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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd előse-
gítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen változások 
várhatóak Brazíliában Jair Bolsonaro elnökké választását követően?”

Szilágyi ágneS Judit

Brazíliában nem az elnökválasztást követően, hanem már az előtt megvál-
toztak a dolgok. A latin-amerikai országban a föderális politika fordulatai a 
hosszú 20. század folyamán az elit körein kívül nem sokakat érintettek meg, 

késztettek közéleti állásfoglalásra vagy nyilvános véleményalkotásra. A köztársaság 
kikiáltása 1889-ben alig-alig mozgatta meg a lakosság szélesebb rétegeit, ahogy 
Getúlio Vargas 1930-as – forradalomként aposztrofált – hatalomátvétele is sokkal 
inkább a politikai-katonai eliten belüli átrendeződés volt, mint bármiféle forradal-
mi tömegmozgalom eredménye. Az 1964-es katonai puccsot követő húsz évben a 
diktatúra a fokozatos lazítással önmagát építette le. A század során történt meg-
mozdulások pedig leginkább lokális (pl. szeparatista) vagy osztályérdekek mentén 
bontakoztak ki (pl. a forradalmi szindikalisták legnagyobb akciója, az 1917. július 
9–16-i, 50 ezer embert aktivizáló általános sztrájk São Paulóban, amely egyben az 
1917–1919-es országos sztrájkhullám nyitánya is lett).

Igaz, hogy a népességrobbanás óta – Brazília demográfiai görbéje az 1960-as 
évek közepétől meredeken felfelé ível – az urbanizált tömegtársadalom bizonyos 
esetekben már használta az utcai politizálást a föderális hatalommal szembeni 
nyomásgyakorlásra. Erre példa az ún. „százezres felvonulás” (Passeata do cem 
mil), amely 1968 júniusában zajlott Rio de Janeiróban, a katonai rezsimnek a po-
litikai jogokat szűkítő intézkedései ellen. E tömegtüntetés széles társadalmi bázisa 
hasonló volt a mai demonstrációk hátteréhez, azonban különbözött is attól. A bra-
zil nemzetnek a fennálló hatalommal szembeni egységét fejezte ki, míg az utóbbi 
években a korrupciós botrányokat, majd a köztársasági elnök, Dilma Rousseff 2016. 
augusztusi elmozdítását, illetve a 2018. októberi választást kísérő demonstrációso-
rozat nemcsak eddig példátlanul heterogén és nagy létszámú tömeget mozgatott 
meg az ország számos nagyvárosában, de hosszú időn keresztül késztette nyílt 
politikai állásfoglalásra és aktivitásra a lakosság jelentős részét is, az utcán és az 
internet világában egyaránt. Megmozgatta a civil szektort, valamint a korábban in-
kább passzív női választókat, és – mindenekelőtt – rendkívüli módon polarizálta a 
brazilokat. Ilyen értelemben már ekkor alapvetően megváltoztak a dolgok Brazíliá-
ban.

A korrupció, a bűnözés elharapódzása és az életszínvonal esése miatt tiltako-
zók egyik tábora, a zöld–sárga (nemzeti) színekben tüntetők szemében mindezért 
a PT-korszak és annak emblematikus figuráit, Luiz Inacio „Lula” da Silva és Dilma 
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Rousseff a felelős, míg a másik pólus, a vörös szimbolikáját használók a rediszt-
ribúciós politika vívmányait és a demokráciát féltik. (Fernando Haddad éppen a 
szegény és a klientizmussal leginkább áthatott Északkelet-Brazília, a Nordeste tag-
államaiban szerzett többséget.)

Jair Bolsonaróval szemben az elsődleges elvárás a megfelelő válságkezelés: 
kezdjen valamit a hiteltelenné vált politikai elittel, fékezze meg a bűnözést, és kezelje 
az utóbbi 100 év legnagyobb recessziós válságát. Ezek egyenként is emberpróbáló 
feladatok, különösen, ha látványos, gyors eredményt kell felmutatni, amire kevés re-
mény van, mivel a megválasztott elnöknek – aki a kampányretorikáját épp e három 
problémakörre építette – részletes, valódi programja nem ismert.

Figyelembe kell venni ugyanakkor – az erős elnöki rendszer jellegzetessé-
geként – az államfő szimbolikus szerepét. Bolsonaro Brazília megtisztítását, a 
tradicionális értékek felélesztését, az alkotmány és az egyéni szabadságjogok 
tiszteletben tartását ígéri. Ehhez szüksége lesz az ország „másik felére” is. A közélet 
polarizáltságának csökkentésére kell törekednie, hogy minden brazil az elnöké-
nek érezhesse. Ez csak úgy sikerülhet, ha változtat a politikai ellenfeleihez való 
viszonyán, és tompít a megosztó retorikája radikalizmusán. Másként sem a de-
mokratikus működésbe, sem a politikai elitbe vetett bizalmat nem tudja majd 
helyreállítani.

Ricz Judit

Bár a brazil elnökválasztás kimenetelének elemzése messze meghaladja a je-
len írás kereteit, az annak hátterében álló számos (egymással is összefüggő) 
ok közül az egyik kétségkívül a gazdasági nehézségek és a gazdasági helyzet 

miatt kialakult elégedetlenség volt, és annak a reménye, hogy egy radikális megoldá-
sokat ígérő jelölt új fejlődési pályára állíthatja Dél-Amerika legnagyobb gazdaságát. 
Előrebocsátom, hogy a beharangozott szabadpiaci (piacbarát) intézkedések rövid 
távon jó hatással lehetnek a gazdasági mutatókra (ennek jelei a pénzpiacokon már 
megmutatkoztak), ugyanakkor a tágan értelmezett fejlődés tekintetében (első-
sorban társadalmi, környezeti és intézményi téren) nagyon negatívak az előjelek, 
szerteágazóak a félelmek, és sok a bizonytalanság, s mindez hosszabb távon ma-
gát a gazdasági növekedési pályát is negatívan befolyásolhatja.

Jair Bolsonaro többször is nyilvánosan kijelentette, hogy nem ért a gazdaság-
hoz, így nem volt meglepő, hogy már a választási kampány előtt, viszonylag korán 
(2018 áprilisában) megnevezte a leendő kormánya gazdasági ügyekért felelős 
tagját. A mind az akadémiai, mind az üzleti szférában elismert és jelentős tapasz-
talattal rendelkező, de mindezidáig a politikától távol maradó Paulo Guedest jelölte 
meg leendő gazdasági szuperminiszterként. A szabadpiaci nézeteket valló Guedes 
a Chicagói Egyetemen szerezte doktori fokozatát, és számos üzleti vállalkozás kö-
tődik a nevéhez Brazíliában, valamint az Ibmec nevű üzleti magánegyetem és az 
Instituto Millenium kutatóintézet (think tank) megalapítása.

http://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_BRA_Nagy_Ricz_20180208.pdf
http://kki.hu/assets/upload/04_KKI-Studies_BRA_Nagy_Ricz_20180208.pdf
https://www.businesstimes.com.sg/stocks/brazil-stocks-close-at-record-high-after-bolsonaro-win
https://www.businesstimes.com.sg/stocks/brazil-stocks-close-at-record-high-after-bolsonaro-win
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-02/chicago-boy-helps-calm-bankers-fears-about-brazil-wild-card
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/08/quien-es-y-como-piensa-paulo-guedes-el-futuro-superministro-economico-de-brasil-si-jair-bolsonaro-gana-el-ballotage/
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Bolsonaro és Guedes egymásra találása egy furcsa házasságnak is tűnhet, 
hiszen már a kampány során számos kérdésben egymásénak ellentmondó üzene-
teket fogalmaztak meg, és hol az egyik, hol a másik kényszerült visszakozni a korábbi 
állásfoglalásától. Ugyanakkor a rendkívül összetett és polarizált brazil valóságban 
e munkamegosztás a választási eredmények tükrében akár sikeres stratégiának 
is tekinthető. Brazil kollégáim számoltak be arról, hogy számos (középosztálybeli) 
közgazdász ismerősük hajlandó volt szemet hunyni Bolsonaro homofób, nőgyűlölő, 
rasszista és egyéb gyűlöletkeltő megjegyzése fölött, és kizárólag a Guedes által 
képviselt gazdasági nézetek miatt a szélsőséges megjegyzésekről elhíresült jobb-
oldali jelöltre szavazni.

A várható gazdaságpolitikák tekintetében kiemelendő, hogy minden kétséget 
kizáróan a szabadpiaci reformok fogják uralni az agendát, ugyanakkor ez nem 
feltétlenül újdonság, hiszen azok végrehajtása már Michel Temer elnöksége alatt 
megkezdődött, azaz legalább 2016 tavasza óta zajlik (de számos intézkedés már 
Dilma Rousseff második elnöksége óta napirenden volt). Azaz nézetem szerint a 
politikai kampány és retorika ellenére gazdaságpolitikai téren sokkal inkább folyto-
nosságot, semmint változásokat várhatunk.

Bár, mint említettem, a kampány során elég vegyes üzeneteket hallhattunk a 
gazdasági programról, röviden az alábbi pontok mentén összegezhető a kirajzo-
lódó agenda. Első az elmúlt évek örökzöld témája, a privatizáció. Guedes is a nagy 
állami vállalatok magánkézbe adása révén kívánja (20 százalékkal) csökkenteni az 
államadósságot. Ugyanakkor nem egyértelmű még, hogy ez mennyiben érintené az 
olajipari óriást, a Petrobrast, valamint a brazil energetikai társaságot, az Eletrobrast.

Másodikként említendő a kormányzati kiadások reformja és a beharangozott 
adóreform kérdésköre. Egy alkotmánymódosítás keretében a kormányzati kiadá-
sokat reálértéken már Michel Temer befagyasztotta az elkövetkező húsz évre, 
ugyanakkor Guedes további kiadáscsökkentés lehetőségét lebegtette meg, bár 
annak részletei még nem ismertek. Bolsonaro és Guedes egyik látványos össze-
zörrenése akkor következett be, amikor az utóbbi bejelentette, hogy egy pénzügyi 
tranzakciós adó bevezetését tervezi, majd Bolsonaro gyorsan „helyesbített”, hogy a 
leendő miniszter valójában adócsökkentésről beszélt.

Harmadikként a nyugdíjrendszernek a már ugyancsak évek óta napiren-
den levő megreformálását célzó törekvés, amelynek során Guedes nyíltan a 
chilei modellt követné, azaz az állami szerepvállalás radikális csökkentése mellett 
a magánnyugdíjpénztárakra, azaz a tőkével fedezett felhalmozási módokra való 
áttérést preferálná (amelyekben a bérekből történő levonásokat a befizetők a saját 
számláikon gyűjtik és fektetik be).

A negyedik terület a környezetvédelem: Bolsonaro az őt támogató nagy földtu-
lajdonos oligarchák (az agribusiness) és a bányászati társaságok képviselőinek az 
érdekeit szem előtt tartva a környezetvédelmi előírások gyengítését, az őslakosok 
területeinek a csökkentését és egyéb intézkedéseket ígért, amelyek elsősorban a 
bányászati termékek kitermelésének és a nagyüzemi mezőgazdasági termelésnek 
(pl. a szójáénak) a felfuttatását segítenék elő.

https://www.reuters.com/article/us-brazil-election-guedes/after-converting-bolsonaro-free-market-guru-must-convince-brazil-idUSKCN1MY2OB
http://www.excedente.org/wp-content/uploads/2015/12/Serrano-Melin-U-Turn.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-30/brazil-s-super-minister-shoulders-weight-of-bolsonaro-economy
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Végezetül, a külpolitikai, külgazdasági kapcsolatok terén Bolsonaro Kína-ellenes 
retorikával és egyéb diplomáciai megnyilvánulásokkal egyértelműen az Ameri-
kai Egyesült Államokkal való szorosabb együttműködés mellett tette le a voksát, 
ugyanakkor ebben nagy szerepet játszik a Donald Trump irányába mutatott szemé-
lyes szimpátiája is.

SoltéSz Béla

Jair Bolsonarónak a 2018-as brazíliai elnökválasztás második fordulójában elért 
55 százalékos győzelme korszakos jelentőségű esemény, arról azonban csak 
homályos – és nem túl biztató – képünk lehet, hogy mit hoz majd ez a korszak. 

A rendkívül megosztó személyiségű Bolsonaro botrányos kijelentéseiről a kampány 
során hosszú listákat állítottak össze az ellenfelével, Fernando Haddaddal szimpa-
tizáló médiumok. (A nőkre, homoszexuálisokra, afro-brazilokra és indiánokra, illetve 
a katonai diktatúra áldozataira tett ízléstelen kijelentéseit nem célom megismételni 
itt.) Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Bolsonaróra a második fordulóban csaknem 
58 millió brazil szavazott, és megválasztásának hírére a São Paulói tőzsdeindex 
rekordmagasságokba szárnyalt. Szavazói biztonságot és antikorrupciós tisztoga-
tást várnak az új elnöktől, a gazdasági szereplők pedig államháztartási fegyelmet, 
megszorításokat és privatizációt. A választások után egy héttel már tudható, hogy 
a Lula da Silvát börtönbe juttató Sérgio Moro bíró az igazságügyi, Paulo Guedes 
liberális közgazdász (Milton Friedman tanítványa) pedig a gazdasági csúcstárca 
várományosa. Ez azt vetíti előre, hogy valóban az elszámoltatáson és a liberális 
gazdaságpolitikán lesz Bolsonaro kormányzásának a fő hangsúlya.

Az antikorrupciós agenda (illetve azzal párhuzamosan a rossz közbiztonság 
felszámolásának ígérete) azonban könnyen vezethet ún. büntető populizmushoz 
(penal vagy punitive populism), vagyis a jogállamiság súlyos sérelmeit kifejezetten 
pozitív színben tüntetheti fel egy olyan kormányzati narratíva, amelyben a korrupt-
nak bélyegzett korábbi tisztségviselőkre vagy a bűnözőknek tartott szegényekre 
egyfajta „kilövési engedélyt” ad a kormány. Ha ez megtörténik, akkor annak jelenleg 
beláthatatlan következményei lesznek – főleg, ha a korábbi vélt vagy valós sérelmek 
megtorlására gyakorivá válik a Munkáspárt (Partido dos Trabalhadores, PT) iránt 
szimpatizálók vagy az egyes etnikai vagy életmódbeli kisebbségek elleni önbírásko-
dás. Hosszú távon kétséges, hogy a politikailag motivált korrupcióellenes hadjárat 
ténylegesen vissza tudja-e szorítani a rendszerszintű korrupciót, illetve hogy a bű-
nözői csoportok elleni erőszakosabb fellépés vajon alkalmas lesz-e a szervezett 
bűnözés tényleges letörésére.

A liberalizációs agenda ugyanakkor várhatóan pozitív makroadatokat fog szál-
lítani a Bolsonaro-kormány első éveiben, hiszen a közkiadások visszafogásával, 
állami vállalatok részleges vagy teljes privatizálásával, indián rezervátumok vagy 
védett esőerdők bányászati koncesszióba adásával könnyen lehet jó eredményeket 
elérni, csak épp ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Itt fontos megemlíteni 

https://www.ft.com/content/40303dd4-dbb2-11e8-8f50-cbae5495d92b
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azt is, amit vélhetően a következő években részletes kutatások fognak felmérni és 
értelmezni: Bolsonaro szavazóbázisát részben az a vállalkozói középosztály adja, 
amely a munkáspárti szociális programok haszonélvezői fölött helyezkedik el a tár-
sadalmi hierarchiában, és amely így ellenérdekelt volt a Lula da Silva nevével 
fémjelzett „középosztály-bővítésben”, így például a Bolsa Família programban. 
A Bolsonaro által gyakorta hangoztatott „gazdasági szabadság” így alighanem oda 
fog vezetni közép- és hosszú távon, hogy a munkáspárti kormányok alatt közép-
osztályosodott rétegek visszacsúsznak a prekariátusba (és a módosabb, vállalkozói 
középosztálynak ez egyáltalán nem lesz ellenére).

Értelmezésem szerint ez a két fő trend fogja meghatározni Bolsonaro elnök-
ségének legalábbis az első éveit, továbbá a várható kisebb-nagyobb morális 
felháborodások, amelyeket az elnök vagy egyes kormánytagok rasszista, szexista, 
homofób stb. megnyilatkozásai váltanak ki a brazil ellenzéki közvéleményből. Ez 
utóbbiak – ahogy a kampány során kiderült – nem különösebben rendítik meg a 
Bolsonaróval szimpatizáló tábort. Az azonban, ha a korrupció- és bűnözésellenes, 
gazdaságélénkítő agenda nem jár sikerrel, alighanem az elnök népszerűségvesz-
tését hozza majd magával. Ha így lesz, akkor kérdéses, hogy a kampány idején 
jelentős szerepre tört evangéliumi keresztény egyházak hálózatai – beleértve a tu-
lajdonukban lévő médiát – mennyire tudják vagy akarják a család és a vallás körül 
forgó szimbolikus ügyek mentén ellensúlyozni ezt. De súlyos kérdés az is, hogy 
ha a baloldali ellenzék magára talál – akár a véglegesen Lula nélkül maradt Mun-
káspárt megújulása, akár az elnökválasztás első fordulójában a harmadik helyet 
elért Ciro Gomes nevével fémjelzett balközép megerősödése nyomán –, akkor a 
Bolsonaróhoz lojális katonatisztek vajon tiszteletben tartják-e a demokratikus al-
kotmányt, vagy felmerülhet-e tényleges fenyegetésként a jelenleg még elég távoli 
veszélynek tűnő katonai puccs.

Fontos szemügyre venni a nemzetállami szint alatt zajló folyamatokat is. Bra-
zília két nagy, jól elkülöníthető tömbre szakadt a választás második fordulójában. 
Az Északkelet (Nordeste) és Amazónia lakóinak többsége Haddadra, míg Dél-, 
Délkelet- és Közép-Brazília többsége Bolsonaróra szavazott. Az ország föderatív 
államszerkezete ugyanakkor számos egyéb párt jelöltjének biztosított pozíciót: ösz-
szesen 13 (!) különböző politikai szervezet büszkélkedhet azzal, hogy legalább egy 
szövetségi államban a jelöltje lett a kormányzó. A képviselőházban szintén rendkí-
vül tarka a kép: Bolsonaro pártja, a Szociálliberális Párt (Partido Social Liberal, PSL) 
mindössze 52 hellyel rendelkezik az 513-ból (a szenátusban pedig még kevesebbel: 
4-gyel a 81-ből). Regionális, tagállami és helyi szinteken tehát a fél kontinensnyi or-
szágban számos olyan politikai csoport maradt pozícióban, amely vagy Bolsonaro 
nyílt ellenfele, vagy pedig a lojalitása kérdéses – legalábbis hosszú távon.

Összefoglalva: Bolsonaro kormányzása rövid távon jó gazdasági mutatókat és 
a „rendrakás” érzetét keltő jogi és rendőri intézkedéseket hozhat, az előbbi azon-
ban nem lesz sokáig fenntartható (és hatalmas társadalmi és környezeti károkat 
fog okozni), míg az utóbbi nagy valószínűséggel jogsértésekbe, önbíráskodásba és 
parttalan erőszakba csap át. Mindeközben helyi szinten más pártok és érdekcso-
portok fordulhatnak a szövetségi kormány ellen, a nemzetközi színtéren pedig nem 
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valószínű, hogy Bolsonaro Brazíliája sok barátra számíthat (főleg, ha a hadsereg is 
tevőlegesen részt találna venni a politikai folyamatokban). Ijesztő perspektívák ezek 
Brazília és egész Latin-Amerika számára.

nagy SándoR gyula

A brazil elnökválasztás sok tanulságot hordoz a belpolitika, a gazdaságpoliti-
ka és a társadalompolitika kapcsán egyaránt. A következő rövid elemzésben 
azonban a tanulságok levonása helyett a brazil külpolitika lehetséges új irá-

nyait vázolom fel. Bolsonaro már a kampány során is csodálattal beszélt Trumpról, 
megválasztását követően pedig egyenesen a legszorosabb szövetségesének ajánl-
kozott fel. A brazil külpolitikának az amerikai geopolitikai és gazdasági érdekeknek 
való ilyen jellegű alárendelése a demokratikus jogállam visszaállítása óta példátlan 
lépés. A szándék komolyságának az első jele a brazil nagykövetség Jeruzsálembe 
történő áthelyezésének a bejelentése (a lépést az izraeli kormány is melegen üd-
vözölte). A másik közös pont a kínai nyomulásra adott bolsonarói válasz: „egyes 
országok vásárolhatnak Brazíliában, de magát Brazíliát nem vehetik meg.” Ez a 
nyilatkozat egyértelmű kiállás a Trump-féle Peking-ellenes kereskedelempolitika 
mellett. A gond csak az, hogy az exportált brazil áruk közel ötödét jelenleg Kína 
veszi meg, így e vásárlások elmaradása a Bolsonarót olyannyira támogató mező-
gazdasági és ipari lobbit keményen fogja érinteni.

A 2019. január 1-jén hivatalba lépő elnök a fentiek mellett a bolivári forrada-
lom zászlóvivői, Venezuela és Kuba elleni lépéseket is fontolgat. Először is ki akarja 
utasítani az országból az elmaradott brazil régiókban Lula elnöksége óta orvosi 
missziót végző kubai orvosokat (11.420 fő), amely programból Havannának éves 
szinten dollár százmilliós haszna keletkezik. Bolsonarónak nem tetszik, hogy a ku-
bai rezsim brazil pénzből finanszírozza magát, azonban arra nem ad választ, hogy 
a tízezer orvost hogyan kívánja pótolni egyik napról a másikra. Következő lépésként 
be akarja zárni a havannai brazil nagykövetséget.

Venezuela kapcsán az Európai Unió és az USA gazdasági szankcióihoz kíván 
csatlakozni, fellépve a Maduro-rezsimnek az emberi jogokat sértő, diktatórikus ma-
gatartása ellen. Ugyanakkor az egyre súlyosbodó menekültkérdés kezelésével is adós 
marad. A külpolitikai (külgazdasági) irányváltás azonban jót tehet a MERCOSUR (Déli 
Közös Piac) elnevezésű regionális gazdasági integrációnak, ahol a hozzá hasonlóan 
nyitott, piacbarát gazdaságpolitikát hirdető Mauricio Macri vezette Argentínával kép-
zelhető el a szorosabb együttműködés, netán az integráció elmélyítése.

Az utolsó nagy térség az „öreg kontinens”, de azzal kapcsolatban Bolsonaro 
egyelőre nem mondott se jót, se rosszat. A megválasztott elnök külpolitikai terve-
inek a megvalósítása a professzionális brazil külügyi apparátusra (Itamaraty) fog 
tartozni, amely habitusánál fogva nem szereti a nagy változásokat, így várhatóan a 
jelentős szimbolikus döntések kivitelezése is lassú és nehézkes lesz, a „napi ügy-
menetekben” pedig nem fog gyors változás bekövetkezni.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,paises-podem-comprar-no-brasil-mas-nao-comprar-o-brasil-diz-bolsonaro,70002587504

