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Brazília regionális és nemzetközi 
szerepvállalásának erősödése
Pólyi Csaba

„Sokszor meglepődtem azon, hogy a politika iránt érdeklődő és művelt 
emberek milyen hiányos és zavaros ismeretekkel rendelkeznek erről az 
országról, amely kétségtelenül arra ítéltete�, hogy a világ jövőbeli fejlő-
désének egyik nagyon fontos tényezője legyen.”
Stefan Zweig1, Brazília, a Jövő Országa (1941)

Latin-Amerika helyzete napjainkban

Az elmúlt években elcsöndesede� a világ Latin Amerika körül, eltekintve Chávez 
venezuelai elnöknek a 21. század szocializmusát megalapozó döntései és kĳe-
lentései körül fellobbanó politológiai vitáktól. A nemzetközi elemzők azon se 

kapták fel a fejüket, amikor 2008 januárjában a davosi világgazdasági konferencián2 
részt vevő latin-amerikai vezetők alapvetően nyugodtan szemlélték az Egyesült Ál-
lamok gazdaságának pénzügyi nehézségeit és a világgazdasági növekedés lassulását 
előre vetítő jeleket. A legtöbben úgy vélték, hogy az 1991-es és a 2001-es recesszióhoz 
képest más helyzetben vannak, és ezért elválhatnak az Egyesült Államok fő gazdasági 
tendenciáitól (decoupling). A legtöbb országban a korábbi évek makrogazdasági reform-
jai fiskális és külkereskedelmi többlethez veze�ek, az adósságállomány (főleg a kül-
földi adósság) csökkent, devizatartalékokat halmoztak fel, és a külpiaci diverzifikáció 
nyomán lecsökkent az amerikai piac szerepe az expor�ermékeik értékesítésében. 

Ezt az értékelést erősíti a PricewaterhouseCoopers tanulmánya3, amelyet Világgaz-
dasági Fórum latin-amerikai találkozóján (Cancún, 2008. május) ismertete�. Ma a fejlő-
dők adják a világexport 45 százalékát, és a valutatartalékok 75 százalékát birtokolják. 
A brazil, mexikói, indiai, kínai, török, orosz és dél-afrikai vállalatvezetők véleménye 
szerint a BRIC országokként emlegete� négyes (Brazília, Oroszország, India és Kína) 
kimagasló gazdasági fejlődését a régión belüli kereskedelem és a beruházások robba-
násszerű fejlődése eredményezte. 

Az elemzők szerint a recesszió hatása az év harmadik és negyedik negyedévében 
várható és akkor is elsősorban közvete� módon, vagyis Kína és India gazdasági nö-
vekedésének lelassulásán keresztül. Ezt erősíti meg José Luis Machinea, az ENSZ La-
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tin-amerikai Gazdasági Bizo�sága, a CEPAL4 vezetőjének nyilatkozata is, amelyben a 
térség 2008-as gazdasági növekedési kilátásait a korábbi 4,9 százalékról 4,5 százalékra 
mérsékelte. Latin Amerika 2007-ben 105,9 milliárd USD külföldi tőkebefektetés (+46 
százalék) melle� 5,7 százalék GDP-növekedést produkált, de a globális kereslet csök-
kenése mérsékelni fogja az idei teljesítményét. A januári előrejelzések helyességét iga-
zolta a CEPAL napokban megjelent gazdasági tanulmánya, ami megerősíti az idei 4,7 
százalékos GDP-növekedést, és a növekvő inflációs veszély ellenére 2009-re is – enyhe 
lassulással ugyan, de – négyszázalékos növekedést valószínűsít. 

A térség gazdasági teljesítménye nagyon sokat javult és megjelentek a saját nevelé-
sű multinacionális vállalatok (az úgyneveze� multilatinas). Javier Santiago5 elemzése 
szerint az ötven legnagyobb latin-amerikai vállalat eladásai 2007-ben 29 százalékkal 
növekedtek, és elérték az 541,6 milliárd USD értéket. A legnagyobb bevételt elérő cég 
a brazil kőolajipari Petrobras (96,3 milliárd USD), a második pedig a szintén brazil 
bányavállalat, a Vale (36,56 milliárd USD). Őket három mexikói nagyvállalat követi: 
a America Movil telefontársaság (28,45 milliárd USD), a cementipari CEMEX (21,68 
milliárd USD) és a nagykereskedelmi Wal Mart México (20,61 milliárd USD). Az ötve-
nes listából 23 brazil, 16 mexikói, hat chilei, három argentin, valamint egy-egy perui és 
venezuelai. Brazília adja az ötvenes lista teljes eladásainak 55,3 százalékát, őt Mexikó 
(harminc százalék), Chile (7,9 százalék) és Argentína (4,3 százalék) követi. A vállalatok 
24,3 százaléka a kőolaj- és földgáziparhoz, 16,2 százaléka pedig a telekommunikációs 
szektorhoz tartozik. Mint a számok is jelzik, Brazília megkülönböztete� helyzetet fog-
lal el a régióban. Miközben 2006-ban Brazília 19 milliárd USD külföldi tőke fogadása 
melle� 28 milliárdot ruházo� be külföldön, addig ez a szám 2007-ben mindkét irány-
ban 35 milliárd USD szinten mozgo�.

Brazília gazdasági mutatóinak alakulása

Brazília7 kontinentális méretű ország, 8,5 millió négyzetkilométernyi területével és 
189,6 millió lakosával6 a világ ötödik legnagyobb és legnépesebb országa. Dél-Amerika 
területének 47,8 százalékát foglalja el, 7,5 ezer km-es tengerpartjával és 16,9 ezer km-es 
szárazföldi határán kilenc országgal szomszédos. A brazil gazdaság Luiz Inacio Lula 
da Silva szakszervezeti vezető 2002-es választási győzelme okozta sokkot meghalad-
va folyamatos növekedésben van. A diverzifikált külkereskedelmének köszönhetően a 
2005 óta évente a 40 milliárd USD-t meghaladó külkereskedelmi többlete 200 milliárd 
USD fölé emelte az ország devizatartalékait. Brazília a világ egyik vezető exportőre le�
élelmiszerekből (hús, szója) és árványi ércekből (vasérc). 2007 novemberében hatalmas 
kőolajlelőhelyet talált a Petrobras mélytengeri kutatással (Tupi), amit később újabbak 
köve�ek. A brazil GDP 2007-ben 5,4 százalékkal nő� (2006-ban 3,8 százalék). A nemzeti 
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statisztikai intézet, az IBGE7 szerint a világ tizedik legnagyobb gazdaságának bru�ó 
nemzeti terméke elérte az 1,24 billió USD-t. A növekedést jelentős mértékben a belföldi 
fogyasztás erősíte�e, az egy főre jutó GDP négyszázalékos emelkedést mutat. A kül-
ső és belső államadósság a 2003-as szinthez (a GDP 52,36 százaléka) képest az elmúlt 
években fokozatosan csökkent, és 2007-ben már csak a GDP 43,7 százalékát te�e ki. 
Az állami költségvetés elsődleges többlete a GDP 4,22 százaléka volt 2007-ben, miköz-
ben az adóbevételek – Latin Amerikában Chile melle� kirívóan magas szinten – a GDP 
34,9 százalékra emelkedtek. A konzervatív központi banki monetáris politika megfé-
kezte az inflációt, és ezek elismerésekén a Standard & Poor’s a szuverén brazil állam-
adósságot 2008. április 30-án a BBB– kategóriába sorolta. Ezzel az ország – a BRIC or-
szágok közül utolsóként – belépe� a beruházásra javasolt országok csoportjába.

Brazília külkereskedelmi kapcsolatai az elmúlt években kiteljesedtek, és kiegyensú-
lyozo� képet mutatnak. A brazil statisztikai intézet, az IBGE jelentése8 szerint a 2007-es 
adatok alapján az importban első helyen az ázsiai országok állnak 25,4 százalékkal 
(Kína egymaga 10,5), őket az Európai Unió követi 22,2 százalékkal. A latin-amerikai 
országok összesen a brazil import 17,1 százalékát adták (ezen belül a Mercosur 9,6 szá-
zalék), s így az Egyesült Államok 15,7 százalékkal csak a negyedik helyen áll. Afrika 9,4 
százalék, a Közel-Kelet 2,7 százalék és Kelet-Európa csak 2,3 százalékos részesedéssel 
bírnak. A brazil export elsődleges célpontja 2007-ben az Európai Unió tagállamai vol-
tak (25,2 százalék), második helyen Latin-Amerika áll 22,7 százalékkal, és az Egyesült 
Államok csak harmadik helyen volt 15,8 százalékkal. Őt követi nagyon szorosan Ázsia 
15,5 százalékkal (Kína részesedés 6,7 százalék), majd Afrika 5,3 százalékkal, Közel-Ke-
let négy százalékkal és Kelet-Európa 2,7 százalékkal. A külföldi közvetlen tőkeberuhá-
zások soha nem láto� mértékben növekedtek, és megközelíte�ék a 35 milliárd USD-t 
(Hollandia, Egyesült Államok, Luxemburg, Spanyolország és Németország a legna-
gyobb befektetők).

Az IBGE adatai szerint a mezőgazdaság 5,3 százalékos, az ipar 4,9 százalékos és a 
szolgáltatási szektor pedig 4,7 százalékos emelkedést regisztrált. A növénytermeszté-
sen belül a búza (62,3 százalék), a gyapot (33,5 százalék), a kukorica (20,9 százalék), a 
cukornád (13,2 százalék) és a szója (11,1 százalék) kiemelkedő termelési eredményeket 
mutato�. Az iparon belül a feldolgozóipar (5,1 százalék) és az építőipar (öt százalék) ke-
rült az élre. A kitermelőipar növekedése három százalék volt. A szolgáltatói szektoron 
belül a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások nő�ek (13 százalék) a legnagyobb mér-
tékben, az információs (nyolc százalék) és a kereskedelmi (7,8 százalék) szolgáltatások 
elő�. Az ipari termelés az elmúlt évhez képest megduplázta a növekedését, ezen belül 
a beruházási javak termelése 19,5 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkek előállítása 
kilenc százalékkal bővült. A nemzeti fejlesztési bank, a BNDES 66,7 milliárd real hitelt 
nyújto� 2007-ben. A lekötö� hitelállomány 88,9 milliárd real volt, ennek 43 százaléka 
infrastrukturális beruházásokra, 42 százaléka ipari beruházásokra le� biztosítva.
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Erica Fraga8, a The Economist elemzője szerint a brazil gazdaság jól teljesíte�, de a ked-
vező feltételek melle� többre le� volna képes. Elmarad eddig a Lula elnök által beígért 
gazdasági (adó-) reform) és a politikai rendszer további reformja is. A gazdasági lap 
által szerveze� konferencián Lula elnök felvete�e, hogy a BRIC partnerekkel megvitatja
a felhalmozo� devizatartalékok jobb felhasználásnak lehetőségét. Jelezte azt is, hogy az 
adóreformot a kormány benyújto�a jóváhagyásra a kongresszusnak.

A brazil kormány külpolitikája

Brazíliában a geopolitikával foglalkozó kutatások9 már az 1920-as években beindultak, 
és mai napig erős befolyást gyakorolnak a külpolitika alakítására. A polgári kormány-
záshoz való visszatérés, 1989 óta Brazília nemzetközi szerepvállalásának erősödését 
feltérképező felelős pragmatizmus irányába mozdult el a gondolkodás. Lula elnöksége 
ala� a legtöbb kezdeményezés a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások (WTO dohai 
forduló), a kiemelkedősen fejlődők csoportjával (BRIC, IBAS) való politikai-gazdasági 
egyeztetés és a dél-amerikai együ�működés területén történt. 

A kormány külpolitikai irányvonalát támogatók melle� természetesen kritikai hangok 
is megjelennek. Roberto Abdenur10 volt washingtoni brazil nagykövet a Veja folyóirat-
nak ado� interjújában az amerikai kapcsolatok elhanyagolása mia� bírálta a kormányt, 
és azt mondta, hogy még a katonai diktatúra ala� sem volt olyan Amerika-ellenesség és 
ideológiai (jelen esetben baloldali) befolyásoltság a külpolitikában, mint most. A legfon-
tosabbnak tekinte� partnerek (Egyesült Államok, EU) elhanyagolására panaszkodnak 
egyes gazdasági körök is, amelyek több kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 
megkötését hiányolják, és szembeállítják a jelenlegi kurzust Fernando Henrique Cardoso 
kormányának Egyesült Államok-politikájával. Ezzel szemben az amerikai–brazil kap-
csolatok szakértőjeként számon tarto� Luiz Alberto Moniz Bandeira11 politológus ezt 
egyszerűen a nemzeti érdekek egészséges képviseletének tekinti. 

A tények valójában azt jelzik, hogy felértékelődőben van Brazília helye és szerepe a 
világgazdasági és világpolitikai folyamatokban. Az elmúlt években a WTO dohai for-
dulójának egyik jelentős szereplője, a környezetvédelmi és a globális felmelegedésről 
folyó tárgyalások alanya és részben tárgya (Amazonas), a szegénység és az éhezés el-
leni nemzetközi fellépés élharcosa le�. Kétoldalú alapon tovább erősíte�e kapcsolatait
az Egyesült Államokkal, az EU meghatározó államaival, Japánnal, a BRIC tagjaival és a 
szomszédos dél-amerikai országokkal. Regionális szinten kiáll a Mercosur erősítése és 
bővítése (Venezuela) melle�, tető alá hozta a Dél-amerikai Nemzetek Unióját, folyik a 
stratégiai együ�működési megállapodás kidolgozása az Európai Unióval, s formálódik 
az afrikai és arab országok és Dél-Amerika együ�működése. Brazília aktív résztvevője 
a multilaterális fórumoknak és az ENSZ-békefenntartási akcióknak is. 
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A Lula elnök külpolitikáját elemző tanulmányában Tullo Vigevani és Gabriel 
Cepaluni12 kiemeli, hogy határozo� törekvés mutatkozik az elődöktől való elhatároló-
dásra a változás kulcsszóval. Megítélésük szerint a jelenlegi kurzus külpolitikai straté-
giáját úgy nevezhetnénk, hogy az „autonómia erősítése diverzifikációval”. Ez lényegé-
ben a nemzetközi elvek és normák mentén kiépülő Dél–Dél tengely, a kiemelkedő fej-
lődő országokkal való erőteljesebb kapcsolatépítés, amely gyengíti a fejle� országokkal 
kapcsolatban meglévő aszimmetriát.

A szerzők szerint Lula elnök második periódusában pontosíto�a a külpolitikai 
hangsúlyait, melyek a következők: a Dél-amerikai Nemzetek Uniójának elmélyítése 
(Unasul, a korábbi CASA); a kapcsolatok intenzívebbé tétele a kiemelkedő fejlődőkkel, 
mint India, Kína, Oroszország és Dél-Afrika; kiemelkedő szerepvállalás WTO-ban és 
a dohai forduló tárgyalásain, valamint néhány más gazdasági konferencián; a fejle�
országokhoz fűződő baráti kapcsolatok megőrzése és továbbfejlesztése, beleértve az 
Egyesült Államokat is; az afrikai országokhoz fűződő kapcsolatok újrakezdése és szo-
rosabbá tétele; az ENSZ reformjáért folytato� kampány, tekinte�el az állandó BT-tag-
ság iránti igényre és a kiállás az államok és népek közö�i nagyobb egyensúlyt lehetővé 
tevő szociális célok melle�.

A brazil–amerikai kapcsolatok alakulása  
Lula elnöksége ala�

Az elmúlt években nagyon erős kétoldalú politikai párbeszéd alakult ki a két kormány-
zat közö�, amely átfogta a legfontosabb nemzetközi kérdéseket is. Az Egyesült Álla-
mok kormánya számtalan alkalommal elismerte Brazília pozitív nemzetközi szerep-
vállalását, jóllehet ugyanakkor eddig formálisan nem támoga�a a kontinens méretű 
dél-amerikai ország állandó ENSZ BT-tagságra irányuló erőfeszítéseit. A kapcsolatok 
alakításában kitüntete� szerepet kaptak az elnöki találkozók. Bush elnök meghívására 
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök 2007. március végi Camp David-i hivatalos láto-
gatása négy év ala� a két elnök hetedik, három héten belül pedig a második találkozója 
volt, s ez már önmagában is az erősödő brazil–amerikai együ�működés jele.

Bush amerikai elnök 2007. március 8–9-én hivatalos látogatást te� Brazíliában, és 
vendéglátójával aláírta a két országnak a bioüzemanyagok előállítására irányuló meg-
erősíte� együ�működési megállapodását.13 Ennek fontosságát az adja, hogy ez a két 
ország adja a világ bioetanol-termelésének 75 százalékát. A dokumentum inkább szán-
déknyilatkozat, amelynek célja a környezetkímélő és olcsó etanol előállításában és nem-
zetközi elterjesztésében való kétoldalú együ�működés szabályozása. A megállapodás 
három szinten fogalmaz meg feladatokat. Kétoldalú alapon a cél az etanol előállítására 
szolgáló technológiák következő generációjának közös kifejlesztése, a kétoldalú kap-
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csolatokat szabályozó korábbi megállapodások összeghangolásával. A szerződő felek 
harmadik országokkal is együ�működést alakítanak ki, az első megcélzo� régió Kö-
zép-Amerika és a Karib-térség.

Néhány nappal később a Lula elnök Camp David-i hivatalos látogatásakor kiado�
kommüniké14 egyenesen a két ország stratégiai párbeszédének elmélyüléséről szól, 
amely a kétoldalú ügyek melle� kiterjed a legfontosabb regionális és globális kérdésekre 
is. A politikai elemzők egyöntetű értékelése szerint az Egyesült Államok „megtanulta tisz-
tele�el és egyenrangúan kezelni” Brazíliát, amelyre nagy szüksége van a térséggel fenn-
tarto� kapcsolataiban. A bioüzemanyagok kapcsán konkrét lépéseket fogalmazo� meg
egyes kiválaszto� partnerországok (Haiti, Dominikai Köztársaság, St. Ki�s and Nevis és 
El Salvador) irányában, aminek a finanszírozásában a BID, az AÁSZ és az ENSZ is részt 
vesz. A két ország együ�működésének hangsúlyos területévé vált az afrikai országok, 
köztük kiemelten a portugál nyelvű országok segítése. Konkrét háromoldalú demokrácia-
fejlesztési megállapodást írtak alá Bissau-Guinea parlamenti rendszerének támogatására 
és São Tome és Principe esetében brazil–amerikai együ�működés kezdődik a malária fel-
számolására. Angola és Mozambik is részese lesz az egészségügyi együ�működésnek.

A kétoldalú kapcsolatok legfontosabb területein is tovább mélyül az együ�műkö-
dés. A gazdasági-kereskedelmi ügyekben az illetékes minisztériumokat átfogó keres-
kedelmi párbeszéd rendszere nagyon jól működik, a továbblépést a ke�ős adóztatást 
kizáró együ�működés előkészítése és a legmagasabb szintű üzletemberi fórum (U. S.-
Brazil CEO Forum) létrehozása jelenti. Az oktatási együ�működés is megújult, ennek 
keretében erősödö� a diákcsere. A közbiztonság kérdéséhez kapcsolódva fejlesztik az 
együ�működést a szerveze� bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás elle-
ni küzdelem területén, valamint információcserével fellépnek a terrorizmus és annak 
finanszírozása ellen. 

Figyelmet érdemel a Council on Foreign Relations15 által az amerikai elnökválasz-
táshoz kapcsolódóan készí�ete� tanulmány, amely a térséghez fűződő kapcsolatok 
újrafogalmazását szorgalmazza. A Charlene Barshefsky és James T. Hill vezetésével 
dolgozó független task force javasolja, hogy az Egyesült Államok a meglévő és bevált 
etanol-együ�működés alapján építsen ki Brazíliával egy tartalmasabb, szerveze�ebb és 
kiterjedtebb partnerséget, amely magába foglalja a kétoldalú, a regionális és a globális 
ügyek széles pale�áját.

Brazília–EU stratégiai partneri együ�működés

Az EU és Brazília kapcsolatait az 1992-ben aláírt Együ�működési keretmegállapodás 
(Framework Cooperation Agreement) szabályozza. Az EU Bizo�sága 61 millió euró költ-
ségvetést irányzo� elő Brazília számára a második Country Strategy Paper16 keretében a 
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2007–2013-as időszakra. A korábbi évek elaprózo� projektjeinek tapasztalataiból kiin-
dulva ennek hetven százaléka az egyes számú prioritás keretében a szociális fejlődést 
és a szélsőséges jövedelmi viszonyokat mérséklő kétoldalú együ�működés különböző 
formáit finanszírozza, aminek része az európai tapasztalatok és know-how átadása is. 
A program harminc százaléka a környezetvédelmi projekteket és a környezeti tudatos-
ság elősegítését finanszírozza, ez mind az uniónak, mind Brazíliának kiemelt prioritása.

Miközben 1999 óta többé-kevésbé eredménytelen tárgyalások folytak az EU–
Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásról a WTO dohai fordulójának lezárását 
várva, eközben a legjelentősebb európai országok kialakíto�ák és aláírták a maguk 
kétoldalú stratégiai partneri együ�működését Brazíliával. Portugália és Spanyolország 
részéről ez teljesen érthető, de Olaszország (25 millió olasz leszármazo� él i�), Né-
metország (hét-tíz millió német leszármazo�, autógyártás), Franciaország (hadiipari 
együ�működés, jelentős beruházások) és Anglia (beruházások) is stratégiai kapcsola-
tokat ápol Brazíliával. Az elmúlt két évben a Brazília számára fontos uniós tagállamok-
kal intenzív elnöki diplomácia folyt, kölcsönös oda-vissza látogatásokkal. Kiemelendő 
ezek közül a skandináv országokkal kialakíto� bioüzemanyag-kutatási és -szállítási 
együ�működés.

A portugál soros elnökség ala� 2007. július 4-én Brüsszelben az unió csúcstalál-
kozó keretében te� javaslatot Brazíliának stratégia partneri együ�működés17 ki-
építésére. A lépés logikus, de kicsit megkése� elismerése az elmúlt években Brazília 
megnövekede� nemzetközi gazdasági és politikai fontosságának. Brazília az EU kez-
deményezését inkább tekinti egy anomália felszámolásának (az utolsó BRIC ország, 
amellyel az unió ilyen együ�működést kezdeményez), mintsem elvárásokat megfogal-
mazó lépésnek. Brazília az elmúlt években megszokta, hogy az unióval felmerülő vitás 
kérdéseit meg tudja oldani a fontosabb tagállamokhoz fűződő kétoldalú kapcsolatain 
keresztül. Jelen pillanatban nem látszik olyan extra nyereség Brazília számára, ami ér-
demben módosítaná ezt a felfogását. Ugyanakkor az unió kisebb tagállamai, köztük 
Magyarország elő� is megnyílik a lehetőség, hogy bővítse a kétoldalú együ�működése 
kereteit az EU–brazil stratégiai partnerség ernyője ala�.

A stratégiai partnerségi megállapodás készülő akciótervének (Joint Action Plan) első 
szövegegyeztetése 2008. május 21–22-én Brazíliavárosban volt. Az akcióterv terveze�
fejezeteihez igazodva egyezte�ék a stratégiai együ�működés prioritásként kezelt terü-
leteit (tudományos és technológiai együ�működés, klímaváltozás, megújuló energia-
források/bioüzemanyagok, háromoldalú együ�működés). A tervek szerint szeptember 
végére elkészülhet a végleges szövegváltozat, így a decemberi brazíliavárosi csúcs-
találkozón aláírható lesz az akcióterv. Az előzetes elképzelések szerint a végrehajtás 
ellenőrzésére (monitoring) nem hoznak létre új testületet, azt a korábbi megállapodá-
sok alapján már működő bizo�ságokra bízzák (Senior Officials Meeting, EC-Brazil Joint
Commi�ee). 
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Az EU és Brazília kapcsolatait napjainkban is számtalan feszültség terheli, amelyek 
közül ki lehet emelni az Európai Unióba irányuló illegális brazil migráció és a nyershús 
exportja körüli kérdéseit. Az utóbbi esetében a problémát a brazil nyomon követési 
rendszer gyengeségei okozzák, de az elmúlt hónapokban sikerült végre ezen a terüle-
ten is elfogadható közös lépéseket tenni. A növekvő számú brazil illegális bevándorlás 
Spanyolország és Anglia esetében is átlépte a toleranciaszintet. Az országban tapasztal-
ható gazdasági fellendülés ellenére sok brazil állampolgárt vonz Európa, köztük a szer-
veze� bűnözés (kábítószer, prostitúció) képviselőit is. Brazília történelmileg befogadó 
nemzet, és sok millió európai – német, olasz, spanyol, lengyel és magyar – bevándorló 
leszármazo�ai élnek az országban. A brazil kormány erre hivatkozva szorgalmazza az 
együ�működést a vízumkényszer visszaállítása helye�.

José Manuel Durão Barroso18 legutóbbi hivatalos látogatásán kiemelte, hogy Brazília 
a világ negyedik legnagyobb demokráciája, és a demokratikus elvek előmozdításáért 
végze� nemzetközi tevékenysége a régió modellértékű országává teszik. Hozzáte�e,
hogy ahogyan Brazília egyre nagyobb felelősséget vállal a világban, olyan mértékben 
számíthat az Európai Unióra nem egyszerűen mint természetes partnerre, hanem mint 
megbízható szövetségesre is.

A dél-amerikai regionális együ�működés és az Unasul
létrehozása

Samuel Pinheiro Guimarães19 külügyi főtitkár megfogalmazása szerint Dél-Amerika 
szükségszerűen és menthetetlenül a brazil külpolitika centrumában helyezkedik el, 
központi eleme a Mercosur és ezen belül Argentína. Megítélése szerint a két ország po-
litikai és gazdasági stratégiája szükségszerűen irányul a köztük lévő integráció elmé-
lyítésére és ezen keresztül a dél-amerikai együ�működés elősegítésére. Minden olyan 
kísérlet, amely más prioritást akar kĳelölni a brazil külpolitikában, eleve a kudarc sú-
lyos veszélyét rejti magában.

Lula brazil elnök a szomszédsági kapcsolatok fontosságának szem elő� tartásával 
intenzív elnöki diplomáciát folytato� a térségben, legalább egy alkalommal hivatalos 
látogatást is te� ezekben az országokban. Legszorosabb az egyeztetés Argentínával, 
amellyel negyedévente tartanak legalább egy elnöki megbeszélést. Az elmúlt években 
a brazil–argentin együ�működés látványosan nő�, 2007-ben a kereskedelmi forgalom
25 milliárd USD volt (25 százalékkal nő� az előző évhez képest), négymilliárdot meg-
haladó brazil többle�el. Brazília az elmúlt öt évben a harmadik legnagyobb befektető 
le� Argentínában mintegy nyolcmilliárd USD-vel. 2007. december 17-én megállapodás 
születe� a Brazil–Argentin Kétoldalú Együ�működési és Integrációs Mechanizmus lét-
rehozásáról.
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Augusztus elején Lula elnök kétszáz tagú üzletemberi delegáció kíséretében ismét 
Buenos Airesban tárgyalt a kapcsolatok bővítéséről kollégájával, Christina Kirchnerrel, 
hogy elősegítsék a februárban egyeztete� húsz kétoldalú projekt mielőbbi megvaló-
sítását. Ez már a két elnök harmadik találkozója volt, A közös nyilatkozat20 átfogja a 
kétoldalú együ�működés legfontosabb kérdéseit, amelyek közül kiemelkedik az ener-
getikai, a hadiipari és a nukleáris együ�működési területe. Aláírták az Uruguay folyó-
ra terveze� garabi vízi erőmű közös építésének tervét, valamint a közös urándúsítási 
program elindítását. Különösen fontos kérdés a két ország közö� a nemzeti valutában 
folyó kereskedelem beindítása augusztustól, amely megszüntetné a dollár alkalmazá-
sát a tranzakciókban. A hadiipari együ�működés területén is megállapodás van ér-
vényben csapatszállító jármű közös gyártásáról (Gaucho, 2009-ben), légügyi együ�-
működésről (az Embraer és az AMC közö� a brazil cég 170/190-es gépeihez történő 
alkatrészgyártásról), s a dokumentum napirenden tartja a közös tengerala�járó-építést 
is, amit francia technológia átadásával valósítanának meg. 

A dél-amerikai régió irányába már Fernando Henrique Cardoso elnöksége ala� is
történtek kapcsolatfejlesztési lépések a biztonság és a demokratikus stabilitás jegyében. 
Miriam Gomes Saraiva21 értékelése szerint Lula kormánya ala� a brazil diplomácia egy 
világosabb programba kezde� regionális befolyásának erősítésére, ami a regionális biz-
tonság erősítését, a demokrácia védelmét és a regionális integráció elősegítését célozta, 
de összhangban a nemzeti fejlesztési politika érdekeivel.

Így érthető, hogy Brazília ado� helyszínt a dél-amerikai államfők rendkívüli csúcsta-
lálkozójának 2008. május 23-án Brazíliavárosban, ahol a 12 dél-amerikai ország (Argen-
tína, Bolívia, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Peru, Suriname, 
Uruguay és Venezuela) vezetője aláírta a Dél-amerikai Nemzetek Uniója22 (União de 
Nações da América do Sul – Unasul) alapító okiratát. A szervezet létrejö�ét 2004-ben ha-
tározták el a dél-amerikai államfők harmadik találkozóján a bolíviai Cuzcóban, majd a 
mostani elnevezését 2007. áprilisban a venezuelai Margarita-szigeten tarto� dél-ame-
rikai energiatanácskozáson fogadták el. Az új integrációs szervezetnek 12 tagállama, 
17,73 km2 területe, 379,5 millió lakosa, 1920,7 milliárd USD összesíte� GDP-je és 430,8 
milliárd USD exportja van.

A dokumentum bevezetőjében megfogalmazzák elhatározásukat egy dél-amerikai 
önazonosság és állampolgárság kiépítésére és a politikai, gazdasági, társadalmi, kultu-
rális, környezetvédelmi, energetikai és infrastrukturális integráció fejlesztésére, hogy 
az hozzájáruljon a latin-amerikai és karibi egység megerősítéséhez. Az integráció in-
novatív módon kíván építeni a térség soknemzetiségű, többnyelvű és multikulturális 
örökségére és a Mercosur, a CAN, valamint Chile, Guayana és Suriname által elért in-
tegrációs eredményekre. A résztvevők elhatározása, hogy a dél-amerikai unió és integ-
ráció ambiciózus stratégiai céljait a rugalmasság és fokozatosság elvének figyelembe
vételével, az egyes országok realitásainak elismerése melle� akarják elérni. Hangsú-
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lyozzák a demokratikus intézmények és az emberi jogok tiszteletben tartásának alap-
vető fontosságát, a multilateralizmus erősítését és a nemzetközi kapcsolatok jogának 
tiszteletben tartását.

Az Unasulnak önálló jogi személyisége van, a megállapodás a kilencedik ratifiká-
ciós okirat letételével lép érvénybe. Az Állandó Főtitkárság majd Quitóban székel. Az 
elnökséget rotációs alapon és kétéves időtartamra határozták meg, első elnöke Michelle 
Bachelet chilei elnök. Fő szervei az államfők tanácsa (évente ülésezik), a külügyminisz-
terek tanácsa (félévente ülésezik), a képviselők tanácsa (kéthavonta ülésezik a soros 
elnök országában) és a főtitkárság. Az új szervezet konszenzus alapján hozza meg dön-
téseit. Az elfogado� programokat vagy szektoriális politikákat már három tagállam is 
elkezdheti végrehajtani, de biztosítaniuk kell a többiek számára a tájékoztatást és a ké-
sőbbi csatlakozás lehetőségét. A megállapodás előre vetíti egy dél-amerikai parlament 
felállítását is, amelynek székhelye a bolíviai Cochabambában lesz. 

A tagországok nagy jelentőséget tulajdonítanak a politikai párbeszédnek, és töre-
kedni fognak konszenzusos regionális álláspontok kialakítására a legfontosabb nem-
zetközi kérdésekben. A harmadik országokkal és szervezetekkel folytato� párbeszéd 
és együ�működés eszköze kíván lenni, és önálló jogi személyisége lehetővé teszi meg-
állapodások kötését más szervezetekkel. Finanszírozása éves kvóták alapján történik, 
ez figyelembe veszi majd a tagállamok eltérő gazdasági lehetőségeit is, de tiszteletben 
tartja az egyenjogúság és a közös felelősség elveit.

Az Unasul lehetővé teszi, hogy a latin-amerikai és karibi térség országai csatlako-
zo� országként bekapcsolódjanak a szervezet munkájába, de közülük tagsági kérel-
met csak a működése kezdetétől számíto� öt év elteltével kérvényezhet bármelyik or-
szág (négyéves csatlakozo� státus, egyhangú szavazás és parlamenti ratifikáció után). 
Az új szervezetet bejegyeztetik az ENSZ-ben. Hivatalos nyelve a portugál, spanyol, 
angol és a holland. Átmeneti rendelkezésként bizo�ságot állítanak fel a Dél-amerikai 
Parlament alapító iratának kidolgozására.

A Dél-amerikai Védelmi Tanács létrehozására Brazília által beterjeszte� javaslatot
Kolumbia ellenállása mia� nem fogadták el. Egy bizo�ságot állítanak fel a további 
egyeztetésre, és Brazília kész hat hónap múlva újra helyet adni a tervezet megvitatásá-
nak. Kolumbia a csatlakozás feltételeként azt szabta, hogy a tagállamok minősítsék a 
FARC-ot terrorista szervezetnek. 

A résztvevők egyértelmű sikernek tekintik a szervezet létrehozását, ami lehetővé 
teszi, hogy az új, multipoláris világban Dél-Amerika önálló globális szereplő lehes-
sen. A sajtó és a politikai elemzők véleménye szerint a szervezetet megosztják az egyes 
tagállamok közö� lévő feszültségek (konkrétan az ecuadori–kolumbiai határincidens) 
és az ideológiai természetű eltérések (Chávez bolivári programja). Lula brazil elnök 
ugyanakkor többször kihangsúlyozta, hogy integrációs folyamatról van szó, és össze-
hasonlításként az Európai Unió által megte� út állomásait hozta fel példaként. Lula 
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elnök szerint az Unasul megváltoztatja a világ és a régió hatalmi sakktábláját, de nem 
egyetlen ország, hanem valamennyi részt vevő ország javára. A szervezetnek innovatív 
projektekkel kell előállni a kiemelt területeken (a pénzügyi és energetikai integráció, az 
infrastrukturális összekö�etés javítása és a szociálpolitikák terén).23

A megállapodás után a brazil sajtónak nyilatkozó Celso Amorim külügyminiszter ki-
emelte, hogy az Unasul a dél-amerikai államok integrációját elősegítő konzultatív szer-
vezetként fog működni, amely lehetővé teszi a belső ügyeik megvitatását a gazdasági és 
termelési integráció, a pénzügyi egyeztetés, a szociálpolitika, a kulturális együ�műkö-
dés és az infrastruktúra fejlesztése terén.24 A közös ügyeik egyeztetésére eddig csak az 
AÁSZ és a riói csoport keretében volt mód, de o� külső részvevők is jelen vannak. 

Luiz Moniz Bandeira politológus szerint a szervezet létrehozása a legjobb módja 
annak, hogy Dél-Amerika elkerülje az alávete�séget.25 Brazília tudatában van, hogy 
nagysága és gazdasági ereje mia� sok félelem élt és él ma is a kezdeményezéseivel 
szemben. Az Unasul létrejö�e természetes lépése a 12 tagállamnak, hiszen Dél-Ameri-
ka azon kevés földrajzi régióhoz tartozo�, amelynek korábban nem volt önálló szerve-
zete, pedig mind Közép-Amerika, mind a Karib-térség évtizedek óta létrehozta a maga 
fórumait. Az új szervezet nem kíván sem a Mercosur, sem az Andok Paktum helyébe 
lépni, így Argentína is legyőzte félelmeit. Brazil értékelés szerint az Unasul a latin-ame-
rikai integrációs folyamat hiányzó láncszeme volt, amely most átfogja az eddig kívül 
maradókat – Chile és Suriname – is.26

Összegzés

Lula da Silva elnökségének második periódusában a belpolitikai stabilitás és a gazda-
sági növekedés bázisán erőteljes elnöki diplomácia bontakozo� ki Brazília nemzetközi 
szerepvállalásának fokozására. Tullo Vigevani és Gabriel Cepaluni szerint az elődöktől 
való elhatárolódás a változás kulcsszóval történik, ők a jelenlegi kurzus külpolitikai stra-
tégiáját az „autonómia erősítése diverzifikációval” kifejezéssel határozzák meg. Ez lé-
nyegében a nemzetközi elvek és normák mentén kiépülő Dél–Dél tengely, a kiemelkedő 
fejlődő országokkal való erőteljesebb kapcsolatépítés, ami gyengíti a fejle� országokkal 
kapcsolatban meglévő aszimmetriát. Az események azt mutatják, hogy Brazília határo-
zo�abban vállalja fel a dél-amerikai régióban és a Mercosurban a vezető szerepet és tesz 
kezdeményezéseket. Ilyennek nevezhető a Dél-amerikai Államok Uniójának (Unasul) 
létrehozása, amely konzultatív szervezetként és önálló jogi személyiséggel lehetővé te-
szi Dél-Amerika önálló globális szereplőként való megjelenését a multipoláris világban. 
Mindeközben Brazília nem feledkezik meg a hatalmi centrumokhoz fűződő kapcsolatok 
ápolásáról sem, ennek jegyében építi stratégiai partneri kapcsolatát az Európai Unióval, 
és az Egyesült Államokkal is együ�működik az új energiaforrások terén.
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Résumé

Csaba Pólyi: The strengthening of the position and role of Brazil in the regional 
and international aspect

The position and role of Brazil is strengthening in the processes of global economics 
and politics. In the past years, one of the major actors of the WTO Doha round is object 
and partially subject (Amazonas) of the discussions over environmental protection and 
global warming, and is as well one of the main leaders in the international fight against
poverty and starvation. On bilateral basis, it has strengthened its relations with the 
United States of America, the decisive states of the EU, Japan, the members of the BRIC 
and with the neighboring South-American countries. On regional level, it supports the 
enhancement and expansion of MERCOSUR (Venezuela) and it has made possible the 
Union of South-American Nations. It is on course a strategic partnership agreement 
with the European Union, as well as it has continued formalizing the collaboration of 
South-America with African and Arab countries. Brazil is an active participant of multi-
lateral forums and of the UN peacekeeping force. The political stability, the diversified
growth of the Brazilian economy and international trade, the dynamic expansion of the 
national market, the strengthening of the middle class and the moderation of poverty 
by means of social politics are the issues which create the steady basis for the above 
mentioned ma�ers. The study allows us to have a look at the three main relations of
Brazil´s foreign policy (USA, EU, SA).


