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Amerika-közi kapcsolatok. Az elmúlt évtized
Lehoczki Bernade�

A 18. század első harmadában függetlenné vált latin-amerikai országokat az 
Egyesült Államok hamar diplomáciai elismerésben részesíte�e. Bár ebben a 
periódusban az Egyesült Államoknak még sem a politikai, sem a gazdasági ha-

talma nem volt elég ahhoz, hogy kiterjessze befolyását a térségben, az 1823-as úgyne-
veze� Monroe-elv1 meghirdetésével egyértelművé te�e a kontinensen kívüli államok 
latin-amerikai befolyásával kapcsolatos ellenérzéseit. A 19. század végétől egyre erőtel-
jesebben érezhető Washington mind határozo�abb befolyása a térségben – elsősorban 
Közép-Amerikában és a Karib-térségben. A második világháború után új lendületet 
és az 1947-es riói szerződéssel, valamint az 1948-as Amerikai Államok Szervezetével 
intézményi kereteket kapo� az Egyesült Államok befolyása Latin-Amerikában. A hi-
degháború kétpólusú rendjében az Egyesült Államok legfőbb célkitűzése a régióban a 
kommunizmus visszaszorítása volt, a kubai forradalom után nem sokkal pedig a „no 
more Cubas” jelszó irányíto�a Washington Latin-Amerika-politikáját. 

A hidegháború végével az Egyesült Államoknak új alapokra kelle� helyeznie Latin-
Amerikához való viszonyát – párhuzamosan globális szerepvállalásának alakításával. 
Az 1990-es években a demokrácia és a liberális piacgazdaság/szabadkereskedelem 
voltak Washington legfőbb jelszavai a déli szomszédokkal kapcsolatos politikában. 
A William Clinton által meghirdete� „piaci demokrácia” azt az amerikai meggyőző-
dést tükrözte, miszerint a liberális piacgazdaság és a demokrácia kiépítése egymást 
segítő folyamatok, emelle� a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának előfeltétele, 
hogy a világ mind több állama lépjen erre az útra. Az 1994-ben Miamiban megrende-
ze� I. Összamerikai Csúcstalálkozón (Summit of the Americas) konszenzus látszo� ki-
bontakozni az Egyesült Államok kormánya és a latin-amerikai vezetők közö� az olyan
„közös értékekről”, mint a fent említe� demokrácia és szabad kereskedelem, az emberi 
jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság, valamint a szegénység elleni küzdelem és a 
környezetvédelem.

A latin-amerikai államok pozitívan, már-már eufórikus hangulatban vágtak bele a 
hidegháború utáni első évtizedbe: úgy tűnt, az Egyesült Államok maga mögö� hagyja
a hidegháborúra (is) jellemző arrogáns, a régió érdekeit elhanyagoló a�itűdöt, és végre 
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„komolyan veszi” déli szomszédjait, sőt közös jövőben gondolkodik velük; a nyolcva-
nas évek mélyrepülését követően a latin-amerikai országok hi�ek a Washington által 
terjeszte� „szabadpiaci” doktrínában. A kilencvenes években a latin-amerikai országok 
igyekeztek elkerülni a világkereskedelem rendszerében való marginalizálódás forgató-
könyvét; ebben pedig ideális partnernek tűnt a globális szerepvállalására és gazdasági 
kérdésekre fókuszáló Egyesült Államok.2

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás, illetve az Egyesült Államok által 2003-ban 
megindíto� iraki háború azonban átrendezni látszik az Amerika-közi kapcsolatokat az új 
évezredben. Az elmúlt években az amerikai külpolitikai lépések döntő többségét átita�a
a terrorizmus elleni háború, és ez a hozzáállás Washington Latin-Amerika-politikájára is 
hatással van. Míg tehát a hidegháború évtizedeiben az Egyesült Államok vezetői hideg-
háborús szemüvegen keresztül szemlélték a latin-amerikai térséget, ezt az ezredfordu-
ló után a terrorizmus elleni háború szemüvege válto�a fel – azaz az Egyesült Államok 
továbbra is a globális világpolitikában kitűzö� céljain keresztül tekint a latin-amerikai 
országokra, ami persze nem meglepő a latin-amerikai régió világpolitikai és világgaz-
dasági marginalizáltságát, illetve az Egyesült Államok és Latin-Amerika aszimmetrikus 
viszonyát tekintve. Mindezzel párhuzamosan az ezredforduló óta mind több latin-ame-
rikai (elsősorban dél-amerikai) országban hatalomra jutó neopopulista elnökök a neoli-
berális gazdaságpolitika elvetésével és Washington elleni retorikájukkal „olvasztják” az 
1994-ben még erősnek tűnő konszenzust, új megközelítésbe helyezve a latin-amerikai or-
szágok külkapcsolati rendszerének irányítását – aminek fontos eleme a regionális össze-
fogás és az Egyesült Államok befolyásának új szereplők bevonásával történő kikezdése. 

A következőkben a hidegháború utáni időszak Amerika-közi kapcsolatainak fent 
vázolt tendenciáit vizsgálom politikai, gazdasági és intézményi dimenziók mentén. 
A tanulmány megírását nagyban segíte�e az Amerika-közi kapcsolatok alakulását, mi-
nőségét feldolgozó magyar szakirodalom, elsősorban Anderle Ádám, Kollár Zoltán és 
Szilágyi István munkái.

Politikai kapcsolatok

Az 1990-es években az Egyesült Államok és a latin-amerikai országok politikai kap-
csolatait a demokrácia terjesztése határozta meg. Az 1980-as években a latin-amerikai 
országokban politikai átmenet zajlo�, a brutális eszközökkel kormányzó, súlyos és tö-
meges emberi jogsértéseket elkövető katonai diktatúrákat felválto�ák a demokratiku-
san megválaszto� elnökök. A fentebb említe� „piaci demokrácia” koncepció jegyében 
Washington üdvözölte a latin-amerikai országokban történő politikai és gazdasági vál-
tozásokat, és igyekeze� minden segítséget megadni – példával, tapasztala�al szolgálni 
– a mind gyorsabb és hatékonyabb átmenet segítése érdekében.3 A Clinton-kormány 
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abban bízo�, hogy a latin-amerikai régió sikeresen levezényelt átmenete követendő 
példát nyújthat majd Ázsia és Afrika országainak, s „ugródeszkaként” funkcionálhat a 
piaci demokrácia világméretű terjesztésében. 

A demokratizálódás nyomon követése és segítése melle� az Egyesült Államok La-
tin-Amerika-politikájában a hidegháborút követően előtérbe került a drogfogyasztás 
elleni küzdelem és a migráció hatékony kezelése. Ezekre a kihívásokra, bár nem szá-
míto�ak újnak, Washington a kilencvenes években különös figyelmet fordíto�, mint a 
biztonságát fokozo�an veszélyeztető tényezőkre. Az illegális drogkereskedelem elleni 
küzdelem elsősorban az Andok térségének államait érinte�e, kicsúcsosodásaként ér-
telmezhető a 2000-ben – a kolumbiai kormány aktív támogatásával – meghirdete� Plan 
Columbia. A migráció rendezésének kérdése pedig – földrajzi elhelyezkedésük követ-
keztében – Mexikóban, Közép-Amerikában és a Karib-térségben meghatározó. 

Az 1990-es években az összamerikai csúcsok rendszere korábban nem tapasztalt 
gyakoriságú Amerika-közi személyes kapcsolatokat eredményeze�. Emelle� Clinton
1997-ben két hivatalos látogatást is te� a latin-amerikai régióban; egyet Mexikóban 
(ahol elsődleges napirendi pontként szerepelt a drogkereskedelem), egy másikat pedig 
Dél-Amerikában:4 a jelentős kőolajforrásnak számító Venezuelát, a regionális hatalmi 
törekvéseket követő Brazíliát és az 1991-es öbölháborúban a latin-amerikai országok 
közül egyedül csapatokat küldő Argentínát kereste föl az amerikai elnök. Szintén a 
Clinton-adminisztráció ado� Argentínának nem NATO-tag szövetséges státust5 – eb-
ben a periódusban a dél-amerikai országok közül Argentína számíto� Washington első 
számú szövetségesének.

A hidegháború vége utáni évtizedben az Egyesült Államok Latin-Amerika-po-
litikájának kritikus pontja két karibi ország: Kuba és Haiti volt. Előbbi esetében az 
1996-ban elfogado� Helms–Burton-törvény6 a legtöbb latin-amerikai állam ellenzé-
sével találkozo�, a törvénnyel szemben megfogalmazo� leggyakoribb kritika az volt,
hogy továbbra is hidegháborús szemüvegen keresztül szemléli a szigetországot.7 
Az ENSZ jóváhagyásával történő 1994-es amerikai fegyveres beavatkozás Haitin a 
Clinton-doktrínával összhangban a demokrácia visszaállítását, és a nyomorból való 
kilábalást ígérte. Ezt azonban az adminisztráció, akárcsak Szomáliában, nem volt ké-
pes biztosítani. A haiti akció kétmilliárd dollárba került az Egyesült Államoknak, de 
sikere erősen megkérdőjelezhető. A politikai élet a következő években autokratikus és 
korrupt maradt, mindemelle� nem sikerült csökkenteni a magas munkanélküliséget és 
a borzalmas szegénységet.8 Az amerikai nép ellenezte a csapatok Haitira küldését, az 
ország gazdasági támogatását pedig az ekkor már republikánus többségű kongresszus 
akadályozta meg.9 

Mindezek ellenére az 1990-es években a Clinton-kormány Latin-Amerika-politikája 
– amely egyébként folytonosságot mutato� id. George Bushéval – eredményeként Wa-
shington kapcsolata déli szomszédjaival, Kubát leszámítva, harmonikus és kiegyensú-
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lyozo� volt, a fentebb kifejte� konszenzusra építve úgy tűnt, Latin-Amerika az Egye-
sült Államok szövetségeseként megmutatja a világnak, mire képes a demokratikus 
berendezkedés és a szabad kereskedelem tandeme. 

Az 1990-es évek már-már idillinek számító kapcsolatai az ezredfordulót követően 
átstrukturálódtak, több konfliktusos elemmel „gazdagodtak”. E folyamatnak külső és 
belső okai is meghatározhatók. Külső okként értelmezhető a World Trade Center elleni 
2001. szeptember 11-i terrortámadás, és főként az ez utáni irányváltás az amerikai kül-
politikában. A terrorizmus elleni háború előtérbe kerülése Washington Latin-Amerika-
politikájára is kivetült. A drogkereskedelem elleni küzdelem ennek értelmében kiegé-
szült a terroristák, pontosabban narkóterroristák elleni harccal. Az Egyesült Államok 
afganisztáni és iraki háborújához szerte a világon szövetségeseket gyűjtö� a terroriz-
mus elleni harc nevében. Ezek a beavatkozások azonban – főként az iraki – a legkevésbé 
sem bizonyultak népszerűnek a nyugati félteke többi államában. A latin-amerikai régió 
országai közül mindössze heten támoga�ák az iraki háború megindítását: közülük hat 
közép-amerikai és karibi állam10 kereskedelmi tárgyalásokat folytato� az Egyesült Ál-
lamokkal, a hetedik ország, Kolumbia konzervatív elnöke pedig Washington legfőbb 
szövetségese Dél-Amerikában.11 A latin-amerikai államok – néhol igen heves – tilta-
kozása az afganisztáni és iraki háborúk ellen egyfelől történelmükkel magyarázható; 
az egyes latin-amerikai országok szuverenitását gyakran sérte�e amerikai intervenció. 
Belső okként, tényezőként fontos szerepet játszo� a neopopulista/neobaloldali elnö-
kök hatalomra jutása – főként dél-amerikai országokban. Sikerük és Washington elleni 
retorikájuk egyfelől arra a csalódo�ságra vezethető vissza, hogy az 1990-es években a 
Washington által propagált és – egyes vélemények szerint – Latin-Amerikára erőltete�
neoliberális strukturális reformok nem hozták meg a kívánt eredményt. Másfelől pedig 
az unilateralizmus gyakorlatának az amerikai külpolitika homlokterébe helyeződése 
komoly ellenérzéseket válto� ki a latin-amerikai kormányokban. 

Mindez párosult azzal a csalódo�sággal, hogy míg i�. George Bush beiktatását kö-
vetően első hivatalos külföldi útja Mexikóba vezete�, ahol arról biztosíto�a a régió 
államait, hogy számára Latin-Amerika prioritás, „A legjobb külpolitika o�hon kezdődik” 
– jelente�e ki.12 Szeptember 11. után az amerikai külpolitika erőit elsősorban Ázsia 
kötö�e le, a „beígért” priorizált helyze�el szemben a latin-amerikaiak a prioritási lista 
alján találták – vagy legalábbis érezték – magukat. Az iraki háború negatív megítélése 
egyébként nem korlátozódo� a neopopulista elnökök veze�e latin-amerikai országok-
ra: Washington számára váratlan, ugyanakkor kínos esemény volt, amikor 2003-ban 
a nem állandó Biztonsági Tanács-tag Chile és Mexikó – hagyományosan az Egyesült 
Államok fontos latin-amerikai szövetségesei – is nemmel szavazo� az iraki háborút 
legitimáló amerikai javaslatra.13 A Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal 
Court, ICC) felállítását övező vita kapcsán is egyértelműen kitapintható volt az Egyesült 
Államok és a latin-amerikai államok közö�i nézeteltérés. A latin-amerikai országok 
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szinte mindegyike14 ratifikálta a római statútumot, a térség kormányai Washington 
unilaterális külpolitikájának tükröződéseként értelmezték az ICC-ben való amerikai 
részvétel megtagadását. Az Egyesült Államok azon törekvése, hogy úgyneveze� kétol-
dalú mentelmi szerződések (Bilateral Immunity Agreement) által biztosítsa állampolgárai 
sérthetetlenségét, nem talált pozitív fogadtatásra Latin-Amerikában. A régió országai 
közül  Kolumbia, Bolívia, Guyana, Suriname, Panama, Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor, Haiti és a Dominikai Köztársaság aláírták ugyan az erre vonatkozó szerződést az 
Egyesült Államokkal; de 12 latin-amerikai ország15 úgy sem vállalta a mentelmi megál-
lapodás aláírását Washingtonnal, hogy emia� csökkenő amerikai segélyekben részesül-
het.16 Az Egyesült Államok latin-amerikai érdekérvényesítésének újonnan megjelenő, 
korábban nem tapasztalt korlátját jelezte az is, amikor az Amerikai Államok Szerveze-
tének főtitkári választásán megbuko� a Washington által támogato� jelölt (a mexikói 
Luis Ernesto Derbez), és a több baloldalinak bélyegze� latin-amerikai elnök által is 
támogato� volt chilei belügyminiszter, Jose Miguel Insulza le� a nyertes.

Az ezredforduló után, és különösen a szeptember 11-i terrortámadások után az 
Amerika-közi kapcsolatok fontos dimenziójává vált a mind konfrontatívabbá váló 
Egyesült Államok–Venezuela viszony. Hugo Chávezt 1998-ben választo�ák Venezuela 
elnökévé, amihez Washington néhány órán belül gratulált. Az 1998–2001 közö�i idő-
szakban Washington és Caracas viszonyát mind jobban beárnyékolta Chávez élesedő 
Washington-ellenes retorikája és Fidel Castróhoz fűződő személyes baráti viszonya. 
A szeptember 11-ei eseményeket követő Afganisztán elleni háborút a venezuelai vezető 
már élesen elítélte – az ártatlan afgán civil lakosság „gyilkolására” hivatkozva –, ami 
mia� súlyos feszültségek keletkeztek a kétoldalú kapcsolatokban, Washington pedig 
hazahívta nagykövetét „konzultációra”.17 A Chávez elleni 2002. áprilisi puccskísérle-
tet kísérő amerikai magatartás – a puccsot végrehajtók által felállíto� kormány gyors 
elismerése, sőt üdvözlése – tovább jegelte a két állam kapcsolatait. A venezuelai elnök 
retorikájában innentől kezdve állandósult a vád, mely szerint Washington az ő eltávo-
lítására törekszik. A venezuelai vezetés növekvő fegyvervásárlásait is egy az Egyesült 
Államok felől érkező lehetséges támadással igazolja. A latin-amerikai elnökök körében 
Hugo Chávez egyfajta Washington elleni szövetséget kíván összekovácsolni, célja, hogy 
új szövetségi rendszerrel védje ki és ellensúlyozza az Egyesült Államok régióbeli be-
folyását. Latin-Amerikában legfőbb szövetségeseinek – Fidel Castrón kívül – a bolíviai 
Evo Morales, a nicaraguai Daniel Ortega és az ecuadori Raphael Correa számítanak, 
de Argentínával és Brazíliával is baráti kapcsolatokat ápol. Latin-Amerikán kívül is ak-
tív külpolitikát folytat a venezuelai vezetés: OPEC-beli pozíciója erősítésével igyekszik 
befolyást szerezni a világpolitikában, a közös ideológiai gyökerek hangsúlyozásával 
közeledik Kínához, az iráni elnök 2007. januári venezuelai látogatása, szoros összefüg-
gésben az iráni atomprogram nyílt venezuelai támogatásával pedig súlyos aggodalmat 
kelt a washingtoni neokonzervatív körökben.
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A Fehér Háznak a Chávez „megfékezését” célzó javaslatai és törekvései a gyakorlat-
ban többször bizonyultak kontraproduktívnak. A puccskísérle�el kapcsolatos amerikai
reakció kifejeze� ellenérzést válto� ki a latin-amerikai közvéleményben, sőt gyengítet-
te Washington hitelét a demokráciaterjesztéssel összefüggésben; Chávezt ugyanis de-
mokratikus keretek közö� választo�ák meg, pontosan az ellene irányuló puccskísérlet 
volt alkotmányellenes. 2005 júniusában Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter az 
AÁSZ Közgyűlésén egy a latin-amerikai demokráciák minőségét ellenőrző mechaniz-
mus kiépítését javasolta, de azt a résztvevők visszautasíto�ák.18

A Chávez-jelenség feltehetően jelentős szerepet játszo� abban, hogy 2007 márciu-
sában i�. George Bush – megválasztása óta első alkalommal – latin-amerikai körút-
ra indult. Washington egyre határozo�abb prioritásává válik az általa „destabilizáló, 
negatív erőként” definiált Hugo Chávez latin-amerikai befolyásának visszaszorítása, 
amihez a dél-amerikai regionális vezető szerepre törő brazil elnököt, Luiz Inacio „Lula” 
da Silvát igyekszik szövetségesként megnyerni. Washington a 2007-es évet a köteleze�-
ség („engagement”) éveként emlege�e Latin-Amerikával kapcsolatban, feltehetően az 
ezredfordulót követő években a latin-amerikai társadalmakban mind határozo�abban
kibontakozó Washington-ellenességet kívánta ezzel kompenzálni. Az amerikai elnök 
az új, pozitív partnerség kiépítését célzó latin-amerikai körútja során Brazíliában, Uru-
guayban, Kolumbiában, Guatemalában és Mexikóban te� látogatást. Bush ezzel az út-
tal új imázs építésébe kezde� Latin-Amerikában: mérsékeltebb, tárgyalásra hajló, a 
szociális kérdésekre nagyobb hangsúlyt fektető politikába fogo�. A körút eredménye-
ként amerikai–brazil kétoldalú megállapodás születe� alternatív üzemanyagforrások 
(bioetanol) közös fejlesztéséről – természetesen az olajtól való függőség csökkentését 
célozva. Lula da Silva 2007. március 31-én viszonozta az amerikai elnök látogatását 
Camp Davidben. A venezuelai elnök – aki egyébként Bush látogatásával párhuzamos 
körutat te� Argentínában és Bolíviában – „erkölcstelennek” bélyegezte a törekvést, 
hogy élelmiszert (cukornád) kívánnak üzemanyaggá alakítani.19 

A brazil külpolitika a következő években, évtizedekben várhatóan meghatározó di-
menziójává válik az Amerika-közi kapcsolatoknak. A munkáspárti brazil elnök függet-
len, autonóm brazil külpolitika kialakítását célozza, az elmúlt években a fejlődő világ 
– területileg, demográfiailag és gazdaságilag – legjelentősebb államaival kezde� aktív 
párbeszédet a hosszú távú együ�működés reményében, mindezzel párhuzamosan a 
brazil vezetés deklarált célja az Egyesült Államokkal – és más iparilag fejle� országok-
kal – való harmonikus, baráti kapcsolatok fenntartása.20 Lula határozo�an elzárkózik 
ugyanakkor a Washington és Caracas közö�i közvetítői szereptől, több alkalommal is 
egyértelművé te�e: nem kíván a két ország közö� egyensúlyozni vagy békéltetni. 

A dél-amerikai országok közül jelenleg Kolumbia az Egyesült Államok legfőbb szö-
vetségese. A 2002-ben hatalomra juto� konzervatív Alvaro Uribe elnök az Egyesült 
Államok jelentős támogatásával ve�e fel a harcot a marxista gerillák (Kolumbiai For-
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radalmi Fegyveres Erők, FARC) és az illegális drogkereskedelem ellen. Egyiptom és 
Izrael után Kolumbiába jut a legtöbb amerikai segély, a Bush-kormány első hat évében 
hárommilliárd amerikai dollár értékű katonai és negyvenmillió dollár gazdasági segély-
lyel igyekeze� a kolumbiai helyzetet stabilizálni.21 Mindeközben a hidegháborús gya-
korlatot felelevenítve – és a latin-amerikai társadalmak kritikáját kiváltva – Washington 
„eltekinte�” a kolumbiai kormányhoz köthető emberi jogi jogsértésektől. A szeptember 
11-ei események Kolumbia esetében – szomszédjaival ellentétben – az Egyesült Álla-
mokhoz való viszony szorosabbá válásához veze�ek, mivel innentől kezdve a nemzet-
közi terrorizmus elleni háború keretében Washington – mind aktívabban – támogatja az 
Uribe-kormány gerillák elleni küzdelmét, függetlenül a�ól, hogy a FARC célkitűzései a 
kolumbiai társadalom átalakítására korlátozódnak, bármiféle nemzetközi aspektus nél-
kül. Többek közö� erre is visszavezethető a Kolumbia és Venezuela közö�i kapcsolatok
feszültebbé válása az elmúlt években. A venezuelai elnök Uribét a Fehér Ház kiszol-
gálásával vádolja, az Egyesült Államok Kolumbia-politikáját pedig több alkalommal is 
a vietnami háború ismétlődéseként írta le.22 De Chávez melle� a bolíviai, ecuadori és 
argentin vezetés is a belügyekbe való beavatkozásként és a szuverenitás megsértéseként 
értelmezi az Egyesült Államoknak a drogkereskedelemmel szemben vívo� háborúját. 

Úgy tűnik tehát, hogy a kilencvenes évek aktív konszenzusát és együ�működését az 
ezredfordulót követően az eltávolodás válto�a föl. A szeptember 11-ei terrortámadás 
óta Washington a terrorizmus elleni háború támogatása mentén ítéli meg a régió or-
szágait. Az Egyesült Államok Latin-Amerika-politikája továbbra is azt a mintát látszik 
reprodukálni, miszerint ciklusokban, „örvényszerűen” fordul a térség egyes „válság-
gócai” felé, és avatkozik be vagy legalábbis érvényesíti akaratát, majd „dolga végezté-
vel” ismét elfordul a régiótól.23 A koherens Latin-Amerika-politika hiánya Washington 
részéről távolról sem új keletű. Mindenképpen újdonság azonban az Amerika-közi 
kapcsolatok jellegében, hogy az Egyesült Államok talán évtizedek óta nem találkozo�
ilyen erős és összefogo� ellenállással a nyugati féltekével kapcsolatos elképzeléseivel 
szemben. Az eddig a latin-amerikai országok „meggyőzésére” alkalmazo� módsze-
rek mintha nem működnének a korábban megszoko� olajozo�sággal, amelynek a 
neopopulista erők erősödése és összefogása éppúgy oka, mint az Egyesült Államok 
unilaterálisba forduló külpolitikája, valamint „elfoglaltsága” Irakban és a Közel-Ke-
leten. Az egyes neopopulista latin-amerikai elnökök újraválasztása (Chávezé és Luláé 
2006-ban, illetve Néstor Kirchner argentin elnök feleségének megválasztása 2007-ben) 
pedig azt mutatja, hogy az Egyesült Államok befolyásának ellensúlyozására irányuló 
törekvésekkel hosszabb távon is számolni kell. 

Az Egyesült Államok oldaláról a 2008. őszi amerikai elnökválasztás eredménye meg-
határozó lesz Washington következő négyéves Latin-Amerika-politikáját illetően. John 
McCain győzelme esetén a konfliktusos elemek erősödése várható; az arizonai szenátor 
1993-tól a konzervatív Nemzetközi Republikánus Intézet (IRI) elnöke volt, McCain éles 
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Castro- és Chávez-ellenessége tovább mélyítheti a nyugati féltekét megosztó politikai 
ellentéteket.24 Demokrata győzelem esetén azonban enyhülhet az elmúlt években fe-
szül�é vált viszony az Egyesült Államok és Latin-Amerika közö�.

Gazdasági kapcsolatok

Bill Clinton amerikai elnök külpolitikájának központi eleme volt a külgazdasági kap-
csolatok intenzívebbé tétele, gazdaságközpontú külpolitikája a Latin-Amerikához való 
viszonyban is tükröződö�. Az Egyesült Államok a „trade not aid” formula értelmében 
segélyek helye� az egyes országokkal folytato� kétoldalú kereskedelem felfu�atásában 
lá�a a latin-amerikai prosperitás zálogát. A hidegháború utáni évtizedben az Amerika-
közi külkereskedelmi kapcsolatok valóban virágoztak, ezen periódus külkereskedel-
mi adatait vizsgálva lendületes növekedést tapasztalunk: míg 1996-ben a teljes latin-
amerikai export 46 százaléka, 2000-ben 57 százaléka irányult az Egyesült Államokba. 
A tendenciáért elsősorban az Egyesült Államokhoz földrajzilag közel fekvő országok 
a felelősek.25 Az ezredforduló környékén azonban lassulni látszik az Egyesült Álla-
mok–Latin-Amerika kereskedelem volumennövekedése, ennek há�erében az amerikai 
és a világgazdaság lelassulását kell látnunk. Az Egyesült Államok gazdaságának lassu-
lása közvetlenül hato� a latin-amerikai országok gazdasági növekedésének ütemére. 
A 2001–2002-es argentin válság jelentős tényező volt a neoliberális gazdaságpolitika 
népszerűségének latin-amerikai erjedésében, az 1990-es években az argentin Menem-
kormány az IMF „éltanulójaként” szorgalmasan hajto�a végre a nemzetközi pénzügyi 
szervezet diktálta reformlépéseket. Az argentin válság, illetve az argentin gazdaság 
talpra állításában vállalt visszafogo� amerikai részvétel mindenképpen hozzájárult a 
neoliberális gazdaságpolitikával kapcsolatos latin-amerikai szkepszis terjedéséhez és 
az esetleges alternatív modellek felé forduláshoz.

Az Egyesült Államok külkereskedelmében a latin-amerikai részesedés a következő-
ként alakult: 1996-ban Mexikóba irányult az Egyesült Államok teljes külkereskedelmé-
nek 9,2 százaléka, 2006-ban ez az arány 11,5 százalék volt, vagyis valamelyest növeke-
de�. Latin-Amerika Mexikón kívüli részében ugyanez az arány 1996-ban 7,2 százalék, 
2006-ban 7,7 százalék volt, vagyis szerény növekedést mutato�.26 Az Egyesült Államok 
exportjában a latin-amerikai piac jelentősége egyértelműen nő� a kilencvenes években 
(13,3 százalékról 21,6 százalékra), az ezredforduló óta azonban stagnálni látszik. Ha-
sonló tendenciát láthatunk az Egyesült Államok behozatalát vizsgálva is: a kilencvenes 
években a latin-amerikai részesedés nő�, ha nem is olyan gyorsan, mint az exportnál 
(12,9 százalékról 16,9 százalékra), az ezredforduló óta azonban stagnál.27 

Az alábbiakban elemze� külön nem hivatkozo� külkereskedelmi adatok a CEPAL 
SIGCI28 adatbázisából származnak. A kilencvenes évek tendenciáinak folytatásaként a 
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latin-amerikai régió jelenleg is legfontosabb külkereskedelmi partnere az Egyesült Ál-
lamok, ugyanakkor az Egyesült Államok részesedése a latin-amerikai összexportból az 
ezredforduló óta csökkent: 2006-ban Latin-Amerika teljes exportjának 49 százaléka irá-
nyult az Egyesült Államokba, míg teljes importjának 35 százaléka származo� onnan.29 
Érdemes azonban rögtön rámutatni a régión belüli – az egyes alrégiók mentén tisztán 
kivehető – különbségekre ezzel kapcsolatban. Az egyetlen földrajzilag Észak-Ameri-
kában fekvő latin-amerikai ország, Mexikó külkereskedelme az összes latin-amerikai 
állam közül legerősebben kapcsolódik az Egyesült Államokhoz: exportjának 84,9 szá-
zaléka, importjának pedig 53,80 százaléka bonyolódik északi szomszédjával. Mexikó 
egyedül a latin-amerikai régió Egyesült Államokkal folytato� kereskedelmének hatvan 
százalékát adja, a különbségek érzékeltetésére érdemes megjegyeznünk, hogy Brazília 
– mely ország Latin-Amerikában Mexikó után az Egyesült Államok legfőbb kereske-
delmi partnere – Mexikó Egyesült Államokkal folytato� külkereskedelmi volumenének 
mindössze egyhetedét produkálja. A mexikói kivitel kétharmadát késztermékek adják, 
elsősorban autóalkatrészek, elektronikai cikkek és textil. Az Egyesült Államokkal való 
rendkívül szoros kereskedelmi kötelékek há�erében az 1994. január 1-jén életbe lépe�
NAFTA (North American Free Trade Agreement – Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyez-
mény) működését kell látnunk. Míg a kilencvenes évek az Egyesült Államokba irányuló 
mexikói export „felfutásának” periódusa volt, az ezredforduló óta az Egyesült Álla-
mok részesedése a mexikói kereskedelemben lassú, de évről évre nyomon követhető 
csökkenést mutat: 2000-ben a mexikói export 88,6 százaléka, 2006-ban 84,9 százaléka 
irányult az Egyesült Államokba. A mexikói import adatait vizsgálva ennél drasztiku-
sabb amerikai térvesztés tapasztalható: 2000-ben még a mexikói import 73,11 százaléka 
származo� az Egyesült Államokból, vagyis az elmúlt hat évben az Egyesült Államok 
részesedése csaknem húsz százalékkal csökkent. 

A közép-amerikai országok az Egyesült Államokkal folytato� külkereskedelmükben 
egységesnek tűnnek: az Egyesült Államok a közép-amerikai országok külkereskedel-
mében egyértelműen vezető helyen áll, a Közép-amerikai Közös Piac (KAKP)30 teljes 
exportjának 57,8 százaléka kerül az Egyesült Államokba.31 Mindezek ellenére az ezred-
forduló óta csökkenést tapasztalunk a közép-amerikai országok Egyesült Államokkal 
való kereskedelmében. (A CAFTA-DR egyezmény (l. később) eredménye még nem ki-
mutatható – 2005 óta hektikusan alakul az egyes közép-amerikai országok Egyesült Ál-
lamokba irányuló exportjának részesedése a teljes exportból.) A közép-amerikai orszá-
gok exportjából és importjából való washingtoni részesedés az egyes esetekben hasonló 
arányt mutat, kivétel Nicaragua és Panama: előbbi esetében a teljes export csaknem 43 
százalékát szívja fel az Egyesült Államok, míg importjának csak 22,6 százalékát adja 
az „Északi Kolosszus”, utóbbinál ezek az arányok 39 százalék és 27 százalék; vagyis 
az Egyesült Államok ezen országok számára főként export-felvevőpiacként jelentős. 
A két ország közö�i további hasonlóság, hogy – ellentétben a többi közép-amerikai 
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országgal, ahol az exportszerkezetben a késztermékek dominálnak – teljes exportjuk 
túlnyomó részét (Nicaragua: 82 százalék, Panama: 73,9 százalék) mezőgazdasági ter-
mékek adják. Szintén közös jellemző, hogy külkereskedelmükben az elmúlt évtizedben 
jelentősen nem változo� az Egyesült Államok részesedése.

A karibi-térség legtöbb országának – hasonlóan az eddig vizsgált Mexikóhoz és Kö-
zép-Amerikához – első számú kereskedelmi partnere az Egyesült Államok, a Caricom 
exportjának 51,7 százaléka jut az Egyesült Államok piacára,32 ennek ellenére a karibi 
országok az Egyesült Államokkal folytato� külkereskedelmüket tekintve nem egysé-
gesek. Alapvetően két csoportot különböztethetünk meg: azon államokat, amelyek ex-
portjából és importjából is a legnagyobb részesedés az Egyesült Államokra jut, és azo-
kat, amelyek legfőbb importforrása az Egyesült Államok, de exportjukkal főként más 
államokat céloznak. Előbbihez tartozik Belize (amely földrajzilag Közép-Amerikához 
tartozik ugyan, de mivel a Caricom tagja, ide tartozóként kezeljük), a Bahamák, Barba-
dos, a Dominikai Köztársaság, Grenada, Jamaica, Saint Ki�s és Nevis, valamint Trini-
dad és Tobago. A másik csoportba pedig Antigua és Barbuda, Dominika, Saint Lucia és 
Saint Vincent tartoznak. Az Egyesült Államok részesedése az egyes országok export- és 
importpiacán még a fenti kategóriákon belül is meglepően változatos: a legerősebb füg-
gőséget a Bahamák, valamint Saint Ki�s és Nevis mutatják, 75-80 százalékos részese-
déssel. Trinidad és Tobago exportjában is rendkívül jelentős az Egyesült Államok piaca, 
az ország exportjának csaknem 60 százaléka irányul ide – elsősorban földgáz és kőolaj 
formájában. A többi karibi ország esetében az Egyesült Államok exportból és importból 
való részesedése 30-40 százalék körül mozog. 

Dél-Amerikában az Andok Közösség tagállamai – Kolumbia, Ecuador, Venezuela,33 
Bolívia és Peru – külkereskedelmük legnagyobb részét az Egyesült Államokkal bonyo-
lítják. Az Andok Közösség teljes exportjának 46,6 százaléka célozza az Egyesült Ál-
lamok piacát.34 Az ezredforduló óta Peru, Kolumbia és Venezuela külkereskedelme 
esetében az Egyesült Államok relatív térvesztését figyelhetjük meg – utóbbi esetben ez 
nyilván tudatos politika.35 

A többi dél-amerikai ország külkereskedelmében az Egyesült Államok helyzetét 
vizsgálva további töréspontokat találunk. Míg az úgyneveze� ABC országok (Argen-
tína, Brazília és Chile), illetve Bolívia és Uruguay esetében az Egyesült Államok ré-
szesedése az egyes országok exportjából és importjából 6-17 százalék közö� mozog,
Paraguaynál az Egyesült Államokkal való kereskedelem aránya elenyésző (három-öt 
százalék). Az elmúlt években Argentína, Brazília és Bolívia esetében az Egyesült Ál-
lamokkal való kereskedelemben szintén részesedésbeli csökkenést tapasztalunk. Míg 
az első két ország esetében négy-hat százalékos csökkenést látunk, Bolívia külkereske-
delmében az Egyesült Államok részesedése az 1999-es csúcs óta drasztikusabb csök-
kenést szenvede� (32,6 százalékról 11,9 százalékra ese�). Ezzel szemben Chilében úgy 
tűnik, már a kilencvenes évek eleje óta „beállt”, és a régió többi országával ellentétben 
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stabilizálódo� az Egyesült Államok részesedése: az export és importpiacon egyaránt 
16 százalék körüli aránnyal. Paraguay és Uruguay esetében szintén nem tapasztalunk 
jelentős változást az ezredforduló óta.

A kereskedelmi adatokat vizsgálva tehát azt látjuk, hogy Mexikó, Közép-Amerika 
és a Karib-térség külkereskedelme szorosan kapcsolódik az Egyesült Államokéhoz, 
ezen államok külkereskedelmük jelentős arányát az Egyesült Államokkal bonyolítják. 
A dél-amerikai szubkontinens államai közül Venezuela kivitele irányul legnagyobb 
arányban az Egyesült Államokba (2006-ban a teljes kivitel 48,8 százaléka). Vagyis 
az előző pontban ismertete� feszült politikai kapcsolatok ellenére a gazdasági össze-
fonódás – nyilván a jelentős venezuelai kőolaj-beszállításnak köszönhetően – továbbra 
is szoros maradt, Chávez külkereskedelmi diverzifikációt célzó törekvései eddig cse-
kély konkrét eredményt hoztak. A dél-amerikai országok közül Chile (2006-ban 15,6 
százalék), Brazília (18 százalék), Uruguay (12,1 százalék), Argentína (8,4 százalék) és 
Paraguay (3,2 százalék) külkereskedelmében bír a legalacsonyabb részesedéssel az 
Egyesült Államok. Vagyis Latin-Amerika – és az egész világ – egyik legnyito�abb gaz-
dasága (Chile), valamint a Mercosur tagállamai kiegyensúlyozo�abb külkereskedelmi 
struktúrával bírnak, mint Latin-Amerika földrajzilag az Egyesült Államokhoz közelebb 
fekvő tagjai.

Általános, az egész latin-amerikai régiót érintő jelenségnek tűnik ugyanakkor, hogy 
az ezredforduló óta – összhangban a politikai kapcsolatok „felfeslésével” – az Egyesült 
Államokba irányuló latin-amerikai exportnak a teljes exporthoz viszonyíto� aránya a 
térség országainak túlnyomó többségében csökkent, igaz, változó arányban. 

A latin-amerikai országokba irányuló amerikai FDI volumenének tendenciáit vizs-
gálva azt találjuk, hogy míg a kilencvenes években – főként a gyors ütemben zajló latin-
amerikai privatizációnak köszönhetően – látványosan növekede� a térség országaiba 
áramló amerikai FDI, az ezredforduló környékén ez a lendület alábbhagyo� – ugyan-
ekkor a Latin-Amerikába érkező teljes FDI volumen is visszaese�. 2006-ban a térségbe 
érkező FDI durván 35 százaléka érkeze� az Egyesült Államokból, így országonkénti 
vizsgálatban az Egyesült Államok a legjelentősebb befektető a térségben.36 Az egyes 
országokat, alrégiókat vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy – a kereskedelmi adatokat kö-
vetve – Mexikóban és Közép-Amerikában határozo�abb az Egyesült Államok befek-
tetői jelenléte – az egyes országokba érkező teljes FDI átlagosan 60-80 százalékát adja 
az Egyesült Államok.37 Legtöbbször az ezekbe az országokba érkező befektetések több 
mint fele a feldolgozó ipart vagy a szolgáltató szektort célozza. 

A dél-amerikai szubkontinens legtöbb országában a nyersanyag-kitermelés az ér-
kező FDI legfőbb célpontja; kivétel Brazília és Chile, ahol az érkező FDI legnagyobb 
arányban a szolgáltatási szektort célozza. Több dél-amerikai országban, így Bolíviában, 
Brazíliában, Kolumbiában, Paraguayban és Venezuelában is legjelentősebb befektető-
nek számít az Egyesült Államok, de ezekben az országokban a teljes FDI-hoz képest 
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mért amerikai részesedés Mexikóhoz és Közép-Amerikához képest alacsonyabb, át-
lagban 20-40 százalék közö� mozog. Ehhez képest Argentínában, Chilében és Peruban 
is alacsonyabb az amerikai részesedés a teljes FDI-ban, és nem is az Egyesült Államok 
a legfőbb befektető, hanem valamely európai ország.38 A kilencvenes évek közepének 
adataihoz viszonyítva Mexikóban és Közép-Amerikában – hasonlóan a kereskedelmi 
adatokhoz – is emelkede� az amerikai részesedés a teljes FDI-ban, ugyanakkor az ez-
redfordulóhoz képest i� is szerény csökkenést tapasztalhatunk. A dél-amerikai orszá-
gok esetében azonban a tíz évvel ezelő�i adatokhoz képest is csökkenést látunk a teljes 
FDI-ban való amerikai részesedést illetően – 1995-ben még 40-60 százalékos amerikai 
részesedés volt jellemző a legtöbb országban.39 A Latin-Amerikát célzó amerikai be-
fektetések súlypontja tehát az elmúlt évtizedben földrajzilag „északabbra” húzódo�, a
korábbiaknál is erősebben Mexikóban és Közép-Amerikában koncentrálódik. 

Intézményi kapcsolatok

Az Egyesült Államok és Latin-Amerika közö�i kapcsolatok intézményesülésének első 
lépései a 19. századra nyúlnak vissza. 1889-ben, Washingtonban tarto�ák az I. Páname-
rikai Kongresszust James Blaine amerikai külügyminiszter javaslatára, ahol felállítot-
ták az Amerikai Országok Kereskedelmi Irodáját (1910-ben kezdte meg működését). 
A második világháború után az Amerikai Államok Szervezetének 1948-as megalakítá-
sa elsősorban a nyugati félteke politikai és védelmi integrációját szolgálta, az 1954-es 
caracasi nyilatkoza�al Washington az AÁSZ keretein belül legitimizálta a kommuniz-
mus térnyerését megakadályozni hivato� akcióit.40 

A hidegháború vége újabb fontos mérföldkő volt az Amerika-közi kapcsolatok intéz-
ményesítésében. A politikai együ�működés erősítését célozta a rendszeres fórumként 
1994 óta működő összamerikai csúcsok rendszere, amelynek célja, hogy a nyugati fél-
teke államfőinek és kormányfőinek rendszeres találkozóival segítse az Amerika-közi 
kapcsolatok fejlődését. 1994-ben, egyértelműen Washington sürgetésére rendezték 
meg az első ilyen csúcstalálkozót Miamiban, ahol aláírták az alapelvek nyilatkozatát, 
valamint a miami akciótervet, amely 22 témában41 te� javaslatokat. A második csúcs-
találkozóra négy évvel később, Santiagóban került sor. I� az oktatás volt a központi 
téma, emelle� fontos újítást jelente�, hogy a találkozó előkészületeiben már nemcsak 
az Egyesült Államok, hanem az összes résztvevő is aktív szerepet vállalt.42 2001-ben, 
Québecben rendezték meg a harmadik találkozót, amelynek legfontosabb eredménye 
az Amerika-közi demokratikus charta tervbevétele volt. A chartát 2001. szeptember 11-
én (!) fogadták el Limában, célja az AÁSZ mechanizmusainak erősítése a reprezentatív 
demokrácia aktív védelmében.43 A negyedik – eddigi utolsó – csúcstalálkozóra pedig 
2005-ben került sor, az argentínai Mar Del Platán, az ötödik csúcstalálkozóra várhatóan 
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2009-ben, Trinidad és Tobagóban kerül majd sor. A Mar del Plata-i találkozón már egy-
értelműen érezhetők voltak a politikai kapcsolatokat taglaló pontban kifejte� feszült-
ségek. A csúcsot intenzív Bush-ellenes tüntetések kísérték, a párhuzamosan megrende-
ze� „szociális találkozón” pedig több tízezren hallga�ák Cháveznek és az ekkor még 
elnökjelölt Moralesnek a neoliberális gazdaságpolitika ellenében elhangzó beszédeit. 
A 2001-es és 2005-ös találkozó eltérő „hangulata” jól tükrözi, hogyan alakult át ebben 
a négy évben az Amerika-közi kapcsolatok jellege, hogyan távolodtak el egymástól 
a nyugati félteke jövőjére vonatkozó elképzelések. Az összamerikai csúcstalálkozók-
nak egyébként a kezdetekig visszamenő gyakori kritikája, hogy a közös egyetértéssel 
megfogalmazo� hangzatos elvek a gyakorlatban csak elvétve valósulnak meg, kevés 
konkrét eredmény kapcsolódik a csúcstalálkozók rendszeréhez.44

Az amerikai kontinens gazdasági integrációját érintően a kilencvenes évek elejéhez 
két amerikai kezdeményezésű javaslat is kapcsolható. Az egyik a NAFTA, amely az 
Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közö� irányoz elő szabadkereskedelmi övezetet, 
és 1994. január 1-jén lépe� életbe. A mexikói gazdasági és politikai elit – szemben a 
társadalom szegényebb rétegeivel – egyöntetűen támoga�a a javaslatot, óriási vára-
kozásokkal és reményekkel csatlakoztak a két másik ország ekkor már működő sza-
badkereskedelmi övezetéhez. A mexikói csatlakozás mögö�i motivációként a külke-
reskedelem vezérelt gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést és az életszínvonal 
javítását kell látnunk; de nem titkolt cél volt a neoliberális gazdaságpolitika „bebetono-
zása” és a jövőben a protekcionizmushoz való esetleges visszafordulás akadályozása 
is.45 Csaknem 15 évvel a megállapodás életbe lépését követően a NAFTA eredményeit, 
következményeit elemző tanulmányok igen felemás képet mutatnak. 

A kilencvenes években az Egyesült Államok és Mexikó közö�i kereskedelem volu-
mene dinamikusan nő�, a NAFTA életbe lépése újabb lökést ado� a már megkezde�
folyamatnak (amikor 1990-ben a NAFTA-t célzó tárgyalások megkezdődtek, Mexikó 
már az egyik legnyito�abb gazdaságú fejlődő állam volt). A NAFTA pozitív eredményei 
közé sorolható – Mexikó szempontjából – az alacsony infláció, az alacsony költségvetési 
deficit, a növekvő beruházások, ugyanakkor a vártnál alacsonyabb gazdasági növeke-
dés és alacsonyabb foglalkoztato�ság árnyalja a képet. Vagyis a NAFTA nem hozta el a 
támogatók által ígért „paradicsomot”, de a kritikusok által hangoztato� katasztrófa sem 
következe� be.46 Tény azonban, hogy a szabadkereskedelmi övezethez való csatlakozás 
ellenére Mexikónak egyelőre nem sikerült olyan gazdasági növekedést produkálnia, 
ami jelentős mértékben javítaná a társadalom életszínvonalát, és csökkentené a szegény-
séget. A NAFTA működése óta nő� a szakadék az úgyneveze� maquiladora iparra épülő, 
gazdagabb északi és a mezőgazdaságra koncentráló déli államok közö�. Mindemelle�
1993 óta a mexikói bérek reálértéken való csökkenését tapasztaljuk – folytatva az 1980-as 
évek tendenciáját.47 A mexikói gazdaságnak jelenleg a következő kihívással kell szem-
benéznie: úgy tűnik, az alacsony bérekre épülő maquiladora rendszer dinamizmusa ki-
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fulladóban van, nem képes a korábbi lendüle�el tovább pörgetni a mexikói gazdaság 
motorját, ugyanakkor Mexikónak mind ez idáig nem sikerült magasabb hozzáado� ér-
téket képviselő folyamatokkal és termékekkel teret nyernie a világpiacon.48 A NAFTA 
működésének eredményeként az elmúlt 15 évben a három tagország integrációja mé-
lyült, így a jövőben gazdaságuk fejlődésének a korábbiaknál szorosabb „együ�mozgá-
sa” várható.49 Ez persze azt is jelenti, hogy az elkövetkező években várhatóan a koráb-
biaknál jobban függ majd a mexikói – és a kanadai – gazdaság teljesítménye az Egyesült 
Államok keresletétől és az amerikai piacon való versenyképességtől.

Az 1990-es évek elejéhez köthető másik gazdasági kezdeményezés annyiban min-
denképpen összefügg a NAFTA-val, hogy valójában annak az egész nyugati féltekére 
– Kuba kivételével – való kiterjesztését célozta. Az Összamerikai Szabadkereskedelmi 
Övezet (Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA; Free Trade Area of the Americas, 
FTAA) tervét George H. W. Bush 1990-ben indíto�a el akkor még Összamerikai Vál-
lalkozási Kezdeményezés (Enterprise for the Americas Initiative, EAI) néven, majd az 
1994-ben Miamiban megrendeze� összamerikai csúcson Bill Clinton amerikai elnök 
vezényletével új lendületet kapo� az elképzelés. Megvalósulása esetén nyolcszázmil-
liós lakosságot felölelő, évente több mint 13 billió dollár GDP-t és több mint egybillió 
dollár teljes exportot hozó, a világkereskedelem egyötödét adó tömb lehetne,50 vagyis 
a világ egyik leghatalmasabb regionális csoportosulásává válhatna. Fontos, hogy bár 
alapvetően gazdasági kezdeményezésről van szó, az FTAA a nyugati félteke szélesebb 
integrációjának, a fentebb taglalt összamerikai csúcstalálkozók folyamatának integráns 
része, sőt annak központi eleme (volt). 1998 márciusában, San Joséban a nyugati félteke 
államainak miniszteri szintű találkozóján 2005-re tűzték ki a szabadkereskedelmi öve-
zet létrehozását célzó tárgyalások befejezését. A 2001-ben beiktato� Bush-adminisztrá-
ció fontos prioritása a szabad kereskedelem terjesztése, ami újabb lökést ado� az FTAA
tárgyalásoknak.51 Mindezek ellenére a tárgyalások 2004 tavaszán megrekedtek, és 2005 
novemberében, a Mar del Plata-i csúcson nyíltan elhangzo� az amerikai kontinens 34
államára kiterjedő szabadkereskedelmi övezet kudarca.

Az FTAA-tárgyalások keretében az akkor már működő latin-amerikai integrációs 
tömörülések52 közös fellépését szorgalmazták a hatékonyabb döntéshozatal érdekében, 
illetve a kisebb országok érdekérvényesítési képességének növelése céljából. Ily módon 
az FTAA stimuláló tényezőként hato� a fentebb tárgyalt csoportosulások mélyítésére 
és bővítésére.53 Az FTAA-tárgyalások előre menetelét vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 
azok az ezredforduló után egyre inkább az Egyesült Államok veze�e Észak és a Brazília 
veze�e Dél közö�i egyezkedés formáját öltö�ék, ezt tükrözi az is, hogy a tárgyalások 
utolsó szakasza (2002. november–2004. december) amerikai–brazil társelnökség ala�
folyt. Brazília – hagyományos regionális hegemón szerepének erősítésére törekedve 
– az FTAA-tárgyalásokon igyekeze� a latin-amerikai érdekek szószólójaként, a többi 
dél-amerikai ország képviselőjeként fellépni az Egyesült Államokkal szemben.
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Az FTAA-tárgyalások kudarcának okait terjedelmi okok mia�, valamint mert nem
kötődik szorosan a témához, nem ismertetem részleteiben, a legfontosabb tényezőket 
sorolom fel csupán. Egyrészt, bár az úgyneveze� új regionalizmus jelenségének egyik 
legfőbb jellemzője és velejárója, hogy eltérő nagyságú és erősségű gazdaságok tartoz-
nak egy-egy regionális csoportosuláshoz, az FTAA esetében a szereplők magas száma 
– 34 ország – és hihetetlen heterogenitása – az Egyesült Államok gazdasága tízszerese a 
brazilénak, amely a latin-amerikai régió legnagyobb gazdasága, és csaknem százszorosa 
a közép-amerikai és karibi államok teljes gazdaságának54 – nem bizonyult áthidalható-
nak. Másrészt az FTAA-tárgyalások sikerét jelentős belső ellenzék nehezíte�e, a legtöbb 
részt vevő állam lakossága nem támoga�a az elképzelést. Számos latin-amerikai NGO 
határozo� ellenzése kísérte végig a tárgyalásokat, legfőbb kifogásuk az volt, hogy az 
FTAA reménytelen helyzetbe hozná a farmereket és a munkásosztály tagjait, pusztí-
tó hatással lenne a környezetre, és megszilárdítaná a transznacionális vállalatok hatal-
mát a térségben, mivel azok szabadon települhetnének ki és be az egyes országokba, a 
helyi közösség felé való mindenfajta elköteleze�ség nélkül.55 A NAFTA életbe lépése 
ellen is széles társadalmi csoportok tiltakoztak – mely tiltakozás az életbe lépés nap-
ján fegyveres harcok kirobbanásához is vezete� Mexikó déli Chiapas tartományában 
–, az FTAA esetében ezek a társadalmi ellenérzések gyakorlatilag minden résztvevőre 
jellemzők voltak. Harmadrészt a legfontosabb dél-amerikai szabadkereskedelmi tömö-
rülés, a Mercosur és a NAFTA a regionális integráció eltérő mintáit követik,56 így ezek 
egyetlen ernyő alá vonása nem bizonyult megoldhatónak, nem véletlen, hogy pontosan 
a Mercosur-tagállamok váltak az FTAA „megbuktatóivá”. Márpedig Brazília és Argen-
tína részvétele nélkül nyilvánvalóan nincsen értelme az Alaszkától a Tűzföldig terjedő 
szabadkereskedelmi övezetnek. Negyedrészt az amerikai kontinens fejlődő országainak 
elsődleges célja – a szabadkereskedelmi öveze�el – a piachoz jutás le� volna. Bár a fejle�
ipari államok átlagos vámszintje igen alacsony, pontosan azokra a mezőgazdasági ter-
mékekre, amelyek előállításában a latin-amerikai országok komparatív előnnyel bírnak, 
gyakran kvótákat és egyéb nem vámjellegű akadályokat tartanak érvényben.57 A fejlő-
dők célja tehát, hogy a piacra jutást biztosító átfogó szabályrendszert és vitarendezési 
mechanizmust állítsanak fel. Ezt tükrözi a tárgyalások előmenetelének talán legfőbb 
akadályát jelentő brazil–amerikai vita, amelynek lényege, hogy míg az előbbi szere�e
volna a mezőgazdasági és az acéltermékek, autóipar stb. liberalizációját előtérbe állítani 
(mivel azokban a szektorokban, ahol a brazil termékek a legversenyképesebbek, a legvé-
de�ebbek az amerikai piacok), kizárná és a WTO-ra hagyná az olyan kérdéseket, mint a 
szolgáltatások, a közbeszerzések, a beruházások vagy a szellemi tulajdonjog. Ennek az 
Egyesült Államok pontosan az ellenkezőjét vázolta fel: a mezőgazdasági támogatások 
és a dömpingellenes intézkedések kérdéseit a WTO fórumán megvitatni, az utóbbiakról 
pedig az FTAA keretein belül tárgyalni. A kereskedelmi liberalizáció melle� a fejlődők 
fontos célja az ado� ország gazdaságának „lehorgonyzása” egy fejle� ország melle�,
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amitől a kockázatok csökkenését és a befektetések odavonzását remélik.58 Ötödrészt a 
tárgyalásokat gazdasági és pénzügyi válságok kísérték végig, legalábbis a latin-amerikai 
országokban,59 amely jelenség a legkevésbé sem segíte�e a tárgyalások hatékony előre 
menetelét, ahogy a másik oldalról a szeptember 11-ei terrortámadás is visszavete�e a
tárgyalások lendületét. Végül meg kell említeni azt a korábban már tárgyalt tényezőt, 
hogy az ezredforduló környéki választások több latin-amerikai országban a tervvel kap-
csolatban szkeptikus elnököket ju�a�ak hatalomra.

Az Egyesült Államok számára fontos motiváló tényező volt, hogy az FTAA megva-
lósulásával megerősíthe�e volna a neoliberális gazdaságpolitika alapjait az amerikai 
kontinensen, ily módon beágyazva a térséget a globalizálódó világgazdaságba.60 Emel-
le� – és ezzel összefüggésben – az FTAA megvalósulása jobb alkupozícióba ju�atha�a
volna az Egyesült Államokat a világgazdaságban, segítve ezzel relatíve gyengülő pozí-
cióját. Ezt bizonyítja i�. George Bushnak a 2001 áprilisában, Québecben megrendeze�
harmadik összamerikai csúcson elhangzo� beszéde: „…a szabadabb kereskedelem segítené 
a nyugati féltekét az Ázsiával és Európával való versenyben.”61 Robert Zoellick, az Egyesült 
Államok akkori kereskedelmi képviselője (Unites States Trade Representative, USTR) még 
nyíltabban fogalmazta meg ezt a célkitűzést: „ha az amerikai kontinens erős, az Egyesült 
Államok jobb pozícióba kerül céljai megvalósításához a világban.”62 Mindezek melle� fon-
tos hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok stratégiai célkitűzései nem értelmezhetők 
kizárólag gazdasági dimenzióban. Az Egyesült Államok térségbeli érdekeiben meg-
határozó a biztonság és a demokrácia terjesztése, a drogkereskedelem, a bevándorlás, 
a környezetvédelem, a terrorizmus stb., mely területeket Washington szerete� volna
beleszőni a gazdasági integráció szövetébe.

Washington rugalmasan reagált a kudarcra, válaszként korábban megkezde� bi- és 
multilaterális kereskedelmi tárgyalások felgyorsításával, illetve újabb kereskedelmi 
tárgyalások megnyitásával igyekeze� politikai és gazdasági pozícióit erősíteni La-
tin-Amerikában. A közép-amerikai országok közül Guatemala, Salvador, Honduras, 
Nicaragua és Costa Rica 2004-ben szabadkereskedelmi egyezményt írtak alá az Egye-
sült Államokkal, amihez a Dominikai Köztársaság még ugyanebben az évben csatla-
kozo�. A Közép-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény – a Dominikai Köztársa-
sággal (Central American Free Trade Agreement – Dominican Republic, CAFTA-DR vagy 
DR-CAFTA) a NAFTA modelljét követő szabadkereskedelmi övezetet kíván megvaló-
sítani. A CAFTA-DR távolról sem tekinthető előzmény nélkülinek: a guatemalai üzleti 
élet képviselői még 1993-ban megkísérelték elérni országuk NAFTA-tagságát. Clin-
ton 1997-ben részt ve� Costa Ricában a közép-amerikai elnökök találkozóján, ekkor 
születe� meg a CAFTA elképzelése, maguk a tárgyalások pedig 2000-ben kezdődtek 
el.63 A NAFTA tárgyalásokat kísérő vitákhoz hasonlóak oszto�ák meg a közép-ame-
rikai társadalmakat és az Egyesült Államok képviselőit is. Közép-amerikai társadalmi 
mozgalmak és NGO-k legtöbbször a NAFTA tapasztalataira utalva fogalmazták meg 
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ellenérzéseiket a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban, nevezetesen, hogy 
annak életbe lépése nehezebb helyzetbe hozza az amerikai termékekkel versenyezni 
képtelen mexikói termelőket. Sokan hivatkoztak a szellemi tulajdonjogok kiemelt vé-
delmére a CAFTA keretében, amely megemelné a gyógyszerek és más termékek árát, 
ily módon elérhetetlenné téve ezeket a szegényebb rétegek számára. A munkanélkü-
liség és az elvándorlás intenzívebbé válása, valamint az informális szektorban dolgo-
zók ellehetetlenülése szerepelt a leggyakoribb érvek közö�.64 Az Egyesült Államokban 
a megállapodás melle� kardoskodó republikánus hangok retorikájából az derült ki, 
hogy Washington a CAFTA-t a közép-amerikai béke és demokrácia garanciájaként (is) 
értelmezi. A ratifikáció körüli kongresszusi vitában hangzo� el republikánus oldalról 
az érv, mely szerint: „Küldhetünk ma szabad kereskedelmet Közép-Amerikába vagy holnap 
katonai csapatokat.”65 

Az egyezményt az Egyesült Államok 2005-ben ratifikálta; Salvador, Guatemala, Ni-
caragua és Honduras 2006-ban; a Dominikai Köztársaságban pedig 2007-ben lépe� ér-
vénybe a megállapodás. Costa Ricában, a leggazdagabb közép-amerikai országban sú-
lyos belpolitikai viták után 2007 októberében népszavazással döntö�ek a csatlakozásról 
– elenyésző többséggel (51,6 százalék) ugyan, de a CAFTA-pártiak nyertek. Ugyanak-
kor 2008 februárjában Costa Rica 2008 októberéig kapo� haladékot azon jogi változta-
tások teljesítésére, amelyek segítségével teljesíteni tudja a CAFTA-DR-ben vállalt köte-
leze�ségeit, így az egyezmény csak ezt követően léphet majd érvénybe az országban.66 
A közép-amerikai szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos egyetértést a jövő-
ben árnyalhatja a Nicaraguában 2007 októberében elnöknek választo� Daniel Ortega
sandinista vezető kritikája. Hivatala elfoglalásakor Ortega a CAFTA-DR támogatása 
melle� foglalt állást,67 később mégis több alkalommal kritizálta a CAFTA-DR működé-
sét, azon „klasszikus érvekre” hivatkozva, miszerint az a részt vevő nagyobb államok 
érdekeit szolgálja, és a legkevésbé sem segíti a nicaraguai szegénység és társadalmi 
egyenlőtlenség felszámolását.68 Nicaragua párhuzamos részvétele a Chávez elnök által 
indítványozo� ALBA-ban (lásd később) a jövőben disszonanciát, ellentmondást okoz-
hat. Az Egyesült Államok Panamával a CAFTA-DR rendszerén kívül, 2004 áprilisában 
kezde� szabadkereskedelmi tárgyalásokba, a megállapodást 2007. június 28-án írták 
alá, panamai ratifikációja megtörtént, az amerikai még folyamatban van.69 

Az Egyesült Államok Dél-Amerikában az Andok országait igyekeze� megnyerni a
szabad kereskedelem intézményesítése emelle�. Washington 2003-ban szabadkeres-
kedelmi egyezményt kötö� Chilével, 2005-ben Peruval, 2006-ban pedig Kolumbiával. 
Előbbi ke�ő érvényben van, a Kolumbiával kötendő szabadkereskedelmi egyezmény 
amerikai ratifikációját azonban a demokrata párti ellenzés akadályozza. Condoleezza 
Rice amerikai külügyminiszter 2008. január 24–25-én hivatalos látogatással kampányolt 
a szabadkereskedelmi egyezmény elfogadása melle�, ennek ellenére 2008 áprilisában 
a képviselőház a megállapodás elhalasztásáról döntö�.70 Az említe� országok melle�
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2004-ben Ecuadorral is megkezdődtek a szabadkereskedelmi tárgyalások, amelyek 
azonban 2006 májusában elakadtak.71 Közép-Amerikához hasonlóan tehát az Andok 
térségében sem beszélhetünk a washingtoni külkereskedelmi minta osztatlan támoga-
tásáról és térnyeréséről. Szintén közös jellemző, hogy az Egyesült Államok az Andok 
térségében is összeköti, közösen kezeli a szabad kereskedelem és a demokrácia tér-
nyerését, sőt az illegális drogkereskedelem megfékezését célzó eszközként is tekint a 
szabadkereskedelmi megállapodásokra.72

Úgy tűnik tehát, az Egyesült Államok arra törekszik, hogy ha már Brazília és Argen-
tína bevonása nem sikerült az amerikai szabadkereskedelmi övezetbe, a lehető legtöbb 
latin-amerikai országgal bi- vagy multilaterális úton kereskedelemi egyezményt kös-
sön. Nyilvánvaló törekvése ezzel, hogy „körbekerítve” a Mercosur országait Dél-Ame-
rikában megakadályozza – vagy legalábbis nehezítse – egy brazil vezetésű dél-ame-
rikai összefogás megerősödését, amely szuverén, önkéntes alapon választhatná meg 
partnereit, és irányíthatná a világgazdasági triád egyes tagjaihoz fűződő kapcsolatait.

Az FTAA megvalósulásának kudarcával egyértelművé vált, hogy a latin-amerikai 
országok közül a Mercosur tagállamai jó időre kimaradnak, kívül kerülnek a világgaz-
dasági triád amerikai tagján. Kérdés, hogy Mexikó melle� mely további latin-amerikai 
országok integrálódnak hasonló módon, a megkötö� szabadkereskedelmi megállapo-
dásoknak lesz-e további intézményi folytatásuk, és hogyan hatnak majd az érinte� latin-
amerikai országok és az Egyesült Államok közö�i kereskedelmi és beruházási kapcso-
latokra. Az összamerikai, kontinentális összefogás vízióját, amely az 1990-es években 
végigkísérte Washington Latin-Amerika-politikáját, úgy tűnik, mára felváltja a nyugati 
félteke szövetségesekre és nem szövetségesekre történő bontása. A multilaterális kere-
tek há�érbe szorultak az FTAA kudarca után, helye�e a kétoldalú megközelítés tűnik 
meghatározónak. Kérdés – és a jövőbeni Amerika-közi kapcsolatok fontos dimenziója 
–, hogy a „kimaradó” dél-amerikai országok merre indulnak. Ennek fontos tényezője, 
hogy a regionális összefogás milyen változata(i) valósul(nak) meg a régióban, ennek 
kapcsán meg kell említeni az Hugo Chávez által sürgete� ALBA-t (Bolivári Alternatíva 
America számára, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Bolivarian 
Alternative for the Americas), amely a karibi-térség és Latin-Amerika összefogását je-
lentené, illetve a brazil vezetéssel kibontakozni látszó Dél-amerikai Nemzetek Unióját 
Unión de Naciones Suramericanas, Union of South American Nations – Unasur). Előbbi az 
FTAA alternatívájaként a neoliberális gazdaságpolitika Latin-Amerikából történő ki-
szorítását célozza „bolivári” szellemben.73 Utóbbi pedig a Mercosur, az Andok Közös-
ség, Chile, Guyana és Suriname integrációját jelentené egy az Európai Uniót mintázó 
szervezetben; melynek eddigi konkrét eredményeként tartják számon a dél-amerikai 
parlament, szociális programok, valamint az infrastruktúra fejlesztését kölcsönökkel és 
hitelekkel segítő, az IMF és a Világbank alternatívájaként életre hívo� Déli Bank (Banco 
del Sur, Bank of the South) megalakulását és működését.74 
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Mindemelle� látnunk kell azt is, hogy az FTAA-ból való kimaradással az ellenző la-
tin-amerikai államok azt is választo�ák, hogy a jövőben lehetőségük legyen a világgaz-
dasági triád többi tagjával (Európa és Ázsia) szorosabb kapcsolatokat ápolni; vagyis az 
FTAA-ból való kimaradás mindenképpen nagyobb játék- és mozgásteret biztosít ezen 
országoknak a harmadik szereplőkkel való kapcsolataikban. Az érinte� államok kül-
gazdasági kapcsolataiban persze – ahogyan fentebb látha�uk – a többi latin-amerikai 
országhoz képest eddig is gyengébb volt az Egyesült Államok pozíciója, és jelentősebb 
részesedést tudha�ak magukénak Európa és Ázsia országai. 

Összegzés

A hidegháború utáni két évtizedben az Amerika-közi kapcsolatok ívét vizsgálva az 
első évtized felfutását követően az ezredforduló óta távolodást tapasztalunk. Ma is ér-
vényes a „történelmi hagyomány”, mely szerint az Egyesült Államokhoz földrajzilag 
közelebb fekvő latin-amerikai országokban erősebben érezhető az „Északi Kolosszus” 
befolyása, a nagyobb dél-amerikai országokban pedig dolgozik az önállóság és diverzi-
fikáció utáni vágy. Az elmúlt években ez az évszázados képlet mind mélyebben rögzül: 
az illegális drogkereskedelem és a migráció politikailag mind szorosabbra fűzi Wa-
shington és a hozzá közel fekvő Latin-Amerika viszonyát; a gazdasági (kereskedelmi 
és befektetési) adatok szintén az Egyesült Államok és Mexikó, valamint Közép-Ameri-
ka „összenövését” igazolják. A nyugati féltekén az elmúlt években tapasztalt intézmé-
nyi változások pedig egyrészt leképezik, másrészt tovább erősítik Latin-Amerika ezen 
megoszto�ságát.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a dél-amerikai országok számára az Egyesült 
Államok ne lenne továbbra is fontos politikai és gazdasági partner. Ugyanakkor Dél-
Amerika heterogenitása és mélyen barázdáltsága ellenére talán most áll legközelebb 
valamifajta egység, „valódi összefogás” megteremtéséhez. Külső segítséget jelenthet-
nek ebben a feltörekvő országok (Kína, India, Dél-Afrika, Oroszország); a belső motort 
jelentő Brazília tudatosan igyekszik kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Az FTAA 
kudarcát követően Washington mind több dél-amerikai szövetségest próbál ugyan 
magához kötni, mégis formálódnak egy dél-amerikai politikai, gazdasági, energetikai, 
szociális, katonai (és még ki tudja, milyen) egység kontúrjai, az összefogás nagysága és 
újdonsága – megvalósulása esetén – abban állna, hogy a dél-amerikai szubkontinens, 
először a történelem folyamán, önálló, autonóm szereplőként léphetne a nemzetközi 
porondra.
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Résumé

Bernade� Lehoczki: Inter-American relations. The last decade.
 

The end of the Cold War was an important milestone in the Inter-American relations. 
The United States – as the only remaining superpower – had to reposition itself in the 
international order. The Latin American states saw the collapse of the Soviet Union as 
the worldwide victory of liberal democracy and neoliberal economic policy. Hence the 
region followed the political and economic model dictated by the U.S. But since the 
millenium this – seemingly tight – allience has loosened. In Latin America, especially in 
South America, new, so-called neopopulist presidents – non-members of the traditional 
political elite – assumed power who seem to be commited to reshape the regional and 
international context of their countries. A�er 11th September, 2001 the US foreign poli-
cy focuses on the war against terrorism, and therefore she paid less a�ention to efforts
building close relations with her southern neighbours. The study analyzes the dynamic 
of the Inter-American relations in terms of political, economic and institutional aspects 
with the objective to describe the complex and changing relations between Washington 
and the Latin American countries and their effects on the various and apparantely non-
homogenous subregions in Latin America.


