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QUO VADIS BRASIL ?1 
Quo vadis Brazil? 

Streszczenie:  
W artykule omówiono sytuację gospodarczą 
Brazylii w kontekście wewnętrznym i międzynaro-
dowym. Zobrazowano, w jaki sposób prowadzona 
polityka handlowa przez rządy lewicowe PT pro-
wadzi kraj do coraz większej izolacji w dobie za-
wieranych przez inne państwa międzyregionalnych 
traktatów o wolnym handlu. 

Abstract:  
The article discusses the economic situation of Brazil 
in the internal and international context. It illustrates 
how trade policy pursued by the government of left-
wing PT leads the country into an increasing isolation 
in an era of proliferation of mega trade treaties signed 
by other countries. 
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Brazylia zyskała w ostatnich czasach famę prężnej, dynamicznie rozwijają-
cej się gospodarki kroczącej u boku innych partnerów z bloku BRICS drogą rozwo-
ju i prosperity. Nawet mniej uważny obserwator światowej sceny geopolitycznej 
prawdopodobnie słyszał, że brazylijska gospodarka w 2011 roku prześcignęła bry-
tyjską i uplasowała się jako szósta na świecie. Niewiele osób ma jednak świado-
mość, że według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego Brazylia już 
wkrótce spadnie na dziewiątą pozycję tego rankingu. To dopiero początek pesymis-
tycznych wiadomości. De facto nadeszła pora przyznać, że brazylijska gospodarka 
znajduje się w głębokim kryzysie, a wskaźniki obrazujące jej kondycję nie były tak 
negatywne od dekad.  

Decyzje dotyczące polityki handlowej kraju od wielu lat ciążą w kierunku 
protekcjonizmu i postępującej izolacji. Lewicowe rządy Partii Pracujących poszu-
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kują zbliżenia z pokrewnymi ideologicznie partnerami, podczas gdy inne, bardziej 
liberalne gospodarki w regionie szybko rozwijają się i zawierają korzystne sojusze 
handlowe na skalę światową. W efekcie, coraz bardziej osamotniona Brazylia wy-
pada z międzynarodowego wyścigu o nowe rynki zbytu i przesypia ogólnoświato-
wy trend liberalizacji handlu. Niedawne podpisanie Partnerstwa Transpacyficznego 
między dwunastoma krajami, w tym tradycyjnymi partnerami handlowymi Brazylii 
w regionie, doskonale obrazuje postępującą izolację południowoamerykańskiego 
giganta. 

Jim O’Neill, twórca akronimu BRIC, przyznał już w 2013 roku, że żałuje 
włączenia Brazylii do grupy najdynamiczniej rozwijających się rynków wschodzą-
cych. Jak stwierdził, rozwój gospodarczy tego kraju zawiódł jego oczekiwania. Od 
tego czasu jest tylko gorzej. Według udostępnionych 3 marca 2016 roku oficjalnych 
danych Brazylijskiego Instytutu Geografii i Statystyki (IBGE), w ubiegłym roku 
Brazylia odnotowała największy spadek produktu krajowego brutto od 1990 roku, 
o -3,8%. W 2014 roku wzrost wartości brazylijskiego PKB wyniósł 0,1%. 

W 2015 roku dług publiczny Brazylii wzrósł o 21% przekraczając 60% 
PKB (2,79 bln BRL) i szacuje się, że w perspektywie trzyletniej sięgnie 80% PKB. 
Wartość reala brazylijskiego względem dolara w 2015 roku spadła o 48,49% (kurs 
USD wyniósł 30.12.2015 3,94 BRL). Była to największa deprecjacja brazylijskiej 
waluty w ciągu ostatnich trzynastu lat. 30 grudnia 2010 roku, kiedy prezydent Lula 
da Silva kończył urzędowanie w ramach drugiej kadencji, kurs dolara amerykań-
skiego kształtował się na poziomie 1,66 BRL. 

Według danych IBGE, stopa inflacji mierzona wskaźnikiem IPCA w ubie-
głym roku wyniosła 10,67% (górny próg celu inflacyjnego Banku Centralnego to 
6,5%), a wstępne dane wskazują, że poziom bezrobocia sięgnął 8,4% (w porówna-
niu do 4,8% odnotowanych w 2014 roku). Selic, stopa procentowa bazowa w Bra-
zylii jest jedną z najwyższych na świecie i wynosi obecnie 14,25% w skali roku.  

W rankingu światowych eksporterów WTO, od 2010 roku Brazylia zajmu-
je 22 miejsce, a jej udział w światowym handlu to zaledwie 1,3%. W strukturze bra-
zylijskiego eksportu produkty przetworzone w 2005 roku stanowiły 53%, a w 2014 
roku jedynie 40%. Ponad 60% brazylijskiego eksportu to surowce (ruda żelaza, ro-
pa naftowa, cukier trzcinowy, kukurydza, kawa, celuloza, drób, wołowina itd.), co 
uzależnia dochody Brazylii z handlu zagranicznego od cen commodities na giełdach 
światowych i obrazuje, jak niski jest stopień uprzemysłowienia krajowej gospo-
darki. 

Czy powyższe negatywne wskaźniki są przypadkowe, wynikają z ogólno-
światowej sytuacji, czy też wypływają z czynników wewnętrznych? Laureat Na-
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grody Nobla w dziedzinie ekonomii Paul Krugman w wywiadzie dla brazylijskiego 
dziennika Folha de São Paulo (Sciarretta, 2015) stwierdził, że „Brazylia wyszła 
z mody”. Koniec utrzymującego się w ubiegłym dziesięcioleciu cyklu wysokich cen 
surowców, których kraj jest znaczącym dostawcą i napięta sytuacja polityczna są, 
według noblisty, głównymi czynnikami skutkującymi utratą zainteresowania inwe-
storów tym rynkiem. Bazując na wypowiedzi ekonomisty można wysnuć wniosek, 
że „wyjście z mody” Brazylii jest uwarunkowane zarówno czynnikami zewnętrz-
nymi, jak i wewnętrznymi. Tezę Paula Krugmana na temat obniżenia atrakcyjności 
inwestycyjnej Brazylii potwierdza fakt, iż w ubiegłym roku Brazylia odnotowała 
spadek nakładów brutto na środki trwałe rzędu 14,1% (najgorszy wynik od 1996 
roku) oraz obniżenie stopy inwestycji w stosunku do PKB z 20,2% w 2014 roku do 
18,2%. 

Pogorszenie kondycji finansów i gospodarki państwa nie pozostaje niezau-
ważone przez agencje ratingowe, które coraz gorzej oceniają wiarygodność kredy-
tową Brazylii. We wrześniu 2015 roku Standard & Poor’s obniżyła notę Brazylii 
z BBB- do tzw. „śmieciowego” ratingu BB+. Trzy miesiące później Fitch zrewido-
wała ocenę kraju w dół, z poziomu BBB- do BB+. W lutym 2016 roku Moody’s 
pozbawiła Brazylię ratingu na poziomie inwestycyjnym obniżając jej notę do Ba2 
(Perrone, 2016). Powodami obniżenia wiarygodności Brazylii według jednej 
z agencji są:  

pogłębienie recesji i utrata miejsc pracy, spadek popularności prezydent Rousseff, na-
pięcia między rządem i Kongresem, rosnące implikacje afery korupcyjnej dotyczącej 
koncernu Petrobras w sferach rządowych, wysokie ryzyko impeachmentu, co skutkuje 
zaburzeniem środowiska politycznego, niepewnością polityczną i stwarza wyzwania do-
tyczące zarządzania krajem (Cury, Alvarenga, 2015)2. 

Podpisanie 5 października 2015 roku Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) 
przez dwanaście krajów, które wytwarzają łącznie 40% światowego PKB i odpo-
wiadają za 30% światowego importu jest kolejną negatywną wiadomością dla Bra-
zylii, której władze nie kryją zaniepokojenia tym faktem. Dwa tygodnie po podpi-
saniu umowy TPP Senat Brazylii zwołał publiczne posiedzenie Komisji Spraw Za-
granicznych i Obrony Narodowej, poświęconą konsekwencjom, jakie niesie dla 
Brazylii powstanie TPP. Badania ekonomistów pokazują, że w razie ratyfikacji 
i wejścia w życie umowy, Brazylia odczuje bezpośrednio następujące konsekwen-
cje: negatywny wpływ na 24% krajowego eksportu oraz 32% importu dóbr prze-
tworzonych z powodu przekierowania handlu przez tradycyjnych partnerów do stre-
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fy TPP i wykluczenie z globalnych łańcuchów wartości. W wyniku TPP dotychcza-
sowi partnerzy Brazylii zaangażują się na innych rynkach, a nawet Chile i Peru, na-
turalni odbiorcy jej produktów w regionie Ameryki Łacińskiej, będą poszukiwać, 
w ramach partnerstwa, bardziej korzystnych handlowo transakcji, coraz bardziej 
odwracając się od Brazylii. Brazylijskie surowce, takie jak mięso czy cukier prze-
staną być atrakcyjne dla członków TPP, którzy będą mogli nabywać je na lepszych 
warunkach np. w Australii. 

Zdaniem profesor Very Thorstensen z brazylijskiego think tanku Fundacji 
Getúlio Vargasa, w wyniku zawieranych w ostatnich czasach megatraktatów han-
dlowych powstaje nowy układ światowy, porównywalny swoją symboliką do za-
wartego w 1494 roku Traktatu z Tordesillas. Podobnie jak wówczas, potęgi global-
ne dzielą wpływy na świecie: TPP powstało, aby zneutralizować ekspansję Chin 
w regionie Pacyfiku, negocjowana umowa między USA i UE (TTIP) doprowadzi 
do największej liberalizacji handlu w obszarze Atlantyku, w międzyczasie Chiny 
konkretyzują koncepcję nowego Jedwabnego Szlaku i powstają dziesiątki mniej-
szych umów regionalnych, takich jak Sojusz Pacyfiku w Ameryce Łacińskiej. 
Wszystkie te porozumienia mają jedną wspólną cechę: nie uwzględniają Brazylii. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego Brazylia śpi? Kraj ten postawił wszystkie 
karty na współpracę wewnątrz bloku Mercosur, nie chcąc angażować się w sojusze 
z bardziej liberalnymi gospodarkami. W ten sposób upadła koncepcja Strefy Wol-
nego Handlu Obu Ameryk (ALCA) z udziałem USA. Brazylia skupiła swoje prio-
rytety wokół partnerów o rządach lewicowych w regionie oraz państw afrykańskich 
i odstąpiła od zawierania nowych umów dwu- i wielostronnych, opierając się na 
art. 1 Traktatu z Asunción, według którego członkowie Mercosur są zobowiązani 
do prowadzenia wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich i sojuszy. 
Z drugiej strony, dyplomacja brazylijska wciąż wierzy w postęp Rundy z Dohy 
i osiągniecie konsensusu w ramach wielostronnego systemu handlu. W efekcie 
ograniczona wytycznymi Mercosur i zdana na minimalne postępy biurokratycznej 
machiny WTO, Brazylia pogłębiła swoją izolację na świecie. Negocjacja umowy 
stowarzyszeniowej między UE i Mercosur trwa już blisko dwadzieścia lat i wciąż 
brak widoków na ostateczne zakończenie rozmów. 

Pomimo swoich kontynentalnych rozmiarów i mocarstwowych aspiracji, 
Brazylia została ograniczona do roli rule taker (V. Thorstensen, M. Ratton Badin, 
C. Muller i B. Eleoterio, 2014), przyglądając się w roli bardziej biernej aniżeli ak-
tywnej powstawaniu nowego ładu w światowym handlu. Może nadeszła pora zapy-
tać: Quo vadis Brasil? 
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