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Összefoglalás: Michel Temer kormánya az elmúlt másfél évben elért néhány mak-
rogazdasági eredményt: a gazdasági visszaesés megállt, csökken az infláció, a 
brazil reál árfolyama stabilizálódott. Mindezek ellenére a munkanélküliség továbbra 
is rekordszinten áll, ahogy az államadósság is. A költségvetési lyukak foltozása köz-
ben pedig nagyon népszerűtlen döntések meghozatalára kényszerült a kormány, 
melynek következtében a társadalmi ellenállás tovább nőtt, az elnök elfogadottsága 
pedig a valaha mért legalacsonyabb szinten áll, amit csak rontanak a folyamatos 
korrupciós vádak.

Abstract: The government of Michel Temer has achieved some macroeconomic 
results: the recession was halted, inflation is on the decline, the exchange rate of the 
Brazilian real has been stabilized. Meanwhile the unemployment rate is at a record 
high, as is the level of state debt. The holes in the federal budget are forcing the 
government to take nearly desperate measures which are increasing social tensions 
and lowering the approval rating of the President, who has the lowest social support 
ever recorded in the history of Brazil, in the shadow of the continuous corruption 
charges.

Bevezetés

Egy évvel a riói olimpia és másféllel Dilma Rousseff elnök asszony eltávolí-
tása után Brazília kezd kilábalni a gazdasági válságból. Legalábbis az OECD 
számításai szerint a makrogazdasági mutatók alapján már nulla fölötti (0,7 

százalékos) gazdasági növekedési rátára és csökkenő inflációs nyomásra lehet 
számítani ez év végére. A jó hírek azonban ezzel nagyjából véget is érnek.

1. ábra
A brazil reál GDP és az infláció alakulása

http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-brazil-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-brazil-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-brazil-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
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Michel Temer elnököt és az általa vezetett kormányzó koalíció tagjait rendsze-
resen korrupciós vádak érik. A legutolsó éles helyzet akkor állt elő, amikor a legfőbb 
ügyész az elnök mentelmi jogának a felfüggesztését kérte a kongresszustól, mivel 
annak egy régi üzlettársa terhelő vallomást tett ellene, miszerint rendszeresen kenő-
pénzt fogadott el tőle és más vállalkozóktól is az állami megrendelésekért cserébe. 
A kongresszusi képviselők többsége akkor kiállt Temer mellett, és nem adták ki őt 
a főügyésznek, aki azonban újabb ügyek kapcsán is megkereste a kongresszust, 
így ott még az ősszel újabb, hasonló szavazások várhatóak. Az ügyet komplikálja, 
hogy szeptember 17-én a főügyész mandátuma lejár, az utóda pedig a Temer által 
kinevezett Raquel Dodge lesz, aki a bonyolult választási folyamat végén, az ország 
ügyészei által javasolt jelöltek listáján a második legtöbb szavazatot kapta. Eddigi 
szakmai munkája és a többi ügyész által kifejezett megbecsülés alapján a legfőbb 
ügyész személyének és hivatalának a függetlensége továbbra is megkérdőjelezhe-
tetlennek tűnik.

Brazíliában a munkanélküliség a 2014. év végi 6,5-ről 2017-re már 14 százalék 
közelébe ért, ami nemcsak a költségvetést terheli meg, hanem szociális feszültséget 
is gerjeszt, s a járulékok elmaradása és a fogyasztás visszaesése miatt tovább csök-
kenti az adóbevételeket. A kormány megkezdte a munkaerőpiac reformját, ugyanis 
az OECD szerint a következő négy évtizedben a 65 év fölötti lakosság létszáma meg 
fog háromszorozódni, ami a mostani nyugdíjrendszer fenntartása mellett a GDP 
jelenlegi 8 százalékáról 2030-ra 11 százalék fölé fogja növelni a nyugdíjkiadásokat.

2. ábra
A költségvetési hiány és az államadósság,

valamint a munkanélküliség és a reálbérek alakulása

A Temer-kormány a hatalomra kerülést követően és az azóta eltelt másfél 
évben is több komoly kiadáscsökkentő intézkedést hozott (létszámleépítés az 
államigazgatásban, felsőoktatási és kutatási programok megszüntetése, álla-
mi beruházások elhalasztása, stb.), melyeket bevételnöveléssel (adóemelés és 
privatizáció) is párosítani kíván. Az évek óta deficites költségvetés miatt növekvő 
államadósság megállításához ez valóban szükséges. Azonban a konkrét lépések 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/27/acusado-de-corrupcion-el-futuro-de-michel-temer-esta-en-manos-del-congreso-de-brasil/
https://www.nytimes.com/es/2017/06/27/acusado-de-corrupcion-el-futuro-de-michel-temer-esta-en-manos-del-congreso-de-brasil/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-08-03/presidente-brasil-temer-juicio-corrupcion_1424514/
https://oglobo.globo.com/brasil/temer-escolhe-raquel-dodge-para-suceder-rodrigo-janot-21531672
https://oglobo.globo.com/brasil/temer-escolhe-raquel-dodge-para-suceder-rodrigo-janot-21531672
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-brazil-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
https://elpais.com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463163737_636961.html
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már kérdéseket vetnek fel. Az augusztus vége felé bejelentett két intézkedés is ko-
moly ellenkezést váltott ki – részben még a kormánykoalíció pártjaiból is.

Az augusztus 23-án nyilvánosságra hozott elnöki rendelet értelmében 47 ezer 
négyzetkilométernyi, Dánia méretű amazonasi esőerdőt törölnek a természetvédel-
mi területek közül, s egyharmadát megnyitják a bányászati kitermelés számára. 
A bányászati és energiaügyi minisztérium szerint az őslakos törzsek által lakott és 
a kilenc szigorúan védett területet nem fogják megnyitni a befektetők előtt. Az elő-
zetes felmérésekből az derült ki, hogy a terület gazdag aranyban, rézben és más 
nemesfémekben.

Környezetvédelmi szakértők és ellenzéki politikusok szerint a lépés komolyan 
veszélyezteti az adott esőerdőt, a biodiverzitást és a még meglévő vízkészleteket, 
illetve hozzájárul az erdőirtás erősödéséhez. A World Wildlife Fund (WWF) brazíliai 
részlege elemzést készített az érintett terület jogi és geológiai helyzetéről, melyben 
részletesen kifejtették a bányászat és az azzal együtt járó demográfiai robbanás 
lehetséges következményeit. Értékelésük szerintük a lépés visszafordíthatatlanul 
károsítaná mind az esőerdőt, mind a bennszülött törzseket. Mindezeken túl rámuta-
tott arra is, hogy ha a kormány szigorú környezetvédelmi előírások nélkül nyitja meg 
a bányászati koncessziókat, akkor az nemzetközi felháborodást és a jogi eljárások, 
perek sorát fogja kiváltani. A legfrissebb fejlemény az ügyben, hogy a brazíliavárosi 
bíróság felfüggesztette az érintett amazóniai területeknek a tájvédelmi besorolás-
ból történő kivonására vonatkozó elnöki rendeletet. A szövetségi bíró a döntésében 
kimondja, hogy nem lehet egy természetvédelmi övezet besorolását egy egysze-
mélyes elnöki döntéssel megszüntetni.

A brazil kormány második bejelentése, amely néhány nappal később történt, egy 
44 milliárd brazil reál (kb. 14 milliárd dollár) értékű privatizációs tervről szólt. A lé-
pésre a szövetségi költségvetésben tátongó „űr” kényszerítette a Temer-kormányt. 
A népszerűtlen és kevésbé hatékony adóemelés vagy a további költségcsökkentés 
helyett az állami vagyon részleges eladása mellett döntöttek. Összesen 57 céget 
és cégcsoportot jelöltek ki a részleges vagy teljes eladásra, közöttük a brazil pénz-
verdét, tizennégy repülőteret (pl. a São Paulo-i Guarulhost és a Rio de Janeiróban 
található Galeãót), tizenöt kikötőt és még sok kisebb, elektromos áramot termelő 
vagy „áramhálózatot” üzemeltető céget. Meg kell jegyezni, hogy hasonló nagysza-
bású privatizációs tervei voltak a megbuktatott Dilma Rousseff elnök asszonynak 
is, még 2012-ben, melyeket akkor nem sikerült keresztülvinnie a gazdasági és a 
politikai válság verte hullámok miatt, valamint a nemzetközi tőke érdeklődésének 
hiányában. A privatizációra kijelölt cégek egyike az Eletrobras; a privatizációs folya-
matának elindítását 2018 elejére tervezik. A vállalatot, amely 14 nagyobb vízerőmű 
és az elektromosáram-hálózat tulajdonosa, a tőzsdén keresztül kívánják értékesí-
teni, és speciális „aranyrészvények” kibocsátását is vizsgálják, hogy korlátozhassák 
az új tulajdonosok vállalatirányítási jogköreit (e megoldás révén „aranyrészvények” 
maradnának az állam kezében). Az új részvény bevezetése jó megoldás lehet egy 
stratégiai befektető belépése és cégen belüli hatalomátvétele ellen. (Magyarország 
bőséges tapasztalatokkal rendelkezik a multinacionális cégek közműszolgáltatási 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41033228
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41033228
https://oglobo.globo.com/economia/exploracao-mineral-na-amazonia-pode-levar-disputas-judiciais-21737004
http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/renca_vreduzida.pdf
http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/renca_vreduzida.pdf
https://elpais.com/internacional/2017/08/24/actualidad/1503605287_481662.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/24/actualidad/1503605287_481662.html
http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazil-announces-massive-privatization-plan/
http://www.elobservador.com.uy/rousseff-anuncio-millonario-plan-privatizaciones-n230390
http://www.elobservador.com.uy/rousseff-anuncio-millonario-plan-privatizaciones-n230390
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szektorba történő belépése és annak hosszú távú következményei tekintetében.) 
Egy monopolhelyzethez közeli cég irányításának az átadása áremeléssel és a fo-
gyasztók kiszolgáltatásával járna, így remélhetőleg a brazil kormány ezt felismerve 
és figyelembe véve fogja a privatizációt megvalósítani. Latin-Amerika legnagyobb, 
elektromos áramot szolgáltató cégének részleges eladásából 5,4 milliárd eurós be-
vételt várnak.

A tervnek a kormánykoalíción belüli ellenzői is vannak, így elképzelhető, hogy 
a végrehajtás a 2018-as választások utánra tolódik. A cég eladásának terve jól 
mutatja az új kormány gazdaságpolitikai fordulatát, valamint az elmúlt évek je-
lentős költségvetési hiánya okozta pénzhiányt. A Temer-kormány (jobb esetben) 
még egy évig fogja irányítani az országot. A népszerűsége és a brazil társadalmon 
belüli elfogadottsága szinte már alig „mérhető” (5 százalékon áll). A kormányt kívül-
ről támogató – és a nevével ellentétben nem baloldali, hanem jobbközép – Brazil 
Szociáldemokrata Párt (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) a lehető 
legtöbb megszorítást és strukturális reformtervet el akarja fogadtatni a kongresz-
szusban még Michel Temer elnöksége idején, hogy a 2018-ban esedékes elnök- és 
a részleges törvényhozási választások után már ne a várhatóan a PSDB vezetésé-
vel felálló kormánynak kelljen ezeket a fájó döntéseket meghoznia.

https://elpais.com/internacional/2017/08/24/actualidad/1503529063_412380.html
https://elpais.com/internacional/2017/08/24/actualidad/1503529063_412380.html
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1912176-administrar-insatisfacoes-do-pmdb-e-barreira-para-vender-empresa-ate-2018.shtml



