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Egy európai középhatalom külpolitikai mozgásterét 
meghatározó tényezők a XXI. század elején
Harsányi Iván

A kül- és biztonságpolitikát – szélesebben: egy ország nemzetközi mozgáste-
rét – meghatározó tényezők nyalábja minden esetben végtelenül sok szálból 
áll. Ezek érthetően különböző jelentőségűek, és nem könnyű köztük a minden-

kori hierarchiát megtalálni. Olykor össze is kuszálódnak, akár külső okból, akár belső 
fejlemények miatt , néha egyszerűen hibás lépések következtében. S bár ismeretes az 
a nézet, amely szerint egy ország külpolitikájában, végső soron, egész társadalmi és 
politikai rendszerének kivetítődését láthatjuk, más összefüggésben akár ennek a for-
dított ját is megállapíthatjuk – rövid és hosszabb távon is. A kétpólusú világhatalmi 
szerkezet évtizedeiben, például, mázsás erővel határozta meg egy-egy állam belpoliti-
káját az, hogy melyik hatalmi pólus vonzáskörében fejlődött . Különösen így volt ez, ha 
közvetlenül hozzátartozott  valamelyiknek a kemény magjához: a NATO-hoz, a Varsói 
Szerződéshez, az Európai Közösségekhez vagy a KGST-hez. Ám akkor is túl sok volt 
a – nem ritkán a külpolitikára is kiterjedő – sajátos részlet, a divergencia a blokkok tag-
államai között  ahhoz, hogy nagyvonalúan eltekintsünk tőle.

*

Egészen egyedi eset Spanyolországé (is). Több meghatározója jóval a XX. század előtt i 
eseményekre és helyzetekre, ezek máig élő lerakódásaira vezethető vissza. Ezek közül 
talán a legerőteljesebb Spanyolország világhatalmi múltja, az emberi történelem mene-
tét oly jelentősen befolyásoló egykori szerepe. Ha erre azt mondjuk, hogy „régen volt, 
talán igaz sem volt”, rossz helyen kutakodunk. Spanyol (és portugál) hajósok változtat-
ták visszavonhatatlanul gömbölyűvé a korábban laposnak hitt  Földet. Ők nyitott ák meg 
a történelemnek azt a közel négyszáz éves korszakát, amelyben a világ európai tengely 
körül forgott . Ebből következett , hogy ennek a XV. század végétől fölépített  és számta-
lan háborúban óvott  világbirodalomnak a (több lépcsőben bekövetkezett ) fölbomlása 
később nemzeti kataklizmává lett . Ez a leépülés már a spanyol örökösödési háború 
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éveiben megkezdődött  (Gibraltár angol birtokba vételével), majd az azt lezáró utrechti 
és rastatt i békeszerződésekkel folytatódott : az országról leválasztott ák a birodalom itá-
liai, németalföldi és egyes közép-európai részeit.1 Ezt Amerika modernebb, gazdasági 
„újrafelfedezésével”2 igyekeztek ellensúlyozni.

Ám éppen ezen a ponton folytatódott  a tér beszűkülése a XIX. század 10-es, 20-as 
éveiben, a transzatlanti birtokok túlnyomó részének függetlenedésével. A birodalmi 
fantomfájdalmat, amely a magyar történelemből is jól ismert, sokáig, bizonyos tekin-
tetben egészen a közelmúltig hurcolta az ország és elitje. Az első évtizedekben az el-
szakadást nem is ismerték el visszavonhatatlan ténynek. Kísérleteket tett ek rá, hogy 
egyes birtokaikat különböző, jobb-rosszabb szövetségesekkel (ez sem ismeretlen a 
Duna táján) visszaszerezzék, vagy legalább az elvesztett  térség konfl iktusaiban „benne 
legyen a kezük”. Spanyol fegyveres erők öt jelentős katonai intervencióban vett ek részt, 
a világ különböző tájain.3 Emellett  – váltakozó sikerrel – újabb térségekben, Macauban 
vagy Közép-Afrikában (Fernando Póo) igyekeztek kárpótolni magukat.4 Ám 1898-ban, 
a spanyol–amerikai háborúban brutális „emlékeztető injekciót” kaptak abból, hogy or-
száguk (a régebbi értelemben) már nem világhatalom, még annyira sem, mint a szom-
szédos, jóval kisebb Portugália. Ezen az első világháború gazdasági fellendülése sem 
változtatott .

A mozgásteret hosszabb ideig meghatározó tényezők egy másik csoportja azzal függ 
össze, hogy az 1936–1939-es polgárháború során az ország a kibontakozó második vi-
lágégés egyik döntő előcsatározásának a színterévé lett . A Franco tábornok vezett e tár-
sadalmi-gazdasági és politikai tömb (jelentős emberi és gazdasági pusztulással járó) 
győzelme után Spanyolországot egy ideig (1943-ig) hozzákötött e a tengelyhatalmak sze-
keréhez, ha nyíltan nem is vált hadviselővé. A II. világháború után ennek a következ-
ményei (többek közt az, hogy az ENSZ-tagállamok a Közgyűlés 1946. végi döntésével 
„takarékra zárták” madridi diplomáciai kapcsolataikat) különböző vonatkozásokban 
öt–tíz–harminc–negyven éven át akadályozták abban, hogy legalább az európai poli-
tikában eljátssza azt a szerepet, amelyet méretei, lakosainak lélekszáma, nyersanyag-
készletei, egyéb természeti kincsei alapján betölthetett  volna.

Más volt a helyzet geostratégiai téren. Földrajzi fekvése révén Spanyolország 
a hidegháború vaskorszakában az Egyesült Államok vonzáskörébe került. 1950-ben 
föloldott ák az ENSZ-szankciókat. Az 1953. szeptemberi amerikai–spanyol támaszpont-
szerződés, majd az amerikai–szovjet kompromisszum szülte ENSZ-felvétel (1955) le-
hetővé tett e, hogy a spanyol kormányzat „megkerülje” a nyugat-európai kis országok 
viszolygása miatt  reménytelen NATO-, majd európai integrációs csatlakozást. Külpo-
litikája fő vonala észak-amerikai irányú lett . A szorosabb európai kötődés hiányát az 
tett e különösen hátrányossá, hogy a nyugat-európai államok akkori (hosszú) gazda-
sági fellendülésének dinamikus felhajtó erejét alig tudták hasznosítani. Egyébként is: 
az említett  betagolási-betagolódási folyamatnak Hispánia sokáig nem szubjektuma, 
hanem elsősorban célpontja, objektuma volt.
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A negatív tényezők újabb, részben az előzőkből eredő csoportja az ország gazdasági 
elmaradott ságából eredt. Ez bizonyos fokig történelmi hagyaték volt, de tovább erősí-
tett e a Franco-kormányzat gazdaságpolitikája, amelyben a német és az olasz diktatúra 
anakronisztikus autarchikus-dirigista irányítási modellje élt tovább. Ezt az örökséget 
az országnak később – az 1959-ig elutasított , világpiac vezérelte stabilizáció és fejlesztés 
révén – az Európai Közösségek, majd az EU tagjaként kellett , egy jóval több ellentmon-
dással terhelt gazdaságtörténeti korszakban (olajárrobbanások, pangás, világgazdasági 
korszakváltás közepett e) ledolgoznia.

Fontos tényező az ország mérete, lakosságának lélekszáma. Ha egy kis ország, 
mondjuk Magyarország, belép a NATO-ba, ezt biztonsága érdekében teszi, amelyről 
maga nem tudna gondoskodni. Aztán igyekszik minimalizálni saját anyagi hozzájáru-
lását – amelyet a csatlakozás fejében kell vállalnia. Egy közepes hatalomnak, amilyen-
né a XX. század végére Spanyolország vált Európában, már lehetnek önálló expanzív 
törekvései, amelyek akár nagyobb önkéntes szerepvállalásra is késztethetik. Példa erre 
a 2004 előtt i, néppárti spanyol kormányzat magatartása, amely – érzékelve, hogy egyes 
EU-tagállamok cseppet sem lelkesednek az iraki háborúért – jelentős szerepet vállalt a 
katonai műveletekben.

A külpolitikát gyakran művelőinek korábbi hagyományai is meghatározzák. 
Spanyolországnak sok évszázadra visszanyúló diplomáciai kapcsolatai voltak, ame-
lyek szálai, élénk érdeklődés formájában Magyarországig is elnyúltak.5 Ám birodalma 
széthullása óta már nem volt abban a helyzetben, hogy komolyan beleszólhasson a 
nagyhatalmak vetélkedésébe. Ezzel messzebbre látó politikusai – például a XIX. század 
utolsó negyedének jelentős személyisége, a konzervatív Antonio Cánovas del Castillo 
miniszterelnök – tisztában is voltak. Az egyetlen pont, ahol némi ütközést vállalhatott , 
Marokkó kisebb, északi része volt; ezt protektorátus formájában 1912-ben nemzetkö-
zi jogilag is Spanyolországnak ítélték. Ebből a fajta mérsékletből még – az egyébként 
a birodalmi múlt eszméjét az értékek hierarchiájában az elsők közé helyező – Franco 
tábornoknak is maradt valamicske. Bár ideológiai hajlama és elkötelezett sége, nemkü-
lönben az őt hatalomra jutt ató kormányok iránti hálája arra ösztönözte-kötelezte volna, 
közvetlen II. világháborús részvétele korlátozott  maradt, nem formalizálódott .

Feltétlenül szólni kell a külpolitika és az ideológia kapcsolatáról is. Amíg egy állam-
nak nincs hivatalos ideológiája, folytathatnak róla vitákat, de a külügy azoktól nagyjá-
ból függetleníteni tudja magát. Mihelyt azonban a külpolitikát is szigorúan az ideológia 
előírásaihoz kell igazítani, megtelik feszültségkeltő elemekkel, tompul a hatékonysá-
ga. A XX. században Spanyolországban kétszer is előfordult ilyen szituáció. (Csupán 
példának: Miguel Primo de Rivera tábornok a marokkói Tanger státuszának kérdése 
miatt  időlegesen kiléptett e az országot a Népszövetségből. Ezt Franco tábornok a szer-
vezet agóniája idején, 1939 májusában – egyik első külpolitikai lépéseként, valamint 
a németek felé tett  gesztusként – megismételte.)6 A két diktatúra időszaka összesen 
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negyvenhárom évig tartott , a század jelentős részét felölelte. Egy országnak, természe-
tesen, egyidejűleg csak egyetlen külpolitikája lehet, és ez diktatórikus körülmények 
között  nem kérdőjelezhető meg. Alkotmányos kormányzás esetén viszont a hivatalos 
külpolitika a különböző politikai erők eltérő szemlélete és törekvései közepett e alakul. 
Konfl iktusos kérdésekben emiatt  adott  esetben döntő (olykor zavaró) belpolitikai ténye-
zővé is előléphet.

Az ezredforduló előestéjén

A XXI. század eleji spanyol külpolitika alapállása a Franco-diktatúra 1975–1977-es fel-
bomlása utáni negyedszázadban alakult ki. Eleinte bonyolultt á tett e, hogy az 1973-ban 
kezdődő világgazdasági korszakváltás a mély gazdasági átrendeződés közel évtizedes 
folyamatát generálta, visszafogott  gazdasági növekedéssel. Ez nem csak az első al-
kotmányos, centrum–jobbközép kormányok dolgát nehezített e meg: belenyúlt még a 
Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 1982 őszén kezdődött  kormányidőszakába is. 
Egyébként is, a külpolitika mozgásterét a XX. század utolsó negyedében már a nem-
zetközi kapcsolatok olyan sűrű integrációs hálója határozta meg, amelyben egy, a nagy 
blokkokon kívüli ország csak mérsékelten tudott  színre lépni, a világfolyamatokra hatni.

Az 1980-as évektől napirendre került annak a meghatározása is, melyek legyenek a 
spanyol külpolitika prioritásai az új helyzetben. Addigra a kérdést az is bonyolított a, 
hogy karnyújtásnyira került az ország EK- és NATO-csatlakozása, utóbb pedig az, hogy 
a spanyol jobboldal, rendezve a diktatúra bukásakor szétzilálódott  sorait, kormány-
alternatívává tett e a Népi Szövetséget – amely 1989-től a Néppárt (PP) nevet viselte. 
Ett ől kezdve a külpolitikában is két, markánsan eltérő koncepció feszült egymásnak. 
A PSOE nemzetközi politikájában az európai vonal dominált, a PP az atlanti kapcso-
latokat preferálta. Ez a szembenállás nem volt a végletekig merev. A PP is híve volt 
az európai csatlakozásnak, de vezetőinek nézetei közelebb álltak De Gaulle tábornok 
„nemzetek Európája” felfogásához; a párt lassított a volna az EK-államok általános és 
szakpolitikáinak egyeztetését. A szocialisták sem tagadták az Egyesült Államokhoz 
és a NATO-hoz fűződő kapcsolat fontosságát, de ellenezték a NATO-tagságot. Helyze-
tüket bonyolított a, hogy az 1977 óta kormányzó Demokratikus Centrum Unió, a sokak 
követelte népszavazást mellőzve, 1981-ben beléptett e az országot a NATO politikai szer-
vezetébe – egyelőre a katonai integráció nélkül. 1985-re az álláspontok, ha nem is ju-
tott ak közös nevezőre, de némileg összecsiszolódtak. Kiderült, hogy a nyugati politikai 
és katonai központok nyomása miatt  az EK-csatlakozás nem lehetséges a NATO-ban 
maradás nélkül. A PSOE kormánya, néhány hónappal az EK-belépés 1986. január l-jei 
realizálása után lebonyolított a az általa korábban ígért NATO-népszavazást is – azzal a 
megoldással, hogy a lakosságnak feltett  kérdések nem tartalmazták a szervezetből való 
kilépés alternatíváját.
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Megnőtt  mozgástér – előnyökkel és gondokkal

A XX. század utolsó ötödében a spanyol politika mozgástere, századok óta először, igen 
gyorsan nőtt , bizonyítva, hogy az országot adott ságai – ha megszabadul a tekintélyural-
mi béklyóktól és a gazdasági babonáktól – roppant teljesítményekre tehetik képessé. Ezt 
elsősorban a második olajárrobbanás utáni ipari rekonstrukció, az EK-források lendü-
letes kiaknázása, majd az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződés révén létesült 
támogatási formák találékony felhasználása, illetve az általuk fölgyorsított  gazdasági 
fejlődés mozdított a elő. Ez a trend átívelt a pártok kormányváltásain. Ha a XX. századot 
vizsgáljuk, ez az időszak (egészen 2008-ig) az évszázad leghosszabb prosperáló idősza-
ka volt, egyetlen, nem túl heves, elsősorban a pénzügyeket és a munkaerőpiacot érintő 
megszakítással (benne a pezeta kényszerű leértékelésével), 1993-ban. Ha összevetjük 
más, hasonlóan fellendülő időszakokkal (az I. világháború első évei, a Primo de Rivera-
korszak egy-két éve, az 1959 utáni fejlesztési kurzus), ennél gyorsabb ütemű fejlődést 
csak az utóbbi eredményezett  – ám csak 11-12 éven át és rosszabb szerkezetben. Ezútt al 
azonban a prosperitás huszonhárom éven keresztül tartott , viszonylag egyenletes nö-
vekedési ütemmel, és a reálgazdaság radikálisan javuló ágazati struktúrájával.

Ez a közel negyedszázad, amelyben a két nagy párt fölváltva kormányzott  (PSOE: 
1982–1996, PP: 1996–2004, PSOE: 2004–), több vonatkozásban is történelmi határvonala-
kon lendített e át az ibériai országot. Az ország az egy főre számított  brutt ó hazai termék 
tekintetében rohamosan közeledett  az EK, majd az EU átlagához. 1995-ben annak 79%-
án állt, 2006-ra már jelentősen a fölé emelkedett  (105%), első ízben előzve meg Olasz-
országot. (A kormány akkor már Franciaország megelőzését tűzte ki középtávú célul.)7    
A spanyolok már az első körben csatlakozhatt ak az euróövezethez.

Míg Spanyolország korábban túlnyomórészt tőkefelvevő ország volt, most egyre 
nagyobb mértékben ruházott  be külföldön. Nagyvállalatai megjelentek az egykori bi-
rodalom négy sarkában, Latin-Amerikától az afrikai földrészig. Afrikában új nagykö-
vetségek és konzulátusok sora nyílt meg. Nagyvonalú támogatásokkal-kölcsönökkel 
segített e nyersanyag-lelőhelyek fölkutatását, az infrastrukturális fejlesztést, az oktatást. 
2006-ban a kormány jóváhagyta az Afrika Tervet, amely a legszegényebb országok 
megsegítését szolgálta, és a felhasználható összeget évről évre növelte. (2007-ben ez 
4 milliárd 300 millió euró volt.) A spanyol Repsol YPF vállalat Líbiában, Murzuq tér-
ségében óriási új olajmezőt tárt föl.8 Spanyolország 16,5 millió eurót ajánlott  föl a pol-
gárháborúban kivérzett  Szudán helyreállítási munkáira.9 A 2007. augusztus 15-i perui 
földrengés után jelentős újjáépítési terv fi nanszírozását vállalta.10

A mozgástér dinamikus bővítésének csak egyik, bár a jelek szerint legfontosabb hát-
tere a gazdaság volt. Spanyolországnak a nemzetközi „közéletben” játszott  szerepe is 
szélesedett . A szocialista kormányzatok éveiben megpróbált (váltakozó sikerrel) közve-
títő szerepet játszani az EU vezető szervei és Kuba, illetve más latin-amerikai forradal-
mi kormányzatok között i feszültségek oldásában.
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A külpolitikát esetenként sikeresen vonták be a belpolitika égető problémáinak 
megoldásába is. Az ETA baszk terrorista szervezet hálózatával szemben Franciaország 
után Portugáliával is sikerült megállapodniuk a határon átnyúló rendőri együtt mű-
ködésről, a terroristák kiadatásáról – ennek kézzelfogható eredményei ismertek. Ez 
tovább szűkített e a merényleteket külföldön előkészítő terroristák lehetőségeit, csök-
kentett e tevékenységük hatásfokát, közelebb hozta a baszkföldi erőszak felszámolását. 
Hasonló, közös csoportot hoztak létre a francia–spanyol drogellenes küzdelemre is.11 
S amit Franco tábornok, minden erőfeszítése dacára, sohasem tudott  megvalósítani: a 
kormányzat minden periódusban haladást tudott  elérni abban, hogy a hispán nyelvi és 
kulturális körhöz tartozó országok egyfajta szellemi centrumává váljon. Ezt a célt szol-
gálják az 1992-től évente más-más országban megrendezésre kerülő hispano–amerikai 
csúcsértekezletek is. I. János Károly spanyol király ezeknek az értekezleteknek minden 
alkalommal végig tevékeny (olykor vitatott  vagy vitatkozó) részese.12 A kormányzat azt 
is kihasználta, hogy az amerikai földrész északi részén megnőtt  a spanyol ajkú beván-
dorlók száma, akik aktívan közreműködtek a nyelv térhódításában. A hispán kultúra 
széles körű terjesztésének jelentős eszközévé vált a Cervantes Intézetek világhálózata.

A XX. század utolsó éveitől katonai erői véglegesen beépültek az Észak-atlanti Szö-
vetség haderejébe, ami szintén egy új közege volt a spanyol tevékenységnek. 1995 és 
1999 között  a PSOE egyik vezető politikusa, Javier Solana (korábban a NATO-csatlako-
zás heves bírálója) töltött e be a szövetség főtitkári tisztségét, majd az EU közös kül- és 
biztonságpolitikájának főképviselői feladatait látt a el, 1999-ig. (Ez utóbbi szerepe mé-
lyen átnyúlt a PP első kormányidőszakába.)

Spanyolország, különböző formákban, jelentős katonai szerepet vállalt a NATO, il-
letve az ENSZ nemzetközi béketeremtő és -fenntartó misszióiban (egyebek közt Bosz-
niában, Libanonban, Kongóban, Koszovóban, Kirgizisztánban és Afganisztánban) – ez 
azonban a belpolitikában időnként nem éppen béketeremtő mozzanatnak bizonyult. 
Egy kutatóhajó és egy szárazföldi bázis erejéig a spanyol katonák részt vesznek a nem-
zetközi Antarktisz-kutatási programban is.13 A 2004-ben a kormányba visszatérő PSOE 
választási eredményében (a PP-nek a 2004. március 11-én, az Atocha pályaudvaron el-
követett  merényletekkel kapcsolatos, meggondolatlan kĳ elentései mellett ) fontos szere-
pe volt annak az ígéretének is, hogy győzelme esetén hazahívja a spanyol egységeket 
Irakból. Ett ől kezdve a hadsereg részvétele a békefenntartó és humanitárius feladatokra 
összpontosult, bár ez (pl. Afganisztánban) olykor nehezen választható szét a katonai 
műveletektől. A legutóbbi években arra is volt példa, hogy a kitűzött  feladat végeztével 
az osztagokat lépcsőzetesen, részben vagy teljesen visszavonták (Koszovó). A spanyol 
kormány ellenezte az EU alakulóban lévő, gyors reagálású egységeinek afganisztáni 
bevetését is.
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A spanyol külpolitika szélesebb cselekvési lehetősége, persze, számtalan gondot is 
okozott . Közülük csak az egyik a migráció ügye (a kérdéssel más tanulmányok részle-
tesen foglalkoznak). Az ország gazdasági fellendülése az Ibériai-félsziget felé fordított a 
az ezredfordulótól amúgy is megnövekedett  globális (spontán) migrációs áramlás irá-
nyát. Tovább erősített e ezt az EU 2004-es majd 2007-es keleti bővítését követő, növek-
vő munkaerőmozgás. A fellendülés éveiben a bevándorlók jelentősen hozzájárultak a 
brutt ó hazai termék növekedéséhez. A lakosság lélekszáma, amely évtizedekig 36–37 
millió fő körül mozgott , az évtized utolsó harmadában túllépte a 44 milliót. A legális 
bevándorlók a spanyolokéval azonos szociális támogatásokhoz jutott ak. Ez a gyarapo-
dás eközben civilizációs súrlódásokat szült. A folyamat szabályozatlansága már a kez-
detektől problémákat vetett föl; ezeket a finn elnökség idején az EU bevonásával 
próbálták kezelni, mondván: a migránsok a spanyol határ átlépésével az egyesült 
Európába érkeznek, és Spanyolország – mint az egyik legkönnyebben elérhető or-
szág – nem viselheti egyedül ennek a terheit. Lépéseket tett ek arra is, hogy a nagyszá-
mú bevándorlót kibocsátó országok kormányait – az illegális kiáramlás csökkentése 
ellenében – olyan szakképzések helyi fejlesztésében támogassák, amelyek alkalmas-
sá teszik a végzett eket a spanyol munkaerőpiacra való rendezett  beilleszkedésre. (Az 
egyik ilyen állam Niger.)

Kezdeményező szerepet játszott  a spanyol külpolitika bizonyos hosszú távú 
nemzetközi tervezetek kidolgozásában is, noha ezek eredményei csak évek múltán 
mutatkozhatnak. Ilyen volt a mediterrán országok egyfajta (az EU-n belül Dél-Európa 
országai által vezérelt) integrációja – a Földközi-tenger déli partján elterülő országok 
bevonásával, Barcelona központt al. Nicolas Sarkozy elnök lépései után azonban hamar 
kiderült, hogy egy ilyen blokk hegemón szerepéért a hasonló ügyekben ugyancsak 
élénk francia kormányzatt al kell versenyt futnia.14 A madridi külügyminisztériumban 
rendezték meg a spanyol és tizenöt arab külügyminiszter értekezletét, a Madridban 
létesített  „Arab Ház” felügyelő bizott ságának létrehozására.15 Hasonló a helyzet a José 
Luis Rodríguez Zapatero miniszterelnök által az ENSZ-ben előterjesztett , „A civilizációk 
szövetsége” elnevezést viselő kezdeményezéssel, amely „a civilizációk háborúja”  
Samuel Huntington professzor által falra festett  rémképének a szervezett  ellensúlyozását 
szolgálta – noha a világszervezet befogadta és magáévá tett e az iniciatívát.16 

A spanyol kormányzat igyekezett  barátságosabbá és gyümölcsözőbbé tenni a XVI–
XVII. század óta mindig rejtett  feszültséggel terhes „ibériai” kapcsolatokat is. A másik 
oldalról Mário Soares, a korábbi portugál elnök arról nyilatkozott , hogy új fejezet nyílt 
a két ország történetében. Megemlített e az 1980-as évek elején kötött  új, kétoldalú barát-
sági és együtt működési egyezményt, amely a Francisco Franco és António de Oliveira 
Salazar által kötött , a kölcsönös bizalmatlanságot nehezen leküzdő, 1939-es „Ibériai 
paktum” helyébe lépett . Felszólított a saját honfi társait, hogy – a történeti lerakódások 
dacára – „ne lássanak Spanyolországban hegemonisztikus hatalmat, amely potenciális 
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veszélyt jelent Portugália számára.”17 János Károly király és Anibal Cavaco Silva portu-
gál kormányfő elvi megállapodásra jutott ak a terrorizmus elleni közös harc kérdésében 
is.18 Ezt később az érintett  szakosított  szervezetek gyakorlati formába öntött ék. A spa-
nyol és portugál ipari miniszter csúcstechnológián alapuló energetikai összefogásról 
(Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad) állapodott  meg, amely vállalataikat az 
európai élvonalba emeli.19 2009-ben a két ország képviselői tizennégy egyezményt írtak 
alá, többek közt az ún. Duero–Douro tervet, közös folyójuk völgyének fejlesztésére.20 
Határozott  lépések történtek a Gibraltár körüli feszültség csillapítására is.

Válság és mozgástér

Amint ez lenni szokott , a nemzetközi piacokra irányuló, gyors expanzív fejlődés meg-
szülte a maga elkerülhetetlen ellentmondásait is. A kulcságazatokba behatoló spanyol 
vezérlésű multinacionális vállalatok Latin-Amerikában – miközben a fejlődést jelentő-
sen ösztönző tényezőként hatott ak – a „profi tcsinálás” során esetenként beleütköztek 
a helyi vállalkozók, saját alkalmazott aik vagy éppen az ott ani baloldali kormányok és 
tömegeik ellenállásába. 2007 novemberében a Latin-Amerikában tevékenykedő legna-
gyobb spanyol vállalatok (a Telefónica, a BBVA, az Iberdrola, a Repsol YPF) értekezlet 
összehívását is kezdeményezték, miután a 2007. évi ibero-amerikai csúcs alkalmával a 
venezuelai Hugo Chávez elnök és több más radikális latin-amerikai vezető támadta a 
tevékenységüket.

A húsz legnagyobb spanyol befektető tőkéje egyenlőtlenül oszlik meg a szubkonti-
nensen: az előző években 80%-uk fektetett  be Chilében, 50–50 Mexikóban és Kolumbiá-
ban, 40–40 Argentínában és Brazíliában, 30 Peruban, 20–20 Venezuelában, Ecuadorban, 
Uruguayban és Bolíviában. Közép-Amerikában 50, a Karib-térségben (többek közt Ku-
bában) 40%-uk vállalt szerepet. A jövőre nézve adott  előrejelzéseik szerint enyhén csök-
kenteni akarták jelenlétüket a forradalmi államokban, illetve jogbiztonságot és világos 
játékszabályokat követeltek.21 A lényeg azonban az, hogy az új évezred első hat-hét 
évében a szubkontinensen a külföldi beruházások mintegy 30%-a spanyol vállalatoktól 
származott . A brit üzleti körök egyik tekintélyes szócsöve 2008 után már-már meg-
kockáztatt a az állítást, miszerint Spanyolország Latin-Amerikában próbálja kárpótolni 
magát az ott honi gazdaság visszaesése okozta veszteségekért. Becslései szerint az ott  
kötött  spanyol szerződések összege (71 milliárd dollár) már enyhén meghaladja azt a 
summát (67 milliárd), amelyet a kormány 2009 közepéig saját ott honi gazdaságélénkítő 
programjára irányzott  elő.22

Közben a PP állandóan támadta a baloldali kormány tengerentúli politikai amortizá-
tor szerepét. A partnerek sem mindig könnyített ék meg a spanyol kormányzat dolgát: 
ismételten kezelésre szorulnak olyan, időről időre előtérbe kerülő problémagócok, mint 
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Gibraltár vagy a marokkói parton fekvő Ceuta és Melilla, illetve néhány kisebb sziget 
kérdése. Nagy kilengéseket mutat a Marokkóhoz fűződő viszony: az államfők látványos 
csúcstalálkozójától a spanyol királyi pár Ceutában tett  látogatása elleni, heves marok-
kói tiltakozásig. A PSOE kormányzata 2004 után hozzáfogott  az oktatás laicizmusának 
kiteljesítéséhez (az iskola és az egyház teljes szétválasztásához), ami szükségszerűen 
külpolitikai súrlódásokat generált a Szentszékkel, legalábbis egyes képviselőivel. Ám a 
belpolitikai mozgások „internacionalizálódásánál” sokkal nagyobb erővel mutatkozott  
meg az utóbbi években a mázsás nemzetközi fejlemények beáramló hatása.

Ha igaz a tétel, amely szerint a hazai gazdaság hosszú fellendülése a spanyol moz-
gástér szélesedésének legfőbb tényezője volt, legalább ennyire igaz, hogy a 2008 őszén 
indult pénzügyi-gazdasági világválság próbára tett e, és egyelőre továbbra is teszi, az 
elért eredményeket. Ez a válság ugyan kívülről, az Egyesült Államokból érkezett , de a 
spanyol gazdaság ezredforduló körüli fejlődési modelljének sajátságai megkönnyített ék 
a begyűrűzését. Európában – Írországon kívül – sehol sem volt olyan mértékű a mes-
terségesen, olcsó devizahitelekkel táplált ingatlanépítkezés és tartós fogyasztási cikk 
vásárlás mértéke, mint Spanyolországban. A visszaesés a demokratikus időszak – sőt, 
mint erre több közgazdász rámutat, valójában az 1944–1945 óta eltelt évek – legsúlyo-
sabb recessziójának bizonyult.

Az 1959-es stabilizációs terv által kiváltott  átmeneti gazdasági megtorpanás mind-
össze 0,5%-os volt. Az első olajárrobbanás idején csupán a növekedés mértéke esett  
vissza 8,6-ről 3%-ra. 0,6%-osra becsülik a második olajárrobbanáskor bekövetkezett  
megbicsaklást, 1%-osra az 1993-ast. 2009 első negyedévében azonban 2,9%-os vissza-
esés következett  be, amelynek a foglalkoztatásra volt különösen erős a hatása. 2010-re, a 
válság várt mélypontjára a Spanyol Bank a gazdasági tevékenység 8%-nyi csökkenését 
jelezte előre. (Ez féléves szinten nem következett  be, értéke valamivel alatt a maradt a 
legtöbb uniós államénak. Ám az első mélyponton, 2008 októberében az ipari termelés-
nek az előző hónaphoz mért visszaesése elérte a 12,8%-ot!)23

A legsúlyosabb mozzanatnak a foglalkoztatás tartósan súlyos helyzete bizonyult. 
A munkanélküliek arányát ugyanerre a negyedévre az 1993-ban produkált 24% fölé 
prognosztizálták (valóban meghaladta a 20%-ot). Csakhogy 1993-ban a munkaerőpia-
con csupán 16 millió fő volt jelen, 2009-re viszont ez a szám 23 millióra nőtt . Abszolút 
számokban a munkanélküliség 2009-ben több mint négymillió főt érintett .24 Egy részük 
bevándorló volt, ám munkahelyük elvesztése csak keveseket késztetett  az ország elha-
gyására. A válság szociális hatásai egyre inkább felszított ák a munkavállalói tiltakozó 
mozgalmakat is; 2010 őszére-telére a nagy szakszervezeti központok országos általános 
sztrájkra készülnek, ami a spanyol nemzetközi tevékenység hazai hátt erének gyengü-
lését eredményezheti. Ennek 12 pontos követelési programját („Ne nyerészkedjenek a 
válságon!”) már 2009 végén közzétett ék.25 A 2010 derekán kihirdetett  munkaügyi re-
formtörvény fogadtatása ellentmondásos.
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A leírt események jellemezték annak a helyzetnek a hátt erét, amelyben a spanyol 
kormányzatnak 2010. január elsején kezébe kellett  vennie az EU „kormánykerekét”. 
(Mit nem adott  volna Franco tábornok, ha egy ilyen keréknek akár csak egyetlen küllő-
jét is a kezével érintheti!) A felvázolt körülményeket a válságon kívül az is dramatizálja, 
hogy az év második felében sor kerül a kormányzat választási megmérett etésére. Az 
egyik legnagyobb próbatétel az volt, hogy az Európai Tanácsban május 7-én a spanyol 
vezetésnek kellett  levezényelnie (miközben ott hon maga is a recesszióval küzdött ) a sú-
lyos görögországi pénzügyi válság megfékezésére szolgáló intézkedések kidolgozását. 
(Ez 750 milliárd eurós stabilizációs alap létrehozásával és a görögök által végrehajtan-
dó lépések összeállításával végződött .) Ugyancsak a spanyol elnökség terjesztett e elő a 
költségvetési és hitelezési transzparencia folyamatos európai ellenőrzésének tervét.26 
A kormányfővel folytatott  képviselőházi vitában az ellenzék vezére élesen bírálta az 
ország állapotát. Szinte a XX. század elejének „spanyol hanyatlásról” szóló kaszticista 
(tradicionális nagyhatalmi eszmét valló, katasztrófát sugalló) jövendölései éledtek föl, a 
kormányfő személyére kiélezve.27 A valóságban ennek a vádnak kevés az alapja.

A spanyol elnökség utolsó, közös európai ügyként lebonyolított  intézkedése, a ku-
bai ellenzékiek szabadon bocsátásáról kötött  megállapodás a havannai kormánnyal, 
viszonylag jó fi nálé volt.

*

A téma, amelyet igyekeztem körüljárni, történelmi ívet zár le. Spanyolország, amely 
előtt  a XV. század végén „kinyílt a világ”, számtalan ok következtében nem tudta vég-
legesen „bejátszani” ezt a hatalmas teret. Bár évszázadokon keresztül a nemzetközi 
fejlemények fontos szereplője maradt, mozgástere – több lépcsőben – jelentősen leszű-
kült. Az elmúlt három századforduló viharos eseményei nagy megrázkódtatásokkal 
járultak ehhez hozzá (Spanyolországban kihalt az Ausztriai Ház, és háború tört ki a 
trónöröklésért, megjelent Napóleon, kudarccal végződött  az amerikai–spanyol hábo-
rú). A jelenlegi ezredfordulón ilyen kataklizmák nem mutatkoztak a horizonton. A ki-
egyensúlyozott  spanyol demokrácia – jelentős nyílt és rejtett  belső konfl iktus-potenci-
áljai ellenére – fontos gazdasági és politikai világtényezőként volt jelen a nemzetközi 
életben. Az első évtized végén az országot derékon kapta és (bizonyos fokig) másoknál 
nehezebb helyzetbe hozta a tőkés világgazdaság hetven év óta legsúlyosabb krízise. Ez 
negatív belső gazdasági és szociális hatásaival átmenetileg föltartóztatt a Spanyolország 
már-már megállíthatatlannak látszó menetelését – imitt -amott  már az 1976–1978-as tár-
sadalmi kompromisszum kereteit fenyegetve. A tények és az adatok azonban nem ad-
nak okot arra, hogy az ország számott evően megnövekedett  nemzetközi mozgásterét 
fenyegetve lássuk. A válság a riválisokat is megrázta, Spanyolország pedig már eléggé 
fontos tényező ahhoz, hogy azt nélküle leküzdeni ne lehessen.
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Résumé

Defi ning Factors in the Foreign Policy of a Middle-Sized European Power at the 
Dawn of the 21st Century

In the fi rst half of the 16th century Spain established a vast empire by gaining territories 
across the globe. However, during the centuries that followed the country gradually 
lost its standing due to both domestic and international reasons. During the 19th 
century Spain had to give up its overseas territories one by one. For the most part of 
the 20th century Spain played only a secondary role in global power struggles. Aft er the 
fall of Franco’s dictatorial regime, however, even if having to contend with the eff ects 
of unfavourable world economic trends for a period of time, it found itself in a new 
situation.

From the mid-1980s, as a member of the organizations of European and Euro-Atlantic 
integration, Spain became a signifi cant actor in the global economy and in international 
politics over the course of 25 years. For the fi rst time in centuries the country was able 
to signifi cantly expand its international infl uence. Although the 2008 fi nancial crisis 
has aff ected Spain deeply, it has so far not jeopardized its recently acquired standing.


