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VENEZUELA CIMBORASÁGA AZ ÖRDÖGGEL
GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETI FEJLESZTÉS

A globalizáció és a nemzeti fejlődés erősíthetik-e, illetve kiegészíthetik-e egy-
mást? Milyen lehetőségek vannak a nemzeti fejlődésre a globalizáció térnyerésével?
Milyen problémákat hoz ez a folyamat felszínre? Milyen optimális egyensúlynak kell
lennie a globalizáció által felvetett kihívásokra adott nemzeti, regionális és globális
válaszok között?
A globalizáció azzal kecsegteti a kevésbé fejlett országokat, hogy egészséges export-

vezérelte növekedést generál, bővítve a külkereskedelemben eladható termékek és
szolgáltatások körét és mennyiségét, valamint lehetővé teszi új ötletek, technológiák,
intézményi megoldások adaptálását. De a globalizáció számos problémával és feszült-
séggel is együtt jár, amelyeket megfelelő módon kell tudni menedzselni. A döntésho-
zóknak mindenekelőtt figyelembe kell venniük, hogy a globalizáció növeli a foglalkoz-
tatás bizonytalanságait, a jövedelmi egyenlőtlenségeket országok között és egy adott
országon belül is. A makrogazdasági és pénzügyi válságok növelve a szegénységet és a
társadalmi feszültségeket politikailag destabilizálnak. Úgy tűnik, a XXI. századra a
Bretton-Woods-i intézmények elérték teljesítőképességük felső határát, és egyre nehe-
zebben veszik fel az egyre hektikusabb kiugró gazdasági, pénzügyi ingadozásokkal a
harcot. A globalizáció korában a fejlesztési politikában egyre hangsúlyosabbá válnak a
hagyományos megközelítések, mint a növekedés, a stabilitás és a szociális egyenlősé-
gek, olyan új témakörök mellett, mint az átláthatóság, a kormányzati intézkedések
nemzeti, regionális és globális szinten történő optimalizálása.
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Jelen írásomban Venezuela azon erőfeszítéseit kívánom bemutatni és elemezni,
amelyek segítenek megérteni a kapcsolatot a globalizáció és a nemzeti fejlődés között.

VENEZUELÁBAN MINDEN ÉVBEN TÁNCOT JÁRNAK AZ ÖRDÖGÖK

Vérszínű ruhát viselve ördögi papírmasé maszkokban, torz grimasszal az arcukon,
mint démonok hívek százai kezdik meg tradicionális táncukat minden Úrnapján San
Francisco De Paula De Yareban (ROMERO, 2007). A történészek szerint egy olyan
afro-venezuelai vallási hagyományt keltenek életre ennek az apró Karib-tengerparti
falucskának a parókiája előtt, amely még a XVIII. század végén keletkezett. A kis fa-
lucskát rabszolgatartó telepesek alapították 1718-ban, akik a közelben kakaó- és cu-
kornád-ültetvényeket hoztak létre és irányítottak. Ma e falucska a hívők és a turisták
sajátos zarándokhelye, ahová látogatók ezrei érkeznek minden évben szerte a világból,
hogy a római katolikusok szent ünnepét, az Úrnapját, a vörös táncoló ördögök rituális
dobolása közepette szellemükben átlényegülve és megtisztulva tölthessék.
Yare vörös táncoló ördögeinek évről évre meg megújuló tradicionális harca a be-

csületesség, az igazságosság, az egyenesség erői ellen Úrnapján az egyik legkülönle-
gesebb és legszínesebb keresztény ceremónia a világon. A csata kimenetele is tradi-
cionális: az erény és a tisztaság győzelme, de csak a nap végén, miután a sátán hí-
veinek, bérenceinek egész napos tombolása véget ér.
Nemcsak az ördögök ruhája vörös, hanem HUGO CHAVEZ jelenlegi venezuelai el-

nököt és pártját éltető feliratokkal és jelszavakkal ellátott kalapot és pólót viselő embe-
reké is az, akik a tömegben a táncot figyelve árulják portékáikat a többi látogatónak.
Ugyanis HUGO CHAVEZ ROMULO GALLEGOS egykori venezuelai elnök és regényíró
nyomdokába lépve igyekszik felhívni a figyelmet a nemzeti folklór hagyományok kü-
lönleges jelentőségére egy az olaj jövedelmekből modernizálódó országban.

A VENEZUELAI BANKVÁLSÁG, 1993–95

A fejlődő országok a hetvenes években sorjában erőteljesen eladósodtak és min-
dez elvezetett a nyolcvanas évek adósságválságaihoz (SOLIMANÓ, 1999). A kilencve-
nes években azonban néhány latin-amerikai ország (Argentína, Chile, Mexikó) át-
menetileg csökkenteni tudta költségvetésének hiányát, de ez sem bizonyult tartós-
nak. Míg jelentős és tartós költségvetési hiány vált jellemzővé Brazíliában, Ecuador-
ban és Venezuelában.
Venezuelában ennek a legfőbb oka az volt, hogy az 1980-as években az ország gaz-

dasága szerényen teljesített (GARCIA-HERRERO, 1997). A GDP növekedési üteme 1980
és 1988 között mindössze 1% volt (összehasonlításul: az előző évtizedben 4%-kal bő-
vült átlagosan éves szinten az ország GDP-je), míg az infláció is felgyorsult és 6%-ról
az évtized végére 24%-ra növekedett. A monetáris politika célkitűzéseit alárendelték az
alacsony és stabil kamatlábak fenntartásának és a kiemelt szektoroknak (mezőgazda-
ság, lakásépítés és kormányzat) nyújtandó kedvezményes hitelek nyújtásának. Ezzel
összefüggésben a reálkamatlábak egyre növekvően negatívvá váltak, amely egyrészt
elősegítette a közvetítők csökkenését, másrészt a tőkekiáramlást is.
A venezuelai kormány 1989-ben a Nemzetközi Valuta Alap támogatásával makro-

gazdasági kiigazítások és gazdasági reform program megvalósításába kezdett. Az
intézkedések során egységesítették a valutaátváltásokat és szabadon lebegő árfo-
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lyamokat vezettek be és a monetáris irányításban megnövelték a piaci bázisú inst-
rumentumok szerepét, elhagyva a korábbi közvetlen kamat megállapítást. Ennek
következtében a kamatlábak gyorsan pozitívvá váltak 1989 végére és a készpénz
iránti kereslet lényegében helyreállt 1990–1991-re.
A pénzügyi intézmények számára a fő kihívást, 1990-et követően az árfolyam stabi-

lizálása jelentette és az egyre gyorsuló infláció megfékezése. A fiskális és az árfolyam
politika közötti inkonzisztencia és a két államcsíny eredményeként 1991-ben a kész-
pénz iránti kereslet folyamatosan csökkent az utolsó hónapban. Következésképpen a
gazdaság sokkal sebezhetőbbé vált a tőkemenekülés szakaszos ismétlődése miatt, kü-
lönösen a növekvő politikai instabilitást követően 1992-ben. Ugyanakkor a kamatlábak
csökkentésére és az árfolyam stabilizálására fordított erőfeszítések nem hozták meg az
eredményt és 1992 októberében egy árfolyamválság következett be. Az ország deviza-
tartalékai mintegy 1 milliárd dollárral csökkentek 1992 szeptemberében.
A pénzügyi szektor Világbank által finanszírozott reformja az új belépők, elsősorban

a külföldi bankok belépése előtti akadályok leépítésére irányult és a bank felügyelet
megerősítésére. A reform program végrehajtása során elkövetett hibák sorozata és a
lényegében ennek következtében bekövetkező gazdasági recesszió negatív hatást gya-
korolt a bankrendszerre. A reálkamatok ugrásszerű változása a negatív tartományból a
magasan pozitív tartományba jelentősen megnövelte a finanszírozási költségeket és
ennek következtében a nem teljesülő hitelek arányát. Ezek aránya az összes hitelkihe-
lyezéshez viszonyítva 4%-ról 10%-ra nőtt 1991 és 1993 között, amikor a gazdaság re-
cesszióba került. A magas reálkamatok és a gazdasági recesszió nem csupán a nem
teljesülő hitelek állományát növelte meg, de a kihelyezett hitelek mennyisége is csök-
kent egyúttal, különösen a magánszektornak nyújtott kölcsönöket. A bankok mérle-
geiben ennek hatására nagy mennyiségű felesleges tartalék halmozódott fel, amit csu-
pán részben lehetett állampapírokba és a központi bank által kibocsátott értékpapír-
okba fektetni. A politikai instabilitás és a makrogazdasági reform program szétziláló-
dása hatására a magas reálkamatok ellenére a bankok betét állománya is jelentősen
csökkeni kezdett. A bankbetétek állománya 11%-kal csökkent 1991-ről 1993-ra.

1. táblázat
A venezuelai bankrendszer szerkezete a válság előtt, alatt és után

(az összes kereskedelemi betét állomány százalékában)1

1993. december 1994. december 1996. szeptember

Magánbankok (%) 90,2 58,4 58,9

Állami bankok (%) 3,1 4,4 5,6

Külföldi bankok (%) 0,7 1,7 2,0

Regionális bankok (%) 6,0 7,6 9,4

Szanálandó bankok (%) 19,5 0,5

Bezárt bankok (%) 8,4 0,5

Államosított bankok (%) 23,1

1 Forrás: Garcia-Herrero, (1997)
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A bankok a betétállományuk további csökkenésének elkerülésére megnövelték a
betéti kamatokat, de ez különösen a hitelkihelyezési problémák miatt meggyengült
bankoknál likviditási problémákhoz vezetett. A venezuelai bankválság kitörését vé-
gül a Banco Latino, a betétek állománya alapján második legnagyobb bank össze-
omlása robbantotta ki 1994 januárjának közepén. A venezuelai kormány a csődbe
ment és csőd szélén álló bankok államosításával tudott csak úrrá lenni a kialakult
bank válságon. Az állami tulajdonba kerülő bankoknál jelentősen megnőtt a betétek
állománya, mivel ezeknél az állam teljes körű garanciát vállalt a betétekre. A vene-
zuelai bankrendszer struktúrája így jelentősen megváltozott a bankválság hatására.
A magánbankok részaránya, valamint betét állománya egyaránt jelentősen lecsök-
kent a válság következményeként.
A kormány intézkedései hatására a venezuelai bankrendszer stabilizálódott és

részben sikerült megfékezni a gazdasági recessziót is, de a munkanélküliség és az
infláció jelentős növekedésnek indult, amely egyre éleződő elégedetlenséghez és
politikai instabilitáshoz vezetett.

HUGO CHAVEZ REFORMINTÉZKEDÉSEI

Venezuela elnöki szövetségi köztársaság. Negyven éven át két erős párt, AD
(Acción Democrática) és a COPEI (Comité de Organización Politica Electoral
Independiente) adta az elnököt. Mindkettő 1998 után jelentős részben éppen a nö-
vekvő társadalmi elégedetlenség hatására visszaszorult, mikor az MVR (Movimiento
Quinta Republica) nyerte a választásokat és HUGO CHAVEZ lett az elnök. CHAVEZ
megválasztását Venezuela szegény többsége támogatta és az ő segítségükkel válasz-
tották CHAVEZT újra 2000-ben, majd 2006-ban is.
CHAVEZ hatalomra kerülésekor meghirdette a Bolivár Missziót, amely fő céljai: a

küzdelem a betegségek ellen, harc az írástudatlanság felszámolására, a hiányos,
rosszul tápláltság leküzdése, a szegénység és más társadalmi betegségek megszün-
tetése. Külföldön CHAVEZ támadást indított a Washington-konszenzus dogmái ellen,
alternatív gazdaságfejlesztési modellt létrehozva és együttműködést ajánlva a világ
szegény nemzeteinek, különös tekintettel Dél-Amerikára.
CHAVEZ belpolitikája is alapvetően a Bolivár Misszióra épült, amelynek fő célja

Venezuela jelenlegi gazdasági és kulturális jellemzőinek radikális megváltoztatása, a
gazdaság és a kultúra felvirágoztatása.
Ennek jegyében a CHAVEZ kormány számos törvényt hozott a bennszülött embe-

rek védelméről, beleértve a bennszülöttek jogát ahhoz a földhöz, amit elfoglaltak, a
természeti kincsek feletti rendelkezés és kiaknázás jogát, a saját interkulturális és
kétnyelvű oktatási rendszer irányításának a jogát. Törvényben biztosították, hogy a
bennszülöttek 3 képviselőt küldhetnek a Nemzeti Gyűlésbe, valamint részvételüket a
városi és regionális gyűléseken a régiókban (LEMOINE, 2007).
CHAVEZ elnöksége elején, 1999-ben missziókat alapított a szegénység leküzdésére.

Az állami intézményekkel párhuzamosan működő önkénteseket foglalkoztató háló-
zatok célja az írástudatlanság felszámolása, az ingyenes egészségügyi ellátás bizto-
sítása és a nyomor enyhítése. Hivatalos adatok szerint az elmúlt években több millió
venezuelai tanult meg írni és olvasni, és szintén több millióra tehető azok száma,
akik középfokú képzésben részesültek munkaerő piaci esélyeik javítása érdekében
(MÁRQEZ, 2005b).
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A kormány a szegénység felszámolására számos intézkedést hozott, melynek ke-
retében több ezer ingyenes orvosi klinika létrehozása indult el a szegények számára
(UNICEF, 2005). A CHAVEZ-kormányzat 3000 új egészségügyi központot alapított,
amelyekben kezdetben 20 ezer kubai orvos biztosított ingyenes ellátást Venezuela
legszegényebbjeinek. E hálózat hivatalos adatok szerint a lakosság 80 százalékának
nyújt ingyenes egészségügyi ellátást, ráadásul az utánpótlás is biztosított: a venezu-
elai orvosok következő generációját Kubában képzik. A csecsemőhalandóság 18,2
százalékkal csökkent 1998 és 2006 között (CIA, 1998 és 2005).
A szegénység leküzdése érdekében hasonló elven működő ingyenkonyha-háló-

zatot és bolthálózatot hozott létre az államfő, így a rászorulók 15 ezer helyen kap-
hatnak ingyen ebédet, míg az állami bolthálózat alapvető élelmiszereket árusít a
legszegényebb negyedekben – a bekerülési árnál olcsóbban. Az élelmiszer-ellátásról
(BARREIRO, 2006) és a háztartások támogatásáról (El Universal, 2006a) külön tör-
vényt alkottak. A kormány 2007-ben az éves költségvetésének 44,6%-át irányozta
elő szociális fejlesztésekre, és 1999 és 2006 között az ország GDP-jének átlagosan
12,8%-át költötte kizárólag szociális célokra.
A foglalkoztatottság növelését és a szegénység enyhítését szolgálja a kormány

földreformja is. A CHAVEZ-kormány 2006 végéig mintegy 2 millió hektár földet vett
állami tulajdonba, amikor megítélése szerint a korábbi birtokosa nem hasznosította
megfelelően földjét, vagy a terület tulajdonlapjai nem voltak előírásszerűek. A köz-
tulajdonba került földeket állástalanok művelik meg a kormány iránymutatásai
alapján. Nincstelen szegények és bennszülött közösségek tízezrei kaptak földet
(WILPERT, 2005). Az önellátás érdekében az ország mezőgazdasági költségvetése
2007-ben a 2006-os háromszorosára 800 millió dollárra nőtt, míg a termelés
mennyisége a tervek szerint 26 százalékkal fog bővülni. Az állam 270 ezer gazdálko-
dót 25 ezer nagybirtokot támogat közvetlenül, és hatalmas összeget áldoz a mező-
gazdasági infrastruktúra fejlesztésére is.
A hivatalos adatok szerint a chavezi szociálpolitika 34 százalék alá csökkentette a

szegénységi küszöb alatt élők arányát az 1999-es 40 százalékról (az ezzel kapcsola-
tos kutatás kizárólag a jövedelmi viszonyokra koncentrált, így az ingyenes ellátások
hatása nem is jelenik meg az eredményekben). Venezuela 2005-ben a GDP-je 13,2
százalékát fordította szociális kiadásokra az 1998-as 8,2 százalékhoz képest.
CHAVEZ a párhuzamos struktúrák kialakításában nem állt meg a szociálpolitiká-

nál és széles körű kísérletet folytat, hogy a közigazgatás minden területén polgári és
munkavállalói együttes kormányzást valósítson meg (ALBERT, 2005; ELLSWORTH,
2005). Ennek megvalósítására Közösségi Tanácsok felállítására vonatkozó törvény
került elfogadásra 2006 márciusában, hogy a közösségek képesek legyenek megszer-
vezni saját magukat és dönteni sorsuk alakulásáról, és az állam hivatalosan is elis-
merje e közösségi tanácsok jogosultságát, és egyben lehetőséget is teremtsen számukra
a szövetségi alapokhoz és kölcsönökhöz való hozzáférésről az általuk indítandó pro-
jektekhez. A kormányához kevéssé lojális közigazgatást megkerülve és mellőzve a helyi
és állami apparátusokat, amelyek érzékelhetően korruptak, 200-400 családból álló
Közösségi Tanácsok alapítására szólította fel a népét, az általa „új forradalmi állam-
nak” nevezett struktúrában a tanácsok maguk választhatnak vezetőt, és egyre inkább
közvetlenül felügyelnék a területükön működő szociálpolitikai, oktatási és fejlesztési
projekteket. Már van olyan helyhatóság Venezuelában, amelyik forrásai felét átengedi
a 19 ezer működő Közösségi Tanács egyikének (Conexion Social, 2006).
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A közvetlen demokrácia másik chavezi eszköze a Közösségi Tanácsok szervezése
mellett a Jugoszláviában egykoron követett modellre emlékeztető vállalati önigaz-
gatás, ahol is munkás tanácsok választják meg a vállalatok irányítóit és választanak
képviselőket, akik a vállalat irányításáért felelős testületekben a menedzsmenttel
együttműködve működtetik a vállalatot és döntenek a termékekről és a technológiá-
ról, a társaság költségvetésének felosztásáról. Az Alcasa alumíniumgyár államosítá-
sának és ilyen formában történő újjászervezésének sikerén felbuzdulva igyekeznek
átalakítani a vállalati szféra működését. Emellett mintegy 70 ezer szövetkezetet
hoztak létre az országban, amelyeket a kormány tőkével, képzéssel és tevékenységük
összehangolásával egyaránt segít (BRUCE, 2006).
Jólétet, egészséget, kulturális felemelkedést, önálló gazdaságot és 21. századi de-

mokratikus szocializmust ígér népének HUGO CHÁVEZ venezuelai elnök, aki ennek
szellemében fogott neki országa társadalmi szerkezetének teljes átalakításhoz. Az
ország fő bajainak okát abban látja, hogy Venezuela olcsó alapanyagokat szállít az
Egyesült Államoknak és a nemzetközi cégeknek, akiktől viszont nagyon drága ter-
mékeket vásárolnak. Ezért az elnök szerint a venezuelai társadalom és gazdaság
gyökeres átalakításához, sőt Dél-Amerika anyagi függetlenségének megteremtéséhez
az olajbevételek ellenőrzésén keresztül vezet az út. E célkitűzés megvalósításához a
magát először harmadik utasként, később SIMON BOLIVAR szellemiségének folytatója-
ként meghatározó CHAVEZ először az állami olajtársaság (PDVSA) irányítását szerezte
meg a régi elit tagjaitól, mivel ettől a cégtől származik az állami bevételek fele, és az
exportbevételek 80 százaléka. Ezután az összes külföldi olajcéget profitja és tulajdon-
része az állammal történő megosztására kényszerítette. A munka ünnepén ujjongó
olajmunkások jelenlétében közölte, hogy az Orinoco olajmezőn termelő BP, Exxon
Mobil, Chevron, Total és Statoil is beleegyezett, hogy vegyes vállalatot alapítson az
állami olajcéggel annak legalább 60 százalékos tulajdoni hányada mellett. CHAVEZ
kormánya hasonlóképpen vásárolta vissza az Electricidad de Caracas áramszolgál-
tató többségét és a CANTV távközlési cég kisebbségét azok amerikai tulajdonosaitól,
nem hagyva kétséget arról, hogy az iparág egésze állami tulajdonba fog kerülni.
Venezuela kiemelkedő mértékben támaszkodik az olajiparra. Exportjának 2006-

ban több mint négyötödét tette ki a feketearany, valamint a kőolajszármazékok és a
gáz kivitele. Az ország bizonyított készletei több mint 80 milliárd hordóra rúgnak.
Venezuela tagja az OPEC-nak.
A térségben, 2006-ban Venezuela gazdasága nőtt a leggyorsabban: 10,3%-kal. A

magán- és közösségi fogyasztás 16,3%-kal emelkedett, míg az elmúlt évtizedben 8-
10 milliárd dollár körül alakuló éves exportbevétel 31,3 milliárd dollárra nőtt.
HUGO CHAVEZ, mint a Bolivár Forradalom vezetője demokratikus szocializmus és

a Latin-amerikai országok integrációjának megvalósítására törekszik, eltökélt impe-
rializmus ellenes politikát folytat. Jelenleg a neoliberális globalizáció és az Egyesült
Államok külpolitikájának legfőbb kritikusa.
Egy független venezuelai napilap, az El Universal is közölte 2007. április 14-én,

hogy Venezuela visszafizette utolsó tartozását is a Világbanknak, és nem kíván több
kölcsönt felvenni tőle. Venezuela az utóbbi évek szokását követve hamarabb fizette
vissza a még esedékes utolsó kölcsönét, hogy ne kelljen kamatot fizetni, így nyolc-
millió dollárt takarított meg. Venezuela ezáltal a Nemzetközi Valutaalaptól is füg-
getlenítette magát, Argentínához, Brazíliához és Bolíviához hasonlóan. Ugyanezen a
napon stílszerűen a Nemzetközi Valutaalap központi épületének halljában jelentette
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be a brazil gazdasági miniszter, GUIDO MANTEGA országa csatlakozását Venezuela és
Argentína kezdeményezéséhez, a Banco del Surhoz, amely a Nemzetközi Valutaalap
és az Amerika-közi Fejlesztési Bank alternatívája kíván lenni. JOSEPH STIGLITZ, No-
bel-díjas amerikai közgazdászprofesszor támogatja HUGO CHAVEZ venezuelai elnök
tervét a regionális latin-amerikai fejlesztési bank létrehozására. A Dél Bankja
(Banco del Sur) napjainkban áll fel hét milliárd dollárnyi kezdőtőkével, amit hét dél-
amerikai ország (Venezuela mellett Argentína, Bolívia, Brazília, Ecuador, Paraguay
és Uruguay ad össze. Az új bank célja, hogy a régió függetleníteni tudja magát a
washingtoni dominanciától és egyúttal elősegítse gazdasági függetlenedését. Amikor
STIGLITZ 2007 októberében Venezuela fővárosában találkozott a venezuelai elnök-
kel, meleg szavakkal üdvözölte a projektet. Véleménye szerint jó dolog, hogy a fej-
lesztési kölcsönök piacán verseny jön létre. Az új pénzintézethez latin-amerikai or-
szágok csatlakozhatnának, hogy finanszírozhassák állami beruházásaikat. CHAVEZ
nem az első dél-amerikai politikus, aki az amerikai tőke szimbólumának tekintett
pénzintézeteket, a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot okolja Latin-Amerika
elszegényedéséért. DANIEL ORTEGA nicaraguai elnök is többször nyilatkozott úgy,
hogy hazájának szabadulnia kell abból a börtönből, amelyet Nemzetközi Valuta-
alapnak hívnak.
Dél-Amerika jelentős dilemmája, hogy csatlakozzon-e egy szimpla szabadkeres-

kedelmi övezethez az Egyesült Államok dominanciájával (ALCA), vagy hozzon létre
egy kisebb, de szorosabb dél-amerikai integrációt, mely nemcsak gazdasági egységet
jelentene, hanem politikait is az Európai Unió mintájára. Az Európai Uniónak nyil-
vánvalóan az utóbbi forgatókönyv a kedvesebb.
Utóbbi esetben az integráció eredménye az USA-tól jóval függetlenebb Dél-

Amerika lehetne és kiindulópontja az 1991-ben létrejött szervezet a MERCOSUR. A
MERCOSUR jelenleg a negyedik legnagyobb gazdasági erejű integráció Észak-
Amerika, Európa és Délkelet-Ázsia után. A két legnagyobb és legjelentősebb tag
Argentína és Brazília torzsalkodása azonban jelenleg az egész MERCOSUR-t meg-
bénítja. A szervezet 2006. júliusi, caracasi kongresszusán döntött a házigazda Vene-
zuela felvételéről. Ez az esemény nemcsak azért nem jelentéktelen, mivel Venezuela
a világ egyik legnagyobb olajexportőre, így jelentősen növelni fogja a térség gazda-
sági súlyát, hanem azért is, mert CHAVEZ nem nagyon rejtette véka alá, hogy a fő
célja az, hogy az integráció fő politikai céljává a „latin-amerikai szolidaritást és az
anti-imperializmust” tegye. Ami akár új lendületet is adhat a MERCOSUR-nak.

CHAVEZ REFORMINTÉZKEDÉSEIT ÉRŐ BÍRÁLATOK

CHAVEZ reformtörekvései széleskörű vitákat indított el Venezuelában és külföldön
is, indulatos bírálatokat és szenvedélyes támogatásokat egyaránt kiváltva. Néhány
külföldi kormány, elsősorban az Egyesült Államok kormánya úgy tekint CHAVEZRE,
mint aki fenyegető veszedelmet jelent a globális olaj árakra és Latin-Amerika regio-
nális biztonságára (BBC News, 2006). RUDI GIULIANI amerikai elnökaspiráns – aki-
nek az ügyvédi irodája egy olyan amerikai leányvállalatot képvisel, amelynek az
állami ellenőrzés alá vonását éppen HUGÓ CHAVEZ kormánya határozta el és valósí-
totta meg – HUGO CHAVEZT olyan elnöknek tekinti, aki veszélyezteti az Egyesült
Államok érdekeit (SIDOTI, 2007). Ugyanakkor sokan szimpatizálnak nézeteivel és
üdvözlik más latin-amerikai országokkal kötött kétoldalú, kölcsönös segítségnyújtá-
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si megállapodásait (El Universal, 2006b). Sőt a tekintélyes, amerikai Time Magazin
2005-ben és 2006-ban is a világ alakulására leginkább befolyással lévő 100 ember
közé választotta (PADGETT, 2005 és 2006).
CHAVEZ reformjainak bírálói a bűnözés és korrupció burjánzását látják a beveze-

tett új gazdasági és politikai rendszer fő hiányosságának (The Economist, 2006b és
FUENTES, 2005). Bírálói szerint különösen a kábítószer kereskedelem vált jelentőssé
CHÁVEZ hatalomra kerülését követően. Az infrastruktúra és a közkórházak hanyatló,
romló állapotát említik kritizálói (The Economist, 2006a). CHAVEZ támogatói ugya-
nakkor a fő kampány vállalásai a munkaügyi és föld refom nem teljesülését vetik a
szemére (FUENTES, 2005; MÁRQUEZ, 2005a és PARMA, 2005). CHAVEZ kormányát
gigantikus csalással vádolják a 2004-es visszahívására kezdeményezett referen-
dummal kapcsolatosan. Az Egyesült Államok Kormánya állítása szerint Venezuela
szerepvállalása a Terrorizmus elleni háborúban elhanyagolható, CHAVEZ ideológiai-
lag szimpatizál a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC) és a Nemzeti
Felszabadítási Hadsereggel (ELN) ugyanakkor korlátozott a venezuelaiak együtt-
működése Kolumbia harcoló terroristáival. Nem tisztázott vajon a venezuelai kor-
mány nyújt-e és ha igen milyen mértékben anyagi támogatást a kolumbiai terroris-
táknak. Nincsenek bizonyítékok arra nézve, hogy a venezuelai kormány és a terro-
rizmus között közvetlen kapcsolat létezne (U.S. Department of State, 2006).
Többen CHAVEZ bírálói közül egyenesen orgyilkosságra biztattak ellene; a legin-

kább figyelemre méltó ezek közül az amerikai konzervatív keresztény televíziós pré-
dikátor PAT ROBERTSON, a venezuelai szinész ORLANDO URDANETA és az egykori ve-
nezuelai elnök CARLOS ANDRÉS PÉREZ felhívása volt (ABC News, 2006; MARQUEZ,
2006; BRANFORD, 2004).
Más bírálói azt vetik a szemére, hogy a törvényhozói és végrehajtói hatalom kon-

centrálására törekszik. Sőt CHAVEZT totális diktatúra kiépítésével vádolják, főleg
miután 2007 januárjában elérte, hogy 18 hónapig egyedül, elnöki rendeletekkel kor-
mányozhatja az országot, és árulás vádjával betiltotta az ország legnagyobb és legré-
gibb televízióját. A kritikusai történelmi párhuzamot vélnek felfedezni a létezett szoci-
alizmussal abban, hogy CHAVEZ egységes kormánypárt létrehozására törekszik az őt
támogató koalíciós pártokból, kevéssé tiszteli a magántulajdont, és meghatározza az
állampolgárok szükségleteit és érdekeit (U.S. Department of State, 2005).
Számos közgazdász a jelenlegi venezuelai modellt az aranyalapú nemzetközi devi-

zarendszer 1973-as összeomlása óta a legjelentősebb lépésnek tartja a világ pénzügyi
rendszerében (NIEMEYER, 2004).
Ugyanakkor a közgazdászok többsége szerint a CHAVEZ által folytatott „olajpo-

pulizmus” fenntarthatatlan, mert sikeressége egyedül az olaj világpiaci árától függ.
Amikor CHAVEZ 1999-ben hatalomra került, egy hordó 10 dollárba került, most hat-
szor annyit ér, de volt már olyan, hogy ez az ár a hétszeresére emelkedett. Kritikusai
úgy vélik, egy nagyobb árzuhanást az ország gazdasága nem bírna ki, illetve az el-
múlt 30 év hagyományosnak tekinthető gazdaságpolitikai eszközeit kellene ismét
elővenni.
Bírálják CHAVEZT azért is, mert az olajbevételeket elosztogatja, ahelyett hogy a jö-

vő jólétének és gazdaságának alapjaira költené, ráadásul a vállalati önigazgatás és az
exportfüggőséget kiváltó önellátás gazdasági modellje eddig Kína kivételével mindig
és mindenhol megbukott (RODRIGUEZ, 2007).
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NÉHÁNY ÖSSZEGZŐ GONDOLAT

Az eddigi gyakorlat szerint egy súlyos gazdasági válságba jutott dél-amerikai or-
szág csak úgy juthatott hitelhez a világ vezető gazdasági hatalmaitól és intézménye-
itől, ha elfogadta a Nemzetközi Valutaalap válságkezelő csomagját, amely általában
kemény megszorításokat – vagyis szegénységet – és liberális szabályozást – vagyis a
multinacionális cégek térnyerését jelentette. CHÁVEZ, aki demokratikusan szerve-
zett, szocialista állammá kívánja átalakítani a világ ötödik legnagyobb olajexportáló
országát, a Nemzetközi Valutalapot és a Világbankot okolja a latin-amerikai orszá-
gok tartós szegénysége miatt.
A fejlődő országok körében – különösen igaz ez Dél-Amerikára – nem mutatkozik

tendencia a konvergenciára a fejlett országok jövedelmi szintjéhez. Ezért továbbra is
a közgazdaságtan egyik legfontosabb kihívása magyarázatot találni arra, hogy miért
maradnak bizonyos országok szegények, míg mások növekednek, és ennél is fonto-
sabb lenne olyan modellt találni, amely iránymutató lehetne ezen országok számára
és segítené felzárkózásukat. A latin amerikai országokban eddig végrehajtott re-
formkísérletek azonban kisebb-nagyobb átmeneti sikerek után kudarchoz vezettek,
Mexikóban és Argentínában vált ez leginkább nyilvánvalóvá, de a venezuelai, 1993-
95 közötti bankválság is ezt támasztotta alá. Éppen ezért született jó néhány javaslat
arra, hogy a világ hogyan módosítsa a válságokra adott válaszait.
Néhány konzervatív bíráló szerint a Valutaalapot egyszerűen meg kell szüntetni,

hiszen puszta létezésével ösztönzi a felelőtlen hitelezést (KRUGMAN – OBSTFELD,
2003). Más kritikusok úgy vélik, hogy a Valutaalapra szükség van, de rosszul értel-
mezi a szerepét – például amikor strukturális reformokhoz ragaszkodik, ahelyett
hogy szigorúan a pénzügyi problémákkal foglalkozna. Az IMF védelmezői – és né-
hány bírálója is – úgy gondolja, hogy a Valutaalapnak egyszerűen nincs elegendő
eszköze feladata ellátáshoz, hiszen a magas tőke mobilitás korában sokkal nagyobb
hitelek nyújtására kellene képesnek lennie. Úgy tűnik a XXI. századra a Bretton-
Woods-i intézmények valóban elérték teljesítőképességük felső határát és inkább
saját belső nehézségeik megoldása köti le még szabad erőforrásaikat. Így azonban
ma már átmenetileg sem jelentenek megoldást a fejlett országoktól leszakadó félben
lévő ill. leszakadt országok felzárkóztatására.
A latin-amerikai országok állampolgárai és különösen Venezueláé korábbi ta-

pasztalataik alapján úgy vélik, hogy a Valutaalap és a Világbank az Amerika Egyesült
Államok és a külföldi multinacionális vállalatok gazdasági érdekeit képviselik ezért
egyáltalán nem várható tőlük érdemi támogatás a globalizáció által jelentkező
problémáik megoldására, mi több csupán a gazdasági leszakadásuk elmélyülését
fokozzák tovább. Ezért ma már egyértelműen e szervezetektől és az Egyesült Álla-
moktól való teljes függetlenedésre törekszenek.
Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy ma a fejlett országok is azon fáradoznak, hogy

felrázzák gazdaságukat és versenyképessé tegyék a globalizált, változó világban. És
ezt inkább kevesebb, mint több sikerrel teszik. A fejlett országok így már nem képe-
sek tiszta és egyértelmű megoldást, alternatívát kínálni a többi ország számára. Eb-
ben a helyzetben vajon mi jelentheti a kiutat, milyen példákat, gyakorlatot és ideo-
lógiát, teóriát követve lehet eredményes és sikeres egy kevésbé fejlett, és ezáltal sok-
kal inkább sebezhető ország a globalizáció korszakában? Így talán nem véletlen az,
hogy Latin-Amerika országai a globalizáció negatív következményeinek visszaszorí-
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tására folytatott harcukban egyre inkább az OPEC megerősödött országai, az utóbbi
időben egyre inkább felerősödő Oroszország és a hosszabb évek óta igen gyorsan és
dinamikusan fejlődő Kína gazdaságpolitikai gyakorlatában keresnek és találnak
hasznosítható példákat gazdaságuk fejlesztéséhez.
Milyen tanulsággal szolgálhat Magyarország számára Venezuela példája, CHÁVEZ

bolivár nemzeti demokratikus szocializmusa, amelyben a nemzeti értékek ötvöződ-
nek a szociális érzékenységgel? Egy lehetséges kiindulópont lehet a globalizáció
negatív következményeinek csökkentésére. Ám ami Latin-Amerikában működik,
Közép-Kelet-Európában még nem biztos, hogy ugyanúgy működőképes. Ráadásul
Venezuela gazdasági helyzetét, lehetőségeit jelentős olajkészlete még a latin-
amerikai országoktól is megkülönbözteti. És azt sem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk, hogy Venezuela ma még csupán a megkezdett út kezdetén tart, korai volna
még iránymutató példaként tekinteni rá.
Magyarországon 40 év kommunista diktatúra után a szocializmus bármilyen

formában történő visszatérése érthetően kétségeket ébreszt. Ugyanakkor az min-
denképpen elgondolkodtató, hogy amikor már a harmadik világ országai is és az
európai volt szocialista országok közül is jó néhány megértette a globalizáció kihívá-
sainak lényegét és igyekszik egyre erősebb nemzeti gazdaságot építeni, Magyaror-
szág egyre inkább lemaradva tőlük, egyre növekvő tartozással a vállán, a politikai
elitet elérő burjánzó korrupció közepette miért küszködik olyan megoldások erőlte-
tésével, amelyek másutt már kudarcot vallottak?
HUGÓ CHAVEZ tagadhatatlan érdeme, hogy bebizonyította: igenis vannak alterna-

tívák a globalizáció negatív következményei ellenében. A globalizálódó világgazda-
ságban a nemzetállami szuverenitásnak nem kell feltétlenül csökkennie, a transzna-
cionális, multinacionális vállalatok és az állam kapcsolata korántsem predesztinált.
A legjobb megoldást viszont mindenhol elsősorban saját gyökerekből táplálkozva és
a saját társadalmi állapotból kiindulva kell megkeresni és megtalálni. Hazánknak
mielőbb olyan nemzeti fejlesztési stratégiára, elsősorban a hazai vállalatokra, telje-
sítményekre építő gazdaságra lenne szüksége, amely erős védelmet tud nyújtani
akár a globalizáció negatív következményeivel szemben is.
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