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Latin-Amerika? Szembenézés a globalizáció kihívásaival

(Can Latin America Compete? Confronting the Challenges of Globalization.
New York: Palgrave MacMillan, 2008. 309 o.)

Latin-Amerika iránt hazánkban a térséggel hivatásszerűen foglalkozó szakembe-
reken, esetleg üzletemberek vagy a művészetek kedvelőinek egy szűk körén kí-
vül napjainkban tulajdonképpen nem túl nagy az érdeklődés, a földrész helyze-

tének és sorsának alakulása lényegében még a szakmai sajtóban sem kelt számottevő 
visszhangot. 

Magyarország néhány évtizeddel korábbi viszonylagos latin-amerikai aktivitása 
mára jelentősen alábbhagyott. Hazánk és a térség országai között nincsenek jelentősebb 
gazdasági kapcsolatok, illetve elég alacsony a kereskedelmi forgalom, ami nem igazán 
szolgálja a kétoldalú együttműködés más területeken történő előmozdításának ügyét. 
Ilyen körülmények között egyáltalán nem meglepő, hogy a kétoldalú kapcsolatok dina-
mikája meglehetősen alacsony, és csak azon országok jelentenek üde kivételt, amelyek 
esetében kölcsönösen működnek nagykövetségek egymás fővárosaiban. Az élénkebb 
figyelem és az együttműködési lehetőségek eredményes kiaknázásának hiányát, mint a 
kétoldalú viszonyok pillanatnyi fő jellemzőit, még arra való tekintettel is indokolt meg-
állapítani, hogy esetenként sor kerül különböző olyan – a többi között diplomáciai, üzle-
ti, kulturális – fejleményekre, amelyek továbblépést jelentenek, vagy annak esélyét erő-
sítik. A kilátások latolgatásának ugyanakkor rendre visszatérő eleme, hogy a bejárandó 
út azért sem ígérkezhet könnyűnek, mert külkapcsolati stratégiájában egyik fél számára 
sem jelent prioritást a másik. Ezzel összefüggésben nem lehet oktalan annak a kérdés-
nek a megválaszolása, hogy Magyarország tényleges súlyának megfelelően ítéli-e meg, 
illetve a világ nagy térségei sorában megfelelően pozicionálja-e Latin-Amerikát. 

Mert hová is kellene manapság helyezni ezt a minden tekintetben heterogén föld-
részt? Erre pár éve Az elveszett kontinens címmel írott cikkében próbált egyfajta kísér-
letet tenni a Foreign Policy főszerkesztője, akinek megállapítása szerint Latin-Amerika 
súlya évtizedek óta csökkenőben van, illetve a „világ színterén semmilyen tekintetben 
nem versenyképes, még fenyegető tényezőként sem”. Az egy dolog, hogy a térség nem 
rendelkezik jelentős gazdasági húzóerővel, de nemzetközi biztonsági kockázatot sem 
jelent, valamint a demográfiai robbanás veszélyével sem tartja rettegésben a világot. 
Korábban legalább az Egyesült Államok odafigyelt rá, hiszen nem véletlenül tekintette 
a hátsó udvarának, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után azonban megváltoztak 
a prioritások, aminek következtében Latin-Amerika „egyik napról a másikra eltűnt a 
beruházók, a tábornokok, a diplomaták és az újságírók térképéről”. Részben ennek is 
tulajdonítható, hogy több latin-amerikai országban teret nyert a populizmus, s ez egyes 
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esetekben többet árt a nemzetközi stabilitásnak, mint ahogyan arról általában szó esik. 
„Latin-Amerika meglehetősen csekély gazdasági tényező, amelynek globális jelentősé-
ge hanyatlik” és nehéz idők elé néz, ugyanis „globális versenyképességi hiányosságai 
nem csökkenthetők egyszerűen és gyorsan”.1

Napjainkban nem sok kétség merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy a világ országai 
között egyre élesedik a verseny azért, hogy minél többet profitáljanak a globalizáció 
előnyeiből. Az sem nagyon vitatható, hogy egy ország külkapcsolati érdekérvényesítő 
lehetőségeit az is nagymértékben befolyásolja, hogy nemzetközi összehasonlításban 
mennyire versenyképes, illetve e téren milyen tendenciákat mutat a fejlődése.

Hogy Latin-Amerika miként viszonyul a globalizációs folyamathoz, arról meglehető-
sen átfogó kép alkotható a Can Latin America Compete? című könyvből, amelyet a térséggel 
hosszú ideje foglalkozó két floridai szakember szerkesztett.2 Ez a Confronting the Challenges 
of Globalization alcímmel első kiadásban alig három éve megjelent – és továbbra is aktuá-
lis érvényű – tanulmánykötet sorra veszi azokat a legfontosabb területeket, amelyeknek 
a térség nemzetközi versenyképessége megítélésének szempontjából lényeges szerepük 
van, valamint alapos elemzés után megfelelő, noha óvatos következtetéseket is levon.

Előszavában megfogalmazzák, hogy Latin-Amerika versenyképességi szempontok 
alapján megítélt teljesítménye vegyes képet mutat, hiszen több fontos területen is javu-
lást ért el, ezek az eredmények azonban „nem voltak elég jók, amennyiben más élenjáró 
feltörekvő piacokkal kerülnek összehasonlításra”. Maga a verseny pedig éppen erről 
szólna, vagyis egy szereplő fejlődése önmagában nem elegendő, ha az közben elmarad 
a többiek teljesítményétől.3 

A bevezető írás rámutat, hogy „Latin-Amerika napjainkban merő paradoxon”.  
Az egyik oldalon többek között az autoriter kormányzás, a szegénység, a jövedelmi 
különbségek és a fejletlen infrastruktúra „festi szürkére a térség képet”. Ugyanakkor a 
stabil költségvetési és monetáris politika, a folyamatos exportbővülés vagy az intézmé-
nyi reformok terén elért előrelépés „kellő okot ad az optimizmusra”. Latin-Ameriká-
ban a versenyképesség kérdése egyaránt foglalkoztatja az üzleti köröket, a kormányt 
és az egyszerű állampolgárokat. A térség „hagyományos politikai paradigmája az volt, 
hogy egy ország mennyire fogadja vagy utasítja el az Egyesült Államok és szócsövei 
(Nemzetközi Valutaalap, Világbank, Amerika-közi Fejlesztési Bank) által erőteljesen 
ösztönzött gazdasági modellt”. Az új évezred elején az árupiacok konjunktúrája révén 
elért fellendülés azonban lehetővé tette ennek meghaladását, és új kontextusba helyez-
te a versenyképesség javításának kérdését.4

A szerkesztőpáros által jegyzett első fejezet mindenekelőtt Latin-Amerika ellent-
mondásos fejlődését hangsúlyozza, amely önmagában komolyan megkérdőjelezi a tér-
ség versenyre való képességét. 

A kedvező árupiaci lehetőségekből számos ország sokat profitált ugyan, a nyersanya-
gaik világpiaci árnövekedése miatt felértékelődött helyi valuták azonban kedvezőtlenül 
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befolyásolták más szektorok versenyhelyzetét. Összességében persze Latin-Amerika 
gazdaságilag jobb helyzetben van, mint korábban, és fejlődést ért el a versenyképesség-
re hosszú távon hatással lévő olyan területeken, mint az oktatás és az infrastruktúra. 
Az átfogó reformok (a többi között: munkaerőpiac, adórendszer, nyugdíjak) politikai-
lag érzékeny megvalósítása azonban továbbra is várat magára, illetve a jobb gazdasági 
helyzetben még kevesebb rá a hajlandóság. Latin-Amerika új politikai vezetőinek vi-
szont a következő pár évben el kell dönteniük, hogy országaik gazdaságát továbbra is 
a nyersanyagáraktól függő – hol felívelő, hol hanyatló – ciklusok határozzák majd meg, 
vagy a reformok révén hosszú távra biztosítják a versenyképesség javulását. Nemzet-
közi összehasonlításban a latin-amerikai térség országai eléggé hátrányos helyzetben 
vannak a világ más térségeihez képest, legyen szó a külföldi tőkevonzási képességről 
vagy a magasan képzett munkaerő elvándorlási arányairól. A tőke és a szellemi erőfor-
rások mozgásának egyenlege évente a térségi teljes GDP hét százalékának megfelelő 
veszteséget okoz, amely „a versenyképesség hiányának az ára”.

A szerzők szerint a washingtoni konszenzus néven ismert gazdaságpolitikai receptben 
foglalt tíz követelményből (egyebek mellett makrogazdasági stabilizáció, liberalizáció, 
dereguláció és privatizáció szükségessége) Latin-Amerika csak kettőt teljesített mara-
déktalanul (vámkorlátok lebontása és az állami tulajdon leépítése). Négy esetben rossz 
megoldásokkal élt, a többi között a privatizációból származó bevételek hasznosítása 
esetében, hisz azokból alig jutott az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra fejlesz-
tésére. A további négy feladat megoldásához, köztük az adózási fegyelem szigorításá-
hoz és a jogérvényesítés erősítéséhez, amelyek „kulcsfontosságúak a versenyképesség 
szempontjából, a mai napig hozzá sem nyúltak”. A washingtoni dokumentumban fog-
laltak megvalósítása azonban nem elegendő Latin-Amerika versenyképessé tételéhez, 
mert egyéb területeken (például áruforgalmi logisztika, tőkepiaci szabályozás, kis- és 
középvállalati finanszírozás, közbiztonság) is előre kellene lépni még ahhoz is, hogy 
megőrizhesse jelenlegi világgazdasági pozícióit. (E tekintetben térségünk is szóba ke-
rül, ugyanis a szerzők a kelet-európai országok példáját tartják követendőnek.) Arra a 
kérdésre, hogy Latin-Amerika állhatja-e a versenyt a globális gazdaságban, a kötetet 
jegyző két szakember azt a választ adja, hogy igazság szerint nincs más választása, 
mert a globalizáció többé már nem csupán a politika kedvétől függ. A térség verseny-
képességének jövője nyersanyagainak rövid távú exportlehetőségeihez kapcsolódik, 
amelyek kihasználásához szüksége van a globális piacra jutáshoz. Korábban az ásvány-
kincsek és az olaj esetében ez könnyen ment, ahhoz azonban, hogy a világ éléskamrája 
lehessen, és mezőgazdasági termékeit versenyképesen exportálja, a vezető hatalmak 
kereskedelmi korlátjait kell leküzdenie, ami csak úgy lehetséges, ha saját kereskedelmi 
védettségén is enyhít.5

A könyv további fejezetei egyenként tekintik át az alábbi területeket: makrogazdasá-
gi környezet, humán erőforrások, brazil tőkepiac, fogyasztói és kisvállalkozói hitelezés, 
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technológiai fejlettség, innováció, vízellátás, logisztika, törvényi és igazságszolgáltatási 
környezet, kereskedelmi és tulajdoni jogok, adóreform, munkajogi reform, szabályozá-
si reform, közbiztonság. Ezek közül a makrogazdasági viszonyok elég kedvező értéke-
lést kapnak, de azzal a kommentárral, hogy önmagukban nem elegendők a versenyké-
pesség javulásához. Az azt biztosító egyik kulcsterület az oktatás, amelynek színvonala 
sok kívánnivalót hagy, csakúgy, mint a tulajdonjogok vagy a beruházások szabályozá-
sának állapota. A térség a világ egyik legrugalmatlanabb munkaerőpiaca, s ez nem hat 
ösztönzőleg a külföldi befektetőkre. Erős kritika fogalmazódik meg a bankrendszerrel 
szemben is, amely lényegében kizárja magából a társadalmilag hátrányos népességet. 
Nagy kihívást jelent a technológiai szakadék áthidalása és a logisztikai háttér javítása. 
A bűnözés, amelynek a rátája világviszonylatban is nagyon rossz, az egész régió súlyos 
és továbbra is megoldatlan gondja. A tanulmányok szerzői közül többen is kitérnek 
olyan országokra, amelyek a vizsgált témák esetében valamilyen tekintetben pozitív 
példaként szolgálnak. Nem sok ilyen van azonban, ugyanis a legtöbbször Chilét és 
Brazíliát említik csak.

A záró fejezetben a két szerkesztő megfogalmazza következtetéseit, amelyek lénye-
ge, hogy a globalizáció térhódításával a világ valamennyi térsége fokozott kihívásokkal 
néz szembe, és az ezeknek történő megfelelés terén a latin-amerikai országok megle-
hetősen vegyesen teljesítenek. A demokratizálódás és a gazdasági liberalizáció előre 
haladását tekintve egyesek messzire jutottak, mások drámaian visszaléptek (példaként 
az előbbire Chilét, az utóbbira Venezuelát hozzák fel). Egy adott országon belül lehet 
néhány kimagaslóan teljesítő ágazat vagy vállalat, az egész nemzet felemelkedéséhez 
azonban „olyan politika, programok és akciók kidolgozása és végrehajtása szükséges, 
amelyek átalakítják az intézményeket, az infrastruktúrát és a humán tőkét”.6

Összességében megállapítható, hogy a könyv megfelelően körbejárja a témát, elem-
zései nagy többségének a helyességét és időtállóságát ráadásul a közelmúlt fejleményei 
lényegében vissza is igazolják. 

A bevezető fejezet például tartalmazza a latin-amerikai országok helyezéseit a Világ-
gazdasági Fórum 2005-ös versenyképességi rangsorában, amelyet a 2010-essel összeha-
sonlítva az állapítható meg, hogy többségük hátrább került a listán. Például, a magasan 
vezető Chile a 23.-ról a 30.-ra, a középmezőnybeli Uruguay az 54.-ről a 64.-re, Mexikó 
az 55.-ről a 66.-ra, Kolumbia az 57.-ről a 68.-ra, Peru a 68.-ról a 73.-ra, Argentína a 72.-ről 
a 87. helyre esett vissza. Jelentősen csak Panama – a 73.-ról az 53.-ra – és Guatemala – a 
99.-ről a 78.-ra – lépett előre. Feljött még Brazília, a 65.-ről az 58.-ra, és Costa Rica a 64.-
ről az 56.-ra.7 A vizsgált 21 térségbeli ország listás helyezési számainak átlaga 2005-ben 
83,0 volt, ugyanez 2010-ben 85,5 lett (ha csak az első tízet számoljuk, az átlagok: 64,2 
és 71,0).

Egy minapi folyóiratcikkében az egyik társszerkesztő meg arra hívja fel a figyel-
met, hogy miközben Latin-Amerika viszonylag jól kezelte a gazdasági válság hatásait, 
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illetve 2010-ben számottevő növekedést ért el, és 2011-re is jók a kilátásai, a térség 
versenyképességének javításához szükséges reformok terén továbbra is halogatja az 
előre lépést. Annak megállapítása után, hogy a latin-amerikai a világ leginkább globa-
lizálódott gazdasága, felvetődik a kérdés: „Ha Latin-Amerika gazdasági sorsa a kínai 
központi bank vagy az egyesült államokbeli fogyasztó kénye-kedvének van kitéve, mi 
ösztönözheti a latin-amerikai politikusokat arra, hogy belefogjanak a második körös 
reformokba (munkaerőpiac, nyugdíj, adók, törvénykezés, oktatás, vámok, jogrend), 
amelyekkel szemben jelentős helyi érdekek állnak szemben.” A válasz egyértelmű: 
„Nyilvánvalóan semmi.” Ennek egy lehetséges következménye, hogy ha a „globális 
gazdaság jótéteményeiben esetleg hirtelen változás következik be, az igen nehéz pró-
batétel elé állíthatja a latin-amerikai versenyképességet”.8

Hiányérzetet esetleg az okozhat, hogy a kötet nem foglalkozik a regionális integ-
ráció, illetve annak ellentmondásos folyamata és a versenyképesség összefüggéseivel, 
amiről pedig az Amerika-közi Fejlesztési Bank (BID) elnöke egyik cikkében nemrég azt 
írta, hogy az integrációban rejlő előnyök maximális kihasználása azt is eredményezné, 
hogy a térség felkészültebben versenyezhetne a globális gazdaságban, illetve még szo-
rosabb együttműködést alakíthatna ki Ázsiával és Európával.9 Ez Magyarország szá-
mára sem lehetne közömbös.

Kosárka József
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