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A brAzil gAzdAsági visszAesés háttere

Brazília gazdasága a tízévi hihetetlen fejlődést követően megtorpanni látszik. 
Idén recesszióba fordult az eddigi szédületes növekedés. A kérdés az, hogy 
ez trendfordulót jelent vagy csak átmeneti botlást. Ez főleg azon múlik, hogy 

melyek azok az okok, amikre a helyzet visszavezethető.
Már a 2014-es futball-világbajnokság közben megjelentek az első olyan adatok, 

amelyek szerint Brazília gazdasága recesszióba süllyedt – habár még csak néhány 
tizedszázalékos mértékben, de technikailag már az is recesszió volt. Az elemzők 
többsége akkor három tényezőt emelt ki:

1. A kedvezőtlen nemzetközi gazdasági környezet. A világgazdaság vezető or-
szágaiban és a Brazíliával szomszédos országokban is lassult a növekedés, 
sőt például Argentínában és Venezuelában már abban az évben elindult egy 
újabb, helyi okokra visszavezethető válság.

2. A 2014-es szárazság. Ez volt az oka részben a brazil mezőgazdasági ter-
melés visszaesésének, illetve az energiaárak növekedésének is, mivel a 
vízerőművek nem tudtak elég energiát termelni, és ez jelentősen megemelte 
az árakat.

3. A futball-világbajnokság által generált állami befektetések és kiadások, me-
lyek közül sok soha nem fog megtérülni. Másrészt a bajnokság miatt teljes 
városok álltak le, több napi termelés esett ki, ami nyomot hagyna bármelyik 
gazdaságban.

Azonban egy évvel a recesszió kezdete után e három faktorhoz hozzá lehet adni 
még egyet: a Petrobras súlyos politikai válságot okozó korrupciós ügyét.

Az első tényező, a nemzetközi környezet nem igazán mutat javulást – különö-
sen igaz ez, ha az Európai Unió elhúzódó „görög válságára” gondolunk. A szárazság 
és az általa okozott károk, úgy tűnik, nem enyhülnek. A harmadik ok ugyan ideigle-
nesen megszűnt, de inkább csak átalakulóban van, ugyanis a jövő évi riói olimpiai 
játékoknak rosszabb esetben hasonló negatív hatásuk lehet, mint a világbajnokság-
nak volt. A brazil valuta, a real jelentős leértékelődése ugyanakkor segíti az exportot 
és a turizmust, így ezek pozitív tényezőkként említhetőek. (2014 első felében 2,2–2,4 
realt adtak 1 dollárért, míg 2015 közepén már jóval 3 real fölött volt az árfolyama.) 
Azonban nézzük meg jobban a negyedikként említett Petrobras-ügyet, amely az 
egész brazil belpolitikát válságba sodorta.

http://www.lavanguardia.com/economia/20140907/54414749905/recesion-cae-sobre-brasil.html
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A PetrobrAs-ügy kezdete

A korrupciós botrány kezdete egy 2006-os ügylet volt, amelyben egy texasi 
(pasadenai) olajvállalat részvényeinek a felét megvette a Petrobras. A vállalat 
360 millió dollárt fizetett az előző tulajdonosnak, egy belga cégnek, amely 

egy évvel korábban 42,5 millió dollárért vásárolta azt meg, és összesen 84 milliót 
fektetett bele. A következő évben az opciós szerződés alapján a belga fél ugyan-
olyan áron akarta eladni az olajvállalat másik felét is. Ebből azonban már bírósági 
ügy lett, mivel a Petrobras is érezte, hogy rossz vásárt csinált. A pert azonban a 
Petrobras „elbukta”, így végül – 2012-ben – már 820 millió dollárt kellett fizetnie a 
cég másik feléért. A 2006-ban Dilma Roussef által vezetett igazgatótanács döntése 
összesen egymilliárd dolláros veszteséget okozott a Petrobrasnak. Az ügy azonban 
itt nem állt meg.

illegális PártfinAnszírozás és Pénzmosás

A múlt év végén a brazil szövetségi rendőrség tíz helyi cég 36 vezető munkatár-
sát tartóztatta le pénzmosás, illegális pártfinanszírozás és egyéb vádakkal, 
illetve 277 millió dollárnyi vagyont zárolt.

A vádak szerint 2004 és 2012 között a Petrobras által megbízott tanácsadó, illet-
ve építkezési cégektől – az „elnyert” munkáért cserébe – az akkor (is) kormányzó 
pártok és vezetőik 78 millió dolláros támogatást kaptak, különböző formában. Ezek 
zöme Luiz Inácio Lula da Silva (elnök 2003–2011 között) és Dilma Roussef (a jelen-
legi elnök asszony) pártjának, a Munkások Pártja (Partido dos Trabalhadores, PT) 
kasszáját gyarapította. Konkrét neveket először a Petrobras volt beszerzési igazga-
tója említett, aki az eljáró szövetségi rendőrség szerint 28 magas rangú politikust 
nevezett meg, köztük minisztereket, parlamenti képviselőket, valamint az alsó- és a 
felsőház elnökét.

Természetesen az eseményeket a Petrobras részvényeinek az ára is megsíny-
lette: 2014-ben 43 százalékkal csökkent (csak novemberben 33 százalékkal). 
A részvényárakon kívül romlott a cég adósbesorolása, és növekedett a piaci finan-
szírozásának az ára is.

2015 februárjára kiderült, hogy tíz év alatt közel 34 milliárd dollárnak megfelelő 
összeget fizetett ki a vállalat olyan projektekre, melyek költsége a valós piaci értéket 
jóval – néha két-háromszorosan – meghaladta. Ez már túl sok volt Roussefnek is, 
és végül áprilisban elfogadta Graça Fosternek, a Petrobras elnökének és öt másik 
igazgatósági tagnak a lemondását.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/20/actualidad/1395354864_327656.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415995895_294360.html
http://www.valor.com.br/politica/3830970/lista-de-delator-da-petrobras-cita-nomes-de-28-politicos-diz-jornal
http://www.valor.com.br/politica/3830970/lista-de-delator-da-petrobras-cita-nomes-de-28-politicos-diz-jornal
http://www.eldiarioexterior.com/petrobras-pozo-sin-fondo-45004.htm
http://www.eldiarioexterior.com/petrobras-pozo-sin-fondo-45004.htm
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2015/02/1585004-graca-foster-and-five-other-petrobras-directors-resign.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2015/02/1585004-graca-foster-and-five-other-petrobras-directors-resign.shtml
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2015 áprilisa es júniusa között folyamatosan kerültek napvilágra a hírek arról, 
hogy újabb és újabb vállalkozók vallottak be az ügyészségnek vagy a szövetségi 
rendőrségnek politikai célokra történt pénzmosást. Sőt, 2015 májusában a főügyész 
a nyilvánosság előtt hivatali visszaéléssel vádolta meg Brazília korábbi elnökét, 
Roussef mentorát és „királycsinálóját”, Lula da Silvat.

Mindezek után természetesen felmerült Roussef elnök politikai és igazságügyi 
felelősségének a kérdése is, mivel a szóban forgó túlárazott szerződések közül 
többnek a megkötése éppen arra az időre esett, amikor ő elnökölte a Petrobrast. 
Az ellenzék egyes képviselői megpróbáltak már hivatalos felmentési eljárást is 
kezdeményezni ellene, azonban ennek sikerére a matematikai esély a nemzeti 
kongresszusban (a brazil parlament elnevezése) jelenleg nulla, ugyanis a kormány-
zó pártok 60 százalék körüli többségben vannak mindkét házban. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy az utca emberének a véleménye ne lenne lesújtó az elnökre nézve. 
Egy 2015. júniusi felmérés szerint az emberek 65 százaléka elutasítja a személyét 
és a politikáját.

Mindemellett folyamatosak a tüntetések, felvonulások, az aláírásgyűjtések és a 
szónoklatok, amelyek során Roussef és kormánya lemondását követelik. Bár e tün-
tetések nem mozgatnak meg jelentős tömegeket, mégis azt jelzik, hogy bizonyos 
csoportok elégedetlenek a kormányzással.

recesszió és költségvetési megszorítások

A legfrissebb adatok szerint Brazília gazdasága 2015-ben 1,2 százalékkal fog 
csökkenni, azonban jövőre már újból növekedés várható. Az infláció mérté-
ke, amely várhatóan 8,5 százalék körül alakul, a helyi viszonyokhoz képest 

nem kirívó, ám a központi bank 4,5 százalékos céljához képest nagyon is az, így 
az amúgy is magas alapkamat (13,75 százalék) további emelése várható idén (14 
százalékra), ami nem javítja a növekedési kilátásokat.

Természetesen egyévi gazdasági recesszió után és az olajárak alacsony szint-
je mellett a brazil kormány is megszorító intézkedések bevezetésére kényszerült. 
2015. május végén be is jelentettek egy 23,3 milliárd dolláros megszorító csomagot. 
Ennek keretében visszafogják az állami beruházásokat, csökkentik a népjóléti, szo-
ciális és egészségügyi (főleg gyógyszer-támogatási) kiadásokat.

De csökkentik a kiadásokat az oktatás területén is, ezen belül is leginkább azt 
a felsőoktatási alapot, amely a magánegyetemek kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyű hallgatóit támogatja. Az oktatási miniszterrel készült interjúban elhangzottak 
alapján jó eséllyel csökkenni fog (vagy teljesen megszűnik) a Roussef elnök asz-
szony saját ötlete alapján megindult (és máig a kedvencének tekintett) igen drága 
projekt, a „Tudomány határok nélkül” nevű ösztöndíjprogram kerete. Az ösztöndíj 
segítségével több ezer brazil diák tanulhat egy tanévet külföldön, többek között Ma-
gyarországon is.

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/04/actualidad/1430767707_774340.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/23/actualidad/1435021995_314460.html
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN0OO1AJ20150608
http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=16815
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/15/politica/1434388809_231783.html
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összegzés

A brazíliai gazdasági visszaesés valószínűleg nem lesz tartós, mivel egy 200 
millió lakosú, fejlődő és – minden hibája ellenére is – számos téren ver-
senyképes országról van szó. Ugyanakkor a korrupció és a folyamatban lévő 

politikai krízis olyan bizonytalansági tényező, amely akár hosszú távon is hátráltat-
hatja a gyarapodást. Amennyiben belátható időn belül sikerül lezárni a politikai és 
morális válságot – vélhetően Roussef elnök hatalomban maradása mellett –, akkor 
a jövő évi olimpiai játékok vélhetően sikeres lebonyolítása után Brazíliának komoly 
esélye lesz arra, hogy újra növekedési pályára álljon. Azonban néhány kihívással 
továbbra is meg kell majd küzdenie az országnak. Ezek közé tartozik például a kínai 
befektetések és azok révén a kínai befolyás növekedése, az egyre több környezeti 
probléma (a nagyvárosi lég- és vízszennyezettség, az ivóvízhiány, az intenzív mező-
gazdasági termelés által veszélyeztetett őserdők), a külföldi termékekkel szembeni 
kereskedelmi protekcionizmus, az élőmunka termelékenységének (és általában a 
munkamorálnak) az alacsony szintje, valamint a korrupció.


