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1. INDLEDNING 
 
1.1. De politiske og administrative strukturer 
 
Brasilien er i dag en føderal republik med 26 stater og et føderalt distrikt (KORT 1). 
Hovedstaden hedder Brasilia (2.384.000 indbyggere) (2006).  
 
Landet er et præsidentielt styre (siden 2003 har Luiz Inácio Lula da Silva fra Arbejderpartiet PT 
fungeret som landets præsident). Parlamentet er opdelt i et tokammersystem med et 
deputeretkammer (underhus) med 513 medlemmer (vælges for fire år ad gangen) og et senat 
(overhus) med 81 medlemmer (vælges for otte år ad gangen). Det næste valg afholdes i 2010. 
 
Siden det sidste valg i 2006 har 19 partier været repræsenteret i de to kamre, herunder navnlig 
PMDB (Den Brasilianske Demokratiske Bevægelse, socialdemokratisk, det største parti på 
nationalt plan med 93 medlemmer i deputeretkammeret og 19 medlemmer i senatet), 
Arbejderpartiet PT som nævnt ovenfor (venstrefløjsparti med 82 medlemmer i 
deputeretkammeret og 12 i senatet), demokraterne (DEM, konservativt parti med 57 medlemmer 
i deputeretkammeret og 17 medlemmer i senatet) og PSDB (Brasiliens Socialdemokratiske 
Parti, dannet efter splittelsen af PMDB, med 57 medlemmer i deputeretkammeret og 17 
senatorer). En yderliggående magtfuld pressionsgruppe, der støtter landbrugernes interesser, 
herunder navnlig de store jordbesidderes og agroindustriens interesser, har ligeledes sæde i 
deputeretkammeret. 
 
De enkelte stater har ligeledes deres egen regering og deres egen lovgivende myndighed, hvilket 
i høj grad vanskeliggør regeringens arbejde og tvinger den til konstant at søge politiske 
kompromiser. 
 

KORT 1: REGIONER OG STATER 
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1.2. Fysisk geografi: de økonomiske regioner 
 
Brasilien er med et areal på 8.547.400 km² og 189 mio. indbyggere (2007) det femtestørste land 
i verden både efter areal og befolkning. Brasilien er således det største og folkerigeste land i 
Latinamerika. Det enorme territorium og det store befolkningstal forklarer den lave 
gennemsnitlige befolkningstæthed (22 indbyggere pr. km²) og de store geografiske, 
klimamæssige og sociologiske kontraster. 
Statistisk skelnes der mellem fem store regioner opdelt i forskellige stater (TABEL 1): 
 
- Den sydlige region (KORT 1 - E), der grænser op til Atlanterhavet, Argentina, Uruguay og 
Paraguay. Regionen er opdelt i staterne Paraná (nr. 15), Santa Catarina (nr. 23) og Rio Grande 
do Sul (nr. 20). Den nordlige del af regionen er domineret af bjergområder, og den sydlige del 
er domineret af enorme sletter (pampas). Den sydlige del, der har et subtropisk eller tempereret 
klima som i visse regioner i EU og en fin jordkvalitet, er præget af et højt udviklingsniveau og 
en stærk europæisk indflydelse, og der er mange indvandrere fra Tyskland og Italien. De 
vigtigste afgrøder er soja, majs og hvede. Der er desuden en række vigtige industricentre i 
regionen i Rio Grande do Sul (petrokemi) og Paraná (biler). De største byer er Porto Alegre (1,5 
mio. indbyggere, hovedbyen i Rio Grande do Sul) og Curitiba (1,8 mio. indbyggere, hovedbyen 
i staten Paraná).  
 
- Den sydøstlige region (KORT 1 - D), der grænser op til Atlanterhavet, er opdelt i staterne 
Espírito Santo (nr. 7), Minas Gerais (nr. 12), Rio de Janeiro (nr. 18) og São Paulo (nr. 24). 
Det er langt den folkerigeste region (79,5 mio. indbyggere, hvilket svarer til 42,6 % af 
Brasiliens befolkning). Det er også den mest industrialiserede region i landet, og den tegner sig 
for over halvdelen af BNP til trods for den gradvise nedgang, der er sket siden 1985 til fordel for 
central-vest-regionen. På landbrugsområdet er de vigtigste afgrøder soja og korn som i syden, 
men herudover tillige citrusfrugter (i staten São Paulo) og en stor forarbejdningsindustri 
(koncentreret og frossen saft). Der er tre store byområder i denne region, der selv er centrum for 
de største storbyområder: Rio de Janeiro (6.136.000 indbyggere, den føderale hovedstad indtil 
1960, i dag hovedby i staten af samme navn og hjemsted for Petrobras, verdens førende selskab 
inden for offshore udvinding af olie), Belo Horizonte (2,4 mio. indbyggere, hovedby i staten 
Minas Gerais, der har en stor metal- og bilindustri), og São Paulo (11.017.000 indbyggere, 
hovedby i staten af samme navn, er det største center for fremstillingsindustrien og har den 
største befolkningstæthed i Brasilien). Campinas, São Paulos naboby, er desuden gradvis ved at 
specialisere sig i nye teknologier.  
 
- Den nordøstlige region (KORT 1 - B) er opdelt i ni stater: Alagoas (nr. 2), Bahia (nr. 5), 
Ceará (nr. 6), Maranhão (nr. 9), Pernambuco (nr. 16), Piauí (nr. 17), Rio Grande do Norte 
(nr. 19) og Sergipe (nr. 25). Regionen har historisk set været præget af dyrkningen af rørsukker, 
der, da den var på sit højeste, gav anledning til en omfattende handel med slaver fra Afrika, og 
som gjorde det muligt at bygge smukke byer i kolonistil som f.eks. Salvador de Bahía 
(2.714.000 indbyggere, det uafhængige Brasiliens første hovedstad indtil sammenlægningen 
med Rio de Janeiro med en stor petrokemisk industri, papirindustri og skoindustri, Recife 
(1.500.000 indbyggere), São Luís do Maranhão og Olinda. Selv om regionen er rig på 
naturressourcer (herunder olie), lider den under store sociale uligheder, der sammen med den 
cykliske tørke med nedbørsmængder på under 500 mm, der rammer det halvtørre bagland 
(sertão), får mange bønder uden jord til at strømme til de store metropoler og de nye 
landbrugsregioner i nord og central-vest. 
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TABEL 1: DE POLITISKE OG ADMINISTRATIVE STRUKTURER 

REGION OG STATENS 
NR., JF. KORT I 

STAT BEFOLKNING 

(2006) 

AREAL 

(km²) 

STATENS HOVEDBY 

SYD (E)  27.309.000 (14,6 %) 564.306  

15 PARANÁ 10.388.000 199.709 Curitiba 

23 SANTA CATARINA 5.958.000 95.443 Florianópolis 

20 RIO GRANDE DO SUL 10.963.000 269.154 Porto Alegre 

SYDØST (D)  79.561.000 (42,6 %) 927.287  

7 ESPIRITO SANTO 3.453.000 46.184 Vitória 

12 MINAS GERAIS 19.479.000 588.384 Belo Horizonte 

18 RIO DE JANEIRO 15.562.000 43.910 Río de Janeiro 

24 SAO PAULO 41.056.000 248.809 Sao Paulo 

NORDØST (B)  51.609.000 (27,6 %) 1.604.711  

2 ALAGOAS 3.051.000 27.933 Maceió 

5 BAHIA 13.950.000 567.295 Salvador 

6 CEARÁ 8.217.000 146.348 Fortaleza 

9 MARANHAO 6.185.000 333.366 Sao Luis 

14 PARAÍBA 3.623.000 56.585 Joao Pessoa 

16 PERNAMBUCO 8.503.000 98.938 Recife 

17 PIAUÍ 3.321.000 252.378 Teresina 

19 RIO GRANDE DO NORTE 3.044.000 99.818 Natal 

25 SERGIPE 2.001.000 22.050 Aracaju 

CENTRAL-VEST (C)  13.270.000 (7,1 %) 1.612.077  

10 MATO GROSSO 2.857.000 906.807 Cuiabá 

11 MATO GROSSO DO SUL 2.298.000 358.159 Campo Grande 

8 GOIÁS 5.731.000 341.289 Goiânia 

27 DISTRITO FEDERAL 2.384.000 5.822 Brasilia 

NORD (A)  15.022.000 (8,0 %) 3.869.638  

1 ACRE 687.000 153.150 Río Branco 

3 AMAPÁ 616.000 143.454 Macapá 

4 AMAZONAS 3.312.000 1.577.820 Manaus 

13 PARÁ 7.110.000 1.253.164 Belém 

21 RONDONIA 1.562.000 238.513 Porto Velho 

22 RORAIMA 403.000 225.116 Boa Vista 

26 TOCANTINS 1.332.000 278.421 Palmas 
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- Central-vest-regionen (KORT 1 - C) er opdelt i staterne Mato Grosso (nr. 10), Mato Grosso 
do Sul (nr. 11), Goias (nr. 8) og Det føderale distrikt (nr. 27) og er en meget stor region med en 
meget lav befolkningstæthed, hvilket er baggrunden for, at man i 1960 valgte at placere den nye 
hovedstad, Brasilia, i denne region. Den vigtigste stat er Mato Grosso. Staten har meget store 
jordområder, der i øjeblikket skaber grundlag for en hurtig landbrugsudvikling (sukker, soja, 
bomuld, kvæg, fjerkræ osv.), og her finder man de mest moderne strukturer, små bedrifter og 
subsistenslandbrug side om side. Den økonomiske udvikling er således størst i staterne i central-
vest. 
 
- Den nordlige region (KORT 1 - A), der grænser op til Bolivia, Peru, Colombia, Venezuela og 
Guyana, er opdelt i staterne Acre (nr. 1), Amapá (nr. 3), Amazonas (nr. 4), Pará (nr. 13), 
Rondônia (nr. 21), Roraima (nr. 22) og Tocantins (nr. 26). Med et areal på 3,8 mio. km² er det 
den største region i Brasilien. Denne region er hovedsagelig dækket af tropeskov, næsten helt 
affolket, og der er generelt tale om små landbrug eller subsistenslandbrug. De to største byer, 
der ligger langs Amazonefloden, er Manaus (1,4 mio. indbyggere, hovedby i staten Amazonas) 
og Belém (hovedby i staten Pará og et vigtigt mineområde og center for aluminiumsproduktion). 
Amazonlandet, den største tropiske fugtige skov i verden, hvoraf 65,7 % af arealet er beliggende 
på brasiliansk territorium, lider under en voldsom skovrydning, der primært skyldes minedrift, 
skovbrug og bygningen af infrastruktur. Gennem de sidste 30 år i det 20. århundrede mistede 
denne skov næsten en syvendedel af sine skovområder (1). I visse år var skovrydningen særlig 
kraftig, f.eks. i 1995 (afskovning af 29.059 km²) og i 2004 (27.429 km²). Selv om 
skovrydningen er blevet reduceret på det seneste ((10.010 km² i 2007), er problemet der stadig, 
og det er langt fra under kontrol(2). 
 
1.3. Demografi: racemæssig mangfoldighed, skæv geografisk fordeling og befolkningsaldring 
 
Efter opdagelsen af landet og den portugisiske kolonisering, der blev indledt i begyndelsen af 
det 16. århundrede, har den amerikansk-indianske befolkning gradvis veget pladsen for de 
mange tilstrømmende indvandrere fra Europa (navnlig italienere, tyskere, spaniere og polakker 
ud over portugiserne). Efter etableringen af store plantager på nordkysten (maniok, tobak og 
navnlig sukkerrør), hvor der blev gjort brug af slaver, ankom der ligeledes et stort antal 
afrikanere fra begyndelsen af det 17. århundrede. Derudover er der et stort asiatisk mindretal 
(navnlig japansk, koreansk og syrisk-libanesisk, der i dag navnlig er koncentreret i São Paulo). 
Den amerikansk-indiske befolkningsgruppe udgør i dag næsten 750.000, et tal der, selv om det 
kan forekomme forholdsvis beskedent, dækker over en klar udvikling, idet den oprindelige 
befolkning kun udgjorde 100.000 i 1970'erne. 
 
Det brasilianske samfund er således i dag præget af racemæssig mangfoldighed. Med hensyn til 
etnisk oprindelse anslås det, at 49 % af befolkningen stammer fra Europa (91,3 mio.), næsten 35 
% er halvindianere (65,3 mio.), 6 % stammer fra Afrika (10,5 mio.) og de asiatisk-orientalske, 

                                                 
1  Ved skovhugst og skovbrande udledes det kulstof, der er i planterne, hvilket bidrager til den globale emission af 

drivhusgasser med 20 %. 75 % af Brasiliens udledning kan således tilskrives tabet af skovområder. Brasilien er 
den fjerdestørste udleder af forurenende stoffer i verden. 

2  På topmødet på Bali ultimo 2007 blev det besluttet at etablere en fond til bekæmpelse af skovrydning i de tropiske 
skove, planetens egentlige lunger, der primært findes i Brasilien, Congo og Indonesien i nævnte rækkefølge. 
Denne fond, der forvaltes af Verdensbanken, vil i starten råde over 111 mio. euro, der er blevet indskudt af en 
række industrilande. Parallelt hermed og med samme formål har den brasilianske regering netop meddelt, at der er 
blevet etableret en anden fond (med et budget på 104 mio. euro), der forvaltes af den nationale udviklingsbank, og 
som modtager bidrag udefra. Det brasilianske parlament drøfter imidlertid i øjeblikket også to lovforslag om 
reduktion af Amazonlandets "legale" territorium, hvilket vil gøre det muligt at fjerne administrative hindringer for 
en udnyttelse af områdets ressourcer. 
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arabiske eller indfødte befolkningsgrupper udgør 0,5 %. 
 
84 % af de 189 mio. brasilianere (TABEL 2 - IV) bor i byerne. Denne andel stiger konstant, og i 
dag er der allerede 14 byer med over en mio. indbyggere. En fjerdedel af befolkningen bor i fem 
storbyområder. São Paulo (med over 20 mio. indbyggere, den tredjestørste megalopolis i verden 
efter Tokyo og Mexico); Rio de Janeiro (med 12 mio. indbyggere), Belo Horizonte (med ca. 5,6 
mio. indbyggere), Porto Alegre (med over 4 mio. indbyggere), og Recife (med knap 4 mio. 
indbyggere). De traditionelle migrationsstrømme fra syd mod de nye landbrugsområder i nord 
(Amazonas, Pará) og central-vest (Mato Grosso) er aftaget siden 1990'erne. Udvandringen fra 
nordøst til disse regioner fortsætter imidlertid. 
 
På trods af de stærkt stigende sundhedsudgifter gennem de seneste år (7,5 % af BNP i 2000 og 
8,8 % i 2004), dvs. over det latinamerikanske gennemsnit, er børnedødeligheden fortsat meget 
høj (28 pr. 1.000), og således højere end i de andre store økonomier i regionen som f.eks. Chile 
(8 ‰), Argentina (14 ‰), Venezuela (18 ‰) og Mexico (22 ‰). Ifølge WHO (2005) er den 
forventede levetid i Brasilien 71,1 år og således lavere end i en række andre latinamerikanske 
lande som f.eks. Chile (77,5), Cuba (77,2), Uruguay (75,2) og Argentina (75,0). Det skal 
understreges, at der er en meget stor forskel på den forventede levetid for mænd (68) og kvinder 
(75). Dette skyldes især den forskellige dødelighed for aldersgruppen under 60 år som følge af 
den store kriminalitet i byerne (over 20.000 mord i 2006), der især berører den mandlige del af 
befolkningen.  
 
Befolkningstilvæksten aftager i takt med urbaniseringsprocessens udvikling. Væksten lå på 2,2 
% i 1980'erne og har stabiliseret sig på omkring 1,4 % i perioden 1990-2006. Den procentvise 
andel af befolkningen på under 14 år er ligeledes faldet siden 1991. Dette fænomen resulterer 
således i en langsom, men stigende befolkningsaldring. På trods heraf anslås det, at der vil være 
219 mio. indbyggere i Brasilien i 2020, og at befolkningstilvæksten vil være faldet til 0,7 %.  
 
2. DEN BRASILIANSKE ØKONOMI: FAKTA  
 
2.1. Den generelle økonomiske struktur: omfattende eksport af landbrugsvarer, industriel 
diversificering og servicesektorens gradvise vækst 
 
Brasilien fremviser stadig en lang række af de strukturelle indikatorer, man finder i 
udviklingslandene. Man behøver blot at henvise til den ulige indkomstfordeling eller den meget 
store fattigdom, primært i landdistrikterne. Hver femte indbygger lever for under 2 amerikanske 
dollars pr. dag, og ifølge OECD lever en tredjedel af befolkningen stadig under 
fattigdomsgrænsen, og procentsatsen er langt højere i landdistrikterne (61 %) end i byområderne 
(25 %). 
 
Med et BNP på omkring 1.000 mia. amerikanske dollars (TABEL 2 - 1) er Brasilien imidlertid 
samtidig statistisk set den niendestørste økonomi i verden. Med et BNP pr. indbygger på lidt 
over 9.000 amerikanske dollars (TABEL 2 - v) er Brasilien en af de "store vækstøkonomier". 
Med en vækst på 2,3 % i 2005 og på 3,7 % i 2006 er landet imidlertid langt fra at nå op på 
vækstraterne i de øvrige vækstøkonomier (f.eks. Kina, der havde en vækstrate på 10,2 % i 2005, 
eller Indien, der havde en vækstrate på 8,5 %). Prognoserne for den økonomiske vækst i 2008 
og 2009 (TABEL 2 - II) ligger fortsat langt under vækstraterne hos de største globale 
konkurrenter, selv om de er klart højere (4-4,5 %). 
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Brasilien adskiller sig desuden fra disse nye industrialiserede lande ved sin eksport af 
landbrugsfødevarer. Mens Kina er nettoimportør af landbrugsfødevarer (3), og Indien har en 
svagt positiv handelsbalance for landbrugsfødevarer (4), er Brasilien gradvis ved at blive en 
vigtig eksportør af landbrugsfødevarer med et overskud på handelen med landbrugsfødevarer på 
28.396 mio. amerikanske dollars i 2005 og en eksport af landbrugsfødevarer på 27,7 % af den 
samlede eksport (TABEL 3 - XII). 
 

TABEL 2: BRASILIENS VIGTIGSTE MAKROØKONOMISKE INDIKATORER 

OG DEN FORVENTEDE UDVIKLING (2006/2009) 
 2006 2007 2008 2009 
I. Nominelt BNP 
(i mia. USD) 

1.072,1 (a) 1.289,7 (p) 1.432,0 (p) 1.429,7 (p) 

II. Den reale BNP-vækst 
(i %) 

3,7 % (a) 5,1 % (p) 4,5 % (p) 4,1 % (p) 

III. BNP-vækst pr. sektor 
 
Landbrug 
Industri 
Tjenesteydelser 

 
 

4,1 % (a) 
2,8 % (a) 
3,7 % (a) 

K. 1 / K. 2/ K. 3 
 

3,7 %/1,1 %/9,2 % 
3,2 %/6,9 %/5,0 % 
4,7 %/4,7 %/4,8 % 

 
 

4,0 % (p) 
4,4 % (p) 
4,6 % (p) 

 
 

3,0 % (p) 
3,8 % (p) 
4,3 % (p) 

IV. Befolkning 
(pr. 1 000 indbyggere) 

186,8 (a) 189,3 (p) 191,9 (p) 194,4 (p) 

V. BNP pr. indbygger 
(i USD i KKP (PPP) 

9.193 (p) 9.770 (p) 10.285 (p) 10.853 (p) 

VI. Gennemsnitlig årlig inflation 
(i %) (forbrugerpriser) 

4,2 % (a) 3,6 % (a) 4,5 % (p) 4,1 % (p) 

VII. Eksport af varer 
(FOB i mia. USD) 

+137,8 (a) +160,9 (a) +180,2 (p) +194,0 (p) 

VIII. Import af varer 
(FOB i mia. USD) 

-91,3 (a) -120,9 (a) -145,6 (p) -163,0 (p) 

IX. Handelsbalancen 
(Eksport-import) 
(FOB i mia. USD)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Løbende poster 
(i % af BNP) 

1,3 % (a) 0,3 % (a) -0,1 % (p) -0,3 % (p) 

XI. Valutakurs (real/euro) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Aktuelle data 
(p): Prognoser fra The Economist Intelligence Unit. 
2007: K. 1: Første kvartal, K.2. Andet kvartal, K.3. Tredje kvartal. 
KKP: Købekraftsparitet (Purchasing Power Parity - PPP) 
 
Kilde: The Economist Intelligence Unit (2008): "Brazil. Country Report", januar 2008; (2007) "Brazil. Country Profile 2007".  
 
Brasiliens status som dominerende aktør på landbrugsområdet og landets stærke position på en række 
produktmarkeder (5) betyder på den anden side imidlertid ikke, at den brasilianske økonomi er en 
egentlig landbrugsøkonomi. Primærsektor udgør rent faktisk kun 10 % af BNP (TABEL 3 - II). 
 
På dette område råder Brasilien også over en meget stor og diversificeret industriel base omkring São 

                                                 
3  Med en saldo på -1.464 mio. amerikanske dollars i 2005 og en eksport af landbrugsfødevarer på blot 3,6 % af den 

samlede eksport.  
4  Med en saldo på -5.374 mio. amerikanske dollars i 2005 og en eksport af landbrugsfødevarer på blot 10,4 % af 

den samlede eksport. 
5  Brasilien er verdens største kaffeproducent, verdens største producent af sukkerrør og bioethanol, verdens største 

frugtproducent, verdens næststørste sojaproducent, verdens næststørste producent af oksekød, verdens 
tredjestørste producent af fjerkrækød, verdens tredjestørste majsproducent, verdens fjerdestørste 
svinekødsproducent, verdens femtestørste bomuldsproducent osv. For nærmere oplysninger se afsnit 3.2 og 3.3 og 
produktionstallene i TABEL 3.  
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Paulo, Rio de Janeiro og Minas Gerais (den sydøstlige region), der i gennemsnit tegner sig for 
26-27 % af BNP. Som følge af Brasiliens industrielle specialisering er landet i dag en stor 
eksportør af biler, mobiltelefoner og fly (virksomheden Embraer er verdens største producent af 
kort- og mellemdistancefly).  
 
I dag finder man imidlertid den største vækst i servicesektoren (TABEL 2 - III). Denne sektor 
tegner sig i dag for næsten 64 % af BNP. I lighed med forarbejdningsindustrien er den centreret 
omkring de store metropoler i sydøst. Henset til deres vækstrater er de vigtigste sektorer den 
finansielle sektor, it-sektoren og kommunikationssektoren.  
 
I lighed med denne diversificerede økonomi er den brasilianske udenrigshandel også meget 
diversificeret. Latinamerika er Brasiliens største handelspartner og tegner sig for 27 % af den 
samlede handel, hvilket giver Brasilien mulighed for at spille sin rolle som regionens 
økonomiske og politiske leder med stadig større kraft og være den vigtigste drivkraft for den 
sydamerikanske integration som leder af Mercosur. Den næststørste handelspartner er Den 
Europæiske Union, der tegner sig for 24 % af handelen, og den tredjestørste er USA, der tegner 
sig for 15 % af den samlede handel. 
 
2.2. Nye økonomiske politikker i en globaliseret verden 
 
Den brasilianske økonomi har traditionelt set altid været relativt lukket, hvilket især var tilfældet 
i den langvarige periode, hvor man gjorde brug af den importsubstituerende 
industrialiseringsstrategi (Import-substituting Industrialisation - ISI), der var baseret på 
beskyttelse af det nationale marked og offentlig støtte til investeringer i højteknologiske 
sektorer. Efter mere end tre årtier blev Brasilien tvunget til at opgive denne strategi ved 
udgangen af 1980'erne på grund de alvorlige makroøkonomiske skævheder (offentligt 
underskud, udlandsgæld, hyperinflation osv.), som denne strategi medførte. De brasilianske 
myndigheder har siden da satset på en gradvis liberalisering af handelen, økonomisk og 
monetær stabilisering og sanering af de offentlige finanser.  
 
Den efterfølgende afskaffelse af de ikketoldmæssige barrierer, nedsættelsen af toldsatserne og 
"Plan Real" fra 1994 (der knyttede den brasilianske valuta til den amerikanske dollar) har gjort 
det muligt at nedbringe inflationen kraftigt, at modernisere industrien og herudover at styrke 
landbrugets og kvægbrugets økonomiske og handelsmæssige stilling. Disse foranstaltninger har 
imidlertid afsløret de strukturelle svagheder i disse sektorer, der er meget arbejdskraftintensive 
(tekstiler, sko osv.), hvilket gør dem sårbare over for international konkurrence. Det er også 
blevet klart, at det er nødvendigt at imødegå den stigende globalisering af markederne gennem 
nye dereguleringstiltag og foranstaltninger, der sikrer adgang for udenlandsk kapitel, 
foranstaltninger til omstrukturering af den offentlige sektor og reformer af skattesystemet og det 
sociale sikringssystem.  
 
De utilstrækkelige strukturreformer, som de brasilianske myndigheder har gennemført, og 
overvurderingen af valutakursen og den indenlandske efterspørgsel har rent faktisk medført en 
hurtig forværring af den eksterne balance og forværret budgetbalancen. Den finansielle krise i 
Asien og Rusland i 1997/98 har kun forværret situationen. Som følge heraf besluttede Brasilien i 
1999 at lade den brasilianske valuta, realen, flyde, men den efterfølgende devaluering af den 
brasilianske valuta har blot forøget udlandsgælden, der var knyttet til valutakursen. Dette var 
baggrunden for den aftale, der blev indgået med Den Internationale Valutafond (IMF) i 1999 
specifikt med henblik på at stabilisere gælden, der siden 1970'erne, hvor militærdiktaturet 
fremskaffede kapital på de internationale markeder til finansiering af sine gigantiske 



Landbruget i Brasilien 

PE 397.242 8

investeringsprojekter, havde været en alvorlig hæmsko for landets udvikling. Den efterfølgende 
opstramning af de offentlige udgifter (inden for rammerne af "loven om budgetansvarlighed") 
og en svag økonomisk vækst er den egentlige baggrund for de politiske ændringer, der blev 
indført i forbindelse med præsidentvalget i 2003. 
 
Den nye præsident, Lula da Silva, der på daværende tidspunkt var den ubestridte leder af 
venstrekoalitionen, der bragte ham til magten, lancerede et program med fokus på 
fattigdomsbekæmpelse og indkomstomfordeling. Han har imidlertid samtidig nøje overholdt 
grundlæggende makroøkonomiske ortodokse principper (budgetdisciplin, flydende valutakurs, 
kontrol med inflationen osv.) på trods af kritikken fra en række tilhængere. De nødvendige 
budgetjusteringer medførte i første omgang en begrænsning af de offentlige investeringer, der 
tvang regeringen til at nedjustere sine oprindelige målsætninger og sociale programmer. Den 
fortsatte vækst (6), den gradvise reduktion af inflationen (7) og arbejdsløsheden (8) og saneringen 
af de offentlige udgifter (9) har imidlertid efterhånden givet den nuværende regering mulighed 
for at følge op på sine valgløfter. 
 
På det sociale område bør følgende to foranstaltninger fremdrages. Programmet "familietilskud", 
et program, hvorigennem der ydes et månedligt tilskud til de fattigste familier, der kan 
dokumentere, at børnene går i skole og til lægeundersøgelser, og en gradvis forhøjelse af 
mindstelønnen. I 2007 vedtog man desuden et "program for øget vækst" med henblik på at 
fremme den økonomiske udvikling, navnlig gennem offentlige investeringer.  
På trods af de reformer, der er blevet gennemført gennem de senere år, og de lovende resultater, 
der er blevet skabt, er der under alle omstændigheder stadig lang vej igen. Det utilstrækkelige 
pensionssystem, de meget høje låneomkostninger, stive administrative procedurer, vedvarende 
strukturproblemer (10), store sociale uligheder og/eller vedvarende stor fattigdom er uafklarede 
strukturelle problemer, der er til hinder for investeringer, udviklingen af industripotentialet og i 
sidste ende Brasiliens udvikling. 
 
2.3. Agroindustriens (kontroversielle) rolle i den brasilianske udvikling 
 
Som følge af den gradvise liberalisering af handelen siden begyndelse af 1990'erne er importen 
af varer og tjenester steget fra 7 % af BNP i 1990 til 11,7 % i 2000. Denne udvikling har fortsat 
siden, forstærket af den indenlandske efterspørgsel, og ifølge de seneste prognoser vil den ligge 
på 11,4 % i 2009 (TABEL 2 - VIII).  
 
Handelsbalancen for landbrugsfødevarer, der ser lovende ud, og som er blevet klart forbedret 
(TABEL 3 - XII), er af afgørende betydning for en afbalanceret og bæredygtig udvikling af den 
brasilianske økonomi. Som allerede nævnt (2.1) er væksten i Brasilien gennem de seneste år 
(2,5 % i perioden 1995-2004) meget langt fra at nå op på vækstraterne i de øvrige store 
vækstøkonomier, og paradoksalt nok er væksten lavere end den gennemsnitlige vækst gennem 
de 30 år, hvor Brasilien gjorde brug af den importsubstituerende industrialiseringsstrategi (ISI) 

                                                 
6  4,1 % i gennemsnit for perioden 2004–2006 (2004: 5,7 %; 2005: 3,1 %; 2006: 3,7 %) (Kilde: The Economist 

Intelligence Unit, 2008). 
7  Den gennemsnitlige årlige stigning i forbrugerpriserne faldt fra 14,7 % i 2003 til 4,2 % i 2006 (Kilde: The 

Economist Intelligence Unit, 2008). 
8  Fra 12,3 % i 2003 til 10 % i 2006 (Kilde: The Economist Intelligence Unit, 2008). 
9  Underskuddet på de offentlige finanser faldt fra -4,65 % af BNP i 2003 til -3,01 % i 2006. Samtidig faldt 

gælden fra 59.064 mio. amerikanske dollars i 2003 til 35.326 mio. i 2006. (Kilde: The Economist Intelligence 
Unit, 2008). 

10  Til illustration kan det nævnes, at kun 10 % af vejene er asfalteret, mod 29 % i Argentina, hvilket helt klart 
forøger transportomkostningerne, hvis der ikke investeres i jernbaner og vandveje med et stort vækstpotentiale.  
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(7,3 %). 
 
Kort sagt har landbruget tilsyneladende ikke i tilstrækkelig grad været den drivkraft, der kunne 
sikre en udnyttelse af globaliseringens kommercielle muligheder, selv om landbrugets vækstrate 
er dobbelt så stor som den samlede økonomi (4,5 % i gennemsnit i perioden 1995-2004). Man 
kan til en vis grad sige, at det brasilianske landbrug har været offer for sin egen succes. Den 
store eksport af "commodities", og de høje renter på udenlandsk kapital har ofte resulteret i en 
opskrivning af den brasilianske valuta, realen. Når de internationale råvarepriser samtidig 
svinger kraftigt, bliver svingende valutakurser og indkomstkrise i landbruget tilbagevendende 
fænomener. Det var netop det, der skete i 2005 (TABEL 3 - IV et V), hvor faldende globale 
priser på landbrugsbasisprodukter, stigende produktionsfaktoromkostninger (brændstoffer) og 
opskrivningen af kursen førte til en helt typisk "sakseeffekt". 
 
Denne risiko kan imidlertid mindskes fremover, hvis den fase, der blev indledt i 2006/2007 med 
høje og understøttede priser på landbrugsbasisprodukter, styrkes. Hvis dette sker, vil Brasilien i 
lighed med andre nye nettoeksportører af landbrugsfødevarer (f.eks. Argentina, Ukraine og 
Sydafrika) gennem agroindustrien få mulighed for at styrke sin udvikling takket være denne 
"grønne olie". 
 
Det skal bemærkes, at som industri udgør "agroindustrien", en økonomisk enhed, der omfatter 
landbrugsvarer og forarbejdede landbrugsvarer, sukker og alkohol, papir og cellulose, 
lædervarer og tømmerprodukter, i dag ikke mindre end 34 % af det brasilianske BNP (11), 
hvilket næsten ville firedoble den egentlige landbrugssektors bidrag til BNP (TABEL 3 - II). 
Denne sektor tegner sig samtidig for 37 % af arbejdspladserne i Brasilien, for 43 % af eksporten 
og endelig for 86 % af landets samlede handelsoverskud. 
 
3. BRASILIANSK LANDBRUG: EN FØRENDE SEKTOR PÅ 
VERDENSPLAN 
 
3.1. Fakta 
 
Brasiliens potentielle landbrugsareal er på 264 millioner ha, hvilket kun overgås af Kina, 
Australien og USA. I dag består tre fjerdedele af området imidlertid af permanente 
græsningsarealer og kun en fjerdedel udgøres af landbrugsarealer eller anvendes til udsæd 
(62 millioner ha i 2004) (TABEL 3 - I). I den forbindelse fastholder det brasilianske ministerium 
for landbrug, opdræt og forsyning ("Ministério da Agricultura, Pecuària e Abastecimiento") sit 
mål om at omdanne 30 millioner ha græsningsareal til landbrugsområde inden for 15 år (et 
område svarende til 16 % af landbrugsarealet i EU-27). Ministeriet udtaler, at målet skal nås 
gennem teknologisk udvikling, uden at skade regnskoven eller reducere opdrættet af kød- og 
malkekvæg. 

                                                 
11  Tal fra den brasilianske agroindustrielle forening, ABAG. 
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TABEL 3. LANDBRUGSØKONOMISKE NØGLETAL FOR BRASILIEN 

(Sammenligning af årene 1995, 2003, 2004 og 2005)  
 1995 2003 2004 2005 

I. Tilsåede arealer i alt 
(mio. ha) 

51,1 57,7 62,0 f.i. 

II. Landbrugets andel af BNP (i %) 9 % 9,9 % 10,1 % 8,4 % 
III. Beskæftigelsen i landbruget i forhold til den 
samlede beskæftigelse (i %) 

26,1 % 18,9 % f.i. f.i. 

IV. Prisindeks for rå- og hjælpestoffer til landbruget 
(input)  
(i % i forhold til det foregående år) 
 
Prisindeks for landbrugsproduktionen 
(i % i forhold til det foregående år) 
 
Prisindeks for fødevarer 
(i % i forhold til det foregående år) 

78,6 % 
 
 

49 % 
 
 

8,0 % 

29,0 % 
 
 

32 % 
 
 

7,0 % 

10,0 % 
 
 

5,0 % 
 
 

4,0 % 

6,4 % 
 
 

-3,0 % 
 
 

2,0 % 

V. Samlet landbrugsproduktion, brutto 
(i % i forhold til det foregående år) 
 
Vegetabilsk produktion 
(i % i forhold til det foregående år) 
 
Animalsk produktion 
(i % i forhold til det foregående år) 

5,5 % 
 
 

2,6 % 
 
 

9,5 % 

7,5 % 
 
 

9,7 % 
 
 

4,8 % 

5,0 % 
 
 

3,8 % 
 
 

6,5 % 

-0,3 % 
 
 

-0,6 % 
 
 

0,0 % 

VI. Samlet kornproduktion 
(1.000 t) 
 
Samlet majsproduktion 
(1.000 t) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724 
 
 

34 860 

VII. Samlet sojaproduktion 
(1.000 t) 

25 683 52 018 49 793 52 700 

VIII. Samlet sukkerrørsproduktion 
(1.000 t) 

303 699 389 849 416 256 420 121 

IX. Samlet frugtproduktion 
(1.000 t) 
 
Samlet appelsinproduktion 
(1.000 t) 

33 884 
 

 
19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788 
 
 

17 805 

X. Samlet kødproduktion 
(1.000 t - slagtevægt) 
 
Oksekødsproduktion 
(1.000 t - slagtevægt) 
 
Svinekødsproduktion 
(1.000 t - slagtevægt) 

12 808 
 
 

5 529 
 
 

1 430 

18 388 
 
 

7 569 
 
 

2 698 

19 919 
 
 

8 674 
 
 

2 679 

19 919 
 
 

9 167 
 
 

2 940 

XI. Mælkeproduktion 
(mio. t) 

16,99 23,32 23,32 23,32 

XII. Handelsbalancen for landbrugsfødevarer (mio. 
USD) 
 
Eksport af landbrugsfødevarer (mio. USD)  
Eksport af landbrugsfødevarer i forhold til den 
samlede eksport (i %) 
 
Import af landbrugsfødevarer i forhold til den 
samlede import (i %) 

6 714 
 
 

13 799 
29,7 % 

 
 

13,2 % 

17 673 
 
 

21 718 
29,7 % 

 
 

8,0 % 

24 565 
 
 

28 363 
29,9 % 

 
 

5,8 % 

28 396 
 
 

32 201 
27,7 % 

 
 

5,0 % 

f.i.: foreligger ikke 
Kilde: OECD (2007): "Agricultural Policies in non OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2007" (http://dx.doi.org). 
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Landbrug og kvægbrug udgør i dag 8,4 % af Brasiliens BNP (TABEL 3 - II). Selv om der er tale 
om en væsentlig og også stabil andel i forhold til andre store vækstøkonomier (12), afspejler den 
imidlertid ikke landbrugssektorens reelle betydning for udviklingen i Brasilien. 
 
Dels står sektoren for knap 19 % af landets officielle beskæftigelse (TABEL 3 - III). Det viser 
samtidig en lav produktivitet samlet set og forklarer det gradvise produktivitetsfald siden midten 
af 1990'erne. Trods den hurtige udvikling inden for fremstillings- og servicesektorerne udgør 
eksporten af landbrugsfødevarer fortsat den væsentligste del af udenrigshandelen, nemlig 
27,7 % af den samlede eksport (TABEL 3 - XII).  
 
Dels må man ikke glemme den vigtige rolle, som landbruget spiller for den socioøkonomiske 
balance og planlægningen af et så omfattende område, der geografisk og klimatisk er meget 
forskelligartet. Det faktum, at Brasilien har en forarbejdningsindustri, som er bredt ud over hele 
territoriet og befinder sig tæt ved de dyrkede marker og landbrugsbedrifter, gør landet i stand til 
at opnå synergier og skabe en høj merværdi af sin basisproduktion. Enårige afgrøder som soja, 
majs, maniok, bomuld og sukkerrør udgør i dag 80 % af de tilsåede arealer og vidner dagligt om 
en stor dynamik og en stor tilpasningsevne i forhold til markederne for forbrug og opdræt. 
Produktionen af vedplanter (kaffe, kakao og citrusfrugter) udgør kun 9 % af arealet. 
 
Endelig skal den vigtige strukturelle dualitet, som ligeledes udspringer af heterogeniteten i 
Brasiliens landbrug, understreges. Ifølge den seneste opgørelse er der ca. 5 millioner landbrug i 
landet, hvoraf 85 % betragtes som familiebrug og i gennemsnit er på 26 ha (svarende til 
gennemsnittet i Europa) og står for 38 % af den samlede landbrugsproduktion. Resten er 
såkaldte kapitalistiske landbrug, som dækker 70 % af området og har en gennemsnitsstørrelse på 
430 ha. De sidste tal skjuler imidlertid de nyeste tendenser. Ved at udnytte den kraftige vækst i 
landbruget i den midtvestlige region, hvor jordpriserne er uhyre lave, vinder store brug på over 
1.000 ha i stigende grad frem, hvilket har medført, at blot 1 % af landbrugene i dag tegner sig 
for 46 % af landbrugsarealet. Samtidig udgør de selv samme store landbrugsvirksomheder 
spydspidsen af de vigtigste sektorer i Brasiliens agroindustri. 
 
3.2. Produktionsstrukturer (I): de vigtigste vegetabilske sektorer 
 
Selv om landbrugets samlede procentdel af BNP som nævnt tidligere er forblevet stabil i de 
seneste ti år (se fodnote (12)), har produktionsstrukturen ændret sig betydeligt som følge af 
dereguleringer og liberaliseringer, som er indført efter den gradvist større åbning og 
globaliseringen af de internationale markeder. 
 
- a) Soja. 
 
Den største forandring har fundet sted i delsektoren soja, som er gået fra 13 millioner ha tilsåede 
arealer i 1999 til 20 millioner i 2007. Sojamarkerne findes hovedsageligt i delstaterne Mato 
Grosso, Paraná og Rio Grande do Sul. Den samlede produktion, som i 2005 lå på 52,7 millioner 
t (TABEL 3 - VII), steg til 58,1 millioner t i 2007 og gjorde dermed Brasilien til verdens 
næststørste sojaproducerende land efter USA. Fremgangen skyldes i høj grad indførslen af en 
flydende valutakurs og devalueringen af realen i 1999 (2.2), som har givet anledning til en 

                                                 
12  Den brasilianske landbrugsproduktion har siden midten af 1990'erne fast udgjort 8-10 % af BNP (afhængig af 

produktionsåret), mens den primære sektors økonomiske bidrag til BNP i andre lande under industrialisering 
som Kina og Indien gradvist falder, om end bidraget fortsat er anseeligt. Det kinesiske landbrug, som i 1995 
tegnede sig for 20,8 % af BNP, udgjorde i 2005 kun 12,5 %. Med hensyn til Indien bidrog landets 
landbrugssektor i 1995 med 25,9 % af BNP, en andel, som er faldet til 18,6 %. 
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kraftig stigning i priserne på hjemmemarkedet. Desuden skal der tages højde for forbedringen af 
udbyttet (som i dag svarer til udbyttet i USA) og til eksplosionen i antallet af sojabaserede 
produkter (fra foderstoffer til sojamælk og sojaolie). 
 
Omtrent halvdelen af afgrøderne er transgene. For at undgå de handelsrestriktioner, som EU har 
pålagt genetisk modificerede afgrøder, specialiserer regionerne (eller delstaterne) sig i forhold til 
eksportdestinationen. 
 
Med en årlig produktion på 37 millioner t til en værdi af godt 9 millioner USD (TABEL 4 - II) 
er Brasilien verdens næststørste eksportør af soja og tegner sig for en tredjedel af det 
internationale marked. Landets største aftagere er EU (17 millioner t) og Kina (8,5 millioner t). 
Både OECD og FAPRI anslår, at sojaarealet i løbet af det næste årti vil forøges med yderligere 
10 millioner ha, hvilket vil gøre Brasilien til verdens største sojaproducerende land med en 
international markedsandel på omkring 45 %.  
 
Der skal imidlertid tages højde for den kraftige vækst inden for brasiliansk dyreopdræt og 
navnlig fjerkræavl, som allerede i dag forbruger 2/3 af den indenlandske produktion. Desuden er 
der i 2008 planer om at indføre et krav om, at brændstof tilsættes biodiesel, hvilket kunne lægge 
beslag på en betydelig del af den produktion, der oprindeligt var rettet mod de udenlandske 
markeder. Endelig skal der tages højde for sojas tabte konkurrenceevne over for andre afgrøder 
(såsom sukkerrør) og sektorens kraftige gældsætning, hvilket kunne forklare faldet i eksporten i 
2006 (TABEL 4 - II).  
 
- b) rørsukker og ethanol 
 
Med et dyrket areal på 7,2 millioner ha er Brasilien klart den største producent af rørsukker og 
tegner sig for næsten en tredjedel af produktionen på verdensplan. Det er også den delsektor, 
som oplever den hurtigste vækst inden for den brasilianske agroindustri, takket være en 
eksplosiv stigning i eksporten i de seneste år (TABEL 4 - II) og stigende priser på både sukker 
og bioethanol (produktionen af sukkerrør er steget fra over 420 millioner t i 2005 - TABEL 3 - 
VIII - til 515 millioner t i 2007 og fordeler sig stort set ligeligt mellem sukker og bioethanol). 
Skønt kun en tredjedel af produktionen sælges til udlandet, er Brasilien også på dette område 
førende. Landet er den største eksportør af sukker og bioethanol i verden.  
 
I produktionsåret 2006/07 ansloges sukkerproduktionen til 30 millioner t, og den vil i 2013 
kunne være steget til 40 millioner t. Det største eksportmarked er Rusland, som aftager knap 
30 % af eksporten. Man skal i fremtiden regne med en gunstig eksportvirkning på mellemlang 
sigt af den seneste reform af den fælles markedsordning for sukker, som er opnået gennem de 
paneler, som Brasilien og andre lande med held har oprettet for at få afskaffet EU's eksportstøtte 
(13). De kraftige investeringer, der er foretaget inden for sektoren, bekræfter de brasilianske 
eksportørers forventninger om en hurtig stigning i deres forretningspotentiale. 
 
Med hensyn til bioethanol skal man huske på, at de brasilianske myndigheder siden 1975 aktivt 
har tilskyndet brugen heraf og endog udnævnte sektoren til strategisk sektor i 2006. I øjeblikket 
er tre fjerdedele af de biler, der sælges i Brasilien, udviklet til at bruge denne type brændstof 
med et blandingsforhold på 20 til 25 %. I 2006/07 nåede produktionen af ethanol 17 milliarder l, 
hvoraf 2,6 milliarder l gik til eksport, svarende til halvdelen af det internationale marked for 
dette produkt. De største aftagere af brasiliansk bioethanol er Indien, USA og Korea. Japan og 

                                                 
13  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R og WT/DS283/AB/R af 28. april 2005. 
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også EU - såfremt den nye aftale, der er under forhandling med MERCOSUR, gennemføres - vil 
ligeledes blive vigtige aftagere, i takt med at de øger det obligatoriske indhold af bioethanol i de 
forskellige brændstoftyper. 
 
- c) Frugt 
 
Brasilien er fortrinsvis nettoeksportør af frugt, især appelsiner, hvor landet med en årlig 
produktion på omkring 18 millioner t (TABEL 3 - IX) indtager førstepladsen i verden efterfulgt 
af USA og Mexico. Appelsinplantagerne, der hovedsageligt ligger rundt om Campinas i 
delstaten São Paulo, er siden 1990 blevet kraftigt reduceret til fordel for udvidelsen af 
sukkerproduktionen. En forbedring af udbyttet har imidlertid gjort det muligt at opretholde 
produktionsmængden. 
 
80 % af appelsinproduktionen anvendes til fremstilling af juice, som sælges på de internationale 
markeder, hvor Brasilien har en markedsandel på 80 %. 70 % af eksporten går til EU, USA og 
Japan.  
 
Brasilien er også verdens største producent af bananer, men eksporten er meget lille, og stort set 
hele produktionen sælges på hjemmemarkedet. 
 
- d) Anden vegetabilsk produktion 
 
Kaffe, majs og bomuld er andre vigtige afgrøder. 
Brasilien er den største kaffeproducent i verden, med en produktion på 2,2 millioner t i 2007, 
efterfulgt af Vietnam, Indonesien og Colombia. Landet er også den største eksportør med en 
eksport på 1,4 millioner t, svarende til 30 % af den internationale handel. Den sydøstlige region 
tegner sig for den største produktion (Espirito Santo og især Minas Gerais). 
 
Det store latinamerikanske land er også verdens tredjestørste producent af majs, efter USA og 
Kina, med et høstudbytte, som svinger meget fra år til år, men som nåede op på 48 millioner t i 
2003 (TABEL 3 - VI). Selv om den største del af produktionen, som hovedsageligt finder sted i 
den sydlige og midtvestlige region, anvendes som foder i Brasilien, har der siden 2000 været et 
eksportoverskud. I 2003/04 blev Brasilien således verdens fjerdestørste eksportør af majs, og 
der er tydeligvis stigende forventningerne til fremtiden. 
 
Endelig er Brasilien med et dyrket areal på 1,1 millioner ha desuden den femtestørste producent 
af bomuld efter Kina, USA, Indien og Pakistan. Produktionen (3,8 millioner t i 2007) finder 
hovedsageligt sted i den midtvestlige region (Mato Grosso) og er i kraftig vækst. Den store 
forbedring af udbyttet giver anledning til at tro, at Brasilien, som i øjeblikket sælger ca. 40 % af 
sin produktion til udlandet, på mellemlang sigt vil kunne øge sin handel betydeligt og dermed 
konsolidere sin position som international eksportør. Det gunstige resultat, der blev opnået af 
det WTO-panel, som Brasilien oprettede med støtte fra andre lande med henblik på at få 
afskaffet støtten til bomuldsproduktionen i USA (14), bekræfter blot, at de brasilianske 
eksportører er fast besluttet på at øge deres markedsandel. 
 

                                                 
14  WT/DS267/AB/R af 3. marts 2005. 
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3.3. Produktionsstruktur (II): de vigtigste animalske sektorer 
 
 a) oksekød 
 
Med 207 millioner stk. kvæg og 9,1 millioner t slagtekød (TABEL 3 - X) har Brasilien verdens 
næststørste kvægbestand (efter Indien) og er den næststørste kødproducent i verden (efter USA). 
Tre fjerdedele af denne produktion finder sted på moderne og meget specialiserede 
landbrugsbedrifter med over 500 stk. frilandskvæg i gennemsnit. Produktionen ligger 
hovedsageligt i den midtvestlige region, hvor græsningsarealerne er enorme, og i mindre 
udstrækning i den sydlige og sydøstlige region. 
 
Græsningen på de naturlige eller besåede græsningsarealer suppleres i mindre grad af den store 
produktion af soja, majs og sorghum, hvilket garanterer en produktion af anerkendt kvalitet, 
baseret på et foder af udelukkende vegetabilsk oprindelse og til meget konkurrencedygtige 
priser. I 1996 forbød den brasilianske regering endvidere brugen af proteiner og kød- og benmel 
i foder til drøvtyggere og styrkede derved sin eksport efter skandalen med "kogalskab". 
Takket være valutakursen og den gradvise nedbringelse af antallet af udbrud af mund- og 
klovsyge, som i dag er begrænset til São Paulo, i Mato Grosso do Sul og le Paraná, er der siden 
2002 sket en spektakulær stigning i eksporten af navnlig ferske produkter til især Rusland og 
EU. Ca. 10 % af slagterierne er formelt anerkendt og godkendt til at eksportere til EU. Det 
anslås imidlertid, at over halvdelen af den produktion, der er rettet mod hjemmemarkedet, ikke 
opfylder de fastsatte sundhedskrav, hvilket antyder, at en del af denne produktion kunne 
afskæres fra eksport, hvis kontrolsystemerne ikke er effektive nok. Vi vender tilbage til dette 
punkt i afsnit 3.5. 
 
Forbruget af oksekød er meget højt (næsten 25 kg pr. indbygger), og der er ingen store udsving i 
forhold til regionerne eller indkomstniveauet. 
 
- b) Fjerkræavl 
Fjerkræindustrien har udviklet sig på ekstraordinær vis siden 1990 med en årlig vækst på 13 %. 
Med 8,4 millioner t er Brasilien således i dag den tredjestørste producent af fjerkrækød på 
verdensplan, en position, som landet agter at konsolidere i løbet af det næste årti ved at øge 
produktionen med 50 %. 
 
Sektoren, som er kendetegnet ved en høj grad af vertikal integration, er moderne og meget 
konkurrencedygtig. Den aftager knap 65 % af den hjemlige sojaproduktion. Skønt 70 % af kødet 
sælges på hjemmemarkedet, bliver eksporten ved med at stige og nåede i 2004 op på 
2,8 millioner t, hvilket svarer til 40 % af verdensmarkedet. 30 % af eksporten er hele kyllinger, 
som sælges til Mellemøsten. Udbenet fjerkrækød gør sig imidlertid i stigende grad gældende og 
tegner sig allerede i dag for over 60 % af eksporten, med EU, Asien og Rusland som de største 
aftagere. 
 
- c) Svinekød 
 
Markedet for svinekød er den tredjestørste kødsektor i Brasilien. Med knap 33,2 millioner stk. 
svin og 3 millioner t slagtekød årligt er sektoren den fjerdestørste i verden efter Kina, EU og 
USA (TABEL 3 - X). Brasilien er også det fjerdestørste svineeksporterende land efter EU, USA 
og Canada, selv om 2 millioner t sælges på hjemmemarkedet. Rusland, som aftager 60 % af 
eksporten, er det største eksportmarked. Produktionspotentialet forekommer enormt, såfremt 
Brasilien løser de sundhedsproblemer, der stadig berører sektoren. 
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3.4. Handel med landbrugsvarer set i lyset af multilateralismen og den regionale integration i 
Latinamerika  
 
Man glemmer ofte, at den største del af den brasilianske landbrugsproduktion sælges på 
hjemmemarkedet, og at kun en fjerdedel går til eksport. Hvorom alting er, forbedrer Brasilien 
gradvist sin position på det internationale landbrugsmarked, og landet er i dag den tredjestørste 
eksportør i verden med en eksport på 32,2 milliarder USD (2005) (TABEL 3 - XII).  
Soja og sojaprodukter er den største eksportvare og udgør 37 % af den samlede 
landbrugsfødevareeksport (19 % i forhold til agroindustrien som helhed) (TABEL 4 - II). 
Herefter kommer kød i almindelighed, og nærmere bestemt fjerkrækød (10 % af den samlede 
landbrugsfødevareeksport) og oksekød (7 %). Produktionen af sukker og bioethanol, som er i 
kraftig vækst (16 % af den samlede agroindustrielle eksport), indtager en tredjeplads (TABEL 
4 - II).  
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TABEL 4. BRASILIENS LANDBRUGSEKSPORT (2005 og 2006) (*) 

(Mia. USD. Samlet årlig eksport i forhold til de største aftagere og den største produktion) 
 2005 2006 ÅRLIG 

ÆNDRING 
(I %) 

ANDEL AF 
DEN 

SAMLEDE 
EKSPORT 

(I %) 
SAMLET EKSPORT 43,6 49,2 -- 100 
I. Største eksportmarkeder 
EU-15 
USA  
Kina 
Rusland 
Japan 

 
14,2 
6,0 
3,1 
2,7 
1,7 

 
15,2 
7,0 
3,8 
3,1 
1,5 

 
+7,0 % 

+16,7 % 
+22,6 % 
+15,4 % 
-11,8 % 

 
30,9 % 
14,2 % 
7,7 % 
6,3 % 
3,0 % 

II. Største produktion 
Soja 
Kød 
Sukker og alkohol 
Papir og cellulose 
Lædervarer 

 
9,5 
8,0 
4,7 
7,2 
3,1 

 
9,3 
8,6 
7,8 
7,9 
3,5 

 
-2,1 % 
+7,5 % 

+66,0 % 
+9,7 % 

+12,9 % 

 
18,9 % 
17,5 % 
15,9 % 
16,1 % 
7,1 % 

(*) "Landbrugseksport" henviser til handelsstrømmene fra hele den brasilianske agroindustri, som ud over 
basisprodukterne omfatter forarbejdede fødevarer, sukker, alkohol, papir og cellulose, lædervarer og trævarer.  

Kilde: Den brasilianske agroindustrisammenslutning (ABAG). 
 
Den aktuelle eksportstruktur har ændret sig radikalt inden for de senere år. Den brasilianske 
eksport, som tidligere begrænsede sig til tropiske produkter (kaffe, appelsinjuice og sukker), er 
gradvist blevet mere diversificeret og omfatter nu praktisk talt alle landbrugssektorer med 
undtagelse af hvede (hvor Brasilien stadig er nettoimportør, og hvor nabolandet Argentina er 
den primære leverandør). 
 
Den største aftager af landbrugsprodukter er uden tvivl EU (35 % for EU-25 i 2005). USA's 
betydning er faldet, efter at Kina og Rusland gjorde deres entré på de internationale markeder. 
Således aftog USA i 2000 10 % af den samlede landbrugsfødevareeksport, og Kina og Rusland 
tegnede sig kun for hver 3 % på eksportbalancen, mens Rusland i 2005 indtog andenpladsen lige 
efter EU-25, selv efterfulgt af USA og Kina med hver 7 %. 
 
Brasilien er som nettoeksportør af fødevarer med i Cairns-gruppen (15) og deltager aktivt i at 
fremme en fuldstændig liberalisering af landbrugshandelen i multilateralismens navn. De klager, 
som med held er blevet indbragt for WTO's Tvistbilæggelsesorgan mod EU (sukker) og USA 
(bomuld og juice) (se fodnote (13) og (14)), viser den interesse, som Brasilien har i at udnytte 
sin landbrugssektors handelspotentiale maksimalt i denne globaliseringstid. 
 
Selv om det umiddelbart forekommer modstridende, er Brasilien desuden stiftende medlem G20 
(16). Af hensyn til beskyttelsen af deres spirende fremstillings- og servicesektorer fik denne 
konfliktfyldte samling af lande under industrialisering topmødet i Cancún til at falde til jorden, 

                                                 
15  Selv om medlemmerne af Cairns-gruppen alle er store landbrugseksportlande, er der visse væsentlige forskelle 

mellem dem. Nogle er udviklede lande (Australien, Canada og New Zealand), mens andre er vækstøkonomier 
med mellemindkomster (Sydafrika, Argentina, Brasilien og Chile), mens andre igen tydeligvis er 
udviklingslande (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Filippinerne, Guatemala, Indonesien, Malaysia, Paraguay, 
Thailand og Uruguay). 

16  Skønt det drejer sig om en gruppe med variable geometri, hvorfor man ofte taler om G20+, kan følgende lande 
betragtes som medlemmer: Sydafrika, Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Kina, Cuba, Egypten, Filippinerne, 
Indien, Indonesien, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Thailand, Tanzania, Venezuela og Zimbabwe. 
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og de afviser i dag fortsat de europæiske og amerikanske krav om at åbne og liberalisere deres 
hjemmemarkeder. Brasiliens deltagelse afspejler tydeligt den aktuelle diversifikation af 
økonomien og den vanskelige balance, som landet skal finde ved Doha-runden, for at kunne 
give et tilfredsstillende svar til såvel sine eksporterende landbrugssektorer som sine industri- og 
servicevirksomheder. 
 
Endvidere lægger Brasilien stadig større vægt på sin rolle som regional markedsleder og står i 
dag i spidsen for fornyelsen af aftalen mellem EU og MERCOSUR. Landet forfølger således 
tydeligvis et økonomisk mål, nemlig at konsolidere og øge sin markedsandel på et af de største 
markeder i verden, men Brasilien skjuler også et politisk mål, nemlig at knytte en langsigtet, 
tættere forbindelse til det største integrationsprojekt i verden, EU, som vil kunne vise Brasilien 
vejen til latinamerikansk integration og give landet en bedre ballast med henblik på at trodse 
presset fra USA og i stedet indgå bilaterale frihandelsaftaler med naboerne i syd. 
 
3.5. Tvisterne mellem EU og Brasilien vedrørende sundhedskravene til import af oksekød  
 
I den senere tid har den europæiske oksekødssektor klaget over, hvad den anså for at være en 
gentagen overtrædelse af Fællesskabets sundhedsbestemmelser og veterinære bestemmelser fra 
de brasilianske producenter og eksportørers side med hensyn til det kød, der markedsføres i EU. 
Som svar på disse klager foretog Europa-Kommissionen (GD SANCO) i marts og november 
2007 to inspektioner på stedet, som grundlæggende havde til formål at fastslå effektiviteten af 
de kompetente brasilianske myndigheders indsats. 
 
På grundlag af besøgene konkluderedes det, at selv om en del af de anbefalinger, der blev 
fremsat under de foregående inspektioner, var blevet fulgt på tilfredsstillende vis, var 
sundhedskontrolsystemerne mangelfulde såvel på delstatsniveau som på nationalt niveau. 
Programmerne til overvågning af vaccinerne mod mund- og klovsyge var utilstrækkelige, og der 
fandtes ikke garantier for, at kvæget blev isoleret i de smitteramte områder. Registreringen og 
identifikationen af dyrene i bedrifterne og under flytning af bestande var mangelfuld. 
Laboratorieundersøgelserne tog for lang tid. Databeskyttelsen af oplysningerne i 
eksportlicenserne var for dårlig, hvilket kunne føre til en eventuel svigagtig anvendelse af 
dokumenterne. Endelig var der sket for få fremskridt med indførslen af et lukket kredsløb for 
kød til EU-eksport, som efter planen skulle stå klar i 2009. 
 
Efter anbefaling fra inspektørerne besluttede Kommissionen at begrænse importen af fersk kød, 
der ikke opfylder fællesskabslovgivningens bestemmelser og nærmere bestemt kravene om 
identifikation og registrering af kvægbestanden på nationalt plan og en effektiv kontrol af de 
kvægbedrifter, som eksporterer deres kød efter slagtning. Efter planen burde beslutningen træde 
i kraft fra den 31. januar 2008 eller den 15. marts 2008 for kød eksporteret inden den 31. januar. 
Som forventet modsatte de brasilianske myndigheder sig kategorisk denne beslutning, og findes 
der ikke et kompromis, er det muligt, at dette stridspunkt vil føre til indbringelse af en klage for 
WTO's Tvistbilæggelsesorgan. 
 
3.6. Den brasilianske landbrugspolitik 
 
I henhold til oplysninger fra OECD er støtten til de brasilianske landmænd relativt lille (6 % af 
produktionen, målt i producentstøtteækvivalent- PSE), særligt i forhold til støtteniveauet i 
OECD's mest udviklede medlemslande (30 % i gennemsnit i perioden 2003/2005). I perioden 
2003/2005 svarede støtten i gennemsnit til 0,7 % af BNP, hvilket er noget mindre end 
procentdelen for alle de rige lande (OECD: 1,1 %), på trods af at landbruget i Brasilien har 
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væsentlig større økonomisk betydning. Det skal imidlertid understreges, at den offentlige støtte 
til brasiliansk landbrug har været klart stigende siden 2004. 
To tredjedele af støtten har form af lån med rentegodtgørelse, og den sidste tredjedel har form af 
prisgarantier. Det er den sidste del, der i nyere tid er steget mest (+ 65 %), og den nåede i 2005 
op på 2,9 milliarder real. Det skyldes opretholdelsen af prisgarantien på trods af prisfald på de 
vegetabilske produktionsmarkeder i dette regnskabsår (TABEL 3 - IV) og apprecieringen af 
valutakursen. 
 
Omkostningerne til rå- og hjælpestoffer steg også i 2005 (+ 58 %) og nåede op på 7,5 milliarder 
real, ligesom der også skete en stigning i rentegodtgørelserne i forbindelse med investeringer i 
og køb af udstyr og fornyelsen af landbrugslån. 
De afgrøder, der nyder størst offentlig støtte, er i faldende rækkefølge ris, majs, bomuld og 
hvede. 
 
Med hensyn til strukturerne er det blandt andet et vigtigt mål for den siddende brasilianske 
regering at udrydde fattigdommen, hvilket indebærer specifikke politiske tiltag på 
landbrugsområdet og i forhold til landdistrikterne. Som det allerede er nævnt (3.1), er Brasilien 
et af de lande i verden, hvor strukturerne er mest forskelligartede, og hvor fordelingen af jorden 
er mest ulige. Efter pres fra bønderne uden jord ("Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra") er andet nationale landbrugsreformprogram nu ved at blive gennemført. Det omfatter 
tiltag, hvor bønder får adgang til eksproprieret jord, som enten er købt eller stillet til rådighed af 
staten, tilbud om lån med rentegodtgørelse ved køb af jord samt finansiering af investeringer i 
infrastruktur og fællesskabsstøtte. 
 
Samtidig tilbydes små lodsejere at deltage i et program til styrkelse af familielandbruget 
(PRONAF), som omfatter gunstige lån til investering, forarbejdning og markedsføring samt 
uddannelsestiltag. 
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