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 Az új típusú koronavírus lehetséges hatásai 

Összefoglaló: Latin-Amerikába a COVID-19 járvány viszonylag későn érkezett 
meg, a gyenge egészségügyi rendszerű országokban azonban komoly pusztítást 
végezhet. A régió legtöbb államában ugyanakkor gyakoriak a járványok, így a lakos-
ságra az együttműködő, felelős magatartás jellemző. A latin-amerikai kormányok 
többsége 2020. március folyamán gyors és határozott intézkedéseket vezetett be a 
társasági érintkezések csökkentésére. Ez alól kivételt képez azonban Brazília, Me-
xikó és Nicaragua, ahol a politikai vezetés sokáig nem vette komolyan az új típusú 
koronavírus okozta fenyegetést. A járvány egyelőre a csoportos megbetegedések 
fázisában van, a további dimenzióit felmérni még lehetetlen. A térség legsúlyosabb 
politikai-gazdasági válsággócában, Venezuelában a már kialakult humanitárius vál-
sághelyzet minden bizonnyal tovább fog mélyülni. A gazdasági visszaesés szinte 
biztosra vehető, ugyanakkor ez – a latin-amerikai export- és importstruktúrákat 
figyelembe véve – talán nem lesz olyan súlyos, mint az Európában kibontako-
zó recesszió. A regionális egyeztető mechanizmusok egyelőre nem alakultak ki, 
a válságkezelés nemzeti hatáskörben történik. Komolyabb nemzetközi segítség 
mindeddig csak Kínából érkezett, ennek politikai hatása számottevő lehet a későb-
biekben.

Kulcsszavak: Latin-Amerika, koronavírus, COVID-19, Venezuela

Abstract: The COVID-19 pandemic arrived to Latin America relatively late, yet it 
might be able to do considerable damage in a region characterised by weak health 
systems. Nonetheless, Latin American countries have experienced several epidemic 
waves, therefore the population is generally cooperative and responsible in such 
situations. In March 2020, most governments in the region implemented quick 
and firm measures in order to promote social distancing. Exceptions are Brazil, 
Mexico and Nicaragua, where executives were downplaying the threat of the new 
coronavirus until very recently. The pandemic is in the phase of group contagion, 
its future dimensions cannot be assessed yet. It is likely that Venezuela – the most 
severe political and economic crisis hub of the region – will submerge into an even 
deeper humanitarian crisis. An almost certain economic recession is to be expected 
in the whole region, however, Latin American import and export structures might 
experience a somewhat less severe downturn than what is unfolding in Europe. 
Regional coordination mechanisms are weak, most crisis management measures 
have been implemented on the national level. So far, international aid has arrived 
only from China, which might have considerable political implications in the future.

Keywords: Latin America, coronavirus, COVID-19, Venezuela
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BEVEZETÉS

A Külügyi és Külgazdasági Intézet 2020. március végén elindított, az új 
koronavírus és a nemzetközi kapcsolatok kölcsönhatását vizsgáló elemzés-
sorozatának a közös szempontrendszeréhez illeszkedve a jelen elemzés az 

alábbi témákat járja körül:
1. Milyen társadalmi és gazdasági folyamatokat szakított félbe vagy erősített 

fel a vírus megjelenése Latin-Amerikában, és hogyan alakult át a politikai 
napirend?

2. Milyen kormányzati intézkedéseket tettek a latin-amerikai kormányok márci-
us végéig a vírus terjedésének a megelőzésére, és ez hogyan befolyásolhatja 
a közeljövőben az adott kormányok stabilitását?

3. Előreláthatólag milyen gazdasági hatásai lesznek a vírus okozta válság-
helyzetnek, és azok hogyan gyűrűzhetnek tovább a nemzetközi gazdasági 
munkamegosztás, az értékláncolatok és az ellátásbiztonság globális szintjére?

4. Hogyan alakította, illetve fogja alakítani a vírus nyomán kibontakozó válság-
helyzet a régió országainak az egymáshoz, valamint a nagyhatalmakhoz 
fűződő viszonyát, továbbá a térséget érintő konfliktusokat?

LATIN-AMERIKA A KORONAVÍRUS ÉRKEZÉSEKOR: 
TÜNTETÉSEK, VÁLSÁG ÉS POLARIZÁCIÓ

Latin-Amerikában a 2019-es év második felében egy általános elégedetlenségi 
hullám söpört végig, amely sokhelyütt százezres tömegtüntetésekbe, politi-
kai válságokba torkollt. Októberben Ecuadorban és Chilében, novemberben 

Kolumbiában és Bolíviában ingatták meg a kormányzat stabilitását az alapvetően 
szociálpolitikai követelések mentén szerveződött demonstrációk. Bolíviában 2019. 
november 10-én Evo Morales elnök a tüntetések hatására – illetve a hadsereg alig 
burkolt fenyegetését követően – lemondott, majd elhagyta az országot. Chilében 
Sebastián Piñera elnök a teljes kormányt menesztette, új minisztereket nevezett ki, 
és a tüntetők követeléseinek engedve új alkotmány szövegezésére tett javaslatot.

A tüntetéshullámot nehéz közös keretben elemezni, mivel mindenütt fontos he-
lyi jellegzetességek határozták meg a demonstrációk céljait. Leginkább a régóta 
hatalmon lévő politikai elit iránti düh tekinthető a közös nevezőjüknek, illetve az, 
hogy ezt az indulatot sokszor a korábbi évek politikai diskurzusaira épülő dichotóm 
narratívákban fogalmazták meg a tüntetők. A mi és az ők szembeállításának az 
alapja lehet például: a szegények és a gazdagok, a meglopott tömegek és a kor-
rupt politikusok, a progresszív baloldal és az ultrakonzervatív-félfasiszta jobboldal, 
a család- és vállalkozás-központú jobboldal és a gazdasági csődöt okozó, az élős-
ködőket eltartó baloldal, stb.

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/2019-movilizaciones-ciudadanas-y-cambios-disruptivos-en-am%C3%A9rica-latina-en/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/2019-movilizaciones-ciudadanas-y-cambios-disruptivos-en-am%C3%A9rica-latina-en/
https://edition.cnn.com/2019/12/03/americas/five-keys-latin-america-protests-romo-intl/index.html
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A Latinobarómetro közvélemény-kutató cég 2018-as adatai szerint a latin-ame-
rikaiak elenyésző része érzi úgy, hogy a hazája fejlődik és jó úton halad. Érdekes 
módon abban a két országban volt a legmagasabb a pozitív választ adók aránya, 
ahol a legerősebbek voltak a tiltakozások (Bolíviában 44, Chilében 33 százalék), míg 
például Mexikóban 14, Brazíliában és Venezuelában pedig mindössze 6 százalék 
volt elégedett az ország teljesítményével. Ugyanezen felmérés szerint a latin-ame-
rikai válaszadók 35 százaléka vélte úgy, hogy az hazája legfontosabb problémája 
gazdasági természetű, míg 19 százalék a rossz közbiztonságot, 9-9 százalék pedig 
a politikai vezetést, illetve a korrupciót tartja a bajok fő okának. Mindez egy olyan 
helyzetképet fest, ahol a lakosság szubjektív megítélése alapján komoly gazdasági 
és politikai krízis van, és a politikai elit inkább a probléma, semmint a megoldás 
része.

Külön figyelmet érdemel Venezuela, amely 2019 végére egy szinte tarthatatlan 
gazdasági, politikai és humanitárius krízisbe csúszott. A politikai megosztottság 
(Juan Guaidó ideiglenes elnök színre lépése és Nicolás Maduro elnök hatalmon ma-
radása) meglepően stabilnak bizonyult, és már több mint egy éve tart a patthelyzet. 
A növekvő kivándorlás, a csökkenő olajkitermelés és az Amerikai Egyesült Államok 
által bevezetett szankciók rontották a Maduro-kormány pozícióit, míg a nekik nyúj-
tott kínai és orosz támogatás, illetve a venezuelai ellenzék alacsony mobilizációs 
képessége a Guaidó-kormány számára tették lehetetlenné a békés hatalomátvételt – 
erőszakos hatalomátvételi kísérletre pedig mindeddig nem került sor. 2020 elején a 
Trump-kormányzat további politikai lépésekbe kezdett, amelyek közül a legfrissebb 
a Nicolas Maduro ellen március 26-án felhozott vád: a „narkoterrorizmus” támoga-
tása.

2020. március elején tehát Latin-Amerikát egy kritikus (Venezuela) és több di-
namikusan változó (Bolívia, Chile, Ecuador stb.) politikai konstelláció jellemezte. Egy 
hosszabb ideje tartó konfliktus, a nicaraguai politikai válság épp egy viszonylag 
enyhébb fázisába érkezett, míg a kolumbiai drogkartellek működése új lendületet ka-
pott. Más, stabilabb országokban komoly belső ellentétek feszültek a kormánypárti 
és az ellenzéki erők között, amelyeket sok esetben a már említett leegyszerűsítő, 
antagonisztikus világmagyarázatok nyelvén (mi vs. ők) fogalmaztak meg. Különö-
sen erőteljes „verbális küzdelmek” kötődnek két populista vezető, a jobboldali Jair 
Bolsonaro (Brazília) és a baloldali Andrés Manuel López Obrador (Mexikó) kommu-
nikációjához.

A COVID-19 világjárvány első igazolt latin-amerikai esetét február 26-án regiszt-
rálták, Brazíliában. A vírus a következő két hét során a térség minden országában 
megjelent. Az április 8-iki adatok szerint a következőképpen alakult a fertőzöttek és 
a halottak hivatalos száma:

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
https://www.voanoticias.com/a/guaido-un-ano-despues-aciertos-fallas-y-retos-/5256265.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52053799
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/30/latin-america-tumultuous-year-2019
https://providencemag.com/2020/01/2020-forecast-latin-america-caribbean/
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1. táblázat
A fertőzöttek és a halottak száma a vizsgált térségben

(2020. április 8. 16:30 CET)
Ország Fertőzöttek száma Halottak száma

Brazília 14.152 699
Chile 5.116 43
Ecuador 3.995 220
Peru 2.954 107
Mexikó 2.785 141
Panama 2.249 59
Dominikai Köztársaság 1.956 98
Kolumbia 1.780 50
Argentína 1.715 60
Costa Rica 483 2
Uruguay 424 7
Kuba 396 11
Honduras 312 22
Bolívia 210 15
Venezuela 166 7
Paraguay 119 5
Salvador 93 5
Guatemala 80 3
Nicaragua 6 1

Az egészségügyi rendszerek sehol a világon nem voltak felkészülve a COVID-19 
okozta terhelésre, Latin-Amerika országaiét azonban általánosságban az jellemzi, 
hogy meglehetősen fejletlenek, forráshiányosak, illetve rendkívül magas a privát 
egészségügyi intézmények aránya, amelyek kizárólag fizetős szolgáltatást nyújta-
nak. A régióban az egy főre jutó egészségügyi közkiadások aránya a 2017-es adatok 
szerint 1076 dollár, ami messze elmarad például az Európai Unió 3364 dolláros átla-
gától. Míg az EU-tagállamok átlagosan a GDP-jük 10 százalékát költik egészségügyi 
kiadásokra, a latin-amerikai országok esetében ez az érték jóval alacsonyabb (Chile 
és Argentína: 4,9, Kolumbia: 4,1, Peru: 3,2, Mexikó: 3,1, Venezuela: 1,5 százalék). Szá-
mos országban az egészségügyi magánkiadások megközelítik vagy meg is haladják 
a közkiadásokat: Brazíliában például a GDP 5 százalékának megfelelő összeget 
tesznek ki, míg az állami 3,8 százalékot.

A koronavírus-járvány, illetve a védekező intézkedések alakulását tehát nagyban 
befolyásolja az a tény, hogy Latin-Amerikában az állami egészségügyi ellátórend-
szerek gyengék és túlzsúfoltak, a lakosság tehetősebb része pedig már régóta 
magánintézményekbe jár egészségügyi kezelésért. Ez utóbbiak színvonala magas, 
ugyanakkor piaci logika alapján működnek, és kérdéses, hogy a járvány okozta 
válsághelyzetben mennyire nyitnák tennék hozzáférhetővé a szolgáltatásaikat a 
kevésbé fizetőképes betegek előtt. Pozitívum viszont, hogy a régió legtöbb orszá-
gában rendszeresek a járványok (dengue, chikungunya, zika stb.), így a lakosságra 
veszélyhelyzet esetén az együttműködő, felelős magatartás jellemző.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51916767
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52023147
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VÉDEKEZŐK ÉS TAGADÓK:
KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

ÉS LEHETSÉGES POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEIK

Mivel az első latin-amerikai új koronavírusos esetek megjelenésekor, márci-
us legelső napjaiban, már lehetett látni a betegség globális dimenzióit és 
gyors terjedését, a legtöbb térségbeli ország vezetése gyors és drasztikus 

lépéseket tett a járvány terjedésének lassítására. Március közepén lezárták a hatá-
rokat, néhány nappal később pedig a részleges vagy teljes kijárási tilalmat rendeltek 
el. (Argentínában határzár: III. 16., kijárási tilalom: III. 20.; Bolíviában határzár: III. 16., 
kijárási tilalom: III. 20.; Chilében határzár: III. 16., katasztrófahelyzet: III. 18.; Kolumbi-
ában határzár: III. 14., kijárási tilalom: III. 24.; Peruban határzár és kijárási tilalom: III. 
16.; Venezuelában határzár: III. 14., kijárási tilalom: III. 17.; stb.)

A fenti dinamika alól kivételt képez Brazília, Mexikó és Nicaragua. A három or-
szág elnökének közös jellemzője a populistának nevezhető – a brazil Jair Bolsonaro 
esetében a jobboldali, a mexikói Andrés Manuel López Obradoréban és a nicaraguai 
Daniel Ortegáéban a baloldali ideológiába illeszkedő – politikai stílus. Ez Bolsonarónál 
és López Obradornál a médiával szembeni ellenségességgel is párosul. Ennek tud-
ható be, hogy bár a közvetlen környezetében is többen megbetegedtek, és a saját 
vírustesztje is pozitív lett (bár ezt később cáfolta), a brazil elnöknek a koronaví-
rushoz való hozzáállása ellentmondásos maradt. „Hisztériának” nevezte az egyes 
brazil nagyvárosokban bevezetett korlátozásokat, március 15-én részt vett egy tö-
megrendezvényen, és többször is azt hangoztatta, hogy a gazdaság megóvását 
fontosabbnak tartja, mint az óvintézkedéseket. Ugyanazon a hétvégén a mexikói 
elnök is több száz támogatójával fogott kezet, és Mexikóvárosban korlátozások 
nélkül megrendeztek egy hetvenezres nézőszámú zenei fesztivált. Nicaraguában 
pedig március 14-én maga a kormánypárt hívta felvonulásra a támogatóit (s azon 
többezres tömeg gyűlt össze).

Noha Bolsonaro és López Obrador számára egyaránt fontos a támogatóikkal 
való találkozás, a viselkedésük rossz példát mutatott egy olyan helyzetben, amikor 
globális konszenzus alakult ki a minél gyorsabb és drasztikusabb megelőző intézke-
dések hasznosságáról. Mindkettőjüknek komoly kritikákkal kellett szembenézniük, 
amelyek adott esetben saját kormányuk tagjaitól érkeztek, és végül mindketten 
szigorú óvintézkedések bevezetése mellett döntöttek – bár a brazil elnök tovább-
ra is kitart abbéli meggyőződése mellett, hogy a koronavírus jelentőségét a vele 
ellenséges média és a politikai ellenfelei nagyítják fel. Nicaragua vezetője, Daniel 
Ortega az említett márciusi rendezvény óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de 
a korlátozásokat a közép-amerikai országban is bevezették.

Ha Brazíliában és Mexikóban a régiós átlagnál nagyobb lesz a fertőzési és a 
halálozási ráta, az a két elnök felelősségét is felveti. A vírust bagatellizáló Bolsonaro, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_by_country_and_territory
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_by_country_and_territory
https://edition.cnn.com/2020/03/24/americas/coronavirus-latin-america-presidents-intl/index.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico/mexico-declares-health-emergency-as-coronavirus-death-toll-rises-idUSKBN21I05K
https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/07/bolsonaro-may-be-worlds-coronavirus-skeptic-in-chief/
https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/americas/nicaragua-daniel-ortega-coronavirus.html
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az állampolgárok szabad mozgását korlátozó intézkedések meghozatalától vona-
kodó López Obrador, valamint a többi, a „nép közé vegyülő” és a médiával gyakran 
ellenséges populista politikus népszerűségvesztése várható Latin-Amerikában – 
míg azok az elnökök, akik komolyan vették a helyzetet, s gyorsan és határozottan 
cselekedtek, a közkedveltségük növekedésére számíthatnak. Térségbeli közvéle-
mény-kutatási eredmények még nem állnak rendelkezésre ugyan, de más országok 
példái alapján a határozott, komoly válságkezelés megerősíti a hatalmon lévő poli-
tikusokat (például Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége egy hónap alatt 
38-ról 51 százalékosra emelkedett).

Jelenleg nem tudható, hogy az új koronavírus terjedése milyen mértékben rengeti 
meg a latin-amerikai kormányok stabilitását, ám a járvány dimenzióitól – illetve a 
válságkezelés eredményeitől – függően akár olyan erőszakos események is bekö-
vetkezhetnek, amelyeknek máskülönben alacsony lenne a valószínűségük. Mivel 
egy ilyen forgatókönyv esélyeit ma nem lehet megítélni, ezzel a jelen elemzés nem 
tud kalkulálni. Tudható viszont, hogy a következő bő egy évben helyhatósági vagy 
elnökválasztások, illetve referendumok lesznek több latin-amerikai országban, 
amelyek adott esetben politikai fordulatot eredményezhetnek, ha a válságkezeléssel 
kapcsolatos elégedetlenséget az ellenzéki jelöltek a maguk javára tudják fordíta-
ni. Ilyen szempontból kiemelten fontosak az alábbi események (amennyiben nem 
halasztják el őket a járványhelyzet miatt, ahogy az a bolíviai elnök- és parlamenti 
választás esetében már meg is történt):

2. táblázat
A latin-amerikai országoknak a következő egy évre szóló választási naptára
Dátum Ország Választás típusa

2020. V. 10. Uruguay Települési önkormányzati választás
2020. V. 16. Dominikai Köztársaság Elnök- és parlamenti választás
2020. VI. 7. Mexikó Tagállami választás (Coahuila, Hidalgo)
2020. X. 4. Brazília Települési önkormányzati választás

2020. X. 25. Chile
Kormányzóválasztás és népszavazás 
az új alkotmányról (az utóbbi eredeti 

időpontja IV. 26. lett volna)
2020. XI. 8. Paraguay Települési önkormányzati választás
2021. II. 7. Ecuador Elnökválasztás
2020. IV. 11. Peru Elnök- és parlamenti választás

Bizonytalan Bolívia
Elnök- és parlamenti választás

(eredeti időpont: V. 3.,
bizonytalan időre elhalasztva)

Bizonytalan Venezuela

A (Guaidó-párti) Nemzetgyűlés 
új képviselőit 2020 végéig kellene 

megválasztani, de a szavazás 
kivitelezhetősége a jelen politikai 

helyzetben erősen kétséges

https://www.axios.com/world-leaders-coronavirus-response-5bd3c35f-24a9-408d-bc22-c31b1c8f21b9.html
https://www.nodal.am/2020-calendario-electoral/
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A fentiek értelmében tehát a következő egy évben négy ország elnökválasztását 
és hatnak a helyhatósági választásait befolyásolhatja az, hogy az érintett hatósá-
gok mennyire lesznek sikeresek az új koronavírussal kapcsolatos válságkezelésben.

LATIN-AMERIKAI GAZDASÁGI KILÁTÁSOK
ÉS VILÁGGAZDASÁGI KAPCSOLÓDÁSOK

A 2000-es évek első évtizedében a latin-amerikai gazdaságok többségét a vi-
lágpiaci integráció gyors üteme jellemezte. Az export bővülése ugyanakkor 
főként a nyerstermékek (commodities) exportjának volt köszönhető, ugyanis a 

rohamosan fejlődő Kína nyersanyagéhsége jelentette a térségbeli exportpiac-bővü-
lés és gazdasági növekedés fő motorját. A nyerstermékexportőr-modell, amely 2010 
körül csúcsosodott ki, a szójabab- és kávétermesztésnek, az extenzív állattenyész-
tésnek, valamint az olaj-, földgáz-, szén- és érckitermelésnek biztosított megfelelő 
feltételeket. A nyersanyagok részaránya 2013-ban az összes latin-amerikai ország 
teljes exportjának az 55,9 százalékát tette ki. Kiugróan magas a szénhidrogén-ex-
portőr országok nyerstermékexport-függősége (pl. Bolíviáé 95,9, Venezueláé 
92,7 százalékos), de az ércbányászaton alapuló exportstruktúrájú országoké is igen 
jelentős (pl. Chiléé 87,0 százalékos). A főként agrártermékeket exportáló Brazília 
(62,9%) és Argentína (65%) valamivel alacsonyabb értékeket mutat. Érdekes ellen-
pontja a dél-amerikai országoknak Mexikó, ahol 2013-ban – jelentős részben a 
NAFTA okozta exportorientált iparszerkezet miatt – a nyerstermékek aránya a teljes 
kivitelben mindössze 24 százalék volt.

A kínai növekedés megtorpanását követő, hirtelen jött áresés ugyanakkor 
2014 körül destabilizálta e szektoroknak a kedvező várakozásokra alapuló finan-
szírozását. Az etatista modellekben ez politikai-gazdasági válsághoz vezetett (az 
egészen extrém venezuelai krízis mellett a bolíviai politikai folyamatokat is nagy-
ban befolyásolta az exportbevétel-csökkenés), míg a magántőke által működtetett 
árutermelő mezőgazdaságot („agribusiness”) a bevételcsökkenés újabb (például a 
brazíliai Amazónia és Cerrado ökoszisztémájának a rovására történő) termőföld-
bevonásra, illetve a környezet- és munkavédelmi szabályozások be nem tartására 
ösztönözte.

A nemzetközi kereskedelemben a 2010-es évek második fele a fő felvevőpi-
acokon tapasztalt keresletcsökkenés miatt a latin-amerikai országok többsége 
számára az export visszaesését hozta (mind volumenét, mind értékét tekintve), s 
ez az import volumenének és értékének csökkenéséhez vezetett, mind az inter-
kontinentális, mind a regionális kereskedelemben. A kedvezőtlen trend 2018-ban 
változni látszott: Brazília, Kolumbia és Mexikó is jelentős, 10 százalékot meghaladó 
exportbővülést könyvelhetett el. További gyarapodást eredményezett volna az EU–
Mercosur-szabadkereskedelmi szerződés életbe lépése, ám a ratifikációs folyamat 
az uniós mezőgazdasági érdekcsoportok politikai ellenállása miatt elakadt.

https://journals.openedition.org/poldev/2354
https://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_BRA_Nagy_Ricz_20180208.pdf
https://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_BRA_Nagy_Ricz_20180208.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44919/6/S1900747_en.pdf
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html
https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html
https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/09/39_KKI-elemzes_EU-Mercosur_Nagy-Solt%C3%A9sz_20190919.pdf
https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/09/39_KKI-elemzes_EU-Mercosur_Nagy-Solt%C3%A9sz_20190919.pdf


 Soltész Béla  10

A koronavírus érkezése tehát Latin-Amerika legtöbb országát egy több éve tartó 
gazdasági válság után találta, amely trend éppen változni látszott 2018–2019-ben. 
Már a vírushoz köthető a 2020. március 8-án kirobbant orosz–szaúdi olajárháború, 
amely elsősorban a gazdasági és politikai válság sújtotta Venezuela számára 
okozott érzékeny veszteségeket: az ország egyetlen megmaradt piacképes export-
cikke, a Merey nyersolaj ára hordónként 14 dollárra zuhant. Az olajáresés a többi 
latin-amerikai olajexportőr-országot (Mexikó, Kolumbia, Brazília, Ecuador) is nehéz 
helyzetbe hozta.

Az új koronavírus okozta gazdasági leállást eddig még nem sok konkrét 
gazdaságvédelmi lépés követte. Azok az országok, ahol a legkorábban és a leg-
határozottabban vezették be a megelőző intézkedéseket (határzár, kijárási tilalom), 
az utóbbi egy-két hétben az alanyi jogon vagy rászorultsági alapon járó segélyek 
tervét vitatták meg a törvényhozásban. Chilében egy 170 millió dollár összértékű 
segélycsomag a kisvállalkozókat és a leginkább rászoruló egyéneket támogatná; 
ez utóbbiaknak március 26-án egy fejenként 20 ezer forint értékű sürgősségi bont 
szavaztak meg. Peruban a hasonló egyszeri segély értéke 35 ezer forintnak felel 
meg. Argentínában a „családi sürgősségi jövedelem” nevű eszköz áprilisban előre-
láthatólag 3,5 millió embernek nyújt fejenként 50 ezer forintnyi segélyt.

Kérdés, hogy a lakosságnak nyújtott sürgősségi segélyek miatt kiürülő állam-
kasszák milyen lehetőséget nyújtanak a vírus majdani csillapodása utáni időkre. 
Rövid távon alighanem elkerülhetetlen lesz az a forgatókönyv, amely szerint szá-
mos egyéni vagy családi vállalkozás megy majd csődbe, és a kiszámíthatatlan 
segélyezés miatt a Latin-Amerikában egyébként is rengeteg embert foglalkoztató 
informális gazdaság növekedése várható. A 2020-as évre az ENSZ Latin-ameri-
kai és Karibi Gazdasági Bizottsága (Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, CEPAL) a régió egészére nézve 1,8 százalékos GDP-csökkenéssel szá-
mol, és fennáll a veszélye, hogy körülbelül 35 millióval nő a szegénységi küszöb 
alatt élők száma. Középtávon viszont – a vírus elvonulása után – az exportorientált 
nyersterméktermelés (bányászat, árutermelő mezőgazdaság) újraindulása ismét 
beindíthatja a helyi gazdaságokat. Ebből a szempontból az egyébként kedvezőtlen 
(nyersanyagközpontú) exportszerkezet kedvezőnek mondható: ha a világgazdasági 
értékláncok elemei ismét összekapcsolódnak, az elsőként a nyersanyagok be-
szerzését fogja újraindítani, vagyis a latin-amerikai exportőrök viszonylag gyorsan 
jutnak majd jövedelemhez (feltéve, hogy a kínai kereslet szintje is helyreáll). Prob-
lémát jelent ugyanakkor, hogy ez a helyzet még inkább az alacsony hozzáadott 
értékű, feldolgozatlan bányászati és mezőgazdasági termékek exportja felé fogja 
lökni a térségbeli gazdaságokat, ami hosszabb távon a kereskedelmi cserearányok 
romlásával és a gazdaságszerkezet torzulásával járhat.

https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-descuentos-idLTAKBN20X36O
https://www.latercera.com/pulso/noticia/congreso-despacha-a-ley-proyecto-de-bono-de-50-mil-que-beneficiara-a-mas-de-26-millones-personas/SQLYZG53Q5FL3FXQD2R7CM2FWU/
https://larepublica.pe/economia/2020/03/27/coronavirus-en-peru-gobierno-evalua-aumentar-el-bono-de-380-soles-para-familias-vulnerables-martin-vizcarra/
https://www.lanacion.com.ar/economia/ingreso-de-emergencia-ya-hay-casi-15-millones-de-personas-inscriptas-nid2348239
https://dialogochino.net/en/trade-investment/34547-coronavirus-takes-toll-on-latin-american-economies/
https://dialogochino.net/en/trade-investment/34547-coronavirus-takes-toll-on-latin-american-economies/
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REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

A március közepén néhány nap alatt életbe léptetett határzárakról a latin-ame-
rikai kormányok egyoldalúan döntöttek. Az egyébként is gyenge lábakon álló 
integrációs szervezetek – a lassan éppen magára találó Mercosur, a kiürese-

dett Andoki Közösség és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), a gyakorlatilag megszűnt 
Unasur és ALBA, a még nem kellőképpen körvonalazódott Csendes-óceáni Szö-
vetség és Prosur – egyike sem alkalmas arra, hogy egy ilyen hirtelen és ennyire 
komplex kihívás menedzselésében a nemzetállami szint fölötti válságkezelési me-
chanizmus keretét biztosítsa.

Jelenleg az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok minden erejét a saját 
belső válságkezelése foglalja le, így a latin-amerikai országok nem várhatnak segít-
séget tőlük. Sőt, egy március 26-ai bejelentés szerint az USA még szigorított is a 
Venezuelát érintő szankciókon, és nincs hír arról, hogy a jobboldali vezetésű és Wa-
shingtonnal szorosabban együttműködő Kolumbia és Brazília bármilyen amerikai 
extrasegélyre számíthatna. A nemzetközi szervezetek közül kizárólag a Nemzetközi 
Valutaalap lenne képes arra, hogy gyors elbírálású hitellel segítse ki a latin-ame-
rikai országokat. Kristalina Georgieva, az IMF elnöke azonban március 23-án egy 
kommünikében tudatta, hogy a szervezet – maximum 1000 milliárd dollárnyi – ki-
helyezhető tőkéjére eddig 80 országból érkeztek kérelmek. Az elbírálási folyamat 
egyelőre nem ismert, és kérdéses, hogy a gazdasági fejlettség, a vírusfertőzöttek 
és/vagy a halottak száma, esetleg más elvek alapján számíthatnak-e a segítségre a 
kérelmező államok. Az április 6-i adatok szerint egyetlen latin-amerikai állam sincs 
azon országok között, ahol eddig a legtöbb igazolt fertőzöttet regisztráltak (Brazília 
a 14., Chile a 26., Ecuador a 33., Peru a 37., Mexikó a 39., Panama a 44., a Dominikai 
Köztársaság a 46., Kolumbia a 48., Argentína pedig az 50. helyen áll), ám a sorrend 
természetesen napról napra változik.

Ebben a helyzetben gesztusértékű, hogy Jack Ma, az Alibaba korábbi elnöke 
kétmillió maszkot, négyszázezer gyorstesztet és száznégy darab lélegeztetőgépet 
küldött, összesen 24 latin-amerikai országnak. Costa Rica elnöke, Carlos Alvarado 
személyesen mondott köszönetet a kínai milliárdosnak, illetve az ázsiai ország 
vezetésének. Ez nagyban növeli Peking presztízsét a régióban, amely a következő 
hetekben azzal szembesülhet, hogy Kína az egyetlen olyan nagyhatalom, amelytől 
segítségre számíthat.

Különösen kritikus a helyzet Venezuelában, amely a politikai eredetű humanitá-
rius válság közepette (amit az amerikai szankciók is súlyosbítanak) ugyanis a többi 
latin-amerikai országnál eleve sokkal rosszabb egészségügyi helyzetben várja a 
vírus terjedését. A bevételei a március eleji olajáresés miatt lényegesen lecsök-
kentek, ráadásul a Chávez- és a Maduro-kormány korábbi konfrontatív politikája 
miatt Caracas az IMF-fel is megszakított minden kapcsolatot. Ebben a helyzetben 

https://www.researchgate.net/publication/274852720_Why_regionalism_has_failed_in_Latin_America_lack_of_stateness_as_an_important_factor_for_failure_of_sovereignty_transfer_in_integration_projects
https://www.researchgate.net/publication/274852720_Why_regionalism_has_failed_in_Latin_America_lack_of_stateness_as_an_important_factor_for_failure_of_sovereignty_transfer_in_integration_projects
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/maduro-indictment-maximum-pressure-coronavirus-trump-venezuela/2020/03/26/82809364-6f86-11ea-a156-0048b62cdb51_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/maduro-indictment-maximum-pressure-coronavirus-trump-venezuela/2020/03/26/82809364-6f86-11ea-a156-0048b62cdb51_story.html
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352103&SEO=presidente-de-costa-rica-agradece-donativos-de-china-para-la-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=352103&SEO=presidente-de-costa-rica-agradece-donativos-de-china-para-la-covid-19
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a Maduro- és a Guaidó-kormány bizarr egymásrautaltsága kezd körvonalazódni: 
Guaidó a következő hónapok során talán képes lesz egyes nyugati donoroktól se-
gélyt szerezni, és a Maduro-kormány aligha tagadhatja meg annak szétosztását. 
Guaidó március 29-én arról beszélt, hogy a kormánya 1,2 milliárd dollárnyi segélyt 
tudna összegyűjteni multilaterális donoroktól, bár nem nevezte meg, melyektől. Az 
érem másik oldala, hogy ha Kína ezt a történelmi pillanatot – amikor az Egyesült 
Államok és Európa teljesen magára hagyja a világ többi részét – képes lesz kihasz-
nálni arra, hogy a saját befolyását növelje, akkor a stratégiai jelentőségű Venezuela 
számára is nyújthat segélyt, amely fölött a Maduro-kormány fog diszponálni, és a 
Guaidó-kormány sem teheti meg, hogy ne asszisztáljon hozzá. Rövid távon nem 
valószínű tehát, hogy a nemzetközi környezet segít a venezuelai patthelyzet felol-
dásában.

ÖSSZEGZÉS

Noha az események napról napra változtatják a világ – és benne Latin-Ame-
rika – koronavírussal kapcsolatos helyzetét, néhány válasz körvonalazódni 
látszik az elemzés bevezetőjében felsorolt kérdésekre.

Először is, a koronavírus február végi megjelenése Latin-Amerikát egy gazda-
sági és politikai konfliktusokkal terhelt, a szociálpolitikai követelésekért folytatott 
tömegdemonstrációkra fókuszáló, befelé forduló pillanatban érte. A politikai napi-
rend szimbolikus és konkrét ügyeit (pl. a chilei alkotmányozó folyamatot), illetve a 
még komolyabb biztonsági és ellátási problémákat is (pl. a venezuelai politikai és 
humanitárius válság, a kolumbiai drogtermelés újraéledése) néhány nap alatt elfed-
te a vírusról, illetve az annak megfékezésére hivatott intézkedésekről (illetve, mint 
Brazíliában vagy Mexikóban, azok hiányáról) folyó diskurzus. Ez azonban természe-
tesen csak időleges: a mélyen gyökerező politikai problémák mindegyike vissza fog 
kerülni a napirendre a vírus levonulása után.

Másodszor, Latin-Amerika olyan értelemben szerencsés helyzetben volt, hogy a 
vírus viszonylag későn érkezett meg a térségbe, és akkor számos más országban 
már látszott a probléma súlyossága. A régióbeli kormányok többsége gyors, hatá-
rozott és drasztikus eszközökkel igyekezett megfékezni a vírus terjedését. A kivétel 
Brazília, Mexikó és Nicaragua, ahol a populista elnökök népszerűségét alaposan 
megrendítheti, ha náluk a régiós átlagnál nagyobb károkat okoz a vírus. A többi 
országban viszont a hatalmon lévő elnökök tekintélyének az időleges növekedése 
várható. Négy országban lesz elnökválasztás egy éven belül (Bolívia, a Dominikai 
Köztársaság, Ecuador, Peru), amelyekre a válságkezelés hatással lehet. A venezu-
elai válságot súlyosbítani fogja a vírus, de a politikai megoldásra nem látszik az 
eddiginél több esély.

Harmadszor, Latin-Amerikának a világgazdaságba való bekapcsolódását az 
utóbbi években a nyerstermékexport (olaj, szén, ércek, hús, szója) magas részará-
nya jellemezte. Az export és az import értéke és volumene 2015 és 2018 között 

https://talcualdigital.com/un-maduro-sin-recursos-obligado-a-aceptar-la-ayuda-que-consiga-guaido/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-venezuela/venezuelas-guaido-calls-for-emergency-government-to-manage-impact-of-coronavirus-idUSKBN21H02A
https://time.com/5807142/venezuela-maduro-coronavirus-oil/
https://time.com/5807142/venezuela-maduro-coronavirus-oil/
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csökkent, az utóbbi időben viszont ismét növekedésnek indult – a vírus ezt a kez-
dődő konjunktúrát állította meg. Az olajár 2020. márciusi esése érzékenyen érinti az 
olajexportőr-országokat. Rövid távon alighanem komoly károkat okoz az exportra 
termelő vállalatok leállása, ám épp a nyersanyagtermelő profiljuk miatt ezek a válla-
latok lesznek az elsők, amelyek termelése a válság végeztével újra megindul, így a 
helyreállítás is viszonylag gyorsan megkezdődhet (feltéve, hogy a fő felvevőpiac, a 
kínai gazdaság is megfelelő ütemben áll helyre).

Negyedszer, a vírus nyomán kibontakozott válsághelyzetre a régió országai 
gyors elszigetelődéssel válaszoltak, és nincsen érdemi regionális válságkezelési 
mechanizmusuk sem. Azonban elképzelhető, hogy a következő hónapokban kiala-
kul valamiféle koordináció közöttük. Az USA-tól és az EU-tól Latin-Amerika aligha 
számíthat segítségre. Az IMF jövőbeli szerepvállalása egyelőre nem ismert, Kína 
azonban kihasználhatja az alkalmat a térségbeli befolyása növelésére.


