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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. Politikai-közigazgatási felépítés 
 
Brazília jelenleg egy 26 tagállamból és egy, a fővárost, Brasíliát (2 384 000 lakos) (2006) is 
magában foglaló szövetségi közigazgatási kerületből álló szövetségi köztársaság (1. TÉRKÉP)  
 
Az országot elnöki rendszer irányítja (élén 2003 óta a munkáspárti (PT) Luiz Inácio Lula da 
Silva áll), és kétkamarás jogalkotási rendszerében a Kongresszus (Alsóház) 513 (4 évre 
megválasztott) képviselőből áll, a Szenátus (Felsőház) pedig 81 (8 évre szóló mandátummal 
rendelkező) tagot számlál. A következő elnökválasztás 2010-ben lesz. 
 
Az Alsó- és a Felsőházban összesen 19 párt képviselteti magát, a legutóbbi, 2006-os választások 
óta. E pártok közül megemlítendő: a Brazil Demokratikus Mozgalom Pártja (PMDB, az 
országos szinten legnagyobb támogatottságú szociáldemokrata párt, 93 képviselővel az 
Alsóházban és 19 képviselővel a Szenátusban), a Munkáspárt (baloldali párt, amelynek 82 
képviselője van az Alsóházban és 17 pedig a Felsőházban), a demokraták (DEM, konzervatív 
irányultságú, 57 képviselője van az Alsóházban és 17 a Felsőházban) és a Brazil 
Szociáldemokrata Párt (PSDB, a BDMP-ból vált ki, és 57 képviselője van az Alsóházban, 17 
képviselője pedig a szenátorok között). Az Alsóházban van még egy befolyásos csoport, amely 
a gazdálkodók érdekeit védi („Mezőgazdasági Termelők Érdekképviseleti Frakciója”), és 
amelyre jellemző, hogy szélsőséges módon védi a nagybirtokosokat és az agrárüzletet. 
 
Minden államnak van saját kormánya és jogalkotási hatásköre, ami igen bonyolulttá teszi a 
kormányzási feladatokat, és állandó politikai kompromisszumkeresésre kényszerítő tényező. 
 

1. TÉRKÉP: RÉGIÓK ÉS ÁLLAMOK 
 

 
 

1.2. Földrajzi adottságok: gazdasági régiók 
 
A 8 547 400 km² területű és 189 millió lakosú (2007) Brazília mind területét, mind pedig 
lakosságát tekintve világviszonylatban az ötödik helyen áll. Tekintettel ezekre a számadatokra, 
Latin-Amerika legnagyobb és egyúttal legnépesebb országáról van szó. Hatalmas területe és 
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jelentős számú népessége nyújt magyarázatot az alacsony átlagos népsűrűségre (22 lakos/km²) 
és a jelentős földrajzi, éghajlati és szociológiai különbségekre. 
 
Statisztikai szempontból öt nagy régió különböztethető meg, melyek államokra vannak 
felosztva (1. TÁBLÁZAT): 
 
- A déli régió (1. TÉRKÉP – E), melyet az Atlanti-óceán, Argentína, Uruguay és Paraguay 
határol, és Paraná (N° 15), Santa Catarina (N° 23), valamint Rio Grande do Sul (N° 20) 
államok alkotják. E régió északi részét hegyvidéki térségek uralják, míg déli részén széles 
síkságok (pampas) találhatók. Az utóbbi térség, melynek éghajlata szubtrópusi vagy mérsékelt 
égövi, az EU egyes régióihoz igen hasonló, és talaja jó minőségű, magas fejlődési szintet, 
valamint erős európai hatást mutat, migrációs összetételét tekintve pedig jelentős arányt 
képviselnek a német és olasz származásúak. A legjelentősebb növénykultúrák közé tartozik a 
szója-, a kukorica- és a búzatermesztés. A régióban egyébként jelentős ipari központok is 
találhatók, Rio Grande do Sul (petrokémia) és Paraná (autógyártás). Legnagyobb városai Porto 
Alegre (1 500 000 lakos, Rio Grande do Sul fővárosa) és Curitiba (1 800 000 lakos, Paraná 
állam fővárosa).  
 
- A dél-keleti régió (1. TÉRKÉP – D), melyet az Atlanti-óceán határol, és Espírito Santo (N° 7), 
Minas Gerais (N° 12), Rio de Janeiro (N° 18), valamint São Paulo (N° 24) államok alkotják. 
Messze a legnépesebb régió (79,5 millió lakossal, ami Brazília népességének 42,6%-a). Egyben 
az ország leginkább iparosodott régiója is, a GDP felét itt termelik ki, annak ellenére, hogy 1985 
óta folyamatos visszaesés tapasztalható a közép-nyugati régió javára. A mezőgazdaságot 
tekintve, a déli régióhoz hasonlóan itt is a szójatermesztés és a gabonafélék termesztése a 
meghatározó, melyek mellett meg kell említeni a citrusfélék termesztését is (São Paulo 
államban), amelyhez igen jelentős feldolgozóipar kapcsolódik (sűrített és mélyhűtött levek). 
Ebben a régióban három nagy városközpont található, melyek maguk is a legnagyobb 
világvárosi régiók központjai: Rio de Janeiro (6 136 000 lakos, 1960-ig szövetségi főváros, ma 
az azonos nevű állam fővárosa, a tenger alatti kőolajlelőhelyek kiaknázásában és kitermelésében 
világelsők közé sorolt Petrobas vállalat székhelye), Belo Horizonte (2 400 000 lakos, Minas 
Gerais állam fővárosa, jelentős kohászattal és autógyártással) és São Paulo (11 017 000 lakos, 
az azonos nevű állam fővárosa, elsőszámú ipari központ, a brazil népesség koncentrációja itt a 
legmagasabb. Egyébként a São Paulo közelében található Campinas városa fokozatosan az új 
technológiákra specializálódik.  
 
- Az észak-keleti régió (1. TÉRKÉP – B) kilenc államból áll: Alagoas (N° 2), Bahia (N° 5), 
Ceará (N° 6), Maranhão (N° 9), Pernambuco (N° 16), Piauí (N° 17), Rio Grande do Norte (N° 
19) és Sergipe (N° 25). Ebben a régióban hagyományosan meghatározó a cukornádtermesztés, 
amely fénykorában megnyitotta az utat az Afrikából behozott rabszolgák intenzív 
kizsákmányolása előtt, és lehetővé tette szép koloniális stílusú városok, úgymint Salvador de 
Bahía (2 714 000 lakos, a független Brazília első fővárosa, míg át nem helyezték Rio de Janeiro 
városába, körülötte jelentős petrokémiai ipar, papíripar és cipőipar fejlődött ki), Recife (1 500 
000 lakos), São Luís do Maranhão és Olinda kialakulását. Bár e régió természeti erőforrásokban 
igen gazdag (a kőolajat is beleértve), nagy társadalmi különbségek sújtják, amellett, hogy a 
belső félszáraz területeken (sertão) a szárazság ciklikus jellegű, és a csapadék mennyisége 
általában nem éri el az 500 mm-t, és mindezek miatt a földdel nem rendelkező gazdálkodók 
tömegesen vándorolnak el a nagyvárosokba, valamint az északi és közép-nyugati új 
agrárkolónia régiókba. 
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1. TÁBLÁZAT: POLITIKAI-KÖZIGAZGATÁSI FELÉPÍTÉS 
RÉGIÓ ÉS AZ ÁLLAM 
SZÁMA AZ 1. TÉRKÉP 

SZERINT 

ÁLLAM NÉPESSÉG 

(2006) 

TERÜLET 

(Km²) 

AZ ÁLLAM FŐVÁROSA 

DÉL (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 

DÉL-KELET (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 

ÉSZAK-KELET (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 

KÖZÉP-NYUGAT (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 

ÉSZAK (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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- A közép-nyugati régió (1. TÉRKÉP – C) Mato Grosso (N° 10), Mato Grosso do Sul (N° 11), 
Goias (N° 8) államokkal és a Szövetségi közigazgatási kerülettel (N° 27) egy igen kiterjedt 
régió, melynek népsűrűsége rendkívül alacsony, ami ösztönzőleg hatott arra nézve, hogy 1960-
ban Brasilia városába helyezzék át a fővárost. Legjelentősebb állama Mato Grosso, amelyre a 
nagy földterületek jellemzőek, mely területeken jelenleg gyorsított mezőgazdasági termelést 
folytatnak (cukor, szója, gyapot, marhafélék, szárnyasok…), és ahol a legmodernebb struktúrák 
kis gazdaságokkal és a közvetlen szükségletek kielégítését szolgáló mezőgazdaság 
párhuzamosan léteznek. Ezzel összefüggésben a közép-nyugati régió államaiban tapasztalható 
jelenleg a legnagyobb gazdasági növekedés. 
 
- Az északi régiót (1. TÉRKÉP - A), amelyet Bolívia, Peru, Columbia, Venezuela, valamint Guyana 
határol, Acre (N° 1), Amapá (N° 3), Amazonas (N° 4), Pará (N° 13), Rondônia (N° 21), Roraima (N° 22) 
és Tocantins (N° 26) államok alkotják. Területe 3,8 km², amellyel Brazília legnagyobb kiterjedésű 
régiójának számít. E régiót leginkább trópusi esőerdők borítják, gyakorlatilag néptelen, és általában véve 
kistermelői és a közvetlen szükségletek kielégítését szolgáló mezőgazdálkodást folytat. Két legnagyobb 
városa, melyek az Amazonas folyó mentén fekszenek, Manaus (1 400 000 lakos, Amazonas állam 
fővárosa) és Belém (Pará állam fővárosa, valamint fontos bányászati és alumíniumgyártási központ). 
Amazónia, a világ legnagyobb trópusi esőerdeje, melynek 65,7 %-a brazil területen fekszik, jelentős 
erdőirtási folyamatnak van kitéve, amelyet a bányászati vagy fakitermelés és az infrastruktúraépítés 
okoz. A XX. század utolsó 30 évében teljes területének egy hetedét veszítette el(1), néhány kiugró évvel, 
mint például 1995 (29 059 km² erdő kiirtása) és 2004 (27 429 km² erdő kiirtása). Bár az erdőirtás üteme a 
közelmúltban csökkent (10 010 km² 2007-ben), a probléma továbbra is fennáll és egyáltalán nem 
ellenőrzött (2). 
 
1.3. Demográfia: etnikai sokféleség, egyenlőtlen népességeloszlás és elöregedés 
 
A felfedezést és a portugál gyarmatosítást követően, amely a XVI. században kezdődött, az 
amerikai indián népességet fokozatosan kiszorították az egymást követő hullámokban érkező 
európai bevándorlók (főként olaszok, németek, spanyolok és lengyelek a portugálokon kívül). 
Az északi partvidéken hatalmas ültetvényeket (manióka, dohány és főleg cukornád) hoztak létre, 
amelyek rabszolgatartó rendszerben működtek, és ez jelentős számú afrikai származású 
népesség letelepedését eredményezte a XVII. századtól kezdve. Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni az ázsiai származású kisebbséget sem, amely igen nagy számú (különösen japán, koreai 
és szíriai-libanoni kisebbségek, melyek közösségei São Paulo körzetében koncentrálódnak). Az 
amerikai indián népesség napjainkban közel 750 000 főre tehető, ami bár alacsony számnak 
tűnhet, egyértelmű megbékélési folyamatot takar, ha figyelembe vesszük, hogy az 1970-es 
években az őshonos lakosság száma csupán 100 000 fő volt. 
 
Következésképpen a brazil társadalomra napjainkban az etnikai változatosság jellemző. Etnikai 
szempontból a becslések szerint a népesség 49%-a európai származású (91,3 millió), közel 35% 
mesztic (65,3 millió), 6% afrikai származású /10,5 millió), a kelet-ázsiai származású, arab és 
őshonos lakosság száma pedig 0,5% körül mozog. 
                                                 
1  A fák kivágása és az erdőtüzek a növényekben található szén felszabadulását idézik elő, ami bolygónk teljes 

üvegházhatású gázkibocsátásának 20%-át teszi ki. Ezzel összefüggésben az erdők tömeges eltűnése Brazília 
gázkibocsátásáért 75%-ban felelős, amely a világ szennyezést kibocsátó országai között a negyedik helyen áll. 

2  2007 végén a Balin tartott csúcstalálkozón döntés született egy alap létrehozásáról, a trópusi őserdők kiirtásának 
elkerülésére, mely erdők a bolygó valóságos tüdejét jelentik, és sorrendben nagyobbrészt Brazíliában, Kongóban 
és Indonéziában találhatók. Ez a Világbank által kezelt alap kiindulásként 111 millió eurós kerettel rendelkezik 
majd, amelyet több fejlett ország biztosít. Ezzel párhuzamosan, ugyanezen célkitűzés érdekében a brazil kormány 
a közelmúltban bejelentette egy másik alap létrehozását (104 millió eurós kerettel), melyet a Nemzeti fejlesztési 
bank kezel majd, és nyitott lesz a külső hozzájárulások számára. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a brazil 
parlamentben két olyan törvényjavaslatról folyik vita, amelyek a „törvényes Amazónia” területének csökkentését 
célozzák, aminek segítségével felszámolhatnák az erőforrások kiaknázása előtt álló közigazgatási akadályokat. 
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A 189 milliós brazil népesség 84%-a városokban él (2. TÁBLÁZAT - IV). Ez az arány 
folyamatosan növekszik, és ma 14 város lakossága már meghaladja az egymillió főt. A népesség 
egyötöde öt nagy világvárosi övezetben él: São Paulo (több mint 20 millió lakos, jelenleg a 
világ harmadik legnagyobb világvárosa Tokió és Mexikó-város után); Rio de Janeiro (12 millió 
lakos); Belo Horizonte (közel 5,6 millió lakos); Porto Alegre (több mint 4 millió lakos); és 
Recife (közel 4 millió lakos). A hagyományosan délről az új északi (Amazonas, Pará) és közép-
nyugati (Mato Grosso) mezőgazdasági övezetek felé elvándorló népesség mozgása a 90-es évek 
óta mérséklődött. Ugyanakkor az északról ugyanezen régiók felé mutató elvándorlás folytatódik. 
 
Az utóbbi évek fokozott egészségügyi kiadásai ellenére (2000-ben a GDP 7,5%-a; 2004-ben 
8,8-a), ami a latin-amerikai átlagot meghaladja, a gyermekhalandóság továbbra is magas 
(ezerből 28), magasabb, mint a régió más nagygazdaságai, úgymint Chile (8 ‰), 
Argentína(14‰), Venezuela (18‰) vagy Mexikó (22‰) esetében. A WHO szerint (2005) 
Brazíliában a várható életkor 71,1 év, ami alacsonyabb, mint egyes latin-amerikai országokban, 
úgymint Chilében (77,5), Kubában (77,2), Uruguayban (75,2) és Argentínában (75,0). 
Hangsúlyozni kell, hogy a várható életkort tekintve jelentős a különbség a férfiak (68) és a nők 
(75) között. Ez a jelenség főként a 60 évnél fiatalabb népesség körében regisztrált halálozási 
aránybeli eltérésekkel magyarázható, ami a városi bűnözés magas arányának tudható be (2006-
ban több mint 20 000 emberölés), és ami leginkább a férfi népességet érinti.  
 
Az urbanizációs folyamat megerősödésével többé-kevésbé lassul a népesség növekedése: a 80-
as években tapasztalt 2,2%-ról ez az arány 1,4%-körüli értékre csökkent és stagnált 1990 és 
2006 között. Ezzel párhuzamosan a 14 évnél fiatalabb népesség aránya 1991 óta csökken. E 
jelenség következésképpen a népesség lassú, de fokozatos elöregedéséhez vezet. Ennek ellenére 
becslések szerint Brazília népessége 2020-ra eléri a 219 millió főt, miközben a növekedési 
mutató várhatóan 0,7%-ra esik vissza.  
 
2. A BRAZIL GAZDASÁG: ADATOK  
 
2.1. Általános gazdasági szerkezet: mezőgazdasági-kereskedelmi teljesítmény, ipari 
diverzifikáció és a szolgáltatói ágazat fejlődése 
 
Brazília számos strukturális mutatója még napjainkban is a fejlődő országokra jellemző 
értékeket mutat. Elegendő megemlíteni a jövedelmek egyenlőtlen elosztását vagy a szegénység 
igen magas arányát, ami főként a vidéki térségekre jellemző: minden ötödik lakos kevesebb 
mint napi 2 -ból él az OECD szerint, a népesség egyharmada még ma is a szegénységi küszöb 
alatt él, és e népesség aránya sokkal magasabb a vidéki térségekben (61%), mint a városi 
övezetekben (25%). 
 
Ugyanakkor mivel a GDP 1 000 milliárd $ körül mozog (2. TÁBLÁZAT - I), Brazília 
gazdasága statisztikailag a világon a kilencedik. Az egy főre eső több mint 9 000 $ összegű 
GDP-vel (2. TÁBLÁZAT – V), Brazília a „nagy felemelkedő gazdaságok” csoportjába tartozik. 
Ugyanakkor a 2005. évi 2,3%-os és a 2006. évi 3,7%-os növekedés alapján Brazília messze 
elmarad a többi felemelkedő gazdaság ütemétől (például 2005-ben Kína 10,2%-os, vagy India 
8,5%-os növekedést mutatott). Bár a 2008-ra és 2009-re szóló előrejelzések szerint (2. 
TÁBLÁZAT – II) a növekedés várhatóan sokkal jobb lesz (4-4,5%), világszinten mégis messze 
elmarad majd a fő versenytársak eredményeihez képest. 
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Brazíliát ezektől az újonnan iparosodott országoktól agrár-exportőr jellege különbözteti meg: 
míg Kína nettó élelmiszerimportőr (1), India élelmiszeripari kereskedelmi mérlege pedig éppen 
csak pozitív (2), Brazília napról napra erősebb elsőszámú élelmiszer-exportőr hatalom, 
élelmiszeripari kereskedelmi többlete 2005-ben 28 396 millió $ volt, és élelmiszeripari kivitele 
elérte a teljes kivitel 27,7%-át (3. TÁBLÁZAT - XII). 
 

2. TÁBLÁZAT: LEGFONTOSABB BRAZIL MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK 
ÉS AZOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (2006/2009) 

 2006 2007 2008 2009 
I. Névleges GDP 
(milliárd $) 

1 072,1 (a) 1 289,7 (p) 1 432,0 (p) 1 429,7 (p) 

II. A GDP tényleges növekedése 
(%) 

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

III. A GDP növekedése ágazatonként 
 
Mezőgazdaság 
Ipar 
Szolgáltatások 

 
 

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

N. 1 ./ N. 2/ N. 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. Népesség 
(millió lakos) 

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

V. Egy főre eső GDP 
($ VEP/PPP) 

9 193 (p) 9 770 (p) 10 285 (p) 10 853 (p) 

VI. Átlagos éves infláció 
(%) (fogyasztói ár) 

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

VII. Árukivitel 
(FOB milliárd $) 

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

VIII. Árubehozatal 
(FOB milliárd $) 

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

IX. Kereskedelmi mérleg 
(Kivitel-Behozatal) 
(FOB milliárd $)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Folyó fizetési mérleg 
(a GDP %-ában) 

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

XI. Árfolyam (Reál / €) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Jelenlegi adatok 
(p): A The Economist Intelligence Unit becslései. 
2007: N. 1: Első negyedév; N. 2: Második negyedév; N. 3: Harmadik negyedév 
VEP: Vásárlóerő-paritás (Purchasing Power Parity - PPP) 
 
Forrás: The Economist Intelligence Unit (2008): “Brazil. Country Report”, 2008. január; (2007) “Brazil. Country Profile 2007”.  
 
Másrészt viszont valódi mezőgazdasági szuperhatalom státusza és számos termék piacán elért 
erőfölénye(3) nem jelenti azt, hogy a brazil gazdaság alapvetően mezőgazdasági jellegű. 
Valójában a primer ágazat szoros értelemben véve csupán a GDP 10%-át képviseli (3. 
TÁBLÁZAT – II). 
 
E téren Brazília szintén széles és sokrétű ipari alappal rendelkezik, amely São Paulo, Rio de 
Janeiro és Minas Gerais (dél-keleti régió) körül összpontosul, és átlagosan a GDP 26-27%-át 

                                                 
1  2005-ben mérlege -1 464 millió $ volt, és élelmiszeripari kivitele az összes kivitelnek csupán a 3,6%-át tette ki.  
2  2005-ben mérlege +5 374 millió $ volt, és élelmiszeripari kivitele az összes kivitelnek csupán a 10,4 %-át tette ki. 
3  Világszinten első kávétermelő ország; világszinten első nádcukor és bioetanol termelésben; világszinten első 

gyümölcstermelő ország; világszinten második szójatermelő ország; világszinten második marhahús-termelő 
ország; világszinten harmadik baromfihús-termelő ország; világszinten harmadik kukoricatermelő ország; 
világszinten negyedik sertéshústermelő ország; világszinten ötödik gyapottermelő ország; stb. További 
részletekért lásd a 3.2. és 3.3. bekezdést, valamint a 3. TÁBLÁZAT termelésre vonatkozó adatait.  
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teszi ki. A mai Brazília számára az ipari szakosodás tette lehetővé, hogy mind a jármű-, mind a 
mobiltelefon-, mind pedig a repülőgépexportban jó helyezést érjen el (az Embraer vállalat kis- 
és közepes méretű repülőgépek gyártásában világelső).  
 
Mindazonáltal a szolgáltatási ágazat mutatja napjainkban a legnagyobb növekedést (2. 
TÁBLÁZAT – III). Ez az ágazat ma a GDP közel 64%-át teszi ki. A feldolgozóiparhoz 
hasonlóan szintén a dél-keleti világváros körül koncentrálódik. Figyelembe véve a növekedés 
ütemét, a pénzügyi, a tájékoztatási és hírközlési ágazatok a legfontosabbak a szolgáltatásokon 
belül.  
 
A heterogén gazdasághoz hasonlóan a brazil külkereskedelem is igen sokrétű. Brazília 
legnagyobb külkereskedelmi partnere Latin-Amerika, amely az összes brazil külkereskedelmi 
forgalom 27%-át teszi ki, és ennek köszönhetően a régióban egyre erősebb gazdasági és 
politikai vezetői szerepre tör, valamint a MERCOSUR élén a dél-amerikai integráció fő motorja. 
A partnerek között következő helyen az Európai Unió áll, mely a külkereskedelem 24%-át teszi 
ki, harmadik helyen pedig az Egyesült Államok található a teljes külkereskedelemből való 15%-
os részesedéssel. 
 
2.2. Gazdaságpolitikák keresése egy globalizálódott világban 
 
A brazil gazdaság hagyományosan mindig viszonylag zárt volt, amely fokozódott az 
importhelyettesítésre irányuló iparpolitika (Import-substituting Industrialisation - ISI) hosszú 
időszaka alatt, mely politika megalapozta a belső piac védelmét és a csúcstechnológiát képviselő 
ágazatokba történő befektetések állami támogatását. Három évtized elteltével a 80-as évek 
végén súlyos makrogazdasági egyensúlyhiány jelentkezett e fejlesztési modell alkalmazása miatt 
(költségvetési hiány, külső eladósodás, rendkívül magas infláció…), ezért azzal fel kellett 
hagyni. A brazil hatóságok ekkor a fokozatos kereskedelmi liberalizáció, a gazdasági és 
pénzügyi stabilizálás és az államháztartás ésszerűsítése a mellett tették le voksukat.  
 
A nem vámjellegű korlátozások későbbi felszámolása, a vámtarifák csökkentése és az 1994-es 
„Reál Terv” (amely a brazil pénz árfolyamát a dollárhoz kötötte) következtében az infláció 
radikálisan csökkent, az ipar szerkezete modernizálódott, és ráadásul megerősödött a 
mezőgazdaság és az állattenyésztés gazdasági és kereskedelmi súlya. Azonban ezek az 
intézkedések rámutattak az érintett ágazatok szerkezetének gyenge pontjaira, vagyis a munkaerő 
intenzív használatára (textilipar, cipőipar…), és a nemzetközi versennyel kellett szembesülniük. 
Ez azt is egyértelművé tette, hogy a piacok egyre fokozódó globalizációjával deregulációra, a 
külföldi tőke beengedésére, az állami szektor átszervezésére, valamint az adórendszer és a 
társadalombiztosítás reformjára irányuló intézkedésekkel kell szembenézni.  
 
A brazil hatóságok által végrehajtott strukturális reformok elégtelensége folytán, mely az 
árfolyamok és a belső kereslet mértékének felülértékelésével párosult, a külső elszámolások 
gyorsan romlottak, és tovább súlyosbították a pénzügyi egyensúly hiányát. Az 1997/98-as ázsiai 
és orosz pénzügyi válság csak tovább fokozta a helyzet súlyosságát. Ennek következtében 1999-
ben döntés született a reál lebegtetéséről, azonban a brazil pénz következetes leértékelése miatt 
csak tovább növekedett az árfolyamokkal összefüggő külső adósság. Emiatt 1999-ben 
megállapodás született a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) azzal az egyértelműen kifejezett 
céllal, hogy stabilizálják az adósságállományt, amely a katonai diktatúra által meghatározott 70-
es évek óta – a diktatúra a nemzetközi piacokon keresett megoldást a fáraók építkezéseihez 
mérhető befektetési terveinek finanszírozására –, hatalmas nyomásként nehezedett az ország 
fejlődésére. Az egymást követő államháztartási megszorító intézkedések („Pénzügyi 
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felelősségvállalási törvény” néven) a gyenge gazdasági növekedéssel párosulva hozták létre 
annak a politikai változásnak az alapját, amely a 2003-as elnökválasztással öltött testet. 
 
Az új elnök, Lula da Silva, abban az időben az őt hatalomra segítő baloldali koalíció vezéralakja 
volt, a szegénység felszámolását és a jövedelmek újraelosztásának politikáját prioritásként 
kezelő programot vállalt fel. Ugyanakkor azonban szigorúan eleget tett a makrogazdasági 
dogmatikusság alapvető elveinek (pénzügyi fegyelem, lebegő árfolyamok, az infláció kézben 
tartása…), annak ellenére, hogy támogatói közül néhányan kritikával illették. Első időkben az 
elkerülhetetlen pénzügyi korrekciók az állami befektetések korlátozásában jelentkeztek, ami a 
közigazgatást eredeti terveinek és csökkenő szociális programjainak felülvizsgálatára 
kényszerítette. Azonban idővel fenntartott növekedés(1), az infláció (2) és a munkanélküliség (3) 
folyamatos csökkenése, és végül az államháztartás helyreállítása (4),lehetővé tette a jelenlegi 
kormány számára választási ígéreteinek betartását. 
 
Szociális téren két intézkedést érdemes kiemelni: a „Családi kassza” elnevezésű program, amely 
havi támogatást nyújt azoknak a legszegényebb háztartásoknak, amelyek igazolják gyermekeik 
iskoláztatását és orvosi felügyeletét; és a minimálbér folyamatos emelése. Másrészt 2007-ben 
elfogadták a „Növekedést felgyorsító programot”, melynek célja a gazdasági fejlődés 
alapvetően állami befektetéseken alapuló előmozdítása.  
 
Az utóbbi években elfogadott reformok és ezen intézkedések ígéretes eredményei ellenére azért 
jócskán maradt még tennivaló. A nyugdíjrendszer deficitje, a rendkívül drága pénz, a 
közigazgatás merevsége, az infrastruktúrák továbbra is fennálló hiánya(5), a jelentős társadalmi 
különbségek és/vagy a szegénység még mindig magas szintje, megannyi függőben lévő 
strukturális terület, amelyek megfojtják a befektetéseket, az ipari lehetőségeket és végső soron 
Brazília fejlődését. 
 
2.3. Az „agrárüzlet” ágazatának (ellentmondásos) szerepe a brazil fejlődésben 
 
A 90-es évek óta alkalmazott, kereskedelmi nyitásra irányuló, egymást követő intézkedések 
nyomán, az áruk és szolgáltatások behozatala a 1990. évi 7%-áról 2000-re a GDP 11,7%-ára 
nőtt. A hazai kereslet által gerjesztett folyamat nem szakadt meg azóta sem, és a legfrissebb 
előrejelzések szerint 2009-ben ez az arány elfogja érni a 11,4%-ot (2. TÁBLÁZAT - VIII).  
 
Ilyen körülmények között az élelmiszeripari kereskedelmi mérleg, amely biztató jeleket és 
egyértelműen folyamatos fejlődést mutat (3. TÁBLÁZAT – XII), alapvető szerepet játszik a 
brazil gazdaság kiegyensúlyozott és tartós fejlődésre irányuló útkeresésében. Azonban amint 
már jeleztük (2.1.) Brazília elmúlt években tapasztalt növekedési mutatói (2,5% 1995 és 2004 
között), igen messze állnak a többi nagy felemelkedő gazdaság átlagától, és még 
ellentmondásosabbnak bizonyul az, hogy ezek az eredmények még annak a három évtizednek az 

                                                 
1  Átlagosan 4,1 % a 2004/2006 közötti időszakban (2004: 5,7 % ; 2005: 3,1 % ; 2006: 3,7 %) (Forrás: The 

Economist Intelligence Unit (2008): 
2  A fogyasztói árak évközi emelkedése a 2003. évi 14,7%-ról 2006-ban 4,2%-ra csökkent (Forrás: The Economist 

Intelligence Unit (2008): 
3  A 2003. évi 12,3 %-ról 2006-ban 10 %-ra csökkent (Forrás: The Economist Intelligence Unit (2008): 
4  Az állami szektor deficitje a GDP 2003-ban kimutatott -4,65%-áról 2006-ban a GDP -3,01%-ára csökkent. 

Ugyanakkor a 2003-ban fennálló 59 064 millió $ adósság 2006-ban már csak 35 326 millió $ volt. (Forrás: The 
Economist Intelligence Unit (2008): 

5  Kizárólag szemléltető jelleggel kell megemlíteni, hogy az utaknak csupán 10%-a aszfaltozott, szemben 
Argentínával, ahol ez az arány 29%, ami igen érzékenyen érinti a szállítási költségeket, minthogy sem a vasúti, 
sem a folyami közlekedésbe nem fektettek be, a növekedési potenciál pedig igen jelentős.  
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eredményeitől is elmaradnak, amikor Brazília az importhelyettesítési modellt alkalmazta (ISI) 
(7,3%). 
 
Mindent összevetve nem úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági ágazat, az egész gazdaság 
növekedésénél kétszer nagyobb növekedési mutatói (átlagosan évi 4,5% 1995 és 2004 között) 
ellenére elég erős motor volna a globalizáció korával járó kereskedelmi lehetőségek 
kiaknázására. Bizonyos mértékben az is kijelenthető, hogy a brazil mezőgazdaság saját 
sikerének áldozatává vált. A „tőzsdecikkek” exportjának súlya, a külföldi tőkének fizetett magas 
kamatokkal együtt gyakran vezetett a reál felértékeléséhez. Hogyha mindez egybeesik az 
alapvető termékek világpiaci árának erős változásával, az árfolyamok mozgása és a 
mezőgazdasági bevételek válsága ismétlődővé válik. Pontosan ez történt 2005-ben (3. 
TÁBLÁZAT - IV és V): az egyik legjellemzőbb „ollóhatás” következett be, az alapvető 
mezőgazdasági termékek világpiaci árának esése, a termelési tényezők (tüzelőanyagok) 
költségének növekedése és az árfolyam emelkedése nyomán. 
 
Mindazonáltal e kockázat a jövőben csökkenthető, ha a 2006-2007-es magas és fenntartott 
árakkal jellemezhető időszak után a mezőgazdasági termékek ára stabilizálódik. Ha ez az 
elmélet valóra válik, akkor Brazíliának a többi felemelkedő nettó élelmiszerexportőr országhoz 
hasonlóan (Argentína, Ukrajna és Dél-Afrika), lehetősége nyílik az agrárüzletben a 
megerősödésre ennek a „zöld olajnak” köszönhetően. 
 
Tudni kell azt, hogy „ágazati” szempontból az „agrárüzlet”, gazdasági egység, amelybe 
beletartoznának az alapvető és a feldolgozott élelmiszeripari termékek, a cukor, az alkohol, a 
papír és a cellulóz, a bőr és a fafeldolgozással előállított termékek a brazil GDP nem kevesebb, 
mint 34%-át tennék ki (1), ami majdnem megnégyszerezné a mezőgazdasági ágazatnak a GDP-
hez való szoros értelemben vett hozzájárulását (3. TÁBLÁZAT – II). Ugyanakkor ez az ágazat 
biztosítja az ország összes munkahelyének 37%-át, a kivitel 43%-át és végül pedig az ország 
teljes kereskedelmi többletének 86%-át. 
 
3. A BRAZIL MEZŐGAZDASÁG: VILÁGSZINTEN VEZETŐ ÁGAZAT 
 
3.1. Adatok 
 
Brazília mezőgazdasági célra hasznosítható területe 264 millió hektár, ennél csak Kína, 
Ausztrália és az Egyesült Államok rendelkezik nagyobb hasznosítható területtel. Azonban 
jelenleg e terület háromnegyed része állandó legelő, és csupán egynegyed része megművelt vagy 
bevetett terület (62 millió hektár 2004-ben) (3. TÁBLÁZAT - I). Ebben az összefüggésben a 
brazil mezőgazdasági, állattenyésztési és élelmezési minisztérium („Ministério da Agricultura, 
Pecuària e Abastecimiento”) folyamatosan kitart amellett, hogy 15 éven belül a mezőgazdasági 
övezetekben 30 millió hektár legelőt képes átalakítani (ez a 27 tagú EU mezőgazdasági célra 
hasznosított területének 16%-ával egyenlő). Ez, a minisztérium állítása szerint a technológiai 
fejlesztésnek köszönhetően lehetséges, anélkül, hogy mindez érintené az amazóniai erdőket, 
vagy csökkentenék a tejhasznú vagy húshasznú állatállományt. 

                                                 
1  A Brazil Agrárüzleti Szövetségtől (ABAG) származó adatok. 
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3. TÁBLÁZAT: BRAZÍLIA LEGFONTOSABB AGRÁRGAZDASÁGI MUTATÓI 
(az 1995-ös, 2003-as, 2004-es és 2005-ös évek összehasonlítása)  

 1995 2003 2004 2005 
I. Összes bevetett terület 
(millió ha) 

51,1 57,7 62,0 n.a. 

II. A mezőgazdaság GDP-hez viszonyított aránya %-
ban 

9% 9,9% 10,1% 8,4% 

III. A mezőgazdasági foglakoztatás aránya %-ban a 
teljes foglalkoztatáshoz képest 

26,1% 18,9% n.a. n.a. 

IV. Mezőgazdasági imput árindexek  
(az előző évhez képest %-ban) 
 
Mezőgazdasági termelési árindex 
(az előző évhez képest %-ban) 
 
Élelmiszer árindexek 
(az előző évhez képest %-ban) 

78,6% 
 
 

49% 
 
 

8,0% 

29,0% 
 
 

32% 
 
 

7,0% 

10,0% 
 
 

5,0% 
 
 

4,0% 

6,4% 
 
 

-3,0% 
 
 

2,0% 

V. Teljes bruttó mezőgazdasági termelés 
(az előző évhez képest %-ban) 
 
Növénytermesztés 
(az előző évhez képest %-ban) 
 
Állattenyésztés 
(az előző évhez képest %-ban) 

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. Összes gabonatermelés 
(ezer tonnában) 
 
Összes kukoricatermelés 
(ezer tonnában) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724

34 860

VII. Összes szójatermelés 
(ezer tonnában) 

25 683 52 018 49 793 52 700

VIII. Összes cukornádtermelés 
(ezer tonnában) 

303 699 389 849 416 256 420 121

IX. Összes gyümölcstermelés 
(ezer tonnában) 
 
Összes narancstermelés 
(ezer tonnában) 

33 884 
 

 
19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788

17 805

X. Összes hústermelés 
(ezer tonnában – vágott testsúly) 
 
Marhahústermelés 
(ezer tonnában – vágott testsúly) 
 
Sertéshústermelés 
(ezer tonnában – vágott testsúly) 

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. Tejtermelés 
(millió tonnában) 

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

XII. Élelmiszeripari termékek kereskedelmi mérlege 
(millió $) 
 
Élelmiszeripari kivitel (millió $)  
Élelmiszeripari kivitel %-os aránya a teljes kivitelhez 
képest 
 
Élelmiszeripari behozatal %-os aránya a teljes 
behozatalhoz képest 

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%

N.a.: Nincsen rendelkezésre álló adat. 
Forrás: OECD (2007) „A nem OECD tagországok agrárpolitikája. Nyomon követés és értékelés 2007” (http://dx.doi.org). 
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A mezőgazdaság és az állatállomány jelenleg Brazília GDP-jének 8,4%-át teszi ki (3. 
TÁBLÁZAT – II). Azonban ez a számadat, annak ellenére, hogy igen magas, és más 
felemelkedő gazdaságokkal összehasonlítva nagy stabilitást mutat (1), nem tükrözi a 
mezőgazdasági ágazat valódi súlyát Brazília fejlődésében.  
 
Egyrészt az ágazat az ország formális munkájának közel 19%-át teszi ki (3. TÁBLÁZAT – III). 
Ez is mutatja az alacsony globális termelékenységet, és megmagyarázza annak a 90-es évek 
közepétől tapasztalt folyamatos csökkenését. Ugyanakkor a gyártási és a szolgáltatási ágazatok 
gyors fejlődése ellenére, az élelmiszeripari export jelenti a kereskedelmi forgalom legnagyobb 
részét, ami az összes külkereskedelmi értékesítés 27,7%-át jelenti (3. TÁBLÁZAT – XII).  
 
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a mezőgazdaság igen fontos szerepet játszik egy 
földrajzi és éghajlati szempontból igen kiterjedt és sokféle terület társadalmi-gazdasági 
egyensúlyában és fejlesztésében. Ezen kívül az, hogy Brazília gazdasága átmeneti, az ország 
egész területén szétszóródva helyezkedik el, és közel a növénytermesztő területekhez és 
gazdaságokhoz, lehetővé teszi szinergiák létesítését, és az alapvető termékekhez magas 
hozzáadott érték kapcsolását. Az egyéves növénykultúrák, mint például a szója, a kukorica, a 
manióka, a gyapot vagy a cukornád ma a bevetett területek 80%-át jelentik, és napról napra 
hatalmas dinamizmusról, a fogyasztói piachoz és az állattenyésztéshez való 
alkalmazkodóképességről tesznek tanúbizonyságot. A fás szárú növények termesztése (kávé, 
kakaó, citrusfélék) a területnek csupán 9%-t foglalják el. 
 
Végül pedig hangsúlyozni kell, hogy jelentős strukturális kettősség van jelen, ami szintén a 
Brazil mezőgazdasági termelések vegyes összetételéből ered. A legutóbbi felmérések szerint az 
országban körülbelül 5 millió gazdaság működik, melyek 85%-a családi gazdaság, átlagosan 26 
hektár területűek (az európai átlaghoz hasonló), és a mezőgazdasági késztermékek 38%-át 
állítják elő. A többi gazdaság kapitalista típusú, a terület 70%-át foglalja el, és átlagosan 430 
hektár területű. Azonban ezek az adatok egy újabb tendenciát rejtenek: a közép-nyugati 
régióban, ahol a földárak rendkívül alacsonyak, az erős mezőgazdasági fejlődését kihasználva az 
1000 hektárnál nagyobb területtel rendelkező nagybirtokosok egyre nagyobb számban jelennek 
meg, olyannyira, hogy a mezőgazdasági terület 46%-át a gazdaságoknak csupán 1%-a fedi le. 
Egyben ugyanezek a mezőgazdasági makrovállalatok alkotják a brazil „agrárüzlet” ágazatainak 
ütőerejét. 
 
3.2. Termelési szerkezet (I): fő növénytermesztési ágazatok 
 
Bár már említettük, hogy a mezőgazdaság teljes részaránya a GDP-ből az elmúlt tíz évben stabil 
volt (lásd a ((12) megjegyzést), annak termelési szerkezete jelentősen megváltozott a 
deregulációs és liberalizációs intézkedések alkalmazása nyomán, amelyekre az egyre növekvő 
nyitás és a nemzetközi piacok globalizácója miatt volt szükség. 
 
- a) Szója. 
 
A legfontosabb átalakulás a szója alágazatban volt kimutatható, amely az 1999-ben 13 millió 
hektárról 2007-ban 20 millió hektár bevetett területre növekedett. Az ültetvények főként Mato 

                                                 
1  Míg a brazil mezőgazdasági termelés a 90-es évek közepe óta mindig a GDP 8-10%a körül mozgott (évszaktól 

függően), addig az erősen iparosodó országokban, például Kínában vagy Indiában a primer ágazat gazdasági 
részaránya a GDP-ben folyamatosan csökken, bár továbbra is figyelemre méltó. A kínai mezőgazdaság, amely 
1995-ben a GDP 20,8%-ának felelt meg, 2005-ben már nem haladta meg a 12,5%-ot. Indiában pedig, ahol a 
mezőgazdaság 1995-ben a GDP 25,9%-ával volt egyenlő, ez a részarány 18,6%-ra csökkent. 
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Grosso, Paraná és Rio Grande do Sul államokban találhatók. Míg 2005-ben a teljes termelés 
52,7 millió tonna volt (3. TÁBLÁZAT - VII), addig 2007-ben a megtermelt mennyiség már 
elérte az 58,1 millió tonnát, aminek köszönhetően Brazília a második legnagyobb szójatermelő 
ország, az Egyesült Államok után. E siker magyarázata nagyrészt a reál 1999-ben elhatározott 
lebegtetésében és leértékelésében rejlik (2.2), ami a hazai árak jelentős emelkedését 
eredményezte. Figyelembe kell még venni a hozamok javulását is, (ami mára az Egyesült 
Államok hozamaihoz hasonló) és a szójából készült termékek számának robbanásszerű 
növekedését (pogácsa formájában állati takarmányként szolgál, olajat, szójatejet készítenek 
belőle). 
 
A szójakultúráknak közel a fele génmódosított. Az EU által a GMO-kra vonatkozóan felállított 
kereskedelmi korlátozások elkerülésére a régiók (vagy államok) az export rendeltetési helye 
szerint specializálódnak. 
 
Évi 37 millió tonnával, amelynek értéke valamivel több, mint 9 millió dollár (4. TÁBLÁZAT - 
II) Brazília világszinten a második szójaexportőr ország, és a nemzetközi piac egyharmadára 
érétkesít. Legfontosabb vevői az EU (17 millió tonna) és Kína (8,5 millió tonna). Mind az 
OECD, mind a FAPRI becslései szerint a következő évtized során a szójával beültetett területek 
10 millió hektárral fognak növekedni, ami Brazíliát világszinten az első helyre emelné, 
nemzetközi piaci részesedése pedig elérné a 45%-ot.  
 
Ugyanakkor számítani kell a brazil állattenyésztés erős növekedésére is, különösen a 
baromfitenyésztés növekedésére, amely már ma is a hazai termelés 2/3 részét elfogyasztja. 
Másrészt szerepel a tervek között, hogy 2008-ban előírják a biodízel bizonyos arányú 
hozzáadását az üzemanyagokhoz, ami az eredetileg külső piacokra szánt termelés jelentős részét 
elvonhatja. Végül pedig figyelembe kell venni a szója versenyképességének csökkenését más 
növénykultúrákkal (például a cukornádtermeléssel) szemben, valamint az ágazat erős 
eladósodását, ami megmagyarázhatja a 2006-ban regisztrált exportcsökkenést (4. TÁBLÁZAT – 
II).  
 
- b) Nádcukor és etanol 
 
72,2 millió hektár termőterülettel Brazília messze a legnagyobb nádcukortermelő ország, a világ 
össztermelésének majdnem egyharmadát adja. A brazil „agrárüzlet” ágazaton belül ez az 
alágazat fejlődik egyébként a leggyorsabban, az export elmúlt években tapasztalt robbanásszerű 
növekedésének (4. TÁBLÁZAT - II) és mind a cukorért, mind a bioetanolért elkért magas árnak 
köszönhetően (a nádcukortermelés 2005-ben 420 millió tonna volt – 3. TÁBLÁZAT – VIII – 
2007-ben pedig már 515 millió tonna, gyakorlatilag egyenlően megosztva a cukor és a bioetanol 
között). Ezzel összefüggésben, bár csupán a termelés egyharmada kerül a külső piacra, Brazília 
világszinten a legnagyobb cukor- és bioetanol-exportőr. 
 
A 2006/2007-es időszakban a cukorgyártás 30 millió tonna volt, és 2013-ig a 40 millió tonnát is 
elérheti. A legfontosabb felvevőpiac Oroszország, ahová a kivitelnek közel 30%-a kerül. A 
jövőben számítani kell majd a cukorpiac közös szervezése legutóbbi reformjának a 
kereskedelemre középtávon kifejtett kedvező hatásaira, amely a Brazília és más, az uniós 
exporttámogatásokat ellenző országok által felállított panelek sikerének gyümölcse(1). Az ágazat 
jelentős beruházásai a brazil exportőröket igazolják a kereskedelmi potenciáljuk gyorsuló 
növekedése terén. 

                                                 
1  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R és WT/DS283/AB/R, 2005/4/28. 
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A bioetanol tekintetében emlékeztetni kell arra, hogy 1975 óta a brazil hatóságok aktívan 
támogatják, sőt, 2006-ban stratégiai ágazattá nyilvánították. Jelenleg a Brazíliában forgalomba 
hozott gépjárművek háromnegyede ezzel az üzemanyaggal működik, 20-25%-os keverék 
formájában. 2006-2007-ben az etanoltermelés elérte a 17 milliárd litert, melyből 2,6 milliárd 
tonnát exportáltak, ami e termék nemzetközi piacának felét teszi ki. A brazil bioetanol 
legnagyobb felvásárlói India, az Egyesült Államok és Korea. Japán és az EU, ha a 
MERCOSUR-ral folytatott tárgyalások új megállapodásra vezetnek, szintén jelentős felvásárlók 
lesznek, amennyiben emelik az egyéb üzemanyagok kötelező bioetanol tartalmát. 
 
- c) Gyümölcs 
 
Brazília inkább nettó gyümölcsexportőr, fő kiviteli terméke a narancs, és az évi mintegy 18 
millió tonna (3. TÁBLÁZAT – IX) kivitellel világelső, megelőzve az Egyesült Államokat és 
Mexikót. A São Paulo államban, Campinas környékén található ültetvények területét 
fokozatosan csökkentették 1990 óta, a cukortermelés növelése javára. Mindazonáltal a hozamok 
növelésével fenn lehetett tartani a termelés mennyiségét. 
 
A megtermelt narancs 80%-ából gyümölcslevet készítenek, amelyet a nemzetközi piacokon 
értékesítenek, és Brazília e piac 80%-át fedi le. Ennek az exportnak a 70%-a az EU-ba, az 
Egyesült Államokba és Japánba irányul.  
 
Brazília a világon a legnagyobb banán termelő is, azonban csak nagyon kis mennyiséget 
exportál, és szinte az egész megtermelt mennyiség a hazai piacon marad. 
 
- d) Egyéb növénytermelés 
 
A kávé, a kukorica és a gyapot szintén fontos termények. 
 
Brazília világviszonylatban a legnagyobb kávétermelő, 2007-ben 2,2 millió tonnát termelt, a 
rangsorban követi Vietnám, Indonézia és Kolumbia. E cikk kivitelében is első helyen áll, a 
nemzetközi kereskedelem 30%-át, 1,4 tonnát exportál. A legfontosabb kávétermő vidék a dél-
keleti régió (Espirito Santo és főleg Minas Gerais). 
 
Ez a latin-amerikai óriás a világ harmadik legnagyobb kukoricatermelője, az Egyesült Államok 
és Kína előzik csak meg. Évtől függően az aratás igen változó, de 2003-ban elérte a 48 millió 
tonnát (3. TÁBLÁZAT - VI). Noha a déli és a közép-nyugati régiókban koncentrálódó termelés 
legnagyobb részét állati takarmányozásra hasznosítják Brazíliában, 2000 óta van egy exportra 
szánt kereskedelmi többlet is. 2003-2004-ben Brazília a világ negyedik legnagyobb 
kukoricaexportőrévé vált, és a jövőbe vetett remények egyértelműen a növekedés irányába 
mutatnak. 
 
Brazília 1,1 millió hektáron termel gyapotot, és ezzel Kína, az Egyesült Államok, India és 
Pakisztán után az ötödik legnagyobb gyapottermelő ország a világon. A termelés (2007-ben 3,8 
millió tonna volt) a közép-nyugati térségben koncentrálódik (Mato Grosso), és gyors ütemben 
fejlődik. A hozamok nagymértékű növekedése azt sejteti, hogy Brazília, amely jelenleg 
termelésének 40%-át exportra értékesíti, középtávon jelentősen növelheti a kereskedelmét, és 
ezzel megerősítheti a világviszonylatban elfoglalt exportőri helyét. Az Egyesült Államok által a 
gyapotra nyújtott támogatások(1) ellenzésére Brazília által felállított és más országok 

                                                 
1  2005/3/3-i WT/DS267/AB/R. 



Brazília mezőgazdasága 

PE 397.242 14

támogatását élvező WTO panel kedvező eredménye szintén a brazil exportőrök eltökélt 
piacrészesedés-növelést célzó szándékát igazolja. 
 
3.3. Termelési szerkezet (II): fő állattenyésztési ágazatok 
 
- a) Marhahús 
 
207 milliós állatállománnyal és 9,1 millió tonna vágott állattal (3. TÁBLÁZAT - X) Brazília 
marhaállománya a világon a második legnagyobb (India után), és világviszonylatban a második 
hústermelő ország (az Egyesült Államok után). A termelés háromnegyed részét modern és igen 
szakosodott gazdaságok biztosítják, átlagosan több mint 500 állattal, szabad tartásban. Az ágazat 
a közép-nyugati régióra koncentrálódik, ahol dúsak a legelők, de kisebb mértékben jelen van 
még a déli és a dél-keleti régiókban is. 
 
A természetes vagy bevetett legelők, melyeket valamelyest kiegészít a hatalmas mennyiségben 
termelt szója, kukorica és cirok, biztosítják az elismert minőséget, kizárólag növényi 
takarmánnyal, és rendkívül versenyképes árakkal. 1996-ban egyébként a brazil kormány 
betiltotta az állati fehérjék és a csontliszt használatát a kérődzők takarmányozásában, miközben 
megerősítette exportját a „kergemarha-kór” miatti botrány után. 
 
Az árfolyamoknak és a száj- és körömfájás fertőzés (Foot and Mouth Disease - FMD) fokozatos 
visszaszorításának köszönhetően - ma São Pauloba, Mato Grosso do Sulba és Paranába bezárva 
– 2002 óta látványosan növekszik a nagyrészt friss termékekből álló, főként Oroszországba és az 
EU-ba irányuló kivitel. A vágóhidaknak körülbelül 10%-a rendelkezik formális jóváhagyással 
és engedéllyel az EU-ba irányuló exportra. Becslések szerint ugyanakkor a termelésnek több 
mint a fele nem felel meg az egészségügyi követelményeknek, minthogy a hazai piacra szánják. 
Ez arra utal, hogy e termelés egy része exportra is kerülhetne, ha az ellenőrzési rendszerek nem 
hatékonyak. Erre a pontra a 3.5. bekezdésben visszatérünk. 
 
A marhahúsfogyasztás igen magas (fejenként közel 25 kg), bár régiónként és 
jövedelemszintenként igen nagyok az eltérések. 
 
- b) Baromfitenyésztés 
 
A baromfiágazat hihetetlen mértékben, évente 13%-os növekedési ütemben fejlődött 1990 óta. 
Brazília 8,4 millió tonna termelésével ma a baromfihús termelésben a világon a harmadik. Ezt a 
helyet Brazília a termelése 50%-os növelésével meg kívánja erősíteni a következő évtizedben. 
 
Az ágazat igen magas fokú vertikális integrációt mutat, modern, és nagyon versenyképes. A 
hazai szójatermelésnek közel 65%-át használja fel. Bár a húst a hazai piacon értékesítik, az 
export folyamatosan növekszik, és 2004-ben elérte a 2,8 millió tonnát, ami a világpiaci 
mennyiség 40%-ának felel meg. Ennek az exportnak a 30%-a egész csirke, és a Közel-Keletre 
irányul. Azonban a csontozott baromfihús egyre nagyobb teret nyer, és jelenleg az exportnak 
már több mint 60%-át teszi ki, a legfontosabb vásárlói pedig az EU, Ázsia és Oroszország. 
 
- c) Sertéshús 
 
A sertéshús piaca a brazil húsipari ágazat harmadik nagy ágazata. Az állatállomány majdnem 
33,2 millióra tehető, és a vágotthús évi mennyisége 3 millió tonna, mellyel az ország 
világviszonylatban a negyedik, csak Kína, az EU és az Egyesült Államok előzi meg (3. 
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TÁBLÁZAT – X). Brazília exportban is a negyedik világszinten, az EU, az Egyesült Államok és 
Kanada után áll, bár a hazai fogyasztásra szánt mennyiség 2,2 millió tonna. Oroszország a 
legfontosabb célország, az export 60%-át jelenti. A termelési potenciál úgy tűnik, hogy 
hatalmas, de ennek az a feltétele, hogy Brazília rendezi az ágazatot még érintő egészségügyi 
problémákat. 
 
3.4. Az agrárkereskedelem a multilateralizmus és a latin-amerikai regionális integráció 
keretei között  
 
Gyakran elfeledkezünk arról, hogy a brazil mezőgazdasági termelés legnagyobb része a hazai 
piacra kerül, és csupán egynegyed része export. Akárhogyan is van, Brazília súlya a nemzetközi 
mezőgazdasági kereskedelemben folyamatosan nő, olyannyira, hogy mára a világon a harmadik 
legnagyobb exportőr, és kivitelének értéke 32,2 milliárd $ (2005) (3. TÁBLÁZAT - XII).  
 
A szója és a szójaalapú termékek első helyen állnak, és a teljes élelmiszeripari kivitel 37%-át 
teszik ki (az „agrárüzlet” egész ágazatának 19%-a) (4. TÁBLÁZAT - II). Következő helyen az 
általában vett húsfélék állnak, és elsősorban a baromfihús (a teljes élelmiszeripari kivitel 10%-
a), valamint a marhahús (7%). Az erősen növekvő cukor- és a bioetanol-termelés (az 
„agrárüzlet” egész ágazatának 16%-a) harmadik helyen áll (4. TÁBLÁZAT - II).  
 

4. TÁBLÁZAT: BRAZÍLIA MEZÚGAZDASÁGI KIVITELE (2005 és 2006) (*) 
(Milliárd $. Évi teljes összeg, fő rendeltetési helyekre és termelésekre lebontva) 

 2005 2006 ÉVKÖZI 
VÁLTÁS 

% 

ÖSSZES 
KIVITEL 
%-ÁBAN 

ÖSSZES KIVITEL 43,6 49,2 -- 100 
I. Legfontosabb rendeltetési piacok 
EU-15 
Egyesült Államok  
Kína 
Oroszország 
Japán 

 
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. Fő termékek 
Szója 
Hús 
Cukor és alkohol 
Papír és cellulóz 
Bőr 

 
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% 

(*) A „mezőgazdasági kivitel” az egész brazil „agrárüzlet” kereskedelmi mozgásaira utal, amelybe beletartoznak 
többek között az alapvető termékek, a feldolgozott termékek, a cukor, az alkohol, a papír és a cellulóz, a bőr és a 
faalapú termékek.  
Forrás: Brazil Agrárüzleti Szövetség (ABAG). 
 
Az export jelenlegi szerkezete az elmúlt években radikálisan megváltozott. A brazil export, 
amely a múltban a trópusi termékekre szorítkozott (kávé, narancslé, cukor), fokozatosan 
változatosabbá vált, és jelenleg gyakorlatilag a mezőgazdaság valamennyi ágazatát lefedi a búza 
kivételével (ebben Brazília még nettó importőr, főként a szomszédos Argentínától vásárol). 
 
A mezőgazdasági termékek legnagyobb vevője az EU (2005-ben a 25 tagú Unió 35%-ot tett ki). 
Az Egyesült Államok veszített súlyából Kína és Oroszország megjelenése miatt a nemzetközi 
piacokon. Míg 2000-ben az Egyesült Államok az élelmiszeri export 10%-át képviselte, és Kína 
és Oroszország egyenként csak 3%-ot jelentett a kiviteli mérlegben, addig 2005-ben 
Oroszország már második helyen állt szorosan a 25 tagú EU mögött, utánuk pedig az Egyesült 
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Államok és Kína következett egyenként 7%-os exportrészesedéssel. 
 
Brazília nettó élelmiszerexportőrként a cairns-i csoport tagja(1), és aktívan előmozdítja a 
mezőgazdasági kereskedelem teljes liberalizálását a multilateralizmuson belül. A WTO viták 
rendezését szolgáló szervénél az EU (cukor) és az Egyesült Államok (gyapot, gyümölcslé) ellen 
sikerrel benyújtott panaszok (lásd a (13) és (14) megjegyzést) bizonyítják Brazília arra 
vonatkozó érdekét, hogy mezőgazdasági ágazatának kereskedelmi lehetőségeit maximálisan 
kihasználja a globalizáció korában. 
Bár első megközelítésben ez ellentmondásnak tűnhet, Brazília a G-20 csoport egyik alapító tagja 
is (2). Ennek a hatalmi konfliktusokkal teli, iparosodás útjára lépett csoportosulásnak az érdeme 
a gyártási ágazatok és a felemelkedő szolgáltatások védelmében a cancúni csúcstalálkozó 
megbuktatása, és még ma is elutasítják a belső piacuk megnyitására és liberalizálására irányuló 
európai és amerikai kéréseket. Brazília részvétele világosan tükrözi az ország gazdaságának 
jelenlegi diverzifikációját és azt a nehezen elérhető egyensúlyt, amelyet ennek az országnak a 
dohai fordulón meg kell találnia ahhoz, hogy kielégítő válaszlépéseket tegyen mind agrár-
exportőr ágazatai, mind pedig ipari vállalatai és szolgáltatási ágazata számára. 
 
Brazília mindig nagyon szívén viseli a régióban betöltött vezető szerepét, és jelenleg az EU és a 
MERCOSUR közötti megállapodás megújításában vezető szerepet játszik. Természetesen ezzel 
gazdasági célkitűzést követ: a világ legjelentősebb piacain szeretné megerősíteni és növelni 
részesedését; azonban mindez egy politikai célkitűzést is rejt: szélesebb körű és hosszú távú 
kapcsolatokat kíván létrehozni a világszinten legnagyobb integrációs projekttel, vagyis az EU-
val, ami alkalmas arra, hogy megmutassa Brazília számára a latin-amerikai integráció útját, és 
lehetővé teszi, hogy jobb garanciákkal szálljon szembe az amerikai nyomással, amely déli 
szomszédaival a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat támogatja. 
 
3.5. Az EU és Brazília között fennálló, a marhahús behozatalának egészségügyi feltételeire 
vonatkozó nézeteltérések  
 
Az utóbbi hónapokban az európai marhahús ágazat kifogásolta, hogy véleménye szerint a brazil 
termelők és exportőrök az EU-ban forgalomba hozott húsok esetében ismételten nem tartják be a 
közösségi egészségügyi és állategészségügyi rendelkezéseket. E panaszokra válaszul az Európai 
Bizottság (DG SANCO) 2007 márciusában és novemberében két helyszíni ellenőrzést végzett, 
melyek célja alapvetően az volt, hogy meggyőződjenek az illetékes brazil hatóságok által 
elindított intézkedések hatékonyságáról. 
 
Ezek a látogatások arra a következtetésre vezettek, hogy bár a korábbi ellenőrzések során 
javasoltak egy részét kielégítő módon betartották, az egészségügyi ellenőrzési rendszerek nem 
voltak teljesek sem állami, sem pedig szövetségi szinten; a fertőző száj-és körömfájás elleni 
védőoltások hatékony nyomon követésére irányuló programok nem voltak elégségesek, és nem 
voltak garanciák az állatállománynak a mentességet nem élvező térségekben való helyhez 
kötésére; a gazdaságokban és a törzsállományok mozgásában az állatok nyilvántartása és 
azonosítása hiányos volt; a laboratóriumi tesztekben nagy késés volt tapasztalható; az 
                                                 
1  Bár a cairns-i csoport tagjai valamennyien nagy mezőgazdasági exportőrök, néhány különbség szembeszökő. E 

tagok közül néhány fejlett ország (Ausztrália, Kanada, Új-Zéland), mások közepes jövedelmű felemelkedő 
gazdaságok (Dél-Afrika, Argentína, Brazília, Chile), megint mások pedig még egyértelműen a fejlődés útját 
járják (Bolívia, Kolumbia, Costa Rica, Fülöp-szigetek Guatemala, Indonézia, Malajzia, Paraguay, Thaiföld és 
Uruguay).  

2  Bár igen vegyes összetételű csoportról van szó, ami miatt gyakran beszélünk G-20+-ról, a következő országok 
tekinthetők tagjaiként: Dél-Afrika, Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Kína, Kuba, Egyiptom, Fülöp-szigetek, 
India, Indonézia, Mexikó, Nigéria, Pakisztán, Paraguay, Thaïföld, Tanzánia, Venezuela és Zimbabwe. 
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exportbizonyítványok adatainak informatikai védelme hiányos volt, ami e dokumentumokkal 
való visszaélésre nyújthat lehetőséget; és végül pedig nagyon kevés előrelépés volt tapasztalható 
az EU-ba exportált hús zárt láncának 2009-re tervezett létrehozásában. 
 
Az ellenőrök ajánlásai nyomán az Európai Bizottság úgy döntött, hogy csökkenti az olyan vörös 
húsok behozatalát, amelyek nem felelnek meg a közösségi jogszabályokban előírt feltételeknek, 
különösen a marhaállomány nemzeti szintű azonosításának és nyilvántartásának, ami a vágásra 
és azt követően kivitelre szánt állatokat tartó gazdaságok hatékony ellenőrzését jelenti. E 
határozatnak rendes esetben 2008. január 31-től vagy 2008. március 15-től kellett hatályba 
lépnie a január 31-e előtt exportált húsokra nézve. 
 
Ahogyan arra számítani lehetett, a brazil hatóságok ezzel kategorikusan szembehelyezkedtek, és 
lehetséges, hogy amennyiben semmilyen kompromisszum nem születik, akkor ez a vitás kérdés 
egy panasz benyújtásához fog vezetni a WTO viták rendezését szolgáló szervénél. 
 
3.6. A brazil agrárpolitika 
 
Az OECD adatainak megfelelően a brazil mezőgazdasági termelők támogatása viszonylag 
alacsony (a termelés 6%-a, termeléstámogatási ekvivalenciában mérve), főként akkor, ha a 
legfejlettebb OECD tagországok által mutatott szintekkel hasonlítjuk össze (átlagosan 30% 2003 
és 2005 között). A 2003-2005 közötti időszakban ez a támogatás átlagosan a brazil GDP 0,7%-
át tette ki, vagyis jóval alacsonyabb volt, mint a gazdag országokban tapasztalt arány (OECD: 
1,1%), annak ellenére, hogy Brazíliában a mezőgazdaság gazdasági jelentősége jóval magasabb. 
Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt, hogy a brazil mezőgazdaságnak nyújtott állami támogatás 
2004 óta egyértelműen növekszik. 
 
E támogatások kétharmada jóváírt hitel, a maradék egyharmad pedig árgarancia. Az utóbbi rész 
az, amely a közelmúltban növekedett (+65%), és 2005-ben elérte a 2,9 milliárd reált. Ezt az 
árgaranciák fenntartása magyarázza, a költségvetési év során a növénytermesztési piacokon 
jegyzett árak esése ellenére (3. TÁBLÁZAT - IV), valamint az árfolyam felértékelése. 
 
Az inputfelhasználásra szánt kifizetések 2005-ben szintén nőttek (+58%), és elérték a 7,5 
milliárd reált, a kamatjóváírásokhoz, a berendezések vásárlásához és a mezőgazdasági 
kölcsönök megújításához hasonlóan. 
 
Az állami támogatásban részesülő legjelentősebb termelési ágak nagyságrendben a rizs, a 
kukorica, a gyapot és a búza. 
 
Strukturális szempontból a jelenlegi brazil kormány prioritásként kezelt célkitűzései közé számít 
a szegénység felszámolása, amibe egyedi agrárpolitikai és vidékpolitikai intézkedések is 
beletartoznak. Amint már láttuk (3.1) Brazília a világ egyik olyan országa, amelynek struktúrái a 
legsokfélébbek közé tartoznak, és ahol a földek eloszlása a legegyenlőtlenebb. A földdel nem 
rendelkező földművesek nyomására („Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra”), a 
második Nemzeti Agrárreform Program megvalósítása jelenleg folyik. Ide tartoznak olyan 
rendelkezések, amelyek földműveseknek az állam által kisajátított, megvásárolt vagy 
rendelkezésre bocsátott terülteteken történő letelepítésére irányulnak; a kölcsönök jóváírása a 
földek kisajátításáért; valamint az infrastrukturális beruházások finanszírozása és a közösségi 
támogatás. 
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Ezzel párhuzamosan a kisgazdák számára egy Családi gazdálkodás erősítését célzó programot 
(PRONAF) javasolnak, amely preferenciális hiteleket nyújt a beruházásokhoz, a feldolgozáshoz 
és a forgalmazáshoz, valamint oktatási és képzési intézkedéseket kínálnak. 
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