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1. A választott téma indoklása és az értekezés újszerűsége  
 

 

 
1.1. A választott téma relevanciája   

 

 

A világ közepes és alacsony-közepes jövedelmű országai számára egyre fontosabb 

közpolitikai kihívást jelent a növekvő kivándorlás. Míg a szakirodalomban megoszlanak a 

vélemények azt illetően, hogy a tömeges kivándorlás hatásai károsak, kiegyensúlyozottak 

vagy akár pozitívak is lehetnek a fejlődésre nézve, az bizonyos, hogy léteznek olyan 

mechanizmusok, amelyek révén a származási országok olyan közpolitikákat alkothatnak, 

amelyek a kivándoroltak által hazaküldött forrásokat helyi fejlesztési projektekbe 

csatornázhatják.  

A “migráció-fejlődés nexus” a migrációnak a fejlődésre gyakorolt hatásait jelöli. A 

fogalom ideológiailag terhelt, és különböző szerzők különbözőképpen értékelik. Az egyik 

létező narratíva szerint a migráció segíthet a globális egyenlőtlenségek mérséklésében, míg 

egy másik elméleti irányzat szerint a migráció csak a már létező függőségek további 

erősödéséhez vezet.   

A témakör a migráns hazautalások (remittances) körül operacionalizálható. A 

hazautalt jövedelmek számos latin-amerikai országban a legnagyobb tételt jelentik a beáramló 

tőkék között. A migránsok családtagjai a hazautalásokból tartós vagy nem tartós fogyasztási 

javakat vehetnek (ezzel multiplikátor hatást generálva a gazdaságban), vagy megtakaríthatják 

és befektetési célokra fordíthatják. A migráns hazautalások kevésbé vannak kitéve a válságok 

hatásainak, mint a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI).  

A származási országok kormányai szempontjából a migráns hazautalások 

helyettesíthetik a központi költségvetésből történő finanszírozásokat. Ugyanakkor 

jövedelemadóval nem terhelhetőek, mivel ez növelné az informális vagy félig informális 

csatornákban történő pénzáramlást. Emiatt más típusú, ‘hazautalás-orientáló’ programokra 

van szükség, ha a kormányzat befolyásolni akarja a felhasználásukat.  

A fentieknek megfelelően számos latin-amerikai ország olyan közpolitikákat alkotott, 

amelyek a diaszpórát (vagyis a külföldön élő migránsokat) célozzák azzal az implicit vagy 

explicit céllal, hogy hazautalásaikat fejlesztő projektekbe csatornázzák. Sok esetben ezeket a 

programokat úgy vezették fel, mint a kivándorlás (stock és flow) csökkentésére alkalmas 

eszközöket. 
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Jelen doktori értekezés ezeket a közpolitikákat elemzi azokkal az intézményi 

keretekkel együtt, amelyek között kialakultak, illetve azon fejlesztési hatások tükrében, 

amelyek elértek. ‘Közpolitikák’ alatt ehelyütt az intézményesült és rendszeres kormányzati 

intézkedések értendők, míg ‘diaszpórapolitikák’ alatt olyan közpolitikák értendők, amelyeket 

a származási ország kormánya alkotott és tart fenn, és amelyek a diaszpórát célozzák. Más 

aktorok (pl. nem-kormányzati szervezetek, nemzetközi szervezetek, vállalatok) 

tevékenységének elemzésére az értekezés nem terjed ki. 

 

 

1.2. Az értekezés újszerűsége  

 
A migrációs politikákra és azok intézményi hátterére vonatkozó kutatások a 

migrációkutatás új területei közé tartoznak, és a szakirodalom elsősorban a bevándorlás-

politikákra, nem pedig a kivándorlással kapcsolatos politikákra fókuszál. Jelen értekezés 

egyike annak a meglehetősen kevés munkának, amely a kérdést a származási ország 

kormányzatának szemszögéből vizsgálja, amely a jelentős méretű kivándorlás közpolitikai 

kezelésének feladatával szembesül. 

Az értekezés újszerű tulajdonsága, hogy egy közös fogalmi keretben tárgyal számos 

olyan, Latin-Amerikában létező közpolitikai tevékenységet, amelyeket az adott országok 

alkottak azért, hogy diaszpórájuktól fejlesztési célokra mobilizálható forrásokhoz jussanak. 

Bár jelentős számú elemzés született egyes résztémákról, ezek általában egyetlen országra, 

témára vagy régióra fókuszálnak, vagy pedig fókuszuk nem közpolitikai jellegű. Ilyen 

értelemben az értekezés a maga nemében újszerű.  

Az értekezés tehát egy értékelő szintézise a kivándorlás problémájában érintett 

országok kormányzata számára kínálkozó közpolitikai lehetőségeknek. Noha a vizsgálat 

földrajzilag egyetlen régióra, Latin-Amerikára korlátozódik, az értekezésben megfogalmazott 

és bebizonyított állítások számos tanulsággal szolgálnak a diaszpórapolitikával foglalkozó 

szakemberek és döntéshozók számára más régiókban is – beleértve Magyarországot és a 

Közép- és Délkelet-Európai régiót. 
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2. Felhasznált módszerek és szerkezet  
 

 

 
2.1. Módszerek és szerkezet   

 

 

 A doktori értekezés a szakirodalom elemzésén, elsődleges források (statisztikai adatok 

és kérdőíves kutatás eredményei) elemzésén, illetve összehasonlító esettanulmány-elemzésen 

alapul. Az utóbbihoz felállított elemzési keret szintén a szakirodalomban fellelt forrásokra 

alapul. 

 Az elsődleges források között kiemelendő egy kérdőíves kutatás, amelyre az értekezés 

Diaspora Unit Survey [DUS, 2014-2015] néven hivatkozik. A kérdőívet minden latin-

amerikai ország külügyminisztériumába eljuttattam, a Magyarországra akkreditált 

nagykövetségeik segítségével. Tíz országból érkezett válasz. A kitöltött kérdőívek (spanyol és 

portugál nyelven) a doktori értekezés függelékében találhatóak. 

Az értekezés szerkezetét az 1. táblázat foglalja össze.  

Az értekezésben felépített elméleti keretrendszer nagyban épít az Oxfordi Egyetem 

Nemzetközi Migrációs Intézetének két kutatója, Hein de Haas [2008; 2010; 2011] és Alan 

Gamlen. [2006; 2008, 2010, 2014] elméleti munkásságára. De Haas “közpolitikai rések” 

elmélete a migrációs politikában [Czaika and de Haas, 2011] a kinyilvánított, az 

intézményesített és a megvalósított migrációs politikai célok közti eltérések elemzésének 

alapja. Eszerint egyrészt egy “diskurzív rés” tátong a politikusok megnyilvánulásai és a 

konkrét közpolitikák között. Másrészt, egy “implementációs rés” választja el a közpolitikai 

dokumentumokat és azok megvalósítását. Harmadszor, egy “hatékonysági rés” található a 

megvalósult közpolitikák, illetve ezeknek a migrációs folyamatokra gyakorolt hatása között. 

Gamlen [2006] elemzése a diaszpórapolitikák “jogkiterjesztő” és “kötelességkiterjesztő” 

jellegéről pedig a kormányzatok és a diaszpóra közti alkufolyamat elemzésének alapja, 

amelyben a származási ország kormányzata a diaszpórának nyújtott újabb szolgáltatások és 

jogosultságok révén egyúttal arra is igényt tart, hogy a kivándoroltak valamilyen módon 

járuljanak hozzá a származási ország fejlődéséhez. 
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1. táblázat. Migráció és fejlesztő diaszpórapolitikák Latin-Amerikában: a doktori 

értekezés szerkezete  
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Az értekezés három fejezete (a számok a fejezetszámokat jelölik) a következő logikai 

felépítést követi: (1) a migráció és fejlődés általános elméleteitől halad a migráns 

hazautalásokon át a származási országok kormányzatának lehetőségei felé, hogy a 

hazautalások köré közpolitikai intézkedéseket és programokat alkosson; (2) a latin-amerikai 

országok migrációs és hazautalásokkal kapcsolatos konkrét jellegzetességeitől halad a jogi, 

politikai és intézményi keretek felé, amelyek ezekben az országokban a kivándorlással 

kapcsolatban létrejöttek; (3) a tömeges kivándorlás által érintett közpolitikai területektől halad 

az ezen területeken létrejött konkrét programok és projektek felé. 

Az 1. fejezet összefoglalja, hogy milyen állítások léteznek a szakirodalomban a 

“migráció-fejlődés nexus” kapcsán, de Haas [2008] diskurzuselemzésére alapozva. A 

migráció fejlődésre gyakorolt hatásait egy-egy kihívások vs. lehetőségek mátrix összegzi, 

mind a származási, mind a befogadó országok számára, amelyből egy részlet (a származási 

országok lehetőségei) kerül kiválasztásra a további elemzés céljára. A fő “lehetőségként” 

értelmezett migráns hazautalások részletes bemutatásával folytatódik az elemzés, amely a 

különféle definíciókat hat koncentrikus körbe rendezi. Ezután az kerül bemutatásra, hogy a 

származási országok kormányzata hogyan befolyásolhatja ezen hazautalások felhasználását. 

Az elemzés ezen része Gamlen [2006] tanulmányán alapul, a diaszpórapolitikák 

“jogkiterjesztő” és “kötelességkiterjesztő” jellegéről.   

A 2. fejezet első része felvonultatja mindazon történelmi, demográfiai, gazdasági, 

társadalmi és politikai tényezőket, amelyek a Latin-Amerikából kiinduló kivándorlást 

maghatározták, hogy felvázolja azt a keretet, amelyben a folyamatok és a rájuk reflektáló 

közpolitikai tevékenységek lezajlottak. Ezután a migrációs folyamatok leírása, majd ezek 

relatív jelentőségének elemzése következik, kiegészülve a kivándorlás okozta kihívások 

kezeléséhez rendelkezésre álló kormányzati képességek elemzésével. Végül egy 

intézménytörténeti rész foglalja össze, hogy hogyan alakultak ki “diaszpóra-osztályok” a 

latin-amerikai országok külügyminisztériumaiban, amit a kivándorlás kapcsán létrehozott 

törvények, intézmények, koordinációs mechanizmusok és a főbb tevékenységi körök 

bemutatása zár le. 

A 3. fejezetben a konkrét közpolitikák kerülnek elemzésre. Ezeket a fejlődésre 

gyakorolt hatásuk függvényében választottam ki azon négy közpolitikai területen, amelyek 

Gamlen [2006] felsorolásából a leginkább relevánsnak bizonyultak, és amelyek az 1.2. 

fejezetben definiált hazautalás-típusokkal összefüggésbe hozhatóak voltak. Mind a négy 

közpolitikai terület hasonló szerkezetben kerül elemzésre: először az elméleti és fogalmi 

keretek kerülnek meghatározásra és értelmezésre. Ezután a Latin-Amerikában fellelhető, ilyen 
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jellegű közpolitikák taxatív felsorolása következik. Végül egy konkrét esettanulmány kerül 

részletes elemzésre.  

 

2. táblázat. A doktori értekezésben elemzett közpolitikai területek, hazautalás-típusok és 

konkrét esettanulmányok áttekintése.  

 
Fejezet Közpolitikai terület  

 

Megcélzott 

hazautalás-típus  

Esettanulmány 

3.2. Kiterjesztett konzuli 

tevékenységek a hazautalások 

mennyiségének növelésére  

Háztartási 

hazautalások  

“Matrícula Consular” konzuli 

személyi igazolvány, Mexikó 

3.3. Hazatérő migránsok ösztönző 

programjai 

Befektetési 

hazautalások 

“Cucayo Alap”, Ecuador 

3.4. Társfinanszírozási 

mechanizmusok közösségi 

hazautalásokból megvalósuló 

fejlesztési projektekhez  

Közösségi 

hazautalások 

“3x1 Program” társfinanszírozási 

mechanizmus, Mexikó 

3.5. Diaszpóra-hálózatokon alapuló 

tudásátadási programok  

Társadalmi 

hazautalások 

“Red Caldas” és “Colombia Nos 

Une” hálózatok, Kolumbia 

 

 

2.2. Esettanulmányok   

 

Az esettanulmányok kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy mind a négy 

közpolitikai területről egy-egy reprezentatív program kerüljön bemutatásra. Továbbá mind a 

négy köthető a hazautalások egy-egy típusához, ezek rendben: háztartási, befektetési, 

közösségi és társadalmi hazautalások. 

Az egyes közpolitikák létrejötte Kingdon [1984] „közpolitikai ablakok” elmélete 

alapján kerül bemutatásra, míg az alapvető érdekek (vagyis az „alku”) Gamlen fent 

részletezett elméleti kereteiben kerül értelmezésre. A közpolitikai mechanizmusokat 

folyamatábrák térképezik fel, amelyekben hat különböző aktor-típus szerepel. Végül a 

közpolitikák hatásának retrospektív és lehetséges perspektíváinak jövőre vonatkozó értékelése 

zárja az esettanulmányokat. A 3. fejezet egy összehasonlító elemzéssel zárul, amelyben az 

elemzési struktúra megtartásával a négy esettanulmány kerül összehasonlításra. 

A végső következtetéseket a 4. fejezet vonja le, amely három hipotézis-értékelő 

fejezetből táplálkozik (amelyek a három nagy fejezet legvégén találhatóak). Ezek közül az 

1.3.4. fejezet az elméleti, a 2.2.4. fejezet az intézményi, a 3.6.6. fejezet pedig a közpolitikai 

szinten értékeli a hipotézisek validitását. 
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2.3. Hipotézisek  

 

 

Jelen értekezés hipotézisei szerint, noha a latin-amerikai diaszpórapolitikák azzal az 

implicit céllal jöttek létre, hogy általuk a kivándorlás csökkenthető, 

 (H1)  ezen politikák egyike sem bír szignifikáns hatással a kivándorlási folyamatokra,  

(H2)  ugyanakkor létrehoznak egy olyan transznacionális teret, amelyben fejlesztési 

szempontból pozitív gazdasági és társadalmi transzferek jöhetnek létre, és 

(H3) mind a származási ország kormánya, mind pedig a diaszpóra hozzájuthat bizonyos 

gazdasági, politikai és szimbolikus előnyökhöz az együttműködésnek köszönhetően. 

 

 

 

3.  Az értekezés eredményei 

 
  
3.1. A diaszpórapolitikák hatása a migrációs folyamatokra 

 

  

(H1) szerint: “a latin-amerikai fejlesztő diaszpórapolitikák egyike sem bír szignifikáns 

hatással a kivándorlási folyamatokra.”  

Az 1. hipotézis validnak bizonyult a konkrét közpolitikák szintjén. Elméletileg 

lehetséges, hogy egy kormányzat olyan jól menedzselt, kielégítően finanszírozott és jól 

fókuszált politikákat alkosson, amelyek szignifikáns hatással bírnak a migrációs 

folyamatokra, vagyis otthon tartják vagy hazahozzák a fejlesztési programokban részt vevő 

embereket. A gyakorlatban azonban egyetlen latin-amerikai ország sem volt képes erre. Sem a 

kivándoroltak stock számában, sem a kivándorlás flow adataiban nem azonosítható be az 

elemzett politikáknak tulajdonítható csökkenés. 

Elméleti szinten a „migráció-fejlődés” nexus kapcsán a neoklasszikus megközelítés 

inkább pozitív, míg a függőségi/világrendszer megközelítés inkább negatív a fejlesztési 

projekten keresztüli kivándorlás-csökkentés témájában. A migráns hazautalások lehetséges 

fejlesztő hatásait egyik irányzat sem tagadja, abban viszont nincs egyetértés, hogy ezek 

ellensúlyozzák-e a kivándorlás révén fellépő humántőke-veszteséget, illetve hogy a 

hazautalások pozitív hatásai hosszú távon a kivándorlás csökkenéséhez vezetnek-e. 

Intézményi szinten az került megállapításra, hogy a diaszpóra-politikák rendelkeznek 

olyan (szerény, de létező) képességekkel, amelyek révén a hazautalások mennyisége és 

fejlesztési szempontú hasznossága növelhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csökkentenék 
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a kivándorlást. A latin-amerikai kormányok, amelyek törvényeket, intézményeket és 

közpolitikákat hoztak létre a kérdésben, képesek közpolitikai válaszokat adni a kihívásokra, 

ezek intenzitása azonban meglehetősen alacsony. 

Közpolitikai szinten egyik (reprezentatív) esettanulmány sem mutatta ki, hogy az adott 

közpolitika szignifikáns hatással bírt volna a kivándorlási trendekre, azaz visszatartotta volna 

a kivándorolni készülőket, vagy nagy mennyiségben visszahozta volna a külföldön élőket. 

Ennek legfontosabb három oka a következő:  

1) Egyik program sem rendelkezett megfelelő költségvetéssel a célok eléréséhez,  

2) Ellentétes hatások jelentkez(het)tek, néhány intézkedés még növelhette is a 

kivándoroltak számát (vagy lassíthatta a számuk csökkenését), 

3) Ellentétes érdekek léptek fel: míg a befogadó országok kormányai a migrációs 

hullám csökkenését várták, a származási országok kormányai számára megfelelőbbnek tűnt a 

hazautalások növelésére való törekvés.  

 

Tézis 1: A latin-amerikai fejlesztő diaszpórapolitikák egyike sem bír szignifikáns hatással a 

kivándorlási folyamatokra. 

 

 

3.2. A hazautalások növekedése a diaszpórapolitikák hatására  

 

 

(H2) szerint: “a latin-amerikai fejlesztő diaszpórapolitikák létrehoznak egy olyan 

transznacionális teret, amelyben fejlesztési szempontból pozitív gazdasági és 

társadalmi transzferek jöhetnek létre” 

A 2. hipotézis az elemzés mindhárom szintjén valid. Az ‘elkötelezett’ és ‘tenni képes’ 

címkékkel illetett országok létrehozták a maguk diaszpóra-osztályát (a 

külügyminisztériumban), a diaszpóra-tanácsaikat és számos programot is. A “transznacionális 

tér” létrejött és tartalommal töltődött fel. Mind a négy közpolitikai esetben beazonosítható 

volt a megfelelő (háztartási, befektetési, közösségi, társadalmi) hazautalások valamilyen 

szintű növekedése. 

Elméleti szinten, ha elfogadjuk, hogy a (háztartási, befektetési, közösségi, társadalmi) 

hazautalások alapjában véve pozitív társadalmi és gazdasági hatású transzferek, akkor 

állíthatjuk, hogy ezek révén a diaszpóra-politikák hatása is lehet pozitív társadalmi és 

gazdasági hatású. Léteznek olyan eszközök (ld. a 2. Táblázatot), amelyek ezt a teret 

megteremthetik. 
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Intézményi szinten a ‘liberális’ választási és állampolgársági szabályozások, a 

diaszpóra-osztályok megalapítása és fejlesztése, a konzulátusokon összeülő diaszpóra-

tanácsok és a konkrét programok révén mind a transznacionális tér, mind pedig ennek 

tartalma kialakult. 

Közpolitikai szinten mind a négy esetben azonosítható egy hazautalás-típus, amely 

növekedett a tevékenységek nyomán, ha egyéb tényezők (pl. elégtelen költségvetés vagy 

gyenge menedzsment) nem akadályozták meg ebben. Az egyes esetekben az alábbiak 

mondhatók el: 

 A Matrícula Consular segített az irreguláris jogi helyzetben lévő mexikói 

migránsoknak, hogy bankszámlát nyissanak, miáltal a háztartási hazautalások 

költségei évente, személyenként hozzávetőlegesen 425 dollárral csökkentek. 

 A Cucayo Alap körülbelül 10 ezer migránst segített hozzá, hogy hazatelepüljön, és a 

megtakarításaiból vállalkozást indítson Ecuadorban.  

 A 3x1 Program 15 éve működik, jelenleg évi 30-50 ezer ember részesül a közösségi 

hazautalásokkal társfinanszírozott fejlesztési projektek hasznából Mexikó vidéki 

teleülésein.  

 A Red Caldas és a Colombia Nos Une hálózatok, amíg működtek, hozzájárultak 

ahhoz, hogy a diaszpóra tagjainak tudása Kolumbiába áramoljon.  

További közpolitikai programok, amelyekről nem készült részletes esettanulmány, 

szintén hozzájárultak a háztartási, befektetési, közösségi és társadalmi hazautalások 

növekedéséhez. Bár költséghatékonyság, kedvezményezettek köre, hatás és más releváns 

tényezőket illetően nem feltétlenül volt optimális a működésük, a fejlesztési célú 

diaszpórapolitikák mindenesetre kialakították azokat a transznacionális tereket és csatornákat, 

amelyeken át pozitív hatású transzferek megvalósulhattak. 

 

Tézis 2: A latin-amerikai fejlesztő diaszpórapolitikák létrehoznak egy olyan transznacionális 

teret, amelyben fejlesztési szempontból pozitív gazdasági és társadalmi transzferek jönnek 

létre, megnövekedett migráns hazautalások (háztartási, befektetési, közösségi és társadalmi 

hazautalások) formájában. 
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3.3. Az együttműködés haszna a származási ország kormánya és a diaszpóra számára 

  

 

 

(H3) szerint: “mind a latin-amerikai kormányok, mind pedig a diaszpóra hozzájuthatnak 

bizonyos gazdasági, politikai és szimbolikus előnyökhöz az együttműködésnek köszönhetően.”  

A 3. hipotézis szintén validnak tekinthető, azzal a megszorítással, hogy a diaszpóra 

sokkal kevesebb “objektív” előnyhöz jut az együttműködés révén, mint a származási ország 

kormányzata. Míg az utóbbi számolhat azzal, hogy több fogyasztási adó folyik be, illetve a 

mezoszintű szereplők (pl. iskolák) hozzájutnak olyan forrásokhoz, amelyeket máskülönben a 

központi költségvetésből kellett volna biztosítani, addig az előbbi tagjai inkább csak jogi és 

adminisztratív segítségnyújtásra számíthatnak a konzulátusokon, illetve a hazatéréshez 

kaphatnak támogatást. A többi előny, amit kaphatnak, leginkább szimbolikus. 

Elméleti szinten mindkét oldalon kínálkoznak lehetséges előnyök, de a fogalmi 

tartalmak alapján az ’előnyök’ inkább jogi/adminisztratív jellegűek a diaszpóra számára, míg 

a származási ország kormányzata inkább gazdasági (és politikai) előnyökre számíthat. 

   Intézményi szinten az egyes törvények és programok további előnyöket rejthetnek. 

Intézményesített jogi tanácsadás, segítség a hazatelepüléshez, kiterjesztett kapacitások az 

adminisztratív feladatok kezelésére: ezek a diaszpóra által igénybe vehető lehetőségek, míg az 

aktív kapcsolódás és az esetleges hazatelepülés a gazdasági előnyöket vetíti előre a 

kormányzat számára. A diaszpóra-osztályok szerepe kulcsfontosságú ebben a kérdésben. 

Közpolitikai szinten további adalék, hogy a származási ország kormányzata (illetve az 

azt alkotó pártok) politikai előnyökhöz is juthatnak, ha kommunikációjukban kellő 

határozottsággal jelenítik meg a diaszpóra ügyének képviseletét. A diaszpóra esetében a négy 

esettanulmány közül a Matrícula Consular tűnt a leginkább kézzelfogható hasznosságúnak, 

illetve a Cucayo Alap (de csak abban az esetben, ha az adott migráns már egyébként is a 

hazatelepülésen gondolkodott). A 3x1 Program és a Red Caldas / Colombia Nos Une 

hálózatok inkább szimbolikus elismerést nyújtottak. 

Ebből az következik, hogy a migránsok számára a pszichológiai tényezők is kellő 

motivációt jelenthetnek, hogy részt vegyenek egy olyan programban, amelyből materiális 

hasznuk nem származik. Identitásuk erősítése, az otthon maradottak segítéséből származó 

lelkiismereti ’haszon’ szimbolikus, mégis alapvető tényezője ezen programok működési 

mechanizmusának. 
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Tézis 3: Mind a latin-amerikai kormányok, mind pedig a diaszpóra hozzájuthatnak bizonyos 

gazdasági, politikai és szimbolikus előnyökhöz az együttműködésnek köszönhetően. A 

kormányzat előnyei jelentősebbek és kvantifikálhatóak, míg a diaszpóra számára kínálkozó 

előnyök inkább szimbolikusak. 

 

 

3.4. Az intézmények és kormányzati kapacitások szerepe a diaszpórapolitikák 

megalkotásában   

 
 

(4.): A negyedik, a hipotéziseken átívelő kutatási eredmény szerint Latin-Amerikában nem 

(pont) azok az országok alkották a leginkább kiterjedt diaszpóra-politikai intézmény- és 

közpolitikai rendszert, ahol a kivándorlás a legsúlyosabb társadalmi probléma. Van egy 

országcsoport, ahol a kivándorlási ráta magas, de a kormányzati kapacitások alacsonyak (pl. 

Bolívia, Honduras), ahol nem jöttek létre szignifikáns diaszpóra-intézmények és politikák. 

Egy másik országcsoportban megvoltak a kormányzati kapacitások, de a kivándorlás kérdését 

nem ítélték nagyon fontosnak (pl. Brazília, Chile), így nem, vagy csak részlegesen alkottak 

politikákat (pl. a magasan képzett kivándorlókkal kapcsolatban). Végül azok az országok, 

ahol a kivándorlási ráta közepes vagy magas, a kormányzati kapacitások pedig közepesek, 

innovatív és erőteljes intézményi és közpolitikai megoldásokat hoztak létre a kérdés 

kezelésére. 

 

3. táblázat. Latin-Amerika országainak lehetséges csoportosítása a diaszpóra gazdasági 

jelentősége és a diaszpóra-politikák létrehozásának kormányzati és intézményi 

lehetőségei alapján (2015) 

 
 Fejlettségi 

szint 

Kormányzati 

hatékonyság (ebben a 

témában) 

Diaszpóra 

gazdasági 

jelentősége 

Országok 

1 Magas Magas vagy közepes Alacsony Argentína, Brazília (2), Chile, 

Uruguay 

2 Közepes Közepes Közepes Bolívia (3), Kolumbia, Costa Rica, 

Ecuador, Mexikó, Panama, Paraguay 

(3), Peru 

3 Alacsony Alacsony vagy közepes Magas Dominikai Közt. (2), El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua 

4 Aszimmetrikus Alacsony Vitatott Kuba, Venezuela 

A zárójeles számok azt jelzik, hogy az adott ország másik kategóriába sorolása mellett is vannak érvek. 

 

Tézis 4: Azon latin-amerikai országok, ahol a kivándorlás fontos társadalmi probléma, 

de a kormányzati képességek hiányoznak a hatékony közpolitika-alkotáshoz, nem tudtak olyan 

intézkedéseket hozni, amelyek növelték volna a hazautalások mértékét. Más országok, ahol a 

kormányzati kapacitások adottak voltak, de nem ítélték túl jelentősnek a kivándorlást, csak 
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egyes speciális csoportokat (pl. a magasan képzetteket) célozták meg. Végül azok az országok, 

ahol a kivándorlási ráta közepes vagy magas, a kormányzati kapacitások pedig közepesek, 

innovatív és erőteljes intézményi és közpolitikai megoldásokat hoztak létre a kérdés 

kezelésére. 
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