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José Mauricio Bustani: Brazília a 21. században, 
és stratégiai partnersége Franciaországgal

(Le Brésil au XXIe siècle et le partenariat stratégique avec la France, Politique 
étrangère, 2010. 2. sz. 385–397. o.)

Azok a mélyreható változások, amelyek az utóbbi két évtizedben Brazíliában le-
zajlottak, minden eddiginél nagyobb érdeklődést váltottak ki e latin-amerikai 
ország iránt, amelyről Stefan Zweig már 1941-ben megjósolta, hogy „a világ 

jövőbeli fejlődésének egyik legfőbb tényezője lesz”.
Lula da Silva volt elnök egyik kedvenc mondása szerint a 19. század egyértelműen 

az európaiak százada volt, a 20. századot az Egyesült-Államok alakította, a 21. szá-
zadra pedig nagyrészt a fejlődő világ feltörekvő hatalmai fogják rányomni bélyegüket: 
elsősorban Kína és India, de velük együtt egyéb olyan országok is, amelyek földrajzi 
nagyságukkal, természeti erőforrásaikkal, hatalmas belső piacukkal és főként gazda-
ságuk és társadalmuk dinamizmusával egyre meghatározóbb szerepet fognak játszani 
a világgazdaság alakulásában és a globális problémák kezelésében.

A 8,5 millió négyzetkilométeren elterülő és csaknem 190 milliós lélekszámú Brazília ren-
delkezik a világ legnagyobb édesvízkészletével (a teljes vízkészlet 12 százalékával) vala-
mint területén él a ma létező fajok 20 százaléka, ezzel bolygónk legnagyobb biodiverzitású 
országa. A FAO és az OECD adatai szerint Brazília a mezőgazdasági termékek előállítása 
terén a harmadik helyet foglalja el. A világ első marhahús- és kávétermelője; a szójater-
melésben és a cukorgyártásban a második, a gyümölcstermesztésben pedig a harmadik 
helyet foglalja el. Vasérckitermelésben szintén világelső, bauxittermelésben pedig a máso-
dik. Ennek megfelelően a vaskohászat és az acéltermelés területén is élen jár. 

Az utóbbi 60 évben Brazília fejlesztette ki Latin-Amerika legnagyobb ipari parkját 
– autóipara a legfejlettebbek közé tartozik; a telekommunikáció és az élenjáró techno-
lógiák több ágazatában is referenciaországnak számít. Ezenkívül a világ legtisztább 
és legtartósabb energiaforrásait mondhatja magáénak: vízenergia-készlete hatalmas, 
a cukornádra alapuló bioetanol-gyártásban is fejlett kapacitást épített ki. Az Egyesült 
Államokkal és Oroszországgal együtt azon országok szűk csoportjába tartozik, ame-
lyek urániumkészletüknek köszönhetően a nukleárisfűtőanyag-gyártás teljes ciklusá-
nak előállítására képesek. 

A Világbank legújabb becslése szerint, ha Brazília képes fenntartani gazdasági növe-
kedésének eddigi öt-hat százalékos ütemét, 2014-re az ötödik gazdasági nagyhatalom-
má válhat. Ez a gazdasági csoda természetesen tudatos politikai döntések eredménye, 
amelyek egyaránt irányultak a makroökonómiai stabilitás megteremtésére, a belső piac 
kibővítésére a szociális újraelosztás eszközeivel, valamint a közkiadások új prioritása-
inak meghatározására: például infrastrukturális projektek, a közszolgáltatások köré-
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nek kiszélesítése. Az utóbbi évtizedek legmeghatározóbb jelensége azonban nemcsak 
a bruttó hazai termelés gyors növekedése, hanem több millió embernek a középosz-
tályba való felemelkedése, ezzel együtt a legális munkaerőpiacra és a tömegfogyasztás 
piacára való kiáramlása. A gazdasági fejlődés ütemének növekedése az infláció féken 
tartásának és a külföldi adósságállomány csökkentésének és az aktív újraelosztó politi-
kának is köszönhető, amely jelentősen hozzájárult a szegénység felszámolásához: 2003 
óta csaknem 23 millió ember került ki a szegénységből. A gazdasági csoda egyik elké-
pesztő eredményének számít, hogy 2009-ben egymillió új munkahely jött létre. Brazí-
liának természetesen számos kihívással szembe kell még néznie; ezek közé tartozik 
a minőségi közoktatás általánossá tétele, a szervezett bűnözés elleni harc a nagyváro-
sokban és védelmi apparátusának modernizálása, gazdasági téren a termelés diverzi-
fikálása és valutája túlértékeltségének csökkentése; ám a létező problémák ellenére is 
Brazília azok közé az országok közé tartozik, amelyeket a legkésőbb ért el a 2008-as 
válság, és amelyek a leghamarabb kezdtek el kilábalni belőle. 

Az ország gazdasági és társadalmi helyzetét diplomáciai tevékenysége is tükrözi. Bár 
a brazil külpolitikát történelmileg meghatározó alapelvek továbbra is fennmaradtak, 
az ország nemzetközi fellépését paradigmaváltás jellemzi. A dél-amerikai integráció 
a Lula-vezetés külpolitikájának elsőrendű prioritásává lépett elő. Hosszas diplomáci-
ai előkészítő munkálatok után 2008-ban aláírták a dél-amerikai nemzetek unióját lét-
rehozó egyezményt, amely az első olyan nemzetközi szervezet, amely kizárólag dél-
amerikai államokból áll. Ez az integráció meghaladja a kereskedelmi kereteket, egyfajta 
politikai koordináció előtt nyit utat olyan országok között is, amelyek korábban szem-
ben álltak egymással. Már rövid fennállása alatt is bebizonyosodott, hogy a szervezet 
egyre nagyobb hatékonysággal kezeli a régió országai közötti kapcsolatokat. Katonai 
téren fontos kezdeményezés a Dél-amerikai Védelmi Tanács létrehozása, amelynek fő  
támogatója szintén Brazília volt. A szervezet célja nem csupán a dél-amerikai országok 
fegyveres erőinek operációs összehangolása, hanem a bizalomteremtés, az informá-
ciócsere és az országok védelmi iparának fokozatos egymáshoz igazítása. A közeljö-
vőben közös elemekre épülő védelmi doktrína kialakítását is elképzelhetőnek tartják 
az érintett országok. Ezenkívül az utóbbi években jelentős előrehaladás történt a dél-
amerikai országok infrastruktúráinak összehangolása terén is, a stratégiai szektorokat 
(energetika, közlekedés, kommunikáció) érintő projektek segítségével. Ezek az erőfe-
szítések fontos gazdasági és kereskedelmi hasznot jelentenek Brazília számára: a Latin-
Amerikával és a Karibi-tenger térségével való kapcsolatai látványos fejlődést mutattak 
az utóbbi években. Brazília számára a Dél-Amerikához való csatlakozás másik fontos 
eleme a Mercosurban való részvétele. A Mercosur: a Déli Közös Piac, a világ negyedik 
legnagyobb gazdasági társulása, amelynek célja az országok közötti kereskedelmi kor-
látok felszámolása, vámunió létrehozása és az országok gazdaságpolitikájának harmo-
nizációja.
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A brazil külgazdasági kapcsolatokban kiemelt szerepet játszanak az arab országok, 
a velük folytatott külkereskedelem forgalmának értéke hatmilliárd dollárról 21 milli-
árd dollárra nőtt az utóbbi hat évben. E kapcsolatokat erősíti az a tény is, hogy az or-
szágban több mint tízmillió arab származású állampolgár él. Brazília egyre aktívabb 
szerepet vállal a nemzetközi közösség béketeremtő erőfeszítéseiben a Közel-Keleten. 
Az Irán elleni újabb szankciókat viszont ellenzi, mert szerinte azok hozzájárulnának 
a közép-keleti ország elszigetelődéséhez. Brazília kiáll a békés célokra felhasznált 
atomenergia kifejlesztésének joga mellett, határozottan elhatárolódva azonban a kato-
nai célú fejlesztésektől.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az ország új diplomáciai törekvései egyáltalán nem 
hátráltatják a fejlett országokkal fenntartott kapcsolatait. Az Egyesült Államokkal foly-
tatott kereskedelme jelentősen javult az utóbbi hat évben. Az EU-hoz fűződő kapcso-
latai a stratégiai partnerségig fejlődtek, amely az olyan témák széles skáláját foglalja 
magában, mint például az energetika, az oktatás, a környezetvédelem és a műszaki 
együttműködés.

A világválság hatására Brazília egy hatékonyabb világkormányzatért száll síkra, 
amelyben a nemzetközi döntéshozó szervek kiterjedtebb jogköröket kapnának, vala-
mint egy olyan multipoláris világ létrejöttét tűzi ki célul, amelyben a fejlődő országok is 
megfelelően érvényesíthetnék érdekeiket. A G20-ak londoni és pittsburghi találkozóján 
a tagországok egyetértettek a döntési fórumok kiszélesítésében és a fejlődő országok-
nak a nemzetközi pénzügyi szervezetekben való fokozottabb részvételében. Brazília 
ennek megfelelően az IMF és a Világbank sürgős reformjára tett javaslatot. Ennek szel-
lemében az ENSZ hatékonyságának növelését is ösztönzi, és azt szeretné, ha a szerve-
zet nagyobb legitimitással lenne felruházva. Elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizton-
sági Tanácsnak még ma is ugyanazok az állandó tagjai, mint 1945-ben; Brazília pályázik 
a BT állandó tagságára, és ennek eléréséhez Franciaország támogatására számít.

Ez egyben azt is jelzi, hogy Brazília új külpolitikai viszonyrendszerében Franciaor-
szág kiemelt szerepet játszik. Az utóbbi években Sarkozy francia és Lula brazil elnök 
folyamatos párbeszéde nyomán a két ország közötti kapcsolatok új lendületet kaptak. 
2008-ban a két államfő akciótervet írt alá Brazília és Franciaország stratégiai partnersé-
géről. Ez a partnerség a következő területekre terjed ki: politikai párbeszéd és nemzet-
közi kormányzat, gazdasági és kereskedelmi kooperáció, együttműködés a védelem, 
az űrkutatás, a nukleáris energia, az oktatás, a tudomány és a technológia terén. Sarkozy 
elnök 2009-ben tett brazíliai látogatása pedig olyan új csúcstechnológiai területeken 
nyitotta meg az együttműködés lehetőségét, mint a szuperszámítógépek és az űrraké-
ták fejlesztése. További nagyszabású projektek születtek atomtengeralattjárók és he-
likopterek gyártására. A 2009-es koppenhágai csúcstalálkozón a két ország hasonló 
álláspontra jutott a globális felmelegedés és a tartós fejlődés kérdéseit illetően. Az erről 
szóló francia–brazil dokumentum szimbolikus jelentőségű, és a két ország közös aka-
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ratát fejezi ki a fejlett és a fejlődő országok nézőpontjainak egyeztetését illetően. Ez egy-
ben azt is mutatja, hogy értékrendjükben hasonlóan fontos szerepet játszik a politikai 
demokrácia, valamint a társadalmi és gazdasági igazságosság.

Füsti Molnár Zsuzsa




