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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk  a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen hatásai 
lehetnek Trump NAFTA-val és Mexikóval kapcsolatos terveinek Latin-Ameriká-
ban?”

Kovács AttilA

Donald Trump elnöksége több szempontból is jelentős hatással lesz Mexikóra, 
de Latin-Amerika többi országára is. Ezek közül elsőként a migráció kérdé-
sét érdemes górcső alá venni. Az amerikai elnöknek a bevándorlás ügyében 

képviselt, elődjénél jóval keményebb álláspontja egyrészt az Egyesült Államokban 
tartózkodó illegális bevándorlók hazaküldése, másrészt a „fal” megépítése (Mexikó 
elhagyásának megnehezítése) révén befolyásolja majd a déli államokat, leginkább 
Mexikót. Mindkettő azt eredményezi, hogy az országban nőni fog a munkát keresők 
aránya. Ráadásul amennyiben Trump a többi déli államból (Salvador, Guatemala, 
Honduras stb.) származó illegális bevándorlót is Mexikóba toloncolja vissza, ott je-
lentősen megemelkedik a hivatalos papírokkal nem rendelkezők száma is.

Mexikó északi városainak utcáin már most is gyakran találkozik az ember kol-
dusokkal, hajléktalanokkal, akik jelentős része nem mexikói állampolgár, hanem 
más déli államokból származó illegális bevándorló. Mivel nem tudnak továbbmenni 
az Egyesült Államokba, megrekednek a határközeli városokban. Számuk várható-
an növekszik majd az elkövetkező időszakban, ami növekvő bűnözéshez, erősödő 
szociális feszültséghez vezethet.

Véleményem szerint éppen ezért a NAFTA jövője miatt bizonytalanná váló 
gazdasági környezet mellett a migráció kérdése lesz a meghatározó a jövő évben 
esedékes mexikói elnökválasztáson is. Itt azonban nemcsak az Egyesült Államokkal 
kapcsolatos migrációs kérdésekre – pl. illegálisan ott tartózkodó mexikóiak ügyére – 
gondolok, hanem a Mexikó déli határainál tapasztalható folyamatokra is. Nem lepne 
meg, ha a mexikói elnökválasztási kampányban a Trump által használt retorikát 
látnánk viszont, s az elnökjelöltek egymásra licitálva ígérnének erélyes fellépést a 
déli határon és az országban tartózkodó latin-amerikai illegális bevándorlók ellen.

A kampány során a harcias retorika fog dominálni, és a jelöltek alapvetően 
Trumppal szemben határozzák majd meg magukat. Várhatóan a mexikói belpoli-
tika radikalizálódásának, az utcai politizálás kiszélesedésének lehetünk szemtanúi 
az előttünk álló egy évben. Ez hozzájárulhat az egyesek szerint Trumppal titokban 
összejátszó, sokak által radikálisnak tartott, a népszerűségi felmérésekben jelenleg 
vezető Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hatalomra jutásához, akinek a győ-
zelmét valószínűsítem én is.
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Trump bezárkózó külpolitikája Latin-Amerika belső erőviszonyainak átrendező-
déséhez vezet, melyben Mexikónak is meg kell találnia a maga helyét, szerepét. 
Az Egyesült Államoktól való függését csökkenteni szándékozó, ezért mind politikai, 
mind külgazdasági értelemben a több lábon állás politikáját előtérbe helyező ország 
számára lehetőség kínálkozik arra, hogy vezető szerepben lépjen fel a latin-ameri-
kai országok együttműködését, integrációját illetően. Ebben a kezére játszik, hogy 
a térség korábbi vezető állama, Brazília továbbra is gyengélkedik. Egy aktívabb, 
kezdeményezőbb mexikói külpolitikai stratégia megvalósítására is alkalmas lehet 
a jelenlegi elnöknél sokkal karizmatikusabb AMLO. Megválasztása esetén a latin-
amerikai térségben vezető szerepre törekvő Mexikóra számíthatunk.

Az Egyesült Államok bezárkózásával tovább nőhet Kína gazdasági és politikai 
befolyása a latin-amerikai térségben. A 2008-as pénzügyi válság, valamint a nyers-
anyagárak elmúlt évekbeli zuhanása óta ugyanis számos, a nyersanyagok világpiaci 
árától erősen függő állam – Ecuador, Brazília stb. – kínai tőke bevonásával igyek-
szik úrrá lenni a nehézségeken.

Trump elnökségének egyik következménye ezért az lehet, hogy megindul Mexi-
kó és Kína rivalizálása a dél-amerikai térségben. A NAFTA körüli bizonytalanságok 
miatt Mexikó természetes a hozzá kulturálisan és történelmileg is közel álló térség-
beli országok felé fordul, ám azokban Kína már jelentős gazdasági pozíciókat épített 
ki az elmúlt években – döntően infrastrukturális és energetikai beruházások, keres-
kedelmi és hitelmegállapodások révén. Mexikó és Kína már eddig is konkurenciát 
jelentett egymásnak, például a külföldi tőkebefektetésekért, zöldmezős beruházá-
sokért folyó versenyben; ez a vetélkedés azonban a dél-amerikai színtéren egy új 
szintre léphet.

NAgy sáNdor gyulA

Trump elnök Mexikóval és lakosaival szembeni retorikája sokszor ellensé-
ges volt, amit sokan minden latin-amerikai bevándorló iránti ellenszenvként 
azonosítottak. Ezért a várható közép-amerikai, karibi térségbeli hatásokról 

osztanám meg a véleményemet.
Az Egyesült Államoknak a NAFTA-n kívül más szabadkereskedelmi megál-

lapodásai (FTA) is vannak a közép-amerikai térségben. Az egyik egy bilaterális 
szerződés Panamával, a másik a közép-amerikai szabadkereskedelmi megálla-
podás (Dominican Republic–Central America FTA, CAFTA-DR). Az utóbbi tagja az 
USA-n kívül Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua és a Domini-
kai Köztársaság. Ezt Trump azért nem minősítette az Amerikai Egyesült Államokra 
káros szerződésnek, mert – cinikusan szólva – „nem tud róla”. Valójában az USA-
nak 5 milliárd dolláros többlete van (2015-ös adat) a térség országaival folytatott 
kereskedelemből, így „merkantilista” szemmel nézve nem érdeke a szerződés meg-
bolygatása. A NAFTA esetében viszont az USA-nak 63 milliárd dollár körüli a 2016. 

https://ustr.gov/uspanamatpa
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
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évi kereskedelmi deficitje Mexikóval szemben. Továbbá Chilével, Kolumbiával és Pe-
ruval is van szabadkereskedelmi megállapodása az Egyesült Államoknak. Chile és 
Peru az USA-ba irányuló exportjánál kevesebb árut importál onnan. Kolumbiának a 
2012-ben megkötött FTA óta fennállt jelentős kereskedelmi többlete (2011–2012-ben 
is több mint 8 milliárd dollár) egy időre átfordult deficitbe (2014-ben 1,75; 2015-ben 
2,2 milliárd dollár), majd 2016-ban az ország újra kisebb (0,7 milliárd dolláros) több-
letet produkált. Jól látszik, hogy e megállapodásokból az Egyesült Államok profitál, 
így Trumpnak nem áll érdekében a felbontásuk vagy megszüntetésük.

A kereskedelem mellett a másik fontos téma a bevándorlás – illegális és legális 
egyaránt. Az Egyesült Államokban élő több mint 42 millió bevándorlóból (2016. évi 
adatok) 3,2 millió érkezett a közép-amerikai országokból, és több mint 4 millió a Ka-
rib-térségből, ebből 1,2 millió Kubából. Ugyanakkor 11,7 millió mexikói származású 
bevándorló él az USA-ban (főleg Kalifornia, Texas, Florida és New Jersey államban). 
Az illegális bevándorlásról nincsenek megbízható adatok.

Nagy kérdés, hogy Latin-Amerika más országaiban milyen hatása lehet Trump 
retorikájának az Egyesült Államok megítélésére és külpolitikai mozgásterére. Erre 
vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre tények, de több, a térség jövője szem-
pontjából kritikus téma már most azonosítható. Az egyik az amerikai termékek 
népszerűsége és piaci helyzete: erre az áron és a minőségen kívül kihathat a la-
kosság „gringóellenességének” növekedése is. A másik az amerikai, európai és 
távol-keleti (elsősorban kínai) befektetők közötti verseny, amelyben hátrányba ke-
rülhetnek az amerikai cégek. Bizonytalan az Egyesült Államok aktív szerepvállalása 
a kolumbiai békemegállapodás betartásában közreműködő nemzetközi koalíció-
ban; veszélybe kerülhet a térség államaival a drogtermelés és -kereskedelem ellen 
folytatott együttműködés; és nagy kérdés, hogy folytatódik-e a kubai enyhülés, 
vagy a kapcsolatok újbóli befagyasztása következik. Ezekben az ügyekben döntés 
nagyrészt az USA kezében van, hiszen gazdasági hatalma és a térség országainak 
függősége miatt egyik sem engedheti meg magának, hogy hirtelen elveszítse az 
amerikai befektetők kegyeit vagy az amerikai piacra lépés lehetőségét. Trump üz-
letember, így a remények szerint tisztában van hazája üzleti érdekeivel, és nem fog 
azokkal szemben cselekedni.

ricz Judit

Donald Trump NAFTA- és Mexikó-ellenes tervei központi szerepet játszottak 
már az elnökjelölti kampánya során is, és a beiktatása óta szintén gyakran 
hangoztatta azokat, ugyanakkor a latin-amerikai térség kevésbé jelent meg 

a retorikában és a gazdaságpolitikai agendán. Az Egyesült Államok új elnöke a be-
iktatása óta beszélt Mexikó, Argentína, Peru és Kolumbia vezetőjével, míg a (szintén 
viszonylag új) brazil elnökkel az alelnök, Mike Pence vette fel a kapcsolatot. Az – ért-
hetően – mélyreható mexikói konfliktustól eltekintve, a kapcsolatok felvétele, illetve 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c3010.html
http://www.migrationpolicy.org/
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azok aktivitása egy viszonylag csendes latin-amerikai politikát prognosztizál az USA 
részéről. Ennek során Trump egyrészt építhet a két térség közötti hagyományos és 
folyamatos partneri kapcsolatokra, másrészt a Dél-Amerikában folyamatban lévő 
jobboldali fordulat felértékel(het)i az USA szerepét, illetve a régiós demokrácia és a 
stabilitás fenntartása melletti elköteleződését.

A várható politikai és gazdasági hatások elemzésekor két szempontot érdemes 
tágabb megközelítésből vizsgálni. Az első, hogy Trump megválasztása jelentős ha-
tással lehet az újonnan kialakulóban levő világrendre. (A feltételes mód indokolt, 
mert csak rövid idő telt el a beiktatása óta, és az eddigi ígéretei, megnyilvánulásai 
alapján legfeljebb bizonyos irányok sejlenek fel.) Továbbá nem lehet tudni, a populis-
ta retorika nyomán mi fog ténylegesen megvalósulni (például a fékek és ellensúlyok 
rendszerének az amerikai politikában való hagyományos érvényesülése miatt). 
Ezért egyelőre csupán a bizonytalanság növekedése és a prognosztizálhatatlanság 
tűnik biztosnak.

Az új világrend kialakulása hosszabb ideje tartó folyamat, amely Ázsia (főként 
Kína) térnyerésével, az ezredforduló óta más feltörekvő régiók (Afrika és Latin-Ame-
rika egyes országai) gyors növekedésével, a globális értékláncok telephelyeinek 
átrendeződésével, stb. jár. Ezt a trendet módosíthatja a Trump által bejelentett új, 
protekcionista magatartás, illetve más országok arra adott válasza. Ez lehet például 
egy esetleges kereskedelmi háború Kínával, de akár egyes nagyobb latin-ameri-
kai gazdaságoknak az USA-tól való elfordulása is. (Lásd például: a csendes-óceáni 
partnerség [TTP] felváltása a kelet-ázsiai regionális átfogó gazdasági partnerség 
[RCEP] kiterjesztésével, amelyben Mexikó, Chile és Peru érintett lehet – míg abból, 
értelemszerűen, az USA-t kizárták –, és amely szintén új kapukat nyithat Kína előtt.)

A várható hatások kérdését esetleg árnyaló másik szempontot a Latin-Ame-
rikában megfigyelhető politikai és gazdasági folyamatok jelentik. Egyrészt az 
ezredforduló utáni baloldali fordulat kifulladása és a jobboldal 2014 óta tapasztal-
ható megerősödése (a kormányra kerülése Argentínában, Brazíliában és Peruban; 
a venezuelai parlamenti választások megnyerése; népszavazási győzelem Bolívi-
ában), másrészt néhány nagyobb gazdaságnak (Brazília, Venezuela, Argentína) az 
ezredfordulót követő nyersanyag-boom kifulladását követő jelentős válsága (jel-
lemzően belső gazdaságpolitikai hibákkal karöltve – jó példa erre a brazil eset).

A jobboldali fordulat következtében szorosabbá kellett volna válnia a kapcso-
latoknak az USA-val, amely hagyományosan ellenezte a latin-amerikai baloldali 
rendszereket. Ez jól látható volt a 2009-es hondurasi puccs támogatásából, a 2010-
es ecuadori események körülményeiből, a 2000-es évek gazdasági és diplomáciai 
kapcsolataiból, de a jellemzően az USA befolyása alatt álló nemzetközi média egyes 
megnyilvánulásaiból is. Donald Trump megválasztása és Mexikó/Latin-Amerika-
ellenes retorikája (például a Kubával, Venezuelával kapcsolatos megnyilvánulásai) 
azonban nem igazolta, sőt 2017 elejére semmissé tette a kezdeti jobboldali várako-
zásokat.

http://www.iiss.org/en/publications/strategic comments/sections/2017-6df9/us-latin-america-policy-9840
http://vki.hu/files/download_941.html
http://money.cnn.com/2016/11/16/news/economy/us-china-trade-war-donald-trump/index.html?iid=EL
http://money.cnn.com/2017/01/23/news/economy/tpp-trump-china/index.html
http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/204.2017.39.1.5
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Ugyanakkor a gazdasági problémák kiéleződése az utóbbi években (legkésőbb 
2014 után) rávilágított arra, hogy a nyersanyagárak és az ázsiai (főleg kínai) kereslet-
bővülés által vezérelt növekedési pálya sem hozza el a latin-amerikai térség számára a 
gazdasági felzárkózást, sőt ismét a függősége erősödéséhez vezet – ezúttal a Kínába 
irányuló nyersanyagexporttól. Sokatmondó tény, hogy míg az ezredfordulón Brazília 
legfőbb exportpartnere az USA volt, és kivitelének 60 százalékát feldolgozóipari ter-
mék képezte, addig 2010-re a legfőbb partnere Kína lett, az exportált feldolgozóipari 
termékek aránya 40 százalékra süllyedt, míg a nyersanyagok és mezőgazdasági 
termékeké majdnem elérte az 50 százalékot (a 2000-es 25 százalékról).

A sokasodó gazdasági problémák ráirányították a figyelmet arra, hogy a latin-
amerikai gazdaságok számára nélkülözhetetlen az exportdiverzifikációs stratégia 
alkalmazása: nemcsak az exporttermékek tekintetében kell elmozdulni a nyers-
anyagok felől a magasabb hozzáadott értékű feldolgozott termékek irányába, 
hanem – a kínai piactól való függőség ellensúlyozására – az exportpiacok körét is 
szélesíteni kell. E téren a hagyományos kereskedelmi partnernek számító Egyesült 
Államok – legalábbis Trump megválasztása előtt – aligha lehetett volna megke-
rülhető szereplő. Az újonnan hatalomra került kormányok helyzetét és a gazdasági 
nehézségekből való kilábalást azonban nehezítik a Trump beiktatása óta tapasztal-
ható kereskedelmi és pénzügyi bizonytalanságok. Ez a változás talán a legjobban 
José Antonio Ocampo szavaival érzékeltethető, aki szerint a Latin-Amerika-szerte 
növekvő félelem Michael Corleone panaszára emlékeztet, a Keresztapa című film 3. 
részéből: „Amikor éppen azt gondoltam, kijutok, visszahúznak!”

vogel dávid

Az Egyesült Államok és déli szomszédjának az utóbbi időben átalakuló viszo-
nyát itthonról figyelve – majd Mexikóban járva – érdekes kép rajzolódott ki 
bennem. Mexikóvárosra, de az egész országra is jellemzőek a tüntetések, 

tiltakozások – hol az őslakosok jogaiért, a nemek közti egyenlőségért, hol egy-egy 
bírósági ítélet, politikai döntés kapcsán. Így az sem különösebben meglepő, ha a 
Zócalón, a főváros főterén (Plaza de la Constitución) egy apácának öltözött nő pózol, 
ruháján egy horogkeresztes amerikai zászlóval, kezében egy táblával, mely szerint 
az ország elnöke, Enrique Peña Nieto és Trump „a legnagyobb tisztelettel” mit és 
hova tegyen. Természetesen a helyi újságok is sokat foglalkoznak az amerikai kér-
déssel, egyes lapszámok szinte kizárólag elemzésekből és glosszákból állnak, és 
a karikaturisták is hálásak lehetnek, hiszen a helyzet, akárcsak Trump karaktere, 
rendkívül jó alapanyag.

Ha elvonatkoztatunk a ténytől, hogy Trump belpolitikai haszonszerzésből, 
tendenciózusan sérti meg mexikóiak millióit, kritizálja az ottani kormányt – részben 
olyan problémák miatt, amelyekkel Washington sem tud megbirkózni odahaza –, 
és csak a kialakulni látszó helyzetre koncentrálunk – s talán kissé nagyobb bizalmat 

https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-latin-america-economy-by-jose-antonio-ocampo-2017-01
https://www.youtube.com/watch?v=S-IkWpm7TS0
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előlegezünk meg a mexikói vezetésnek –, érdekes jövőkép jelenik meg. Engem egy 
karikatúrára emlékeztet: a havannai Forradalom Múzeumában álló „Kretének sarka” 
(El Rincón de los cretinos) című képen Fulgencio Batista, a korábbi kubai elnök mel-
lett három amerikai „kollégája” kapott helyet, s annak leírása, hogy milyen szerepet 
töltöttek be a forradalmi Kuba megerősödésében, illetve egy köszönet is azok Ku-
ba-ellenes fellépéséért.

Nem lehet, hogy az elsőre hidegzuhanyként ható washingtoni retorika és a mö-
götte sorakozó politikai döntések valójában hatalmas lehetőséget rejtenek Mexikó 
számára? Nem lehet, hogy az egyébként joggal büszke mexikói népnek és veze-
tőinek éppen ez a szikra kell ahhoz, hogy újra olyan reformokat vezessenek be, 
amelyekre az ország történelme során már volt példa korábban? Nem lehet, hogy 
a kiváló természeti és környezeti adottságokkal rendelkező Mexikó képes mező-
gazdaságilag önellátóvá válni, és nem tonnaszámra importálni az ott évezredek óta 
meghatározó kukoricát, hanem önállóan megtermelni azt? Nem lehet, hogy a fej-
lődő technológiák rohamos terjedésével egyre kevésbé emberigényes gépiparból a 
dolgozókat épp a mezőgazdaságba vagy akár a nagy hagyományokkal rendelkező 
könnyűiparba (textil-, kozmetikai, szépségipar stb.) csatornázzák át? Elképzelhetet-
len lenne egy, az ország jelentős részén már jelenleg is működő, valódi, a korrupció, 
a szervezett bűnözés és a drogkartellek elleni fellépésre képes rendőrség felállítása 
Mexikó valamennyi államában? A külpolitikát tekintve pedig nem lehet, hogy új – és 
talán egyenrangúbb – kapcsolatrendszer építhető ki Mexikó és más latin-amerikai 
államok vagy regionális szervezetek között, amelyek eddig sokszor úgy tekintettek 
Mexikóra (különösen a NAFTA létrejötte óta), mint az Egyesült Államok megközelít-
hetetlen érdekszférájára?

A kérdéseket persze még hosszasan lehetne folytatni, és egyesekre talán már 
meg is indult a válaszok megfogalmazása, hiszen éppen az Egyesült Államok szá-
mára jelentős bevételt hozó kukoricaexport befagyasztása óta már kidolgozott egy 
javaslatot az egyik mexikói szenátor. A kérdések – egy részük legalábbis – tehát 
már megjelentek a helyi politikai gondolkodásban is, a nehezebb témák azonban 
jelentős politikai bátorságot igényelnek. A reformok ugyanis számos érzékeny te-
rületet is érintenek, s ha azokat rosszul kezeli a kormány (vagy egy-egy párt), azzal 
könnyen ronthat a pozícióján. Ez pedig elég súlyos ár lenne, hiszen alig egy év múlva 
választásokat tart Mexikó, ahol az elnök személye mellett a törvényhozás több mint 
600 tagjáról is döntenek a választók.




