTA felrúgása nélkül.59 Ross 
azt is hozzátette: a NAFTA újratárgyalásával a cél nem Mexikó (és Kanada) sarokba 
szorítása, „lenullázása”, hanem az Egyesült Államok számára kedvezőbb kereske-
delmi egyenleg elérése.60

Ross minisztersége alatt tehát a NAFTA újratárgyalása várható. Az új megálla-
podás – mert lesz új megállapodás, még ha új elnevezés alatt is, hiszen az mind 
Mexikó, mind Kanada érdeke – olyan klauzulákat tartalmaz majd, amelyekben az 
USA számára kedvezőbb feltételek szerepelnek. Mexikó kereskedelmi egyenlege az 
Egyesült Államok irányába a következő években várhatóan romlani fog – azaz az 
ország a kieső exportbevétellel fizet majd a falért.

A Trump-kormány többi tagja

A Trump által megnevezett többi kormánytag portfóliója kevésbé kötődik eny-
nyire Mexikóhoz. Kormányzati tevékenységük inkább az Egyesült Államokban 
élő hispán közösségre – akárcsak a többi amerikai polgárra – lesz hatással.

Trump korábbi riválisa, Ben Carson jelenleg a lakhatási és városfejlesztési mi-
niszteri poszt61 várományosa. Neki a hispán közösségek lakhatási körülményeinek 
a javításáért is dolgoznia kell majd. Ugyanez igaz az oktatás terén Betsy DeVosra, 
aki az oktatási miniszteri posztot62 fogja betölteni. Közlekedési miniszterként63 
Elaine Chaónak jelentős beleszólása lesz Trump infrastruktúra-fejlesztési terveibe, 
55 Agencia EFE, 2016.
56 Vanguardia, 2016.
57 Restuccia, Palmer, 2016.
58 Mint arról már szó volt, a mexikói export 80 százaléka irányul az Egyesült Államokba.
59 Newman, 2016.
60 Politico.mx, 2016.
61 Secretary of Housing and Urban Development.
62 Secretary of Education.
63 Secretary of Transportation.
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köztük az amerikai–mexikói határon átnyúló vasúti és közúti közlekedés feltételeinek 
a javításába is. Andy Puzder munkaügyi miniszterhez64 tartozik majd az Egyesült 
Államokban illegálisan munkát vállaló mexikóiak ügye is. Az energiaügyi miniszteri65 
poszt várományosának, Rick Perrynek szerepe lehet többek között egy esetleges 
észak-amerikai energetikai unió megteremtésében. Vele kapcsolatban említést ér-
demel, hogy Texas kormányzójaként a szigorú határőrizet mellett állt ki; különösen 
aggasztónak tartotta a kísérő nélkül az Egyesült Államokba érkező (becsempészett) 
kiskorúak problémáját. A megoldás érdekében levelet intézett Obamához,66 és Peña 
Nietót meghívta Texasba.67

Trump személyi döntései vonatkozásában érdekes és fontos kérdés volt, hogy 
lesz-e hispán származású tagja az újonnan felálló kormánynak. Az elmúlt hetek-
ben a munkatársai intenzív erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy spanyol 
ajkú minisztere is legyen Trumpnak. Ezek részeként a leendő elnök találkozott 
egy kubai származású politikussal, Dr. Elsa Muranóval, aki az első Bush-kor-
mányzatban az élelmiszerbiztonságért felelős miniszteri posztot töltötte be. De 
megbeszélést folytatott Abel Maldonadóval, a mexikói származású egykori ka-
liforniai kormányzóhelyettessel, akinek borászati érdekeltségei vannak.68 Trump 
választása végül azonban Sonny Perdue korábbi georgai kormányzóra esett, így 
az is eldőlt, hogy 1985 óta először nem lesz spanyol ajkú miniszter az Egyesült 
Államok kormányában.

Végezetül érdemes néhány szót ejteni az Egyesült Államok leendő alelnökének, 
Mike Pence-nek a Mexikóval kapcsolatos álláspontjáról. Pence teljes mértékben 
támogatja Trumpnak a NAFTA újratárgyalásával, a szigorúbb határőrizettel és a fal 
megépítésével összefüggő elképzeléseit. Szerinte több mód is kínálkozik arra, hogy 
végső soron Mexikó fizessen a fal megépítéséért, és az új kormányzat meg fogja 
találni a legjobb megoldást. A NAFTA megújításának vonatkozásában a tárgyalásos 
megoldás, s nem az egyoldalú diktátumok híve. Elképzelhetőnek tartja, hogy az új 
megállapodásba az amerikai–mexikói határ védelmével járó mexikói kötelezettsé-
gek is bekerülnek majd.69

Összegzés

Ha van jelző, amely a 2016-os amerikai politikát egy szóval leírja, az egészen 
biztosan a „kiszámíthatatlan”. Nagy valószínűséggel 2017-ben is lesz ré-
szünk meglepetésekben.

64 Secretary of Labor.
65 Secretary of Energy.
66 Perry, 2012.
67 Perry, 2014.
68 Palmeri, Dawsey, 2016.
69 Rodríguez, 2016.
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Trump retorikája a választások óta sokat finomodott, és kormányának összeállí-
tása is politikai pragmatizmusról tanúskodik. Ez már előrejelzi a retorika és a tettek, 
illetve a kampány és a kormányzás között várható különbséget.

A leendő elnöknek fenn kell tudnia tartani a kényes egyensúlyt: egyrészt a ki-
ábrándult, gyakran harcias, a radikális megoldásokat és gyors eredményeket váró 
szavazótábora igényeinek a kielégítését, másrészt a republikánus többségű, de 
sokszínű szenátussal a Republikánus Pártot is megosztó, ellentmondásos elképze-
lései elfogadtatását.

A választási kampányhoz hasonlóan Trump várhatóan a kormányzás során is 
alkalmazni fogja a közösségi média eszközeit: Twitter-üzenetei nemcsak a politikai 
ellenfelei vagy a Republikánus Párt renitens tagjai felé jelentik a nyílt vagy burkolt fe-
nyegetés, az informális nyomásgyakorlás eszközeit, de az amerikai gazdaságnak az 
elnöki politika megvalósítása szempontjából fontos szereplői felé is. Ennek Mexikó 
számára máris húsbavágó következményei vannak: miután Trump az egyik Twitter-
üzenetében megfenyegette a General Motorst, hogy különadót vet ki a Mexikóban 
gyártott autói amerikai forgalomba hozatala után, egy másik amerikai autógyár, a 
Ford úgy döntött, hogy mégsem építi fel a tervek szerint másfél milliárd dolláros 
befektetéssel megvalósuló új gyárát a mexikói San Luis Potosíban. A beruházás 
2500 új munkahelyet teremtett volna az országban.70

Ami a NAFTA jövőjét illeti, Trump hivatalba lépését követően a jelenlegi szabad-
kereskedelmi egyezmény radikális felülvizsgálata kezdődhet. Ez azonban vélhetőleg 
nem a NAFTA eltörlését, megszüntetését jelenti, sőt! Bár az egyezmény elneve-
zése megváltozhat, s úgy Trump „eladhatja” a szavazóinak, hogy a rosszemlékű 
kereskedelmi egyezménytől megszabadította Amerikát, egy olyan átfogó gazdasá-
gi-politikai megállapodás léphet a helyébe, amelynek a kereskedelmi kérdések csak 
az egyik pillérét képezik majd.

Ezt azonban kiegészítheti egyrészt egy észak-amerikai energetikai unió fokoza-
tos megteremtését célzó egyezmény, valamint egy migrációs és biztonságpolitikai 
együttműködés is. Az energetikai unió kialakítása során felmerülhet a mexikói 
üzemanyag-forgalmazási piac liberalizációjának a kérdése,71 míg a migrációellenes 
közös fellépés a határ mexikói oldalának hatékonyabb védelmét és ellenőrzését, az 
Egyesült Államokból kiutasított mexikóiak zökkenőmentes visszavételét és vissza-
tartását, valamint természetesen a fal megépítését jelentheti.72 A biztonságpolitikai 
kooperáció pedig – a szigorúbb határőrizettel összhangban – a drogkereskedelem 
elleni hatékonyabb mexikói fellépést foglalhatja magában.

70 Sánchez, Zaragoza, Torres, 2017.
71 Mexikóban jelenleg kizárólag az állami tulajdonú PEMEX jogosult az üzemanyag kiskereske-

delmi forgalomba hozatalára.
72 Noha a fal megépítése az Egyesült Államok szuverén joga – s nagy valószínűséggel meg is fog 

épülni –, külön pikantériája lenne az ügynek, ha az részét képezné egy USA és Mexikó közötti, 
a mexikói elnök által is szignózott, ezáltal elfogadott megállapodásnak. Mexikó számára ez 
megalázó, Trumpnak viszont politikailag hasznos lehetne: egyrészt választói egy része sze-
retné már látni Mexikó sarokba szorítását, másrészt a fal kritikusait könnyen „leszerelhetné”, 
mondván, Mexikó elfogadta azt.
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Összességében valószínűsíthető, hogy a kereskedelmi előnyökért, az Egyesült 
Államok a saját piacához való hozzáférésért cserébe a migráció és a biztonságpo-
litika terén kér garanciákat Mexikótól. Azaz a mexikói vállalatok – természetesen 
ideértve a Mexikóban termelő amerikai cégeket is – csak akkor exportálhatnának 
az Egyesült Államokba (kedvezményes vámtarifa mellett), ha az ország teljesíti az 
USA által támasztott migrációs és biztonságpolitikai feltételeket.

Nézzük meg a másik oldalt is! Jelent-e igazi lehetőséget Mexikó számára Trump 
elnöksége? Elvi szinten igen, a gyakorlatban aligha. Noha az új amerikai kormány le-
hetőséget biztosíthatna az országnak arra, hogy az USA-tól való – Mexikó számára 
nagyon is kényelmes – egyoldalú gazdasági függését csökkentse, és a gazdasági 
struktúráját és exportpiacait diverzifikálja, ám erre aligha lesz képes.

A két ország szoros gazdasági kapcsolata ugyanis nem jelent kölcsönös 
egymásra utaltságot, és végképp nem egyenrangú partnerséget. Noha földrajzi 
elhelyezkedése, olcsó és viszonylag jól képzett munkaereje egyértelműen előny, 
jelenleg Mexikónak nincs olyan egyedi terméke, tudása és innovációs potenciál-
ja, amely az ország fejlődésének a motorja lehet. A gazdasága ugyanis a külföldi 
– döntően amerikai, kanadai, dél-koreai, japán, német, spanyol és francia – be-
fektetésektől függ. Ezen országok és vállalataik számára Mexikó – a 120 milliós 
belső piaca ellenére – leginkább a NAFTA révén biztosított amerikai piac elérése 
szempontjából fontos.

Mexikó a NAFTA aláírásával túlságosan elkötelezte magát egy irányba, elkényel-
mesedett, és most későn ébred. Az exportpiacok és a gazdaság diverzifikációja 
ráadásul időigényes, és az ország – Hillary Clinton győzelmében bízva – nem tet-
te meg az ahhoz szükséges lépéseket. Egy most kezdődő diverzifikáció évekig is 
eltarthat, így Peña Nieto elnök – akinek 2018-ban lejár a mandátuma – már való-
színűleg nem profitálhat belőle.

Ráadásul a belföldi problémák – különösen a tíz éve tartó drogellenes háború – 
lekötik az ország erőforrásait és a politikai elit figyelmét. Az alacsony olajár lyukat 
ütött a költségvetésen, fontos infrastrukturális beruházásokat73 napoltak el, az 
üzemanyagok árának 2017 eleji emelése pedig növelte a társadalmi feszültséget.

Természetes alternatívaként szóba jöhetne a spanyol ajkú latin-amerikai orszá-
gok szorosabb és szélesebb integrációja, azonban gazdasági és politikai vízió híján, 
valamint a sikertelen drogellenes háborúból fakadó hitelességi deficit miatt Mexikó 
nem tudna annak élére állni.

Így viszont Mexikó számára marad az Egyesült Államokkal való gazdasági kap-
csolat dominanciája, más szóval az USA-tól való függés. Az ország tehát ki lesz 
szolgáltatva Trump elképzeléseinek, és a gazdasági veszteség minimalizálása ér-
dekében kénytelen lesz elfogadni az új amerikai elnök feltételeit, diktátumait. Trump 
pedig, mint a választási kampányban, úgy valószínűsíthetően a kormányzás során 
sem lesz tekintettel Mexikóra. Számára ugyanis egyetlen dolog fontos: „America 
first”.74

A kézirat leadásának ideje: 2017. január 18.

73 Például a Querétaro és Mexikóváros közötti gyorsvasút tervét.
74 „Amerika mindenekelőtt”.
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