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A brit befolyás térnyerése és az iparosítás elsQ 
hulláma a függetlenedQ Latin-Amerikában:  
az argentin példa

(Az elemzés tárgya) A tanulmány Argentína példáját kiemelve jellemzi azt, hogy milyen 
lehetQségei voltak Nagy-Britanniának az informális befolyás kiterjesztésére Latin-
Amerikában. A történelmi téma érdekességét annak vizsgálata adja, hogy a világgazda-
ság félperifériáján elhelyezkedQ régióban egy ahhoz történelmileg és földrajzilag kevés 
szálon kötQdQ, ám globális szinten meghatározó hatalom miként és miért tud befolyásra 
szert tenni, kitöltve az _rt a két valós (azaz formális) hegemóniával rendelkezQ nagy-
hatalom, a spanyol korona és az Egyesült Államok között. Jelen elemzés az 1820-as 
évektQl egészen az importhelyettesítQ iparosítás kezdetéig tárgyalja Nagy-Britannia 
kereskedelmi és beruházási tevékenységének a latin-amerikai gazdasági fejlQdésre 
gyakorolt hatásait.

Nagy-Britannia nem az addig hagyományosnak tekintett, gyarmati kontextusban 
közelített Latin-Amerika felé, sokkal inkább a kereskedelmi liberalizmus útján szilár-
dította meg befolyását a térségben, mellQzve az intézményesített kapcsolatok formáját 
[Vargas Garcia 2006]. Történelmi, kulturális sajátosságaiból adódóan Latin-Amerika 

már ekkor fogékony volt az angol liberális eszmékre, hiszen az azt irányító elit (poli-
tikai és gazdasági) ideológiája kezdettQl fogva az európai és észak-amerikai irányzato-észak-amerikai irányzato-amerikai irányzato-
kon alapult. Így például míg a függetlenségi háborúk idején Simón Bolívar és elQdei a 
francia felvilágosodás eszméit hozták magukkal Európából, úgy késQbb Comte poziti-
vizmusának elméletei hódítottak a térségben. A világkereskedelembe való reintegrációt 
követQen Latin-Amerikában számos elméleti kísérlettel politikai próbáltak választ adni 
a térséget jellemzQ sajátos problémákra, illetve az elit hatalmának igazolására.

A pozitivizmus, a liberalizmus és más európai eszmék kudarca után született meg az 
a politikai irányzat, mely joggal nevezhetQ tisztán latin-amerikainak: a populizmus. A 
hegemón hatalommal, annak imperializmusával szemben fellépQ, az 1929-es gazdasági 
világválságra adott politikai válasz új társadalmi rétegek felé fordulva új megoldásokat 
kínált a régrQl gyökerezQ gondokra, miközben a világválság hatásai minden eddigi-
nél jobban sürgették a felzárkózást. Ezen igényre és a belsQ migráció következtében 
kialakult új társadalmi rétegre; valamint kezdetben a gazdasági nacionalizmus elméle-
teire alapozva jelent meg az a politikai vezetQ réteg, amely felismerte, hogy befolyásuk 
fenntartásának leghatásosabb eszköze a tömeg politikai tudatának állandó formálásában 
rejlik. Egy táborba tömörítve többek között például a városi középréteget és a munkás-
osztályt, igazi tömegpártokat alakítva ki. A populizmus társadalmi bázisából azonban 
kizárták az addig uralkodó oligarchiát, a gazdaságpolitikában pedig a kifelé fordulás 
helyett az importhelyettesítQ iparosítást vezették be [Solti 2008]. Az 1920-as évekre 
kialakuló politikai helyzet pedig a brit érdekekre is komoly hatást gyakorolt.

(Az informális hatalom fogalmának szakirodalmi áttekintése) A tudományos irodalomban 
az informális hatalom („informal empire”) fogalmát Charles Ryle Fay cambridge-i gaz-
daságtörténész használta elQször az „Imperial Economy and its Place in the Formation of 
Economic Doctrine, 1600-1932” cím_ könyvében 1934-ben, annak leírására, hogy Nagy-
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Britannia hogyan terjesztette ki kereskedelmi és pénzügyi befolyását a szuverenitásából 
eredQ joghatóságán kívüli területekre [Winks 1976 és Ludlow 2010]. A fogalom széle-
sebb körben azonban csak az 1950-es években vált ismertté, miután John Gallagher és 
Ronald Robinson publikálták a „The Imperalism of Free Trade” cím_ tanulmányukat. 
Gallagher és Robinson szerint az úgynevezett formális hatalom csupán a jéghegy 
csúcsa, és a vízszint alatt bújik meg a sokszor a szuverén hatalomnál is jelentQsebb 
láthatatlan, vagy más néven informális hatalom, amely – a szerzQpáros véleménye 
szerint – alapjaiban határozta meg Nagy-Britannia tengerentúli terjeszkedését az 1815 
utáni idQszakban. Ennek vizsgálatára a Kínai Császárság és az Oszmán Birodalom 
mellett Dél-Amerika számos országa is kiváló esettanulmányként szolgálhat [Cain–
Hopkins 2016, 36].

Az informális hatalom fogalma sokszor összemosódik a kolonializmus és az imperia-
lizmus fogalmával, azonban Gregory A. Barton brit történész szerint, amíg az informális 
hatalom lehet a birodalmiság eleme, addig semmiképpen sem tekinthetQ a formális ko-
lonializmus egyik formájának. A kutató 2014-ben írt könyvében a korábbi szakirodalom 
áttekintésével felhívja a figyelmet a fogalommal kapcsolatos ellentmondásokra is, majd 
kísérletet tesz az informális hatalom definíciójának megfogalmazására: olyan kapcso-
latként tekint rá, amelyben a nemzeti vagy regionális birodalmi elit szándékosan vagy 
akaratlanul domináns befolyást gyakorol egy másik államban vagy régióban az elit és 
más identitások létrejöttére, formális struktúrák létrehozása nélkül. Hozzáteszi, hogy az 
informális hatalom kapcsán nem lehet keleti és nyugati mintáról beszélni, az ugyanis 
globális, s cserére, emberekre, tQkére, anyagi eszközökre, kulturális javakra épül olykor 
erQszak, de többnyire kölcsönös együttm_ködés hatására. [Barton 2014].

Latin-Amerika kapcsán Gallagher és Robinson megjegyzik, hogy a függetlenségi 
háborúk idején a brit diplomácia nem titkolt célja a spanyol kereskedelmi monopólium 
megtörése, az informális befolyás kiterjesztése volt a kereskedelmi penetráció érdeké-
ben. Ezt jelképezte továbbá az is, hogy a szuverén Argentínát, Kolumbiát és Mexikót 
olyan bilaterális kereskedelmi szerzQdések megkötésén keresztül ismerte el a brit koro-
na, amelyek egyértelm_ célja az volt, hogy az érintett területeket szatellit gazdaságokká 
alakítva új nyersanyaglelQhelyeket és feldolgozóipari felvevQpiacot biztosítsanak az 
angol kereskedQk számára [Gallagher&Robinson 1953].

Nagy-Britannia esetében az informális hatalmat – C.R. Fay nyomán – többnyire a 
kereskedelemhez, a kölcsönös gazdasági függéshez (interdependenciához) kötik, és 
sokszor elhanyagolják a politikai vetület, illetve a politikai és gazdasági tényezQk kö-vetület, illetve a politikai és gazdasági tényezQk kö-
zötti kapcsolat vizsgálatát. Pedig az informális hatalom sikeres kiterjesztésének fok-
mérQje sokkal inkább a társadalmi és politikai befolyás mértéke lehet, ahogyan azt az 
uruguayi és az új-zélandi tapasztalatok összehasonlításán keresztül Robin W. Winks 
ki is fejtette egy 1976. évi tanulmányában [Winks 1976, 543]. Az informális hatalom 
mélységét tükrözi például, hogy mekkora befolyása van adott országnak a másik bel-és 
külpolitikájára, illetve nemzetgazdasági céljaira, például diplomáciai nyomásgyakor-
láson, katonai hadgyakorlatok áthelyezésén, tengeri blokád bevezetésén, vagy bankok 
és kereskedQházak létesítésén, valamint technikai segítségnyújtáson és a migráció ösz-
tönözésén keresztül. Fontos tényezQ a kölcsönös függés aszimmetriájának, valamint a 
helyi elit befolyásolásának mértéke is [Thompson 1992]. Utóbbi kapcsán a Gallagher–
Robinson szerzQpáros is felhívja a figyelmet arra, hogy amint Nagy-Britannia megve-
tette a lábát Latin-Amerikában, egyik elsQ feladata az volt, hogy együttm_ködésre bírja 
a helyi elitet, azonban Argentína, vagyis pontosabban Buenos Aires mégsem bizonyult 
könny_ célpontnak [Gallagher&Robinson 1953, 8–9].
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A fentiek alapján tehát feltételezhetQ, hogy a kereskedelmi kapcsolatok nagyarányú 
bQvülése, az azokban rejlQ aszimmetria idQvel hatalmi függést okozhat, amennyiben a 
kereskedelmi szempontból erQsebb fél politikai és kulturális befolyást is szerez a másik 
ország területén, anélkül, hogy létrejönnének a hatalmi viszony formális intézményei.

(1. A brit gazdasági befolyás kiterjesztése Latin-Amerikában) Nagy-Britannia a hollan-
dok világkereskedelmi fölényének megtörésére kezdett külkereskedelmi expanzióba a 
XVI. század végén a Keleti-indiai Társaság megalapításával, majd az 1651. évi hajózási 
törvény („Navigation Act”), illetve annak 1663. évi megerQsítése („Staple Act”, az ún. 
második hajózási törvény) által biztosított kereskedelmi monopólium létrehozásával. A 
kereskedelem forradalmát a re-export jelentQs növekedése jelentette a XVI–XVII. század 
fordulóján, amely a brit kereskedQ réteg megerQsödésének, a tQkefelhalmozás alapjául 
szolgált. Az ipar vonatkozásában ez elQször a hajózási ipar terén indított el növekedést, 
földrajzilag pedig a nyugati part azon nagyvárosaiban, amelyek közvetlen összeköt-
tetésben álltak az amerikai brit, majd spanyol kolóniákkal is, így például Exeterben, 
Glasgowban és Liverpoolban [Kindleberger 1975]. A nemzetközi kereskedelem fokozatos 
bQvülése, a középosztály növekedésével járó szociális változások egyaránt ösztönözték az 
ipari technológiák fejlQdését is, s a három tényezQ együttesen jelentette a XVIII. századi 
ipari forradalom alapját, amely további lökést adott a világkereskedelem bQvülésének: 
1815 és 1860 között a világgazdaság feldolgozóipari termelésének 60 százalékát adta 
[Vargas Garcia 2006, 358]. Az angol kereskedQk – akár illegális csatornák igénybevé-Vargas Garcia 2006, 358]. Az angol kereskedQk – akár illegális csatornák igénybevé-
telén keresztül, amelyek két központja Brazília és a Brit Nyugat-Indiák kikötQiben volt 
– így egyre növelték befolyásokat olyan gyarmati területeken is, amelyek nem tartoztak 
fennhatóságuk alá. Latin-Amerika iránti kereskedelmi érdeklQdése akkor erQsödött meg, 
amikor a napóleoni háborúk során a hagyományos európai piacain elszenvedett vesz-
teségeit az amerikai gyarmatokkal való kereskedelem bQvítésével kellett kompenzálnia 
[Lynch 1969].

Nagy-Britannia tehát a spanyol korona hatalma hanyatlásának elsQ jeleire reagálva 
jelent meg új kereskedelmi partnerként az akkori spanyol-amerikai gyarmatbirodalom 
perifériájának számító, fQként mezQgazdaságra szakosodott országokban, így például a 
mai Argentínában és Venezuelában. Már az 1820-as években zajló függetlenségi harcok 
elQtt is ellátta ezeket az országokat feldolgozóipari árucikkekkel és rabszolgákkal, bár a 
spanyol fennhatóság miatt ekkor még nem tudtak befektetéseket eszközölni a térségben 
[Bulmer-Thomas 1998].

Nagy-Britannia tehát nem felszabadítóként – hiszen ebben nem is volt akkor kellQ 
tapasztalata –, hanem legfeljebb az európai eszmék exportQreként és potenciális keres-
kedelmi és pénzügyi partnerként jelent meg ekkor Latin-Amerika látókörében már a 
függetlenedés elQtt, amely már önmagában is komoly biztonsági kockázatot jelentett a 
spanyol korona számára, fQként a sikertelen La Plata-i brit katonai támadások fényében 
[Lynch 1969]. A függetlenség kivívásával megsz_nt a korábbi gyarmatok közötti gazdasá-
gi integráció, amely a vámunió révén jelentQs gazdasági hatékonyságot biztosított, s az új 
nemzetállamok saját vámrendszert vezettek be. A tengerentúli külkereskedelem volumene 
ezzel párhuzamosan egyre növekedett, a beáramló külföldi befektetésekkel egyetemben.

Az európai állam partnereire talált a függetlenségi harcokat követQen a volt spa-
nyol gyarmatok élére került kreol földbirtokosok személyében, akik egyetértettek a 
szabadkereskedelemhez társított liberális eszmékkel, javarészt saját befolyásuk meg-
erQsítése és az ifjú államok központi hatalmának gyengítése érdekében [Kádár 1977]. 
Nagy-Britannia szinte teljes mértékben lemondott arról, hogy katonai eszközökkel sze-
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rezzen befolyást Latin-Amerikában, napjaink szóhasználatával élve sokkal inkább – de 
nem kivétel nélkül – a „soft power” (puha hatalom) eszközeire hagyatkozott a gazdasá-
gi-kereskedelmi, informális befolyás kiépítése céljából [Vargas Garcia 2006]. A szabad-
kereskedelem-pártiak azzal érveltek, hogy a prosperitást, a növekedést, a nemzetközi 
közjavakhoz való szélesebb hozzáférést biztosító gyakorlat az általa létrehozott transz-általa létrehozott transz-a létrehozott transz- létrehozott transz-hozott transz-
nacionális hálózatokon keresztül békésebb világrendet teremt. Továbbá Nagy-Britannia 
latin-amerikai kapcsolatai szempontjából a katonai területszerzésrQl való lemondást is 
jelentette, azonban emellett magasabb fokú kölcsönös függést is teremtett az államok 
között [Jackson&Sorensen 2013].

A brit befolyás erQteljesebben jelent meg Argentínában – amely arányaiban több eu-
rópai bevándorlót fogadott –, mint például Venezuelában, ahol a kezdeti, Nyugat-Európa 
iránti lelkesedést idQvel felváltották a bolívari kételyek: az 1826. évi panamai konferenci-
án Dél-Amerika északi részének felszabadítója, Simón Bolívar összefogásra szólította fel 
Latin-Amerika fiatal államait a nagyhatalmakkal való közös fellépés érdekében [Benyhe 
1976]. Az addig pozitív példaként számon tartott Nagy-Britanniára Caracas ekkor már 
olyan potenciális veszélyforrásként tekintett, amelynek nem állt érdekében egy erQs és 
nagy kiterjedés_ latin-amerikai államszövetség létrehozása, hiszen az nehezítette volna 
számára a számára minél elQnyösebb csere létrejöttét.

A britek azonban nem csupán a kereskedelem és az új ipari technológiák behozatala, 
hanem a beruházások és (az adórendszer megszilárdításáig) az államoknak való hitelezés 
területén is egyre inkább beépültek az egyes latin-amerikai országok gazdaságába [Solti 
2008]. A brit befektetések jelentQségét mutatja, hogy az 1820-as évektQl egészen az elsQ 
világháború kitöréséig több hosszú távú beruházást valósítottak meg, mint bármelyik más 
külföldi partnerország: 1913-ra a közép-és dél-amerikai beruházásai a teljes tengerentúli 
tQkekihelyezésének ötödét jelentette [Stone 1968, 313].

(1.1. Árukereskedelem) A független latin-amerikai államok a spanyol gyarmati idQszak 
idejébQl a vidéki háziipar széles skáláját örökölték meg, amelyet csak a vámok beveze-
tésével tudtak megvédeni a nemzetközi versenytársaktól. Így még a kereskedelmi szem-
pontból liberálisabb államok is bevezettek bizonyos szint_ vámvédelmet, gátat szabva 
ezzel a brit feldolgozóipari termékek teljes kör_ségének, így a függetlenedést követQ 
évtizedekben a britek Latin-Amerikából származó importja jóval magasabb volt, mint az 
oda irányuló exportjuk [Bulmer-Thomas 1998]. Ahogyan az Egyesült Államok esetében, 
úgy Latin-Amerikában is a vámrendszer vált az új nemzetállamok fiskális rendszerének 
alapjává, amelyet utóbbi esetében katonai céloknak rendeltek alá, gyengítve ezzel magát 
a kormányzatot [Prados de la Escosura 2009].

A vámok mellett nehezítette a brit export bQvülését az is, hogy akkoriban a latin-ame-ülését az is, hogy akkoriban a latin-ame- az is, hogy akkoriban a latin-ame-
rikai lakosságszám viszonylag alacsonynak számított, illetve az országok közötti kommu-
nikáció és infrastruktúra is korlátozott, sQt számos esetben kiépítetlen volt [Lynch 1969]. 
Az árukereskedelemnek brit részrQl végül a szabadkereskedelem jegyében elfogadott 
nulla százalékos vámtarifa bevezetése adott jelentQs ösztönzést, amely lehetQvé tette a 
brit importQrök számára, hogy a legolcsóbb forrásból fedezzék nyersanyagszükségletei-
ket, megerQsítve a latin-amerikai mezQgazdasági termelést. A helyi elit a mezQgazdaság 
területén is szívesen fogadta a brit tQkét a XIX. század derekától kezdve, a tQkét pedig 
hamarosan a kereskedelem bQvülése követte, melynek legnagyobb haszonélvezQi a la-
tin-amerikai cukortermelQk (Kuba, Puerto Rico) voltak. A brit engedmény azonban nem 
lelt viszonosságra Latin-Amerika részérQl: a korábbi vámokat fenntartották [Bulmer-
Thomas 1998], s a térség elkötelezte magát az exportvezérelt növekedési modell mellett. 
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A nagybirtokosok egyértelm_en a kivitelre termelQ ágazatokban – s országonként álta-
lában csak egy bizonyos termékben – vélték felfedezni a gazdasági növekedés motorját 
[Franko 2003]. Ennek alapján három különbözQ kategória szerint lehetett csoportosítani 
az országokat: voltak mezQgazdasági (Argentína, Uruguay), trópusi termékekre (Brazília, 
Ecuador, Karib-térség államai, Kolumbia és Közép-Amerika) és bányászati cikkekre 
(Chile, Bolívia, Mexikó, Peru, Venezuela) szakosodott gazdaságok [Semsey 2008, 130]. 
A gyarmati idQszakhoz képest is fordulat következett be: a régión belül áthelyezQdtek a 
centrum- és perifériaterületek: elQbbiek a gyarmati idQszakban a bányászat fellegvárának 
számító Bolívia és Peru voltak, míg a függetlenséget követQen az agrártermelQ országok 
lettek a regionális növekedés motorjai [Horna 1993].

A britek egyre erQsebb nyomás alá helyezték a latin-amerikai gazdaságokat azok vám-
politikája miatt, s a brit dömpingnek köszönhetQen textilipari cikkeik olcsóbbá váltak 
Uruguayban, mint a gyártás helyén, Nagy-Britanniában [Horna 1993]. Ebben a folyamat-
ban idQvel elsorvadt a vidéki háziipar, amely nem tudott versenyre kelni a brit iparcikkek-
kel: ez történt például a textilipar tekintetében, amely a brit export legfontosabb alapköve 
volt. Latin-amerikai exportját azonban csak azáltal tudta növelni, hogy (a dömpingnek 
köszönhetQen) a helyi textilipar tönkrement, s csak a késQbbi importhelyettesítQ iparosítás 
során kapott újra támogatást a központi kormányzat részérQl Latin-Amerikában [Bulmer-
Thomas 1998].

A britek a latin-amerikai kereskedelemben felváltották a korábban megszokott, hi-
telezésen alapuló rendszert, és készpénzalapúra helyezték az adás-vételt, így olcsóbbá 
váltak a termékeik, amely növelte a latin-amerikai országok behozatalát, azonban ezzel 
együtt csökkent azok ipari termékeinek versenyképessége, így – a technológiai lemara-
dás ellenére is – egyre inkább elQtérbe került a mezQgazdasági export, amelynek révén 
az Atlanti-óceán túlpartjára szállító latin-amerikai kereskedQk körében is megindult a 
tQkefelhalmozás. Már nem csupán a bányászat és az energiaipar, hanem a pénzügyi és 
kereskedelmi szolgáltatások is vonzották a külföldi tQkét, s a tQkekihelyezések és a helyi 
megtakarítások növekedése hamar az elsQ latin-amerikai bankok megalapításához veze-
tett [Semsey 2008].

(1.2. Befektetések) A latin-amerikai függetlenségi harcokat követQen Nagy-Britannia 
elsQsorban nem az árukereskedelem, hanem a befektetések révén tudta megerQsíteni po-
zícióját a térségben, ahol bár a nyersanyag-kereskedelem egyik alapját jelentQ termelési 
eszközt, azaz a földet illetQen jelentQs mennyiség állt rendelkezésre, addig a munkaerQ 
és a tQke hiányt képezett [Bulmer-Thomas 1998]. Utóbbi a függetlenségi harcokat kísérQ 
tQkekimenekítés, és ezzel a pénzpiacok „elt_nésének” eredménye volt. Becslések szerint 
csak Mexikó területérQl 100 millió dollár érték_ készpénzt csempésztek ki a spanyol ke-
reskedQk [Horna 1993, 5]. A Brazílián és Chilén kívül az összes új nemzetállamot jellem-
zQ politikai instabilitás lehetetlenné tette a belsQ adószedést az államszervezés támogatása 
érdekében, így a kormányoknak külsQ segítséghez kellett folyamodniuk: a kor pénzügyi 
fellegvára, a londoni City pedig készséggel hitelezett [Bulmer-Thomas 1998].

Kezdetben Nagy-Britannia latin-amerikai befektetései – amelyek nagy részét ekkor 
az államoknak való hitelezés és a bányászat feltámasztására tett kísérletek jelentették – 
nem voltak gyümölcsözQek [Vargas Garcia 2006]. A kormányoknak folyósított hitelek 
és a vállalati (elsQsorban bányászati) befektetéseken keresztül befolyó tQkebeáramlás 
az 1824–25-ös, úgynevezett „bubble mania” hitel- és befektetési boom-jában, valamint 
az ahhoz kötQdQ túlzott spekulációban csúcsosodott ki, amelynek eredményeként Latin-
Amerika elszenvedte elsQ adósságválságát, ami vállalati csQdökkel és a munkanélküliség 
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megugrásával járt [Stone, 1968]. A britek expanzív monetáris politikája mellett a fize-[Stone, 1968]. A britek expanzív monetáris politikája mellett a fize-
tésképtelenség kialakulásában szerepet játszottak az országok politikai és intézményi 
hiányosságai (jelentQs korrupció, spekuláció, tapasztalathiány), amelyek miatt Latin-
Amerika nem tudott hatékonyan élni lehetQségeivel [Bulmer-Thomas 1998]. Kolumbia 
volt az elsQ, amely 1826-ban nem tudta teljesíteni az adósságszolgálatot, majd követte Qt 
Mexikó, Chile, Argentína és Guatemala.

Az 1820-as évek közepén kicsúcsosodott „boom”-ot követQen a brit–latin-amerikai ke-
reskedelem, valamint a régióba érkezQ brit beruházások volumene néhány évtizeden ke-
resztül egyre csökkent [Vargas Garcia 2006], majd a britek ismét növelni kezdték a kihe-
lyezett tQke mennyiségét: 1825 és 1865 között közel 25 millió fontról több mint 80 millió 
fontra [Stone 1968, 314–315], és így a latin-amerikai államok adóssága is többszörösére 
nQtt az új, nem refinanszírozásra igényelt hitelek felvételével.

Mindeközben az is nyilvánvalóvá vált, hogy a brazil, chilei, kolumbiai, kubai és 
mexikói bányák a várthoz képest nem elég jövedelmezQek a brit befektetQk számára. 
Az eredeti tervek szerint a brit tQke és technológia segítségével akarták feltámasztani 
az arany- és ezüstbányászatot, azonban megfelelQ mérnöki tapasztalat hiányában és a 
Londontól való jelentQs földrajzi távolságból eredQ magas szállítási költségek miatt nem 
váltak gyümölcsözQvé a befektetések. A brit tQke így más ágazatok felé indult meg az 
1860-as évektQl, elsQsorban a vasúti infrastruktúra, a kereskedelmi hajózás és a pénzügyi 
szolgáltatások területére [Stone 1968].

Az 1910-es évekig arányaiban az állami tQke volt a meghatározó, az elsQ beruházások-
tól számítva közel száz évet kellett várni arra, hogy a brit magánbefektetQk aránya legyen 
a jelentQsebb Latin-Amerikában. A befektetQi szerkezetváltás elsQsorban a vasúti beru-
házások 1865-ben kezdQdött folyamatos növekedésének volt köszönhetQ, amely volume-
nét tekintve 1913-ra Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kubában és Mexikóban lett a 
legjelentQsebb. A befektetések másik kiemelkedQ köre a közüzemi és helyi közlekedési 
szolgáltatásokat érintette, a brit befektetések körülbelül 12 százalékát irányozták ezekre 
a célokra, fQként az újonnan alapított vállalkozásaik ellátására. Ezen vállalkozások leg-
gyorsabban bQvülQ szeletét jelentették a földkoncessziós, pénzügyi, banki és befektetési 
szolgáltatások [Stone 1968].

A befektetésekhez általában technológia-transzfer is társult. A legkiemelkedQbb példa 
ennek kapcsán is vasút, amelyet kezdetben latin-amerikai tQkébQl kezdtek kiépíteni, majd 
rövid idQn belül a külföldi (fQként brit) tQke befolyása alá került, amely szintén szerepet 
játszott Latin-Amerika adósságának növekedésében, és a centrumtól való függésének 
erQsödésében [Horna 1993].

(1.3. Versenytársak) Nagy-Britannia kezdeti, gyors befolyásszerzésének tényét erQsítette 
meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok már 1823-ban – katonai köntösbe bújtatva – 
megfogalmazta a Monroe-doktrínát, s annak elhíresült jelszavát: „Amerika az amerikaia-
ké!” Az Egyesült Államok ilyesfajta offenzívájának eredményeként Nagy-Britanniának a 
XIX. század közepén le kellett mondania közép-amerikai, kubai és Puerto Ricó-i törekvé- század közepén le kellett mondania közép-amerikai, kubai és Puerto Ricó-i törekvé-század közepén le kellett mondania közép-amerikai, kubai és Puerto Ricó-i törekvé-
seirQl [Bulmer-Thomas 1998], a közép-amerikai és karibi térségben kisebb szigetállamok 
(mint Trinidad és Tobago, vagy Saint Lucia), valamint brit Honduras (a mai Belize) és brit 
Guyana maradt továbbra is érdekszféráján belül.

Az USA befolyásának egyre intenzívebb déli terjeszkedése ellenére a britek Venezuela 
kapcsán egyre több konfliktusba bonyolódtak, bizonyságot adva arról, hogy korábban 
csak bizonyos feltételek mellett mondtak le a katonai erQ alkalmazásáról. A vízválasztó-
nak számító az 1895–96-os brit–amerikai–venezuelai területi vitát követQen, akkor már 
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gazdasági érdekekre hivatkozva, 1902-ben Nagy-Britannia Németország és Olaszország 
segítségével katonai blokád alá vette Venezuelát, miután a karibi ország nem tudott eleget 
tenni adósságtörlesztési kötelezettségeinek [Vargas Garcia 2006]. Az Egyesült Államok 
közvetítQként lépett fel a helyzet megoldása és regionális hatalmának megerQsítése cél- lépett fel a helyzet megoldása és regionális hatalmának megerQsítése cél- és regionális hatalmának megerQsítése cél-
jából. Venezuelában egyébként az 1890-es években kezdett jelentQsebb mértékben meg-
nQni a külföldi – elsQsorban brit, német, olasz és amerikai – kereskedQk jelenléte, majd 
a hatalmas kQolajtartalékok 1914. évi felfedezésekor az amerikai tQke uralma általánossá 
vált, kiszorítva az európai versenytársakat. A kQolaj teljesen átvette az addig jelentQs 
exportterméknek számító kakaó, kávé és marhahús szerepét: utóbbiak 1920-ban még a 
teljes export 96 százalékát tették ki, addig 1965-re 1,5 százalékra csökkent az arányuk. 
Az 1899-ben felállított diktatórikus rendszer elitje kiszolgálta az amerikai érdekeket, és 
hamarosan a Rockefeller-csoport vált a legmeghatározóbb befektetQvé nem csupán a 
kQolajiparban, hanem a bányászatban, a banki szolgáltatások és a földvásárlás terén. A 
gazdaság dinamikus növekedése az európai bevándorlást is felgyorsította [Horna 1993]. 
A helyi elit tehát Venezuelában úgy döntött, hogy Nagy-Britannia helyett az Amerikai 
Egyesült Államok befolyásának enged a jövQben.

A britek hatalmi térvesztése ténylegesen az 1870-es évektQl vált egyre intenzívebbé, 
ekkorra Nagy-Britannia katonai jelenléte és gazdasági versenyképessége globális szinten 
is meggyengült, ezzel párhuzamosan azonban nem csökkent, hanem bQvült kereskedelmi 
és a beruházási tevékenysége Latin-Amerikában. Utóbbi révén megindult az infrastruktú-
ra modernizációja a vasúti, hajózási, élelmiszeripari, bányászati, közüzemi, banki és biz-
tosítási befektetéseknek köszönhetQen. Az 1865-ben 80,9 millió fontot érQ beruházások 
1895-re 552,5 millióra, majd 1913-ra 1179,9 millióra nQttek [Vargas Garcia 2006, 376]. 
Az elsQ világháborúig tehát Nagy-Britannia befektetései továbbra is elsQdlegesek voltak 
a latin-amerikai térségben, s az Egyesült Államok csak New York pénzügyi központtá 
válásával tudta átvenni a vezetQ szerepet az 1920-as évek elején. Ezt követQen pedig 
az 1929-es világválság, az 1932-es ottawai konferencián visszaállított – Latin-Amerika 
számára hátrányos következményekkel járó – birodalmi preferenciarendszer, a második 
világháború közeledte, valamint a latin-amerikai importhelyettesítQ iparosítási modell 
miatt egyre kisebb arányt képviselt Nagy-Britannia a latin-amerikai befektetések terén 
[Bulmer-Thomas 1998].

Az Egyesült Államok mellett Nagy-Britanniának az elsQ világháborút megelQzQ három 
évtizedben francia és német versenytársakkal is szembe kellett néznie, utóbbiakkal elsQ-
sorban a kereskedelmi banki szolgáltatások terén, és azokban az országokban, amelyeknek 
vezetQ szerepük volt a regionális növekedésben és jelentQs exportbevételekkel rendelkez-ben és jelentQs exportbevételekkel rendelkez-
tek, vagyis Argentínában, Brazíliában, Chilében és Mexikóban [Young 1991].

(2. A britek gazdasági térnyerése Argentínában) Thompson szerint a függetlensége kiví-
vása és az 1870. közötti idQszakban a brit-argentin kapcsolatokat szimmetria jellemezte: 
a gazdag földbirtokosokból álló helyi elit tQkéért, szakértelemért és munkaerQért cserébe 
kiegyensúlyozott együttm_ködésre törekedett Nagy-Britanniával. Ezekben az évtizedek-
ben Nagy-Britannia igyekezett politikai befolyást is szerezni: a kereskedelem fenntartása 
érdekében meg akarta Qrizni a békét a Rio de la Plata medencéjében, így közvetítQként 
lépett fel Argentína és Brazília között, támogatta Uruguay önállóságát, valamint az ar-
gentin egység létrejöttét. Utóbbi kapcsán a legfQbb érv az volt, hogy Nagy-Britannia 
számára nem lett volna elQnyös, ha caudillók által uralt kisállamok jöttek volna létre 
Argentína területén. Mindez azonban kevés ahhoz, hogy informális hegemón szereprQl 
beszéljünk Nagy-Britannia argentin jelenlétét illetQen. Az 1870-es évektQl kezdve pedig 



18 SOLTI ÁGNES: A BRIT BEFOLYÁS TÉRNYERÉSE ÉS AZ IPAROSÍTÁS…

a britek egyre kisebb jelét mutatták annak, hogy bele akarnának avatkozni az argentin bel-
és külügyekbe, amelynek egyrészt az lehet a magyarázata, hogy a fQ cél, a kereskedelem 
virágzása még mindig tartott: évente közel 6 százalékkal növekedett a Nagy-Britanniát 
célzó argentin export, valamint a britek egyre nagyobb mennyiség_ tQkét helyeztek ki 
Argentínába [Thompson 1992].

(2.1. Világgazdasági (re)integráció) Nagy-Britannia számára Latin-Amerikában egy-
értelm_en Argentína vált a legfontosabb partnerré, megelQzve Brazíliát, legalábbis az 
1806 és 1914 közötti idQszakban. A britek Argentína kapcsán többféle módszerrel 
próbálták érvényesíteni hatalmukat: hódítással, a belügyekbe való beavatkozással a ve-
zetQ réteg befolyásolásán keresztül, illetve az egyes politikákra való ráhatással. Végül 
1825-ben a két fél közötti Barátsági, Kereskedelmi és Hajózási Megállapodás közel 
egy évszázadra – az 1933. évi Roca-Runciman szerzQdés megkötéséig – rendezte a 
kétoldalú gazdasági kapcsolatokat [Ferns 1953]. Míg az Egyesült Államok a közép-
amerikai és karibi térségben egyre nagyobb befolyást szerzett, addig Argentína, amely 
agráripari szempontból komoly versenytársa volt az északi kolosszusnak, továbbra 
is Nagy-Britannia kereskedelmi érdekszférájában maradt egészen az 1930-as évekig 
[Bulmer-Thomas 1998].

Az Argentína elsQ elnöki kormányának élére választott Bernandino Rivadavia 
(1826–27) a függetlenségi harcok idején komoly politikai szerepet vállalt, s már ekkor, 
az elnökségét megelQzQ évtizedekben több reformjavaslatot tett annak érdekében, hogy 
Argentína – akkori nevén a Río de la Plata-i Egyesült Tartományok – betagozódjon a vi-
lággazdaságba és elinduljon a fejlQdés útján [Ferns 1952]. Politikájának alapkövei közé 
tartozott a laza bevándorlási politika – Argentína ugyanis nem támasztott olyan szigo-
rú feltételeket a bevándorlókkal szemben, mint például Ausztrália vagy Kanada [Sanz 
Villarroya 2009] –, a tQkebeáramlás ösztönzése, az európai mintájú társadalmi beren-
dezkedés megvalósítása, stabil fizetQeszköz biztosítása, a banki hitelezés megteremtése 
a Banco de Buenos Aires-en keresztül, valamint az addig felgyülemlett államadósság 
konszolidálása. Rivadavia a szabadkereskedelem híve volt, az alacsony vámokhoz azon-. Rivadavia a szabadkereskedelem híve volt, az alacsony vámokhoz azon-
ban ellentmondásos földvásárlási illetékrendszer és adópolitika társult. A britek 1821-ben 
kaptak meghívást az állami pénzügyi alapokba való befektetésre. Ravidavia célja az volt, 
hogy a külföldi tQke segítségével javítson az ipari és kereskedelmi üzemek termelékeny-
ségén, valamint az infrastruktúra és a közszolgáltatások minQségén [Ferns 1952].

A „bubble mania”-t és az azt követQ fizetésképtelenséget Argentína esetében az is 
tetQzte ekkor, hogy Brazíliával háborúba bonyolódott, valamint az ország nem rendelke-
zett az erQforrások és a munkaerQ feletti irányítást ellátó, külföldi szemmel megbízható 
intézményekkel [Ferns 1952]. Végül Argentína egyesítését követQen, 1862-ben került sor 
a külföldi kereskedQk és tQke beáramlásának jogi rendezésére. A nemzeti piacot egysé-
gesítették, illetve szabaddá tették amennyire azt az állami költségvetési politika lehetQvé 
tette. A vasúti hálózat bQvítése állami támogatásban részesült: a cégeknek garantált hasz-
not és koncessziós szerzQdések keretében földterületet biztosítottak, az állami kötvények 
kapcsán pedig font sterling fedezetet ígértek [Ferns 1953]. 1862-ben a britek megalakí-font sterling fedezetet ígértek [Ferns 1953]. 1862-ben a britek megalakí-
tották a Buenos Aires-i és a Nagy Déli Vasúttársaságot (Buenos Aires and Great Southern 
Railway Company), a hitelezést pedig a Bank of England & Buenos Aires biztosította. 
A vasúti hálózat bQvítésébe való beruházás egyértelm_en a brit kereskedelmi érdekeket 
szolgálta: ezzel újabb mezQgazdasági területeket csatoltak a világgazdaság vérkeringé-
séhez, abban az idQszakban, amikor az európai népesség és ezzel az élelmiszerek iránti 
kereslet is egyre nQtt [Ford 1971]. A külföldi befektetések ösztönzését késQbb további 
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intézkedések egészítették ki: a XIX. század végén Argentína aranykonvertibilitást vezetett 
be a peso vonatkozásában, 1907-ben pedig egyenlQséget garantált a kormánnyal megálla-
podást kötQ külföldi cégekkel [Duncan 1937].

(2.2. A brit gazdasági befolyás elmélyülése) A brit befektetések az 1880-as években kezd-
tek igazán jelentQs mértéket ölteni, 1890-ben pedig – amikor Argentína újabb, az 1825. évi 
latin-amerikai válság és az 1875–79 közötti argentin recesszió utáni legkomolyabb krízis, 
az ún. Baring-válság felé közeledett – a brit beruházások értéke elérte a 174 millió fon-
tot [Ferns 1953, 71]. 1899-ben pedig a Latin-Amerikába irányuló brit befektetések több 
mint 40 százalékának Argentína volt a célországa [Vargas Garcia 2006, 376], míg az elsQ 
világháború elQestéjén a britek második legjelentQsebb befektetéseiket – a teljes kihelye-
zett tQke körülbelül 8,5 százaléka, amely 319 millió fontnak felelt meg – Argentínában 
kamatoztatták [Ferns 1952, 341].

A brit befektetések az árukereskedelmet is átformálták: míg az 1860-as évekig a britek jel-
lemzQen textil- és gyapjúipari termékeket szállítottak Argentínába, addig az 1870-es évektQl 
vas-, acél- és feldolgozóipari árucikkek alkották az export termékskáláját. Az 1880-as években 
az argentin gazdasági maga is bizonyos mérték_ struktúraváltáson esett át: a jellemzQen állat-
tenyésztési gazdálkodás részben mezQgazdasági termeléssé vált, míg az alapvetQ nyersipari 
termékek termelése mellett megjelent az élelmiszeripari termelés [Ferns 1950].

A brit befektetések megindulását követQen Argentínát – gazdasági növekedését tekint-
ve – egy csoportba sorolták Ausztráliával, mivel mindkettQ korlátlannak t_nQ, ám ritkán 
lakott földterületekkel bírt, a brit hegemónia alatt kezdtek jelentQs fejlQdésbe, a világgaz-
daságba pedig nyersanyagexportQrként és iparcikkimportQrként kapcsolódtak be [Sanz 
Villarroya 2009].

BelsQ adottságainak fényében Argentína gazdasági növekedése jelentQs mértékben 
függött a külföldi befektetésektQl és a külkereskedelemtQl, amelynek köszönhetQen a 
XX. század hajnalára a világ egyik leggyorsabban fejlQdQ gazdaságává vált, azonban az 
elsQ világháború kitörését követQen elmaradtak a külföldi befektetQk, és nemzeti megta-
karítások hiányában ez a növekedés megtorpant. A két világháború közötti rövid idQszak-
ban a tQkejavakba (fQként feldolgozóipari gépekbe) való – kisebb mértékben helyi ban-
kok, nagyobb arányban helyi kereskedQi csoportok által finanszírozott – befektetéseknek 
köszönhetQen az argentin gazdaság ismét konszolidálódott [Pineda 2009].

Ekkor az exporttevékenységének a bázisát képezQ extenzív mezQgazdasági termelés új 
iparokat is teremtett. A hazai kereskedQi csoportok fQként a feldolgozóiparba fektettek be, 
a gyártáshoz szükséges technológiát és berendezéseket pedig továbbra is Európából sze-
rezték be hitelek segítségével [Pineda 2006]. A munkaintenzív termelésrQl a tQkeintenzív 
termelésre való áttérés 1890 és 1930 között évi 6 százalékkal járult hozzá a gazdasági 
fejlQdéshez [Pineda 2009, 547], ez azonban hosszú távon nem vált fenntarthatóvá. Az ar-
gentin üzleti csoportok tevékenységének, a feldolgozóiparban és a mezQgazdaságban esz-
közölt befektetéseinek, köszönhetQen valóban javult a feldolgozóipar termelékenysége a 
XX. század fordulóján, de hosszú távon az egyes termelési inputok hiánya, a munkaerQvel 
és a külföldi gépek adaptációjával kapcsolatos problémák, a technológiai megújulás kér-
désének elhanyagolása a pénzügyi hálózat kiépítésére való összpontosítás miatt komoly 
akadályokat képeztek a növekedés elQtt [Pineda 2009].

(3. Az importhelyettesítQ iparosítás hatása a brit szerepvállalásra) Az elsQ világháború 
befejezQdésével az egész térség exportjának volumene csökkent, az 1920-as években a 
legtöbb latin-amerikai ország gazdasági virágzása alábbhagyott, és az addigi tapasztala-
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tok teljesen nyilvánvalóvá tették a kontinens sérülékenységét, megkérdQjelezve az addigi 
liberális gazdasági eszméket [Semsey 2008]. Erre a pontot a gazdasági világválság 1929-
es kitörése tette fel. Eduardo Galeano uruguayi újságíró szavaival élve a világválság „a 
gyarmati gazdaság tipikus válsága volt: kívülrQl jött” [Galeano 1976, 175], s az addig sza-
badpiaci eszméket valló nyugati államok protekcionista válságkezelQ magatartása új utat 
jelölt ki Latin-Amerika, s így Argentína számára is, akinek legjelentQsebb kereskedelmi 
partnerei, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok mind protekcionista politikával igyekez-
tek kilábalni a válságból.

1929-ben, a nagy gazdasági világválság kezdetén a britek teljes külföldi beruházásának 
12,8 százaléka volt Argentínában [Ferns 1952, 341], és továbbra is az argentin mezQgaz- százaléka volt Argentínában [Ferns 1952, 341], és továbbra is az argentin mezQgaz-százaléka volt Argentínában [Ferns 1952, 341], és továbbra is az argentin mezQgaz-
dasági export fQ piacának számított. A már említett ottawai konferencián visszaállított bi-
rodalmi preferenciarendszer így komoly negatív következményekkel járt Argentínára néz-
ve, ezért 1933-ban életbe léptették a Roca-Runciman kereskedelmi megállapodást, amely 
garantált kvótát adott Argentínának a brit piacokon a fagyasztott marhahús tekintetében, 
a brit feldolgozóipari termékek kedvezményes elbánásáért és a korábbi brit befektetések 
védelméért cserébe. Nagy-Britanniát az is az Argentínával való külön megállapodás felé 
terelte, hogy a dél-amerikai ország 1931-ben olyan árfolyam- és devizapolitikai döntést 
hozott – alapvetQen a devizahiány miatt –, amely az import csökkentését célozta, ami az 
Argentína javára egyébként is deficites brit külkereskedelmi mérlegre nézve hátrányos volt 
[Gerchunoff–Llach 1998].

A brit érdekeket szolgáló szerzQdés azonban komoly ellenérzéseket váltott ki egész 
Argentínában, ennek ellenére az argentin kormány – amíg tudta – igyekezett a brit befek-
tetQi érdekek védelmére kelni, az 1930-as években két olyan közlekedési-szállítási jogsza-
bályt is elfogadtak, amelyek bár állami monopóliumot teremtettek, mégis a brit vasúti és 
villamosközlekedési befektetéseket szolgálták. Így 1932 és 1938 között Nagy-Britanniának 
sikerült konszolidálnia gazdasági érdekeit Argentínában az argentin kormány támogatásá-
val, az országban azonban egyre inkább nQtt az elégedetlenség, és az elsQ Perón-kormány 
színre lépésével új irányt vett az argentin politika [Wright 1967].

A szabadkereskedelem liberalizmusából kiábrándulva, valamint a világgazdasági válság 
következményeitQl sújtva a latin-amerikai államok ideológiailag a populizmus, gazdaságpo-
litikailag az importhelyettesítQ iparosítás felé fordultak. Az ezzel járó államosítások, kisajá-
títások következtében a brit befektetések volumene is csökkenni kezdett a térségben, ám a 
fennmaradó – elsQsorban hajózási, bányászati és banki – befektetések hozama a továbbiak-
ban nQtt, fQként Venezuelában, Bolíviában és Ecuadorban [Rippy 1950]. Argentína a továb-ában, Bolíviában és Ecuadorban [Rippy 1950]. Argentína a továb-Bolíviában és Ecuadorban [Rippy 1950]. Argentína a továb-
biakban is törlesztette adósságát Nagy-Britannia felé, azonban újabb brit vállalatok már nem 
tudtak befektetéseket eszközölni, és a korábbiak is alultQkésítetté váltak. Az államosítások 
is a brit befektetések ellen hatottak, így például Mexikóban az olajipar 1938. évi államosí-
tása, vagy az argentin vasutak kormányzati kézbe vétele 1948-ban [Bulmer-Thomas 1998].

Az importhelyettesítQ iparosítás terjedésének hatására 1938-ra a latin-amerikai régió 
importjából Nagy-Britannia már csak alig több mint 12 százalékkal részesedett, amely 
az 1913. évi szint felének felelt meg, a második világháborút követQen, 1945-ben pedig 
mindössze 3,6 százalékkal. Ez például annak is a következménye, hogy az argentin import-százalékkal. Ez például annak is a következménye, hogy az argentin import-
helyettesítQ iparosítás egyik elsQ területe a textilipar volt. Azonban a brit piac továbbra is 
nyitva állt a latin-amerikai export elQtt: 1945-ben a latin-amerikai kivitel tíz százaléka talált 
piacot Nagy-Britanniában [Bulmer-Thomas 1998].

Argentínában az 1940-es évek végén uralkodó nézetté vált az, hogy a nemzeti jólét és a 
növekedés biztosítása érdekében állami kézbe kell vennie az addig fQként brit tulajdonban 
lévQ közszolgáltatásokat és a vasutakat is. Elnökké választásakor Juan Domingo Perón 



SOLTI ÁGNES: A BRIT BEFOLYÁS TÉRNYERÉSE ÉS AZ IPAROSÍTÁS… 21

(1946–55) nyíltan vállalta, hogy egy gazdaságilag független, politikailag szuverén 
állam megteremtéséhez szükség van a vasutak államosítására. Perón ezt nemzetközi 
tárgyalások eredményeként született megállapodás keretében képzelte el. Az 1946-
ban született Miranda–Eady megállapodás azonban egyik fél politikai és gazdasági 
bázisát sem elégítette ki annak ellenére, hogy az általa felvázolt vegyes tulajdonú 
társaság számos kedvezményre vált jogosulttá a Perón-kormány jóvoltából. Így 1947-
ben újabb megállapodást kellett kötni annak érdekében, hogy az argentin kormány 
teljesen átvegye a brit vasutat és annak leányvállalatait, közel 2,5 milliárd arany peso 
érték_ kárpótlás fejében. Az ehhez kapcsolódó kereskedelmi kötelezettségeket pedig 
az 1948. évi andoki egyezményben határozták meg [Wright 1967]. Az egyezmény 
szerint abban az évben Argentína a Nagy-Britanniába való exporttal fizeti meg a 
kárpótlást azzal a feltétellel, hogy a britek garantált áron veszik át a mezQgazdasági 
termékeket, míg Argentína nem szabja meg elQre a brit importáruk árát.

A latin-amerikai régió iparosodási folyamata kapcsán meg kell jegyezni, hogy a 
válság következményeként az nem fokozatosan ment végbe, hanem hirtelen, a meg-
változott külsQ feltételek hatására. Emellett az új stratégia nem változtatott a korábbi 
társadalmi-gazdasági szerkezeten, így mély szakadékot teremtett a(z egyes országo-teremtett a(z egyes országo-
kon belüli) régiók és ágazatok között, a fennmaradó nagybirtokrendszer pedig meg-
gátolta az erQs belsQ piac kiépülését és a mezQgazdaság hatékony fejlQdését [Galeano 

1976]. Az iparosítás beindítása, illetve késQbbi fejlesztése miatt szükségessé vált a 
közbensQ termékek behozatala, így az olcsó import érdekében egyes államok túlérté-
kelték valutáikat [Franko 2003]. Az importhelyettesítQ iparosításnak azonban nem ez 
volt az egyetlen ellentmondása: amellett, hogy az egyre növekvQ behozatalnak devi-
za hiányában a latin-amerikai kormányok, így például Argentína, nem tudtak eleget 
tenni, saját technológia kifejlesztésére sem volt elég anyagi kapacitásuk, így ismét 
teret kellett nyitni a külföldi tQkének, mely a transznacionális cégek jelenlétét idézte 
elQ. IdQvel a külföldi, javarészt észak-amerikai cégek átvették az irányítást az egyes 
nemzeti iparágak felett, majd követték Qket a kereskedelmi bankok is, ezáltal – ismét 
Eduardo Galeano szavaival élve – „Latin-Amerika piaca a multinacionális mamutvál-
lalatok belsQ piacává integrálódott” [Galeano 1976, 371]. Nagy-Britannia az utóbbi 
kapcsán, azaz a kereskedelmi banki tevékenységre koncentrált a második világháború 
után Argentínában.

Az iparosítási stratégia korlátjai már az 1950-es években kezdtek megmutatkoz- már az 1950-es években kezdtek megmutatkoz- az 1950-es években kezdtek megmutatkoz-
ni: a belsQ piac méretei miatt idQvel egyre nehezebben, s csak magas társadalmi és 
gazdasági áldozatok árán lehetett azt fenntartani. Latin-Amerika ekkor a Nemzetközi 
Valutaalaphoz fordult segítségért, aminek feltételessége a következQ évtizedekben 
jelentQsen befolyásolta a régió gazdaságpolitikáját.

(Összegzés) A fenti áttekintés kapcsán elmondható, hogy függetlenedését követQen 
Latin-Amerika gazdaságainak exportszerkezete nem változott jelentQs mértékben 
a gyarmati idQszak struktúrájához képest. A spanyol birodalom hagyta _rt kitöltQ, 
ipari forradalmát élQ Nagy-Britannia nem volt érdekelt a volt spanyol gyarmatok 
világgazdasági pozíciójának megváltoztatásában: továbbra is a nyersanyagellátást 
biztosító kereskedelmi partnerként tekintett a térségre, s az ide áramlott befektetések 
is elsQsorban a Nyugat-Európával való kereskedelmet szolgálták. A térség korábbi 
centrum–periféria felosztását is átformálta, a korábbi peremterületek, mint például 
Buenos Aires komoly fejlQdésnek indultak, míg az addigi központi területek, így 
például Bolívia vagy Peru viszonylag sokat veszítettek gyarmatkori jelentQségükbQl.
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A britek korai beruházásai elsQsorban kereskedelmi térnyerésüket készítették elQ, bizo-
nyos mérték_ „informális befolyás” kiépítése érdekében, azonban az Egyesült Államok 
térnyerésével párhuzamosan Nagy-Britannia gazdasági érdekei egyre délebbre tolódtak, s 
az nem vállalkozott pozícióinak katonai eszközökkel való megQrzésére. Argentína eseté-
ben a beruházási kedvet természetesen befolyásolták az egyes gazdasági ciklusok, ám az 
egyre gyakoribb válságok, visszaesések ellenére a brit tQke egyre jelentQsebb mértékben 
vállalt szerepet Argentína fejlQdésében, igaz, ezek a fejlesztések – ahogyan más külföldi 
befektetések is – a külpiacok érdekeit szolgálta elsQsorban, nem a belsQ fejlQdéshez kí-
vántak hozzájárulni.

A gazdasági életre gyakorolt brit befolyást a helyi vezetQ réteggel való megegyezés 
erQsítette meg, amely szinte folyamatosnak mondható. Még az importhelyettesítQ iparo-
sítás modelljét bevezetQ Perón-kormány idején is számítottak Nagy-Britannia együttm_-
ködésére, amely bár a politikai alkuk miatt kezdett egyre inkább kiszorulni az addig általa 
dominált befektetési területekrQl, mint például a vasút vagy a közszolgáltatási infrastruk-
túra. Az argentin gazdasági modell hiányosságai azonban lehetQvé tették, hogy a pénzügyi 
szektorban szerzett pozícióit megQrizze. A britek jelenléte tehát a vizsgált idQszakban 
meghatározó volt, és mindig gyorsan reagált a változásokra, azonban nem jelenthetQ ki, 
hogy informális hatalomra tettek volna szert Argentína esetében, legalábbis nem olyan 
jelentQs mérték_re, amely arra buzdította volna Argentínát, hogy az 1929. évi válságot 
követQ importhelyettesítQ iparosodás hullámának ellenállva fenntartsa addigi gazdaság- 
és kereskedelempolitikáját.
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