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1. WPROWADZENIE 
 
1.1. Organizacja polityczno-administracyjna 
 
Brazylia jest obecnie republiką związkową składającą się z 26 stanów i jednego dystryktu 
federalnego (MAPA 1) ze stolicą w Brasilii (2 384 000 mieszkańców) (dane z 2006 r.). 
 
W kraju obowiązuje system prezydencki (od 2003 r. głową państwa jest Luiz Inácio Lula da 
Silva z Partii Pracujących – PT). Dwuizbowa władza ustawodawcza składa się z Izby 
Deputowanych (izby niższej) liczącej 513 posłów (wybieranych na 4 lata) i z Senatu (izby 
wyższej) liczącej 81 członków (z mandatem na 8 lat). Następne wybory prezydenckie zostaną 
przeprowadzone w 2010 r. 
 
Od ostatnich wyborów z 2006 r. w obydwu izbach zasiadają przedstawiciele 19 partii. Spośród 
nich należy wymienić: największą partię krajową, socjaldemokratyczną PMDB (Partię 
Brazylijskiego Ruchu Demokratycznego, mającą 93 posłów w Izbie Deputowanych i 19 w 
Senacie), wspomnianą lewicową PT (zajmującą 82 miejsca w Izbie Deputowanych i 12 w 
Senacie), demokratów (DEM, o tendencjach konserwatywnych, mających 57 posłów w Izbie 
Deputowanych i 17 członków w Senacie) i PSDB (Partię Brazylijskiej Socjaldemokracji, 
powstałą w wyniku rozłamu PMDB, z ramienia której w Izbie Deputowanych zasiada 
57 posłów, a w Senacie – 17 senatorów). W Izbie Deputowanych zasiada również wpływowa 
grupa nacisku broniąca interesów rolników (Frakcja reprezentująca interesy rolników), słynąca 
z zaciekłej obrony interesów wielkich właścicieli ziemskich i agrobiznesu. 
 
Każdy stan posiada własny rząd i własną władzę ustawodawczą, co znacznie komplikuje 
zadania rządu, zmuszając go nieustannie do poszukiwania kompromisu politycznego. 
 

MAPA 1: REGIONY I STANY 

 
 
1.2. Geografia fizyczna: regiony gospodarcze 
 
Z 8 547 400 km² i 189 milionami mieszkańców (dane z 2007 r.) Brazylia jest piątym co do 
wielkości i liczby ludności krajem na świecie. Jest to jednocześnie najrozleglejszy i najbardziej 
zaludniony kraj Ameryki Łacińskiej. Ogromna powierzchnia i wysokie wskaźniki 
demograficzne wyjaśniają słaby poziom średniej gęstości zaludnienia (22 mieszkańców na km²) 
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oraz poważne różnice geograficzne, klimatyczne i socjologiczne. 
 
Do celów statystycznych wyróżnia się pięć wielkich regionów podzielonych na różne stany 
(TABELA 1): 
 
- Region południowy (MAPA 1 – E), leżący nad Oceanem Atlantyckim, graniczący z 
Argentyną, Urugwajem i Paragwajem, składa się ze stanów: Paraná (nr 15), Santa Catarina 
(nr 23) i Rio Grande do Sul (nr 20). W północnej części regionu dominują obszary górskie, 
natomiast w części południowej znajdują się rozległe równiny (pampas). Na południu regionu 
panuje klimat subtropikalny lub łagodny, podobny do klimatu niektórych regionów UE, zaś 
gleby są dobrej jakości. W tej części regionu odnotowuje się wysoki poziom rozwoju i silne 
wpływy europejskie związane ze znaczną liczbą migrantów pochodzenia niemieckiego i 
włoskiego. Do najważniejszych upraw należą: soja, kukurydza i pszenica. W regionie znajdują 
się ponadto duże ośrodki przemysłowe w stanach Rio Grande do Sul (przemysł petrochemiczny) 
i Paraná (przemysł samochodowy). Główne miasta to: Porto Alegre (1 500 000 mieszkańców, 
stolica stanu Rio Grande do Sul) i Curitiba (1 800 000 mieszkańców, stolica stanu Paraná). 
 
- Region południowo-wschodni (MAPA 1 – D), leżący nad Atlantykiem, składa się ze stanów: 
Espírito Santo (nr 7), Minas Gerais (nr 12), Rio de Janeiro (nr 18) i São Paulo (nr 24). Jest to 
najbardziej zaludniony (79,5 milionów mieszkańców, czyli 42,6% ludności Brazylii) i 
uprzemysłowiony region – wytwarza ponad połowę PKB pomimo stopniowego spadku tej 
proporcji od 1985 r. na rzecz regionu środkowo-zachodniego. W odniesieniu do rolnictwa, 
podobnie jak na południu, dominują tutaj uprawy soi i zbóż. Należy również wspomnieć o 
hodowli cytrusów (w stanie São Paulo), której towarzyszy duży sektor przetwórstwa 
(koncentraty owocowe i mrożonki). W regionie znajdują się trzy duże ośrodki miejskie, które 
same w sobie stanowią stolice największych obszarów metropolitalnych: Rio de Janeiro 
(6 136 000 mieszkańców, stolica państwa do 1960 r., obecnie stolica stanu o tej samej nazwie i 
siedziba koncernu Petrobras, światowego lidera w dziedzinie odkrywania i eksploatowania 
podwodnych złóż ropy), Belo Horizonte (2 400 000 mieszkańców, stolica stanu Minas Gerais, o 
dużym przemyśle hutniczym i samochodowym) i São Paulo (11 017 000 mieszkańców, stolica 
stanu o tej samej nazwie, pierwszy ośrodek wytwórczy, największe skupisko demograficzne w 
Brazylii). Ponadto Campinas, miasto sąsiadujące z São Paulo, specjalizuje się stopniowo w 
nowych technologiach. 
 
- Region północno-wschodni (MAPA 1 – B) obejmuje dziewięć stanów: Alagoas (nr 2), Bahia 
(nr 5), Ceará (nr 6), Maranhão (nr 9), Pernambuco (nr 16), Piauí (nr 17), Rio Grande do 
Norte (nr 19) i Sergipe (nr 25). Jest to historyczny region uprawy trzciny cukrowej, w którym 
w szczytowym momencie rozkwitł handel niewolnikami pochodzącymi z Afryki, prowadząc do 
rozwoju pięknych miast w stylu kolonialnym, na przykład Salvador de Bahía 
(2 714 000 mieszkańców, pierwsza stolica niepodległej Brazylii do czasu przeniesienia stolicy 
do Rio de Janeiro, wokół miasta znacznie rozwinął się przemysł petrochemiczny, papierniczy i 
obuwniczy), Recife (1 500 000 mieszkańców), São Luís do Maranhão i Olinda. Pomimo 
licznych zasobów naturalnych (w tym ropy) w regionie występują duże dysproporcje społeczne, 
pogłębiane cyklicznymi okresami suszy nawiedzającymi półpustynne strefy w środkowej części 
(sertão), gdzie opady nie przekraczają zazwyczaj 500 mm, co powoduje znaczną emigrację 
nieposiadających ziemi mieszkańców wsi do metropolii i nowych regionów kolonizacji 
rolniczej na północy i środkowym zachodzie. 
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TABELA 1: ORGANIZACJA POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNA 
REGION I NUMER 
STANU ZA MAPĄ 1 STAN 

LICZBA 
MIESZKAŃCÓW 

(2006) 

POWIERZCHNIA 
(km²) STOLICA STANU 

POŁUDNIE (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 

POŁUDNIOWY 
WSCHÓD (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 

PÓŁNOCNY WSCHÓD 
(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 

ŚRODKOWY ZACHÓD 
(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 

PÓŁNOC (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 

 
- Region środkowo-zachodni (MAPA 1 – C) obejmujący stany: Mato Grosso (nr 10), Mato 
Grosso do Sul (nr 11) i Goias (nr 8) oraz dystrykt federalny (nr 27) jest bardzo rozległym 
regionem o niskiej gęstości zaludnienia, co było powodem utworzenia stolicy w Brasilii 
w 1960 r. Największym stanem jest Mato Grosso, gdzie występują ogromne połacie ziem 
służące obecnie za podstawę do przyspieszonej ekspansji rolniczej (cukier, soja, bawełna, 
wołowina, drób, itp.), a bardziej nowoczesne struktury współistnieją z niewielkimi 
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gospodarstwami i rolnictwem niskotowarowym. W tym kontekście stany w regionie środkowo-
zachodnim mają obecnie największą stopę wzrostu gospodarczego. 
 
- Region północny (MAPA 1 – A) na granicy z Boliwią, Peru, Kolumbią, Wenezuelą i Gujaną 
składa się ze stanów: Acre (nr 1), Amapá (nr 3), Amazonas (nr 4), Pará (nr 13), Rondônia 
(nr 21), Roraima (nr 22) i Tocantins (nr 26). Ten największy region Brazylii zajmuje 
powierzchnię 3,8 miliona km². Przeważającą część obszaru pokrywa las tropikalny. Jest to teren 
praktycznie wyludniony, na którym rolnictwo uprawiane jest z reguły na małą skalę lub ma 
charakter niskotowarowy. Dwa największe miasta, położone nad Amazonką, to: Manaus 
(1 400 000 mieszkańców, stolica stanu Amazonas) i Belém (stolica stanu Pará i ważny ośrodek 
górnictwa i produkcji aluminium). Amazonia jest największym wilgotnym lasem tropikalnym 
na świecie. 65,7% powierzchni lasu znajduje się na terytorium brazylijskim. Obserwuje się tu 
zakrojony na szeroką skalę proces wycinki będący głównie skutkiem eksploatacji górniczej lub 
drzewnej oraz budowy infrastruktury. W ciągu ostatnich 30 lat XX wieku las stracił niemal 
jedną siódmą swoich zasobów1, a szczytowe lata wycinki przypadają na 1995 r. (wykarczowano 
29 059 km²) i 2004 r. (wykarczowano 27 429 km²). Chociaż tempo wycinki zostało ostatnio 
zmniejszone (10 010 km² w 2007 r.), problem wciąż pozostaje i w dodatku nie jest należycie 
kontrolowany2. 
 
1.3. Demografia: różnorodność rasowa, nierówny podział przestrzenny i starzenie się 
społeczeństwa 
 
Po odkryciach i kolonizacji portugalskiej od początku XVI wieku ludność indiańską wyparły 
stopniowo kolejne fale imigrantów pochodzenia europejskiego (oprócz Portugalczyków przede 
wszystkim Włochów, Niemców, Hiszpanów i Polaków). Od XVII wieku przybyła również 
znaczna grupa osób pochodzenia afrykańskiego w następstwie stosowania systemu 
niewolnictwa na dużych plantacjach (manioku, tytoniu, a przede wszystkim trzciny cukrowej) 
na północnym wybrzeżu. Należy również pamiętać o znacznej mniejszości pochodzenia 
azjatyckiego (w szczególności japońskiej, koreańskiej i syryjsko-libańskiej, których 
społeczności zamieszkują obecnie głównie obszar São Paulo). Ludność indiańska liczy dzisiaj 
blisko 750 000 osób. Chociaż liczba ta może wydawać się niewielka, kryje się za nią oczywisty 
proces konsolidacji, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w latach siedemdziesiątych ludność 
autochtoniczna liczyła tylko 100 000 osób. 
 
W konsekwencji społeczeństwo brazylijskie charakteryzuje się dziś różnorodnością rasową. 
Szacuje się, że pod względem etnicznym 49% mieszkańców jest pochodzenia europejskiego 
(91,3 miliona), blisko 35% to metysi (65,3 miliona), 6% jest pochodzenia afrykańskiego 
(10,5 miliona), a ludność azjatycko-orientalna, arabska i autochtońska stanowi około 0,5% 
wszystkich mieszkańców. 
 
Spośród 189 milionów mieszkańców Brazylii 84% mieszka w miastach (TABELA 2 – IV). 

                                                   
1 Wycinka drzew i pożary lasów wywołują uwalnianie dwutlenku węgla występującego w roślinach, co odpowiada 20% 
światowej emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście utrata zasobów leśnych odpowiedzialna jest za 75% emisji 
Brazylii, która zajmuje czwarte miejsce wśród krajów emitujących najwięcej zanieczyszczeń na świecie. 

2  Podczas ostatniego szczytu na Bali pod koniec 2007 r. postanowiono utworzyć fundusz na rzecz wstrzymania wycinki 
lasów tropikalnych, które stanowią płuca planety i występują przede wszystkim w Brazylii, Kongu i Indonezji. Fundusz 
zarządzany przez Bank Światowy będzie początkowo dysponował 111 milionami euro stanowiącymi wkład kilku 
krajów rozwiniętych. Równocześnie w tym samym celu rząd brazylijski ogłosił utworzenie innego funduszu (ze 
104 milionami euro) zarządzanego przez Narodowy Bank Rozwoju. Fundusz ten może być zasilany z zewnątrz. 
Jednakże brazylijski parlament debatuje obecnie nad dwoma projektami, które mają na celu ograniczenie terytorium 
Amazonii prawnej, co pozwoliłoby usunąć administracyjne przeszkody w eksploatacji tych zasobów. 
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Proporcja ta stale rośnie. Obecnie 14 miast liczy ponad milion mieszkańców. Jedna czwarta 
ludności zamieszkuje pięć dużych obszarów metropolitalnych: São Paulo (ponad 20 milionów 
osób; obecnie jest trzecim największym obszarem metropolitalnym na świecie po Tokio i 
Meksyku); Rio de Janeiro (12 milionów); Belo Horizonte (około 5,6 miliona); Porto Alegre 
(ponad 4 miliony mieszkańców) i Recife (blisko 4 miliony). Tradycyjne ruchy migracyjne z 
południa w kierunku nowych obszarów rolniczych na północy (Amazonas, Pará) i środkowym 
zachodzie (Mato Grosso) stały się mniej intensywne począwszy od lat dziewięćdziesiątych. 
Niemniej emigracja z północnego wschodu w kierunku tych regionów utrzymuje się na tym 
samym poziomie. 
 
Pomimo znacznego zwiększenia wydatków na opiekę zdrowotną w ostatnich latach (7,5% PKB 
w 2000 r. i 8,8% w 2004 r., co stanowi więcej niż średnia latynoamerykańska) śmiertelność 
dzieci pozostaje bardzo wysoka (28 na tysiąc), wyższa niż w innych dużych gospodarkach 
w regionie, na przykład w Chile (8‰), w Argentynie (14‰), w Wenezueli (18‰) lub 
w Meksyku (22‰). Podobnie, według danych WHO (2005 r.), średnia długość życia w Brazylii 
wynosi 71,1 lat, czyli mniej niż w niektórych krajach latynoamerykańskich, na przykład w Chile 
(77,5), na Kubie (77,2), w Urugwaju (75,2), w Argentynie (75,0). Należy podkreślić dużą 
różnicę pomiędzy długością życia mężczyzn (68) a długością życia kobiet (75). Znajduje ona 
głównie wyjaśnienie w zróżnicowanym wskaźniku śmiertelności w grupach ludności poniżej 
60. roku życia wynikającym z wysokiej przestępczości miejskiej (ponad 20 000 zabójstw 
w 2006 r.), która ma wpływ przede wszystkim na mężczyzn. 
 
Wzrost demograficzny ulega spowolnieniu wraz z konsolidacją procesu urbanizacji: w latach 
osiemdziesiątych wynosił 2,2%, pomiędzy 1990 r. a 2006 r. wskaźnik ustabilizował się na 
poziomie około 1,4%. Równocześnie od 1991 r. spada proporcja ludności poniżej 14. roku 
życia. Prowadzi to do powolnego, lecz konsekwentnego starzenia się społeczeństwa. Pomimo 
tego szacuje się, że w 2020 r. liczba ludności w Brazylii wyniesie 219 milionów, a wskaźnik 
wzrostu spadnie do 0,7%. 
 
2. GOSPODARKA BRAZYLIJSKA: DANE 
 
2.1. Ogólna struktura gospodarcza: potęga rolniczo-handlowa, dywersyfikacja przemysłowa 
i stopniowy rozwój sektora usług 
 
Wiele wskaźników strukturalnych w Brazylii znajduje się wciąż na poziomie właściwym 
krajom rozwijającym się. Wystarczy przytoczyć nierównomierne rozłożenie dochodów lub 
bardzo wysoki wskaźnik ubóstwa, w szczególności na obszarach wiejskich: 1 osoba na 5 żyje za 
mniej niż 2 dolary dziennie, a według OECD jedna trzecia ludności wciąż jeszcze znajduje się 
poniżej progu ubóstwa, przy czym proporcje te są zdecydowanie wyższe na wsi (61%) niż na 
obszarach miejskich (25%). 
 
Niemniej według danych statystycznych Brazylia jest dziewiątą gospodarką światową z PKB na 
poziomie około 1 000 miliardów dolarów (TABELA 2 – I). Zważywszy że PKB na mieszkańca 
wynosi ponad 9 000 dolarów (TABELA 2 – V), Brazylia należy do grupy wielkich gospodarek 
wschodzących. Jednakże wzrost na poziomie 2,3% w 2005 r. i 3,7% w 2006 r. jest daleki od 
rytmu odnotowywanego przez inne gospodarki wschodzące (na przykład Chiny, gdzie wskaźnik 
wzrostu wyniósł 10,2% w 2005 r. lub Indie ze wskaźnikiem wynoszącym 8,5%). Pomimo że 
prognozy dotyczące wzrostu na lata 2008 i 2009 (TABELA 2 – II) są znacznie lepsze (4% − 
4,5%), nadal plasują one Brazylię daleko za jej najważniejszymi światowymi konkurentami. 
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Ponadto Brazylia wyróżnia się wśród nowych państw uprzemysłowionych gospodarką o 
charakterze rolno-eksportowym: podczas gdy Chiny są importerem netto żywności3, a bilans 
handlowy Indii w sektorze rolno-spożywczym jest nieznacznie dodatni4, Brazylia dzień po dniu 
umacnia swoją pozycję pierwszoplanowej potęgi rolno-eksportowej, odnotowując nadwyżkę 
handlową w sektorze rolno-spożywczym rzędu 28 396 milionów dolarów w 2005 r. i wartość 
wywozu produktów rolno-spożywczych na poziomie 27,7% całości (TABELA 3 – XII). 
 

TABELA 2. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE BRAZYLII 
I ICH PRAWDOPODOBNY ROZWÓJ (2006/2009) 

 2006 2007 2008 2009 
I. PKB nominalny 
(w miliardach dolarów) 

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

II. Faktyczny wzrost PKB 
(w %) 

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

III. Wzrost PKB w podziale na sektory 
 
Rolnictwo 
Przemysł 
Usługi 

 
 

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. Ludność 
(w milionach mieszkańców) 

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

V. PKB na mieszkańca 
(w dolarach w PSN/PPP) 

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

VI. Średnia roczna inflacja 
(w %) (ceny detaliczne) 

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

VII. Wywóz towarów 
(FOB w miliardach dolarów) 

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

VIII. Przywóz towarów 
(FOB w miliardach dolarów) 

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

IX. Bilans handlowy 
(Wywóz – Przywóz) 
(FOB w miliardach dolarów) 

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Bilans płatniczy 
(w % PKB) 

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

XI. Kurs wymiany (real / euro) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Dane bieżące 
(p): Dane szacunkowe The Economist Intelligence Unit. 
2007: K. 1: pierwszy kwartał; K. 2: drugi kwartał; K. 3: trzeci kwartał 
PSN: Parytet siły nabywczej (Purchasing Power Parity – PPP) 

Źródło: The Economist Intelligence Unit (2008 r.): „Brazil. Country Report”, styczeń 2008 r.; (2007 r.) „Brazil. Country Profile 
2007”. 
 
Z drugiej strony status prawdziwej potęgi rolnej i silna pozycja na rynku wielu produktów5 nie 
oznaczają, że gospodarka brazylijska ma przede wszystkim charakter rolniczy. W 
rzeczywistości sektor rolnictwa sensu stricto stanowi jedynie 10% PKB (TABELA 3 – II). 
 
Brazylia posiada również szeroką i zróżnicowaną bazę przemysłową, która koncentruje się 
przede wszystkim wokół São Paulo, Rio de Janeiro i Minas Gerais (region południowo-
                                                   
3  W 2005 r. saldo wyniosło -1 464 miliony dolarów, a wywóz produktów rolno-spożywczych stanowił jedynie 

3,6% ogółu towarów wywożonych. 
4  W 2005 r. saldo wyniosło +5 374 miliony dolarów, a wywóz produktów rolno-spożywczych stanowił jedynie 10,4% 

ogółu towarów wywożonych. 
5  Pierwszy światowy producent kawy; pierwszy światowy producent cukru z trzciny cukrowej i bioetanolu; pierwszy 
światowy producent owoców; drugi światowy producent soi; drugi światowy producent wołowiny; trzeci światowy 
producent mięsa drobiowego; trzeci światowy producent kukurydzy; czwarty światowy producent wieprzowiny; piąty 
światowy producent bawełny, itp. Więcej szczegółów znajduje się w pkt. 3.2 i 3.3 oraz w TABELI 3 (dane dotyczące 
produkcji). 
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wschodni), odpowiadającą średnio 26% −27% PKB. Dzięki specjalizacji przemysłowej Brazylia 
zdobyła dobrą pozycję jako eksporter samochodów, telefonów komórkowych i samolotów 
(przedsiębiorstwo Embraer jest pierwszym światowym producentem samolotów obsługujących 
rejsy krótkodystansowe i średniodystansowe). 
 
Jednakże to sektor usług odnotowuje obecnie największy wzrost (TABELA 2 – III). Stanowi on 
dzisiaj blisko 64% PKB. Podobnie jak sektor przetwórczy koncentruje się on wokół wielkiej 
metropolii na południowym wschodzie. Zważywszy na tempo ekspansji do takich wyników 
przyczyniają się najbardziej sektor finansów i sektor technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 
Niejednolity obraz gospodarki znajduje odzwierciedlenie w brazylijskim handlu zagranicznym 
charakteryzującym się dużą różnorodnością. Ameryka Łacińska jest głównym partnerem 
Brazylii (27%), co umacnia jej pozycję jako regionalnego lidera gospodarczego i politycznego 
na czele MERCOSUR-u, pełniącego funkcję głównej siły napędowej integracji 
południowoamerykańskiej. Kolejne miejsca zajmują Unia Europejska (24% wymiany 
handlowej) i Stany Zjednoczone (15%). 
 
2.2. W poszukiwaniu polityki gospodarczej w zglobalizowanym świecie 
 
Tradycyjnie gospodarka brazylijska zawsze była dość zamknięta. Stan ten pogłębił się podczas 
długiego okresu stosowania polityki uprzemysłowienia poprzez substytucję importu (Import-
substituting Industrialisation – ISI) opierającej się na ochronie rynku wewnętrznego i 
publicznym wspieraniu inwestycji w sektorach nowoczesnych technologii. Po ponad trzydziestu 
latach, pod koniec lat osiemdziesiątych, poważne zaburzenie równowagi makroekonomicznej 
wynikające z tego modelu rozwoju (deficyt budżetowy, zadłużenie zewnętrzne, hiperinflacja, 
itp.) wymusiło jego zarzucenie. Władze brazylijskie postawiły wówczas na stopniową 
liberalizację handlu, stabilizację gospodarczą i walutową oraz racjonalizację finansów 
publicznych. 
 
Późniejsze zniesienie barier pozataryfowych, zmniejszenie stawek celnych i Plan Real z 1994 r. 
(który powiązał walutę brazylijską z dolarem amerykańskim) pozwoliły radykalnie zmniejszyć 
inflację, zmodernizować przemysł, a ponadto skonsolidować ciężar ekonomiczny i handlowy 
rolnictwa i hodowli bydła. Niemniej środki te ujawniły słabości strukturalne tych sektorów, 
które w dużym stopniu opierały się na sile roboczej (sektor tekstylny, obuwniczy, itp.), a które 
odtąd stały się przedmiotem międzynarodowej konkurencji. Ukazały one również konieczność 
zmierzenia się z rosnącą globalizacją rynków poprzez wprowadzenie nowych środków 
deregulacji i otwarcia na kapitał zagraniczny, restrukturyzacji sektora publicznego i reformy 
systemu podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego. 
 
Niedostateczny zakres reform strukturalnych podjętych przez władze brazylijskie w powiązaniu 
z przeszacowaniem kursu wymiany i wielkości popytu wewnętrznego doprowadziły do 
szybkiego pogorszenia się handlu zagranicznego i podkreśliły brak równowagi podatkowej. 
Azjatycki i rosyjski kryzys finansowy z 1997 r. i 1998 r. tylko zaostrzył sytuację. Dlatego też w 
1999 r. postanowiono uwolnić kurs reala, lecz konsekwentna dewaluacja waluty brazylijskiej 
tylko zwiększyła dług zewnętrzny związany z kursem wymiany. Z tego powodu w 1999 r. 
została zawarta umowa z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w celu ustabilizowania 
długu, który od lat siedemdziesiątych, kiedy to dyktatura wojskowa zwróciła się do rynków 
międzynarodowych celem sfinansowania swoich monstrualnych planów inwestycyjnych, ciążył 
na rozwoju kraju. Kolejne środki ograniczania wydatków publicznych (wprowadzane pod 
nazwą Ustawy o odpowiedzialności podatkowej) w połączeniu z niskim wzrostem 
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gospodarczym przygotowały grunt pod zmianę polityczną, która nastąpiła podczas wyborów 
prezydenckich z 2003 r. 
 
Nowy prezydent Lula da Silva, wówczas niekwestionowany przywódca koalicji lewicowej, 
która doprowadziła go do władzy, przyjął program ukierunkowany przede wszystkim na 
wyeliminowanie ubóstwa i politykę redystrybucji dochodów. Równocześnie jednak skrupulatnie 
podporządkował się podstawowym zasadom makroekonomii (dyscyplina podatkowa, płynny 
kurs walut, kontrola inflacji, itp.), pomimo krytyki niektórych zwolenników. Początkowo 
nieuniknione dostosowania podatkowe znalazły odzwierciedlenie w ograniczeniu inwestycji 
publicznych, co zmusiło administrację do zmniejszenia swoich pierwotnych ambicji i 
ograniczenia programów socjalnych. Z czasem utrzymujący się wzrost6, stopniowy spadek 
inflacji7 i stopy bezrobocia8 oraz uzdrowienie finansów publicznych9 umożliwiły obecnemu 
rządowi realizację zobowiązań wyborczych. 
 
Na płaszczyźnie socjalnej należy podkreślić dwa rozwiązania: stypendium rodzinne, to jest 
program miesięcznych dotacji dla najbiedniejszych rodzin, które przedstawią zaświadczenia 
potwierdzające uczęszczanie dzieci do szkoły i objęcie ich opieką lekarską, oraz stopniowy 
wzrost minimalnego wynagrodzenia. Z drugiej strony w 2007 r. przyjęty został Program 
przyspieszenia wzrostu w celu wspierania rozwoju gospodarczego, przede wszystkim w oparciu 
o inwestycje publiczne. 
 
Tak czy owak pomimo reform przyjętych w ciągu ostatnich lat i obiecujących wyników 
wprowadzenia wymienionych środków wiele pozostaje do zrobienia. Deficyt systemu 
emerytalnego, nadmierny koszt pieniądza, brak elastyczności na szczeblu administracyjnym, 
ciągły brak infrastruktury10, głębokie nierówności społeczne czy też wciąż znaczny poziom 
ubóstwa to pozostające w zawieszeniu problemy strukturalne, które dławią inwestycje, potencjał 
przemysłowy, a w ostatecznym rachunku – rozwój Brazylii. 
 
2.3. (Kontrowersyjna) rola sektora „agrobiznesu” w rozwoju Brazylii 
 
W wyniku kolejnych środków liberalizacji handlu stosowanych od początku lat 
dziewięćdziesiątych przywóz towarów i usług wzrósł z 7% PKB w 1990 r. do 11,7% w 2000 r. 
Od tego czasu utrzymuje się tendencja wzrostowa, stymulowana popytem wewnętrznym, która 
według ostatnich prognoz ma osiągnąć 11,4% w 2009 r. (TABELA 2 – VIII). 
 
W tych okolicznościach bilans handlowy w sektorze rolno-spożywczym, który wydaje się być 
obiecujący i wyraźnie się rozwija (TABELA 3 – XII), odgrywa podstawową rolę w dążeniu do 
zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki brazylijskiej. Niemniej, jak wcześniej 
podkreśliliśmy (2.1), poziom wzrostu odnotowywany w Brazylii w ostatnich latach (2,5% w 
latach 1995/2004) bardzo odbiega od standardów osiąganych w innych dużych gospodarkach 
wschodzących i, co jest jeszcze bardziej paradoksalne, jest o wiele niższy od poziomu 
                                                   
6  Średnio 4,1% w latach 2004/2006 (2004 r.: 5,7%; 2005: 3,1%; 2006 r.: 3,7%) (Źródło: The Economist Intelligence 

Unit, 2008 r.) 
7  Międzyroczna średnia wzrostu cen detalicznych spadła z 14,7% w 2003 r. do 4,2% w 2006 r. (Źródło: The Economist 

Intelligence Unit, 2008 r.) 
8  Z 12,3% w 2003 r. do 10% w 2006 r. (Źródło: The Economist Intelligence Unit, 2008 r.) 
9  Deficyt sektora budżetowego obniżył się z -4,65% PKB w 2003 r. do -3,01% w 2006 r. W tym samym czasie dług 

zmniejszył się z 59 064 milionów dolarów w 2003 r. do 35 326 milionów dolarów w 2006 r. (Źródło: The Economist 
Intelligence Unit, 2008 r.) 

10  Tytułem przykładu jedynie 10% dróg ma nawierzchnię asfaltową, natomiast w Argentynie jest 29% asfaltowych dróg, 
co odbija się istotnie na kosztach transportu z braku inwestycji w kolej i transport rzeczny, które charakteryzują się 
dużym potencjałem wzrostu. 
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odnotowywanego w ciągu trzydziestu lat, kiedy Brazylia stosowała model substytucji importu 
(ISI) (7,3%). 
 
W sumie nie wydaje się, aby sektor rolny, chociaż odnotowuje on wskaźnik wzrostu dwa razy 
większy niż cała gospodarka (średnio 4,5% rocznie w latach 1995-2004), był dostateczną siłą 
napędową w celu skorzystania z możliwości handlowych ery globalizacji. W pewnym stopniu 
można stwierdzić, że rolnictwo brazylijskie padło ofiarą własnego sukcesu. Wielkość wywozu 
commodities w połączeniu z wysokimi odsetkami od kapitału zagranicznego często prowadziły 
do wzrostu wartości reala. Jeżeli dodatkowo na ten fakt nakładała się duża niestabilność 
międzynarodowych cen podstawowych produktów, ponawiały się wahania kursowe i kryzysy w 
wielkości dochodów rolnych. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w 2005 r. (TABELA 3 – IV i 
V): typowy efekt nożyc wystąpił w wyniku spadku międzynarodowych cen podstawowych 
produktów rolnych, wzrostu kosztów czynników produkcji (paliw) i umocnienia się kursu 
wymiany. 
 
Jednakże tego rodzaju ryzyko może zostać w przyszłości zmniejszone, jeżeli nastąpi 
konsolidacja rozpoczętego w latach 2006/2007 etapu utrzymujących się na wysokim poziomie 
cen podstawowych produktów rolnych. Jeżeli hipoteza ta się potwierdzi, Brazylia, podobnie jak 
wszystkie inne kraje będące eksporterami netto żywności (na przykład Argentyna, Ukraina i 
Republika Południowej Afryki) odnajdą w agrobiznesie szansę na wzmocnienie rozwoju dzięki 
zielonemu paliwu. 
 
Trzeba wiedzieć, ze w perspektywie branży, agrobiznes jako gospodarcza całość obejmująca 
podstawowe produkty żywnościowe i produkty przetworzone, cukier i alkohol, papier i 
celulozę, skóry i produkty pochodne drewna stanowi obecnie aż 34% brazylijskiego PKB11, co 
czterokrotnie zwiększa wkład sektora rolnego sensu stricto w PKB (TABELA 3 – II). 
Jednocześnie zatrudnienie w tym sektorze wynosi 37% łącznego zatrudnienia w skali kraju, 
wywóz – 43%, a łączna nadwyżka handlowa kraju – 86%. 
 
3.ROLNICTWO BRAZYLIJSKIE NA CZOŁOWEJ POZYCJI W ŚWIECIE 
 
3.1. Dane 
 
Potencjalna powierzchnia rolna Brazylii zajmuje obszar 264 milionów hektarów. Tylko Chiny, 
Australia i Stany Zjednoczone mają więcej takich terenów. Jednakże obecnie trzy czwarte tego 
terytorium składa się ze stałych pastwisk, a jedynie jedna czwarta to ziemie uprawne lub ziemie 
przeznaczone pod zasiewy (62 miliony hektarów w 2004 r.) (TABELA 3 – I). W tym kontekście 
brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Zaopatrzenia (Ministério da Agricultura, 
Pecuària e Abastecimiento) nieustannie kładzie nacisk na zdolność przekształcenia 30 milionów 
hektarów pastwisk w obszary rolne w ciągu nadchodzących 15 lat (jeden obszar odpowiada 16% 
powierzchni rolnej UE-27). Ministerstwo twierdzi, że może to osiągnąć dzięki rozwojowi 
technologicznemu bez wycinki lasów amazońskich ani zmniejszenia hodowli bydła mięsnego i 
mlecznego. 

                                                   
11  Dane pochodzące od Brazylijskiego Stowarzyszenia Agrobiznesu (ABAG). 
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TABELA 3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI ROLNICZO-EKONOMICZNE BRAZYLII 
(Dane porównawcze z lat 1995, 2003, 2004 i 2005) 

 1995 2003 2004 2005 
I. Łączne powierzchnie pod zasiew 
(w milionach hektarów) 

51,1 57,7 62,0 b.d. 

II. % rolnictwa w stosunku do PKB 9% 9,9% 10,1% 8,4% 
III. % zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do łącznego 
zatrudnienia 

26,1% 18,9% b.d. b.d. 

IV. Wskaźnik cen rolnych środków produkcji (inputs) 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 
 
Wskaźnik cen produkcji rolnej 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 
 
Wskaźnik cen żywności 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 

78,6% 
 
 

49% 
 
 

8,0% 

29,0% 
 
 

32% 
 
 

7,0% 

10,0% 
 
 

5,0% 
 
 

4,0% 

6,4% 
 
 

-3,0% 
 
 

2,0% 

V. Łączna produkcja rolna brutto 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 
 
Produkcja roślinna 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 
 
Produkcja zwierzęca 
(w % w stosunku do poprzedniego roku) 

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. Łączna produkcja zbóż 
(w milionach ton) 
 
Łączna produkcja kukurydzy 
(w milionach ton) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724 
 
 

34 860

VII. Łączna produkcja soi 
(w milionach ton) 

25 683 52 018 49 793 52 700

VIII. Łączna produkcja trzciny cukrowej 
(w milionach ton) 

303 699 389 849 416 256 420 121

IX. Łączna produkcja owoców 
(w milionach ton) 
 
Łączna produkcja pomarańczy 
(w milionach ton) 

33 884 
 

 
19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788 
 
 

17 805

X. Łączna produkcja mięsa 
(w milionach ton – ciężar tusz) 
 
Produkcja wołowiny 
(w milionach ton – ciężar tusz) 
 
Produkcja wieprzowiny 
(w milionach ton – ciężar tusz) 

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. Produkcja mleczna 
(w milionach ton) 

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

XII. Bilans handlowy produktów rolno-spożywczych (w 
milionach dolarów) 
 
Wywóz produktów rolno-spożywczych (w milionach 
dolarów) 
% wywozu produktów rolno-spożywczych w stosunku do 
łącznej wielkości wywozu 
 
% przywozu produktów rolno-spożywczych w stosunku do 
łącznej wielkości przywozu 

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%

B.d.: Brak danych 

Źródło: OECD (2007 r.): Politiques agricoles des pays non membres de l’OCDE. Suivi et évaluation 2007 (http://dx.doi.org). 
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Rolnictwo i hodowla bydła stanowią obecnie 8,4% PKB Brazylii (TABELA 3 – II). Niemniej 
wielkość ta, nawet jeżeli jest imponująca i wskazuje na dużą stabilność w porównaniu z innymi 
dużymi gospodarkami wschodzącymi12, nie odzwierciedla rzeczywistego ciężaru sektora 
rolnego w rozwoju Brazylii. 
 
Z jednej strony w rolnictwie formalnie zatrudnionych jest blisko 19% osób (TABELA 3 – III). 
Wskazuje to również na niską łączną produkcyjność i wyjaśnia jej stopniowy spadek od połowy 
lat dziewięćdziesiątych. Jednocześnie, pomimo szybkiego rozwoju sektora wytwórczego i 
usługowego, wywóz produktów rolno-spożywczych nadal stanowi podstawę wymiany 
handlowej z zagranicą (27,7% łącznej wartości sprzedaży zagranicznej) (TABELA 3 – XII). 
 
Nie należy również zapominać o istotnej roli odgrywanej przez rolnictwo w równowadze 
społeczno-gospodarczej i zagospodarowywaniu rozległego i zróżnicowanego pod względem 
geograficznym i klimatycznym terenu. Ponadto fakt, że Brazylia posiada przemysł pośredni, 
rozproszony na całym terytorium, blisko pól uprawnych i gospodarstw rolnych, pozwala na 
synergię i wytwarzanie wysokiej wartości dodanej podstawowych rodzajów produkcji. Uprawy 
roczne, na przykład soja, kukurydza, maniok, bawełna lub trzcina cukrowa, zajmują obecnie 
80% powierzchni pod zasiew i charakteryzują się nieustannym wzrostem i zdolnością do 
dostosowywania się do rynków konsumpcji i hodowli. Uprawy drzewiaste (kawa, kakao, 
cytrusy) zajmują jedynie 9% powierzchni. 
 
Na koniec należy podkreślić znaczenie dwoistości strukturalnej, która również wynika z 
niejednorodności rolnictwa w Brazylii. Zgodnie z ostatnim spisem w kraju jest około 
5 milionów gospodarstw, z których 85% uznawanych jest za gospodarstwa rodzinne, które 
średnio obejmują obszar 26 hektarów (podobny do średniej europejskiej) i dostarczają 38% 
końcowej produkcji rolnej. Pozostałe gospodarstwa to gospodarstwa kapitalistyczne, które 
zajmują 70% terytorium i średnio liczą 430 hektarów. Jednakże wymienione dane maskują 
ostatnie tendencje: na fali silnej ekspansji rolnej w regionie środkowo-zachodnim, gdzie ceny 
gruntów są bardzo niskie, stopniowo powstają duże gospodarstwa o powierzchni ponad 1000 
hektarów, co sprawia, że jedynie 1% gospodarstw zajmuje obecnie 46% powierzchni rolnej. 
Jednocześnie te makroprzedsiębiorstwa rolne stanowią najbardziej dynamiczny element 
głównych sektorów brazylijskiego „agrobiznesu”. 
 
3.2. Struktura produkcji (I): główne sektory produkcji roślinnej 
 
Mimo że, jak zostało to pokazane powyżej, ogólny udział rolnictwa w PKB przez ostatnie 
dziesięć lat (patrz 12 punkt bibliografii) pozostaje na stałym poziomie, to jednak struktura 
produkcji znacznie się zmieniła wskutek przepisów o deregulacji i liberalizacji wdrożonych 
wobec wzrastającego otwarcia i globalizacji rynków międzynarodowych. 
 
- a) Soja. 
 
Główną zmianę można było zaobserwować w sektorze produkcji soi, gdzie z 13 milionów ha 
obsianych w 1999 r. Brazylia przeszła do 20 milionów ha w 2007 r. Plantacje soi koncentrują 
się zwłaszcza w stanach: Mato Grosso, Parana i Rio Grande do Sul. Całkowita produkcja, 

                                                   
12  Jednocześnie od połowy lat dziewięćdziesiątych brazylijska produkcja rolna stanowiła zawsze około 8% − 10% PKB 

(w zależności od pory roku), zaś w innych krajach na etapie uprzemysłowienia, na przykład w Chinach lub w Indiach, 
udział rolnictwa w PKB stopniowo zmniejsza się, choć pozostaje znaczny. Rolnictwo chińskie, które w 1995 r. 
stanowiło 20,8% PKB, nie stanowiło więcej niż 12,5% w 2005 r. Natomiast w Indiach, gdzie w 1995 r. sektor rolny 
odpowiadał za 25,9% PKB, wskaźnik ten spadł do 18,6%. 
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sięgająca 52,7 miliona ton w 2005 r. (TABELA 3 - VII), wzrosła do 58,1 miliona ton w 2007 r., 
stawiając tym samym Brazylię jako kraj producencki soi na drugim miejscu zaraz za Stanami 
Zjednoczonymi. Sukces ten Brazylia zawdzięcza w dużej mierze dewaluacji i upłynnieniu kursu 
reala przeprowadzonemu w 1999 r. (2.2), co wywołało znaczny wzrost cen na rynku krajowym. 
Należy również wziąć pod uwagę fakt zwiększenia plonów (obecnie dorównują one plonom 
uzyskiwanym w Stanach Zjednoczonych) oraz pojawienie się dużej ilości produktów 
pochodzenia sojowego (począwszy od ciastek dla zwierząt, przez mleko sojowe aż po olej). 
 
Uprawy roślin transgenicznych stanowią około połowę wszystkich upraw. Poszczególne regiony 
(stany) wyspecjalizowały się w produkcji w zależności od przeznaczenia wywozu, co pozwala 
im uniknąć ograniczeń handlowych, jakimi UE obwarowała organizmy modyfikowane 
genetycznie (GMO). 
 
Brazylia jest drugim eksporterem soi na świecie, wywożącym rocznie 37 milionów ton soi o 
wartości nieco ponad 9 milionów dolarów (TABELA 4 - II) i zaopatrującym jedną trzecią rynku 
światowego. Jej głównymi klientami są UE (17 milionów ton) i Chiny (8,5 miliona ton). 
Zarówno OECD, jak i FAPRI (Instytut Żywności i Badań nad Polityką Rolną) szacują, że na 
przestrzeni następnych dziesięciu lat powierzchnia upraw soi powinna jeszcze powiększyć się o 
10 milionów ha, co dałoby Brazylii pozycję światowego lidera z 45% udziałem w rynkach 
międzynarodowych.  
 
Należy tymczasem liczyć na silny wzrost sektora hodowlanego w Brazylii, a zwłaszcza hodowli 
drobiu, która stanowi obecnie już dwie trzecie produkcji krajowej. Z drugiej strony przewiduje 
się wprowadzenie w 2008 r. obowiązkowego dodatku biodiesla do paliwa, w wyniku czego 
istotna część produkcji przeznaczonej na rynki zewnętrzne może zostać skierowana na potrzeby 
krajowe. W końcu należy rozpatrzyć utratę konkurencyjności soi wobec innych upraw (takich 
jak trzcina cukrowa) oraz silne zadłużenie sektora, które mogłoby tłumaczyć spadek wywozu 
odnotowany w 2006 r. (TABELA 4 - II).  
 
- b) Cukier z trzciny cukrowej i etanol 
 
Przy 7,2 miliona ha upraw Brazylia wysuwa się na prowadzenie jako główny kraj producencki 
cukru trzcinowego wytwarzający jedną trzecią produkcji światowej. Sektor ten również 
odnotowuje najszybszy wzrost w brazylijskim agrobiznesie dzięki eksplozji wywozu w 
ostatnich latach (TABELA 4 - II) oraz wysokim cenom kształtowanym przez popyt zarówno na 
cukier, jak i na bioetanol (trzcina, której produkcja wzrosła z 420 milionów ton w 2005 r. – 
TABELA 3 - VIII – do 515 milionów w 2007 r., służyła po równo otrzymywaniu cukru i 
bioetanolu). W tej sytuacji, chociaż jedynie trzecia część produkcji przeznaczana jest na rynki 
zewnętrzne, Brazylia znajduje się w czołówce państw odpowiedzialnych za światowy wywóz 
cukru i bioetanolu.  
 
Na okres 2006-2007 produkcję cukru szacuje się na poziomie 30 milionów ton. Do 2013 r. 
może ona wzrosnąć do 40 milionów ton. Głównym rynkiem przeznaczenia jest Rosja, która 
skupia prawie 30% obrotów. W przyszłości będzie trzeba liczyć na korzystny wpływ, w 
perspektywie średniookresowej, ostatniej reformy wspólnej organizacji rynku cukru, która jest 
owocem sukcesu dyskusji panelowych zorganizowanych przez Brazylię wraz z innymi 
państwami w celu wyrażenia sprzeciwu wobec dotacji wywozowych UE (13). Istotnie 
realizowanie dużych inwestycji w sektorze stanowi potwierdzenie wyzwania, które postawili 

                                                   
13  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R i WT/DS283/AB/R z dnia 28 kwietnia 2005 r. 
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sobie eksporterzy brazylijscy, by przyśpieszyć wzrost potencjału handlowego. 
 
Jeśli chodzi o bioetanol, należy przypomnieć, iż od 1975 r. jego produkcja była aktywnie 
wspierana przez władze Brazylii, które w 2006 r. nawet uznały ten sektor za strategiczny. 
Obecnie trzy czwarte samochodów wprowadzanych do obrotu w Brazylii jest dostosowana do 
tego rodzaju paliwa – w skład mieszaniny wchodzi od 20 do 25% etanolu. W okresie 2006-2007 
produkcja etanolu wyniosła 17 miliardów litrów, z czego 2,6 miliarda było przeznaczone na 
wywóz, co stanowi połowę międzynarodowego rynku tego produktu. Głównymi krajami 
przeznaczenia brazylijskiego bioetanolu są: Indie, Stany Zjednoczone i Korea. Jeśli nowe 
porozumienie będące obecnie przedmiotem negocjacji z MERCOSUR zostanie podpisane, 
również Japonia i UE, w miarę podnoszenia obowiązkowej zawartości procentowej bioetanolu 
w innych paliwach, staną się istotnymi importerami. 
 
- c) Owoce 
 
Brazylia jest raczej eksporterem netto owoców, przede wszystkim pomarańczy. Z produkcją 
rzędu 18 milionów ton rocznie (TABELA 3 - IX) zajmuje pozycję światowego lidera. Zaraz za 
nią plasują się Stany Zjednoczone i Meksyk. Powierzchnia plantacji, które głównie koncentrują 
się na terenach wokoło miasta Campinas, w stanie São Paulo, od 1990 r. stopniowo kurczyła się, 
ustępując miejsca ekspansji trzciny cukrowej. Niemniej jednak zwiększenie plonów pozwoliło 
na utrzymanie wielkości produkcji. 
 
80% produkcji pomarańczy jest przetwarzana na sok celem wprowadzenia go do obrotu na 
rynkach międzynarodowych, które Brazylia zaopatruje w 80%. 70% wywozu jest trafia na rynek 
UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii. 
 
Brazylia jest również największym krajem producenckim na świecie bananów, lecz wywozi ich 
bardzo niewiele, ponieważ prawie cała produkcja przeznaczona jest na potrzeby rynku 
krajowego. 
 
- d) Inne produkty roślinne 
 
Innymi, również ważnymi, uprawami są: kawa, kukurydza i bawełna. 
 
Brazylia jest głównym producentem kawy na świecie, z 2,2 miliona ton w 2007 r., za nią plasują 
się Wietnam, Indonezja i Kolumbia. Jest także największym eksporterem tego surowca, z 
1,4 miliona ton, co stanowi 30% obrotów międzynarodowych. Głównym regionem 
producenckim jest południowy wschód (stan Espirito Santo, a przede wszystkim, Minas Gerais). 
 
Ten latynoamerykański gigant jest również trzecim co do wielkości producentem kukurydzy na 
świecie, zaraz za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, przy bardzo zróżnicowanych zbiorach w 
zależności od okresu, które sięgnęły jednak 48 milionów ton w 2003 r. (TABELA 3 - VI). 
Pomimo tego, że przeważająca część produkcji, skoncentrowanej w południowej i środkowo-
zachodniej części kraju, przeznaczona jest na pasze dla hodowli w kraju, od 2000 r. Brazylia 
odnotowuje nadwyżkę w obrocie handlowym, którą przeznacza na wywóz. W okresie 2003-
2004 Brazylia stała się w ten sposób czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy na 
świecie, a prognozy wskazują na wyraźny wzrost w przyszłości. 
 
W końcu, z 1,1 miliona ha upraw, Brazylia jest piątym co do wielkości krajem producenckim 
bawełny, zaraz za Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Indiami i Pakistanem. Produkcja 
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(3,8 miliona ton w 2007 r.) skupia się w części środkowo-zachodniej (Mato Grosso) i wykazuje 
znaczną tendencję wzrostową. Istotne zwiększenie plonów pozwala przypuszczać, że Brazylia, 
która obecnie sprzedaje na zewnątrz jakieś 40% swojej produkcji, może w perspektywie 
średniookresowej znacznie zwiększyć obroty i w ten sposób umocnić swoją pozycję jako 
światowego eksportera. Korzystny wynik panelu WTO zorganizowanego przez Brazylię z 
pomocą innych państw w celu sprzeciwienia się wobec pomocy przyznanych do wywozu 
bawełny w Stanach Zjednoczonych14, stanowi niewątpliwe potwierdzenie silnej woli 
eksporterów brazylijskich, by zwiększyć swój udział w rynku. 
 
3.3. Struktura produkcji (II): główne sektory produkcji zwierzęcej 
 
- a) Wołowina 
 
Z 207 milionami sztuk i 9,1 miliona ton tusz (TABELA 3 - X) Brazylia posiada drugie co do 
wielkości pogłowie bydła (zaraz po Indiach) i jest drugim producentem mięsa na świecie (po 
Stanach Zjednoczonych). Trzy czwarte tej produkcji pochodzi z nowoczesnych i wysoko 
wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, z czego średnio każde posiada ponad 500 sztuk 
bydła hodowanego na wolnym wybiegu. Produkcja skupia się w regionie środkowo-zachodnim, 
gdzie znajdują się rozległe tereny pastwisk oraz, w mniejszym stopniu, na południu i 
południowym wschodzie kraju. 
 
Pastwiska, naturalne i uprawiane, które w nieznacznym stopniu uzupełniają potężne plantacje 
soi, kukurydzy i sorgo, gwarantują produkcję bydła o uznanej jakości, karmionego paszami 
pochodzenia wyłącznie roślinnego, po bardzo konkurencyjnych cenach. Ponadto w 1996 r. rząd 
Brazylii zakazał stosowania protein i mączek zwierzęcych dla żywienia przeżuwaczy, co 
przyczyniło się do zwiększenia wywozu po wybuchnięciu skandalu wywołanego chorobą 
„szalonych krów”. 
 
Za sprawą korzystnych stóp procentowych oraz stopniowego zmniejszania się liczby ognisk 
pryszczycy (Foot and Mouth Disease – FMD), dziś ograniczonych do São Paulo, w stanach 
Mato Grosso do Sul i Parana, od 2002 r. odnotowuje się spektakularny wzrost wywozu 
zwłaszcza produktów świeżych głównie do Rosji i UE. Około 10% rzeźni uzyskało formalną 
homologację i stosowne uprawnienia w celu wywożenia swoich produktów do UE. Tymczasem 
szacuje się, że ponad połowa ubijanych zwierząt nie spełnia wymogów sanitarnych, jako że są 
one przeznaczone na rynek krajowy. Pozwala to przypuszczać, że przy niesprawnych systemach 
kontroli istnieje możliwość zmiany przeznaczenia tej produkcji i skierowania jej na wywóz. 
Wrócimy jeszcze do tego tematu w pkt. 3.5. 
 
Spożycie wołowiny jest bardzo wysokie (prawie 25 kg na osobę) mimo dużych różnic między 
regionami pod względem poziomu dochodów. 
 
- b) Drób 
 
Przemysł drobiarski od 1990 r. rozwinął się niezwykle silnie, odnotowując roczny wzrost rzędu 
13%. Brazylia, z 8,4 miliona ton, jest w związku z tym obecnie trzecim co do wielkości 
światowym producentem drobiu. Pozycję tę zamierza umocnić w następnym dziesięcioleciu, 
zwiększając produkcję o 50%. 
 

                                                   
14 WT/DS267/AB/R z dnia 03.03.2005 r. 
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Sektor ten, charakteryzujący się wysokim stopniem integracji pionowej, jest nowoczesny i 
wysoce konkurencyjny. Zużywa na swoje potrzeby blisko 65% krajowej produkcji soi. Chociaż 
70% produkcji mięsnej trafia na rynek krajowy, wywóz wciąż rośnie, a w 2004 r. osiągnął 
poziom 2,8 miliona ton, co stanowi 40% międzynarodowego rynku. 30% wywozu stanowią 
kurczęta całe, które są przeznaczone na rynek Bliskiego Wschodu. Niemniej jednak filety 
drobiowe zdobywają na popularności i stanowią obecnie już ponad 60% wywozu, z UE, Azją i 
Rosją jako głównymi klientami. 
 
- c) Wieprzowina 
 
Trzecim co do wielkości sektorem mięsnym w Brazylii jest rynek wieprzowiny. Przy 
33,2 miliona sztuk i 3 milionach ton rocznie tusz Brazylia plasuje się na czwartym miejscu na 
świecie za Chinami, UE i Stanami Zjednoczonymi (TABELA 3 - X). Brazylia jest również 
czwartym eksporterem wieprzowiny zaraz po UE, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, nawet 
przy 2 milionach ton produkcji przeznaczonych na rynek krajowy. Rosja, z 60% obrotów, jest 
głównym państwem przeznaczenia wywozu. Potencjał produkcyjny wydaje się ogromny, pod 
warunkiem, że Brazylia rozwiąże problemy sanitarne, z którymi nadal boryka się ten sektor. 
 
3.4. Handel produktami rolnymi w ramach wielostronności i latynoamerykańskiej integracji 
regionalnej 
 
Często zapominamy, że największa część produkcji rolnej Brazylii trafia na rynek krajowy i że 
zaledwie jedna czwarta przeznaczana jest na wywóz. Bez względu na wszystko znaczenie 
Brazylii dla międzynarodowego handlu produktami rolnymi wciąż rośnie, w wyniku czego kraj 
ten stał się trzecim co do wielkości światowym eksporterem, z wywozem o wartości 
32,2 miliarda dolarów (2005 r.) (TABELA 3 - XII).  
 
Pierwsze miejsce zajmuje soja i produkty pochodne soi, których wywóz stanowi 37% 
całkowitego wywozu produktów rolno-spożywczych (19% w odniesieniu do agrobiznesu w 
ogóle) (TABELA 4 - II). Na drugim miejscu znajduje się produkcja mięs w ujęciu ogólnym, a w 
szczególności drobiu (10% całkowitego wywozu produktów rolno-spożywczych) i wołowiny 
(7%). Produkcja cukru i bioetanolu, odnotowująca silny wzrost (16% całkowitego wywozu w 
agrobiznesie) zajmuje trzecie miejsce (TABELA 4 - II).  
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TABELA 4. WYWÓZ PRODUKTÓW ROLNYCH Z BRAZYLII (2005 r. i 2006 r.) (*) 
(W miliardach dolarów. Całkowita wartość w skali roku oraz z podziałem na rynki przeznaczenia wywozu 

i produkcje) 
 2005 2006 (%) 

RÓŻNICA 
MIĘDZY 
LATAMI 

% 
CAŁKOWITEGO

WYWOZU 

CAŁY WYWÓZ  43,6 49,2 -- 100 
I. Główne rynki przeznaczenia 
UE-15 
Stany Zjednoczone 
Chiny 
Rosja 
Japonia 

 
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. Główne produkcje 
Soja 
Mięso 
Cukier i alkohol 
Papier i celuloza 
Skóry 

 
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% 

(*) Wywóz produktów rolnych odnosi się do obrotów handlowych w całym agrobiznesie brazylijskim, który 
obejmuje poza produktami podstawowymi produkty spożywcze przetworzone, cukier, alkohol, papier i celulozę, 
skóry oraz produkty drzewne.  

Źródło: Brazylijskie Stowarzyszenie Agrobiznesu (ABAG). 
 
W ostatnich latach obecna struktura wywozu radykalnie się zmieniła. Wywóz Brazylii, niegdyś 
ograniczony do produktów tropikalnych (kawa, sok pomarańczowy, cukier), uległ stopniowej 
dywersyfikacji i obejmuje dziś praktycznie wszystkie sektory produkcji rolnej za wyjątkiem 
pszenicy (której Brazylia pozostaje importerem netto, a jej głównym dostawcą jest sąsiadująca z 
Brazylią Argentyna). 
 
Głównym klientem kupującym produkty rolne jest wysuwająca się na prowadzenie UE (35%, licząc 
25 państw członkowskich w 2005 r.). Stany Zjednoczone straciły na znaczeniu w wyniku wejścia na 
rynki międzynarodowe Chin i Rosji. Podczas gdy w 2000 r. Stany Zjednoczone sprowadzały 
10% wszystkich produktów rolno-spożywczych przeznaczonych na wywóz, a Chiny i Rosja jedynie 
po 3% całkowitej wartości bilansu eksportowego, to w 2005 r. Rosja plasowała się już na drugim 
miejscu, zaraz po UE-25, po której dopiero następowały Stany Zjednoczone i Chiny po 7% 
całkowitej wartości wywozu. 
 
Brazylia, jako eksporter netto produktów spożywczych, należy do Grupy Cairns (15) i aktywnie 
wspiera całkowitą liberalizację wymiany handlowej w dziedzinie produktów rolnych w ramach 
wielostronności. Skargi złożone do Organu Rozstrzygania Sporów WTO przeciwko UE (w sprawie 
cukru) i Stanom Zjednoczonym (w sprawie bawełny i soków) (patrz pkt. 13 i 14 bibliografii), które 
zostały rozstrzygnięte pozytywnie, pokazują, jak wiele Brazylia może zyskać, wykorzystując do 
maksimum potencjał handlowy swojego sektora rolnego w dobie globalizacji. 
 

                                                   
15  Chociaż wszyscy członkowie Grupy Cairns to wielcy ekporterzy produktów rolnych, można zauważyć między nimi 

wyraźne różnice. Niektóre kraje są krajami rozwiniętymi (Australia, Kanada, Nowa Zelandia), niektóre zaś należą do 
grupy wschodzących gospodarek o średnich dochodach (RPA, Argentyna, Brazylia, Chile), inne znów to wyraźnie 
kraje rozwijające się (Boliwia, Kolumbia, Kostaryka, Filipiny, Gwatemala, Indonezja, Malezja, Paragwaj, Tajlandia i 
Urugwaj).  
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Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się to sprzeczne, Brazylia również jest członkiem 
założycielem grupy G-20 (16). To konfliktowe stowarzyszenie potęg na drodze do uprzemysłowienia 
wsławiło się tym, że, chcąc bronić swoich wschodzących sektorów produkcji i usług, doprowadziło 
do klęski szczytu w Cancun i, jeszcze po dziś dzień, odrzuca wszelkie prośby ze strony Europy i 
USA o otwarcie i liberalizację rynków wewnętrznych. Członkowstwo Brazylii w G-20 
odzwierciedla wyraźnie obecną dywersyfikację jej gospodarki oraz trudną do osiągnięcia 
równowagę, którą Brazylia będzie musiała znaleźć podczas negocjacji rundy dauhańskiej, aby 
zadowolić zarówno swoje sektory rolne zajmujące się wywozem, jak i przedsiębiorstwa 
przemysłowe i usługowe. 
 
Ponadto Brazylia zawsze bardziej przejmowała się swoją rolą lidera w regionie i obecnie stawia się 
w funkcji przewodnika dla państw, które pragną odnowienia porozumienia pomiędzy UE 
a MERCOSUR. Tym sposobem oczywiście zmierza do wyznaczonego celu gospodarczego: 
umocnić i zwiększyć swój udział w jednym z głównych rynków światowych; ale również ukrywa 
cel polityczny: zacieśnić w perspektywie długoterminowej stosunki z UE, głównym projektem 
integracyjnym na szczeblu światowym, która jest w stanie wskazać Brazylii drogę do integracji 
państw Ameryki Łacińskiej i pomóc w bardziej skutecznym stawieniu czoła naciskom ze strony 
Stanów Zjednoczonych, których celem jest podpisanie umów dwustronnych o wolnym handlu z 
południowymi sąsiadami. 
 
3.5. Spory pomiędzy UE a Brazylią dotyczące warunków sanitarnych wwożonej wołowiny 
 
W ostatnich miesiącach europejski sektor wołowiny zawiadomił o faktach, które uznał za wynik 
nagminnego łamania wspólnotowych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych przez producentów 
i eksporterów brazylijskich w odniesieniu do mięsa wprowadzanego do obrotu w UE. W odpowiedzi 
na te skargi Komisja Europejska (DG SANCO) przeprowadziła w marcu i listopadzie 2007 r. dwie 
inspekcje na miejscu, których podstawowym celem było sprawdzenie skuteczności działań 
podejmowanych przez właściwe władze brazylijskie. 
 
W wyniku tych wizyt Komisja Europejska doszła do wniosku, że pomimo iż w stopniu 
zadawalającym zastosowano się do części zaleceń sformułowanych podczas wcześniejszych 
inspekcji, systemy kontroli sanitarnej były nieszczelne, zarówno na szczeblu stanów, jak i na 
szczeblu federalnym; skuteczne programy monitoringu szczepień przeciwko pryszczycy okazały się 
niewystarczające oraz że nie było żadnych gwarancji świadczących o tym, że bydło pozostawało 
zamknięte na obszarze, w którym nie zniesiono ograniczeń sanitarnych; wykazano braki w 
rejestrowaniu i identyfikacji zwierząt w gospodarstwach oraz podczas przemieszczania się 
pogłowia; testy laboratoryjne trwały zbyt długo; informatyczna ochrona danych zamieszczonych w 
pozwoleniach na wywóz nie była w pełni sprawna, co mogłoby doprowadzić do ewentualnych 
nadużyć w odniesieniu do dokumentów i w końcu, poczyniono zbyt małe postępy w ustanawianiu 
obiegu zamkniętego dla mięs wywożonych do UE, którego stworzenie przewidziano na 2009 r. 
 
Po rozważeniu zaleceń inspektorów Komisja zdecydowała ograniczyć przywóz mięsa czerwonego 
niespełniającego warunków przewidzianych w prawie wspólnotowym, a zwłaszcza dotyczących 
identyfikacji i rejestrowania na szczeblu krajowym pogłowia bydła, skutecznej kontroli 
gospodarstw, gdzie hodowane są zwierzęta przeznaczone na ubój i których mięso następnie jest 
wywożone do UE. Decyzja ta powinna wejść w życie w dniu 31 stycznia 2008 r. lub 15 marca 2008 
r., w stosunku do mięsa, które miałoby być wywiezione przed dniem 31 stycznia. 
 

                                                   
16  Pomimo zmiennego składu grupy, co stanowi przyczynę, dla której nazywa się ją często G-20+, za jej członków 

można uznać następujące kraje: RPA, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Kuba, Egipt, Filipiny, Indie, 
Indonezja, Meksyk, Nigeria, Pakistan, Paragwaj, Tajlandia, Tanzania, Wenezuela i Zimbabwe. 
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Jak można było się tego spodziewać, brazylijskie władze zdecydowanie sprzeciwiły się tej decyzji 
i możliwe jest, jeśli nie zostanie osiągnięty żaden kompromis, że ta kość niezgody doprowadzi do 
wniesienia skargi do Organu Rozstrzygania Sporów WTO. 
 
3.6. Polityka rolna Brazylii 
 
Zgodnie z danymi OECD wsparcie kierowane do brazylijskich rolników jest stosunkowo niewielkie 
(6% produkcji, według wskaźnika PSE – Producer Support Estimate – szacunkowa wartość 
wsparcia), przede wszystkim w porównaniu do poziomów dotacji, jakie odnotować można w 
krajach najlepiej rozwiniętych należących do OECD (średnio 30% w okresie 2003-2005). W okresie 
2003-2005 wsparcie wynosiło średnio 0,7% PKB, czyli dużo poniżej wartości odnotowywanych we 
wszystkich bogatych krajach (OECD: 1,1%), nawet jeśli w Brazylii rolnictwo ma wyraźnie większe 
znaczenie gospodarcze. Należy jednak podkreślić, że wsparcie publiczne dla rolnictwa 
brazylijskiego od 2004 r. wyraźnie wzrasta. 
 
Dwie trzecie pomocy przyznawane jest pod postacią korzystnych kredytów, a pozostała jedna 
trzecia przyjmuje formę cen gwarantowanych. To ta ostatnia forma pomocy rozwija się najsilniej 
(+65%) i w 2005 r. osiągnęła 2,9 miliarda reali. Tłumaczy to utrzymanie cen gwarantowanych, 
pomimo spadku cen odnotowanych w tym roku obrotowym na rynkach produktów roślinnych 
(TABELA 3 - IV) i umocnienie kursu wymiany. 
 
Również płatności związane z wykorzystaniem środków produkcji rolnej wzrosły w 2005 r. (+58%), 
by osiągnąć wysokość 7,5 miliarda reali, jak również dotacje na spłatę odsetek kredytów 
zaciągniętych na inwestycje i zakup sprzętu oraz odnowienie pożyczek rolnych. 
 
Główne produkcje korzystające na pomocy publicznej to, kolejno: ryż, kukurydza, bawełna 
i pszenica. 
 
Z punktu widzenia struktur obecny rząd Brazylii wyznaczył sobie za jeden z priorytetowych celów 
zlikwidowanie biedy, co zakłada specjalne środki polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Jak 
już zostało to powiedziane (3.1), Brazylia jest jednym z krajów o najbardziej rozproszonych 
strukturach na świecie i gdzie podział ziem jest najbardziej nierównomierny. W skutek nacisku 
bezrolnych chłopów (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) wdrażany jest obecnie drugi 
krajowy program reformy rolnej. Obejmuje on środki, które przewidują przyznanie chłopom ziem 
wywłaszczonych, zakupionych lub też przekazanych do dyspozycji przez państwo; oferuje się 
korzystne pożyczki na zakup ziemi oraz finansowanie inwestycji w infrastrukturę oraz wsparcie 
wspólnotowe. 
 
Drobnym właścicielom rolnym proponuje się równocześnie program wzmocnienia rolnictwa 
rodzinnego (PRONAF), zakładający preferencyjne kredyty na inwestycje, przetwarzanie i 
wprowadzanie do obrotu, jak również edukację i szkolenia. 



Rolnictwo w Brazylii 

PE 397.242 
19

GŁÓWNE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE 
 

1. KOMISJA WE (2006 r.), MAP - Monitoring Agri-Trade Policy. Brazil’s Agriculture: a Survey, 
02-06, listopad 2006 r.(e). 
 
2. Bank BMCE: http://www.bmcetrade.com/fr/fiches-pays/bresil/agriculture. 
 
3. Djimet-Baboun, A. (2006 r.), Agriculture et développement dans le monde, Paryż, Ellipses, 2006 
r. – 143 s. 
 
4. The Economist Intelligence Unit (2008 r.), Brazil. Country Report, styczeń 2008 r. 
 
5. The Economist Intelligence Unit (2007 r.), Brazil. Country Profile 2007, 
(http://www.eiu.com/schedule). 
 
6. Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] 
(IBGE): http://www.ibge.gov.br/english/. 
 
7. Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Zaopatrzenia [Ministério da Agricultura, Pecuària e 
Abastecimiento]: http://www.agricultura.gov.br. 
 
8. OECD (2007 r.), Politiques agricoles des pays non membres de l’OCDE. Suivi et évaluation 
2007, (http://dx.doi.org). 
 
9. Rainelli, P. (2007 r.), L’agriculture de demain: gagnants et perdants de la mondialisation, Paryż, 
Félin-Kiron, 2007 r. – 157 s. 
 
10. USDA: http://www.ers.usda.gov/Briefing/Brazil. 
 
11. Vidal Luna, F.; Klein, H.S. (2006 r.), Brazil since 1980, Cambridge University Press, 2006 r. – 
267 s. 
 
12. Bank Światowy: http://www-wds.worldbank.org/external/default. 
 
13. Światowy Instytut Zasobów: http://earthtrends.wri.org/text/agriculture-food/country-profile-
26.html. 



Rolnictwo w Brazylii 

PE 397.242 20

 


	Cover_page_PL.pdf
	Cover_page_PL.doc


