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Streszczenie 

Brazylia w ostatnich latach zanotowaïa ogromny wzrost gospodarczy. Staïa 
siÚ tym samym przedmiotem obserwacji nie tylko inwestorów, ale równieĝ poli-
tyków z caïego Ăwiata. Ogromne i pozytywne zmiany zwiÈzane sÈ z prezydentu-
rÈ Luiza Inácio Luli da Silvy, który w 2002 roku objÈï urzÈd prezydencki. Jego 
nastÚpczyni, Dilma Rousseff, która po dwóch kadencjach Luli przejÚïa wïadzÚ 
wbBrazylii, kontynuuje politykÚ swojego poprzednika. O Brazylii coraz czÚĂciej 
mówi siÚ jako o wzrastajÈcym gigancie miÚdzynarodowym. Warto zwróciÊ uwa-
gÚ na to, co wpïynÚïo na tak dynamiczny wzrost gospodarczy. Moĝna zadaÊ py-
tanie, czy zmiany, które zaszïy w Brazylii byïy skutkiem dziaïañ rzÈdu Luli oraz 
Dilmy. Naleĝy równieĝ rozwaĝyÊ, czy sytuacja gospodarcza Brazylii oraz aktyw-
noĂÊ polityczna w kraju i za granicÈ sÈ wystarczajÈce, by okreĂliÊ BrazyliÚ mia-
nem giganta na arenie miÚdzynarodowej.

Sáowa kluczowe

Brazylia, gospodarka, BRIC 

*
Gïównym celem rzÈdu Luiza Inácio Luli da Silvy byï szybszy po-

stÚp oraz taki podziaï dochodów, który zapewniaïby rozwój caïego 
spoïeczeñstwa (Brazil..., 2009:17). WĂród wyborczych haseï pojawiïy 
siÚ zobowiÈzania dotyczÈce Ăwiadczeñ socjalnych dla najbiedniej-
szych. Do rzÈdowych inicjatyw moĝna zaliczyÊ program Fome Zero, 
którego celem jest eliminacja gïodu, program Bolsa Familia – skupiajÈ-
cy siÚ na redukcji biedy, czy program Primero Emprego, który miaï wpïy-
nÈÊ na poprawÚ zatrudnienia mïodych ludzi (Brazil..., 2009:17). Dwa 
dni po objÚciu fotela prezydenckiego, Lula przeznaczyï 760 mln USD 

* Jadwiga Ziernicka – ukoñczyïa studia licencjackie na Wyĝszej Szkole Europejskiej im. 
ks.bJózefa Tischnera w Krakowie na kierunku stosunki miÚdzynarodowe. Absolwentka studiów 
magisterskich na Uniwersytecie Jagielloñskim na kierunku kulturoznawstwo: latynoameryka-
nistka. Pracownik fi rmy Lufthansa Global Business Services w Krakowie.
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na walkÚ z biedÈ. Ten gest spotkaï siÚ z odzewem Banku ¥wiatowego, 
który zaproponowaï Brazylii kredyt w wysokoĂci 505 mln USD 
(Szuszkiewicz 2007:29). Dla Dilmy Rousseff problemy spoïeczne rów-
nieĝ byïy bardzo waĝne, dlatego kontynuowaïa programy wprowadzone 
przez LulÚ oraz powoïaïa do ĝycia nowe, takie jak np. Brasil sem Miséria. 
Programy majÈce na celu walkÚ z biedÈ stanowiÈ – obok gospodarki 
i polityki zagranicznej – waĝny punkt w polityce Luli i Dilmy.

Sytuacja gospodarcza, przed jakÈ stanÈï rzÈd Luli, nie sprzyjaïa refor-
mom. W drugiej poïowie roku 2002 nastÈpiïa deprecjacja brazylijskiej 
waluty – reala (The Economist, 2003). SytuacjÚ dodatkowo pogorszyï 
strach przed kryzysem podobnym do tego, który miaï miejsce w Ar-
gentynie. RozwiÈzaniem okazaïa siÚ pomoc MiÚdzynarodowego Fun-
duszu Walutowego we wrzeĂniu 2002 r. Przyznano wówczas Brazylii 
kredyt w wysokoĂci 30 mld dolarów (Brazil..., 2009:20), dziÚki czemu 
nastÈpiïa znaczna poprawa. Wówczas jednak prezydent zobowiÈzaï 
siÚ utrzymaÊ sztywne cele fi nansowe, co stanowiïo dodatkowy koszt 
tych przedsiÚwziÚÊ (The Economist, 2003). Poprawa jednak nie nastÈ-
piïa szybko, a niski kurs walutowy wpïywaï na eksport. New York Ti-
mes podaï, ĝe w 2003 roku „brazylijski eksport wzrósï o 21 procent, 
do 74 miliardów dolarów” (Benson 2004). Nadwyĝka w bilansie han-
dlowym, jakÈ Brazylia osiÈgnÚïa w 2003 r., wynosiïa 24,8 miliardów 
dolarów. Wraz ze wzrostem eksportu zaczÚïy wzrastaÊ równieĝ rezerwy 
zagraniczne z 37,684 mln w 2002 r. do 48,628 mln w 2003 r. (The 
Economist, 2003). Wzrost eksportu mógï spowodowaÊ zwiÚkszenie 
produkcji rolnej o 4,5% w 2003 roku (Portal da Industria, 2009). Od 
koñca 2002 r. staïa deprecjacja waluty wpïynÚïa na pojawienie siÚ 
presji infl acyjnej. Konrad Niklewicz (2003) pisze, ĝe rok po objÚciu 
wïadzy, prezydent Luiz Inácio Lula da Silva „okazaï siÚ skrajnym li-
beraïem, przynajmniej w kwestiach budĝetowych. Wydatki publiczne 
zostaïy ĂciÚte do tego stopnia, ĝe budĝet pañstwa odnotowaï nadwyĝkÚ”, 
która byïa konsekwencjÈ reform zïoĝonych przez rzÈd do Kongresu 
wbkwietniu 2003 r. Zakïadaïa ona oszczÚdnoĂci fi skalne wiÚksze niĝ 
poïowa PKB w nastÚpnych 10 latach (Brazil..., 2009:22).

Ustabilizowanie sytuacji politycznej w kraju zaowocowaïo napïywem 
inwestycji zagranicznych od poïowy 2003 r. w wysokoĂci 5,6 mld do-
larów (Brazil..., 2009:23). W tym czasie struktura zatrudnienia przed-
stawiaïa siÚ stosunkowo korzystnie. W rolnictwie pracowaïo 20%, 
wbprzemyĂle 14%, a w usïugach 66% (World Guide, 2009). Jednak 
wbporównaniu z najlepiej rozwiniÚtym pañstwem na Ăwiecie, jakim sÈ 
Stany Zjednoczone, sytuacja Brazylii przedstawiaïa siÚ znacznie gorzej. 
W podobnym okresie – w 2004 r. – w USA w rolnictwie pracowaïo 
1,4%, w przemyĂle 26,2%, natomiast w usïugach 72,5%. 
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We wrzeĂniu 2003 r. nowy rzÈd przedïoĝyï w brazylijskim Kongresie 
strategiÚ rozwoju na lata 2004–2007, która zostaïa nazwana Kilkuletnim 
Planem RzÈdu Federalnego (Plano Plurianual-PPA). Plan wyznaczaï dïu-
goterminowe cele rozwoju, dotyczÈce szczególnie walki o bardziej spra-
wiedliwÈ, bardziej zrównowaĝonÈ i konkurencyjnÈ BrazyliÚ. Plan ten 
zmierzaï do postÚpu w wymiarach ekonomicznym, spoïecznym, regional-
nym, Ărodowiskowym i demokratycznym” (Brazil..., 2009:27–28). Do celów 
ekonomicznych moĝna zaliczyÊ wiÚkszy udziaï w rynkach Ăwiatowych, 
przyrost dochodu narodowego, zwiÚkszenie liczby miejsc pracy, stabilnoĂÊ 
makroekonomicznÈ, zwiÚkszenie produktywnoĂci i inwestycji oraz wzrost 
udziaïu w rynkach Ăwiatowych.

Tempo wzrostu gospodarczego Brazylii w 2004 r. nabraïo rozpÚdu 
i wyniosïo 4,9% (Brazil..., 2009:30). Obniĝenie stóp procentowych przez 
Bank Centralny w 2003 r. do 19% stanowiïo przyczynÚ tego wzrostu 
(Embassy of Brazil, 2009). Wysokie tempo wzrostu pozwoliïo na po-
prawÚ dochodu narodowego per capita z 3576 dolarów wb2003br. do 
3675 dolarów w 2004 r. (Alibaba, 2009) oraz na zmniejszenie bezro-
bocia z 12,3% w 2003 r. do 11,5% w 2004 r. Poprawiï siÚ takĝe kurs 
wymiany, który wedïug rozbieĝnych danych wynosiï od 2,654 do 
2,9521 reali za dolara (TravelBlog, 2009). Aprecjacja waluty nie wpïy-
nÚïa jednak negatywnie na wartoĂÊ eksportu, wrÚcz przeciwnie – jego 
wartoĂÊ wyraěnie wzrosïa i w 2004 r. wyniosïa 96,4875 miliardów do-
larów (EconStats, 2009). Gïównymi artykuïami eksportowymi byïy 
rudy ĝelaza, Ărodki transportu, samochody i produkty rolne, takie jak 
kawa i soja. NajwiÚcej eksportowano do Stanów Zjednoczonych – 20,8%, 
Argentyny – 7,5%, Holandii - 6,1%, Chin – 5,6%, Niemiec – 4,1%, 
Meksyku – 4%. Równieĝ wartoĂÊ importu wzrosïa i wyniosïa w 2004br. 
62,8257 mld dolarów. Importowano gïównie maszyny, sprzÚt elek-
tryczny, produkty chemiczne i ropÚ naftowÈ (TravelBlog, 2009). Te 
dane ĂwiadczÈ o tym, ĝe poza ropÈ naftowÈ Brazylia wciÈĝ byïa zaleĝ-
na od importu Ărodków produkcji. Jednak kolejne lata przyniosïy 
zmiany ibobecnie Brazylia eksportuje najwiÚcej do Chin – 17%, a do-
piero póěniej do USA – 11,1% i Argentyny. NajwiÚcej natomiast im-
portuje z Chin – 15,4%, z USA – 14,7% i z Argentyny – 7,4% (The 
World Factbook, 2013).

Rok 2005 byï dla Brazylii udany, choÊ juĝ nie tak dobry jak po-
przedni. Tempo wzrostu gospodarczego spadïo do 3,5%., a infl acja 
wb2005 r. minimalnie wzrosïa do 6,7%. Dla Brazylii byï to jednak rok 
szczególny. M.bKuěmicz (2006) pisze, ĝe „brazylijska spïata 1,5 mld 
dol. to najwiÚksza suma, jakÈ w historii MiÚdzynarodowego Funduszu 
Walutowego pojedynczy kraj oddaï tej instytucji”. Termin oddania po-
ĝyczki ustalony byï na rok 2007. 
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Wydaje siÚ jednak, ĝe dobre wyniki w gospodarce nie byïy skutkiem 
gïoĂno zapowiadanych przez LulÚ reform, lecz rezultatem okresu pro-
sperity i aktywnoĂci eksportowej. Obostrzenia administracyjne, skom-
plikowane przepisy, korupcja i niepewnoĂÊ tworzyïy bariery rozwoju 
Brazylii i skutecznie odstraszaïy zagranicznych inwestorów (The World 
Factbook, 2013). Zaïoĝenie fi rmy w Brazylii oraz dopeïnienie wszyst-
kich formalnoĂci z tym zwiÈzanych zajmuje duĝo czasu i nie sprzyja po-
czÈtkujÈcym przedsiÚbiorcom. Brakuje równieĝ rodzimych fachowców, 
a infrastruktura pozostawia wiele do ĝyczenia. Za przykïad korupcji na 
najwyĝszym szczeblu posïuĝyÊ moĝe afera korupcyjna, która wyszïa na 
jaw podczas kampanii reelekcyjnej w roku 2005 i w którÈ zamieszani 
byli ministrowie, senatorowie i posïowie. Afera znana pod nazwÈ 
Mensalão polegaïa na ïapówkach, które regularnie otrzymywali posïowie 
opozycyjnej partii w zamian za opowiadanie siÚ za ustawami wycho-
dzÈcymi z krÚgu rzÈdu Luli (Henzel 2007a: 26). Afera ta prawie dopro-
wadziïa do upadku rzÈdu Luli. 

WartoĂÊ bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych w Brazylii wb2006 r. 
byïa niska i nie przekroczyïa 12,5 mld dolarów. KolejnÈ barierÚ stano-
wiïa szara strefa (Henzel 2007a: 26). „Tempo wzrostu gospodarczego 
mogïoby byÊ o 1,5 punktów procentowych wyĝsze, gdyby rzÈd bardziej 
zdecydowanie walczyï z szarÈ strefÈ” (Kuěmicz 2006). Zawiïe przepi-
sy prawa pracy, korupcja oraz liczne podatki wpïywajÈ na wzrost licz-
by osób, które wykonujÈ pracÚ, nie rejestrujÈc siÚ. Badania wskazujÈ, 
ĝe dochody osób zatrudnionych wbszarej strefi e w skali roku osiÈgajÈ 
wartoĂÊ 18,4% PKB (Informator Ekonomiczny..., 2014).

W paědzierniku 2006 r., po objÚciu fotela prezydenckiego na kolejnÈ 
kadencjÚ, Lula ogïosiï kolejny pakiet reform gospodarczych. Miaïy one 
na celu poprawÚ infrastruktury i obniĝenie podatków. RzÈd podjÈï pró-
by osiÈgniÚcia wysokiego wzrostu przy jednoczesnym zmniejszaniu za-
dïuĝenia, co spowodowaïo powstanie presji infl acyjnej. Od poczÈtku 
fi nansowego kryzysu Ăwiatowego waluta brazylijska straciïa na wartoĂci, 
a wzrost PKB byï ujemny (The World Factbook, 2013). Kryzys fi nansowy 
na Ăwiecie w 2008 roku wpïynÈï niekorzystnie na sytuacjÚ w kraju. 

W roku 2010 PKB Brazylii wzrósï o 7,6%, co wywoïaïo duĝe zain-
teresowanie inwestorów. Gospodarka Brazylii opiera siÚ na dostÚpie 
do ropy naftowej, rolnictwie, przemyĂle górniczym, a takĝe na biopa-
liwach. W poïÈczeniu z nowoczesnÈ technologiÈ bogate zïoĝa natural-
ne stanowiÈ przynÚtÚ dla inwestorów z caïego Ăwiata (de Onis 2008). 
Niezwykle wysoki wzrost PKB sprawiï, ĝe o Brazylii mówiïo siÚ jako 
o jednym z pañstw, które poradziïy sobie z kryzysem na Ăwiatowym 
rynku (Informator Ekonomiczny..., 2014). 
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 Kolejne dwa lata przyniosïy jednak bardzo duĝe spowolnienie. 
Wbroku 2011 PKB spadïo do 2,5%, a w 2012 wynosiïo zaledwie 0,9% 
(The World Factbook, 2013). Tym samym Brazylia spadïa w rankingu 
najwiÚkszych gospodarek na siódme miejsce, wyprzedzona przez 
WielkÈ BrytaniÚ. ¥rodki, które zastosowaï rzÈd nie pomogïy w walce 
z pogorszajÈcÈ siÚ sytuacjÈ. W porównaniu do pozostaïych pañstw 
BRICS Brazylia w 2012 roku miaïa najniĝszy wzrost gospodarczy.

Za kadencji Luli stan gospodarki wyraěnie siÚ poprawiï. Z pewnoĂciÈ 
korzystnym posuniÚciem byïa rezygnacja z radykalnych reform, które za-
powiadaï w kampanii wyborczej. Trafnie wybrany gabinet prezydenta 
postanowiï oprzeÊ siÚ na reformach, które zostaïy rozpoczÚte przez po-
przedniÈ ekipÚ rzÈdowÈ. WïaĂciwa polityka fi skalna tworzyïa dobre warun-
ki dla inwestorów zagranicznych, przyczyniajÈc siÚ do rozwoju gospo-
darczego kraju. DziĂ gïównymi inwestorami w Brazylii sÈ Chiny, Stany 
Zjednoczone i Unia Europejska. Reformy zapoczÈtkowane przez prezy-
denta Cardoso i kontynuowane przez Luiza Inácio LulÚ da SilvÚ ibDilmÚ 
Rousseff ukierunkowane sÈ na wzrost gospodarki i wzmocnienie ekono-
micznej pozycji na arenie miÚdzynarodowej.

Priorytetem w polityce zagranicznej staïy siÚ: sojusz w ramach Mer-
cosur, utrzymanie dobrych stosunków z sÈsiadami i Stanami Zjednoczo-
nymi, starania o staïe miejsce w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ, zacieĂnia-
nie stosunków z pozostaïymi pañstwami BRICS, a takĝe umacnianie 
pozycji w Ameryce �aciñskiej (Szuszkiewicz 2007:29). Status staïego 
czïonka w Radzie ONZ umocniïby pozycjÚ Brazylii na arenie miÚdzy-
narodowej. Brazylia wielokrotnie zaznaczaïa swojÈ aktywnoĂÊ na fo-
rum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z ramienia tejĝe organiza-
cji Brazylia przewodziïa misji na rzecz pokoju na Haiti. Uczestniczyïa 
równieĝ w mediacjach pomiÚdzy KolumbiÈ i WenezuelÈ, dziÚki czemu 
unikniÚto konfl iktu zbrojnego miedzy pañstwami (Henzel 2009). Za-
angaĝowaïa siÚ takĝe w rozmowy pomiÚdzy Ekwadorem i Peru, majÈce 
na celu pokojowe rozwiÈzanie konfl iktu granicznego. Owocem nego-
cjacji staïa siÚ Deklaracja Pokojowa podpisana w 1998 roku (Szusz-
kiewicz 2007:28). 

Konkurentami Brazylii w walce o miejsce w Radzie Bezpieczeñstwa 
ONZ sÈ na przykïad Japonia czy Indie. Jednak to RepublikÚ Brazylii 
najczÚĂciej wybierano na niestaïego czïonka RB ONZ. W roku 2004 
doszïo do utworzenia grupy G-4, w skïad której weszïy Niemcy, Japo-
nia, Brazylia i Indie. Grupa prowadzi negocjacje na temat poszerze-
nia Rady Bezpieczeñstwa o szeĂciu nowych czïonków – grupÚ G-4 
ibdwa pañstwa afrykañskie. Pomysï zostaï przedstawiony podczas se-
sji Zgromadzenia Ogólnego w roku 2006 (Gawrycki 2006:24). Oprócz 
czïonkostwa w G-4, prezydent Lula szukaï poparcia idei czïonkostwa 
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Brazylii w RB ONZ wĂród innych pañstw. NawiÈzaï kontakt z licznymi 
krajami muzuïmañskimi, które ïÈcznie dysponujÈ sporÈ liczbÈ gïosów 
w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Czarnecki 2010). W tym kon-
tekĂcie bardziej zrozumiaïe staje siÚ spotkanie miÚdzy prezydentem 
Iranu Mahmudem Ahmadineĝadem a Luizem Inacio da SilvÈ, do któ-
rego doszïo w listopadzie 2009 r. w Brazylii. Prezydent Lula wyraziï 
wówczas poparcie dla prawa Iranu do pokojowego programu atomowe-
go (Lorenz 2009:6), co zaniepokoiïo zwïaszcza Stany Zjednoczone. 

Prezydent Brazylii, zdajÈc sobie sprawÚ, jak istotne jest poparcie 
wbZgromadzeniu Ogólnym ze strony pañstw afrykañskich, podczas 
swoich czÚstych wizyt w Afryce wyraĝaï chÚÊ wzmocnienia wspóïpra-
cy miÚdzy kontynentami. Lula przepraszaï równieĝ za niewolnictwo, 
które odcisnÚïo piÚtno na wzajemnych stosunkach (Gawrycki 
2006:25). Luiz Inácio da Silva zachÚcaï do wspóïpracy pañstwa por-
tugalskojÚzyczne. W tych aktywnych dziaïaniach na polu politycznym 
niezwykle waĝnym punktem stajÈ siÚ stosunki miÚdzy pañstwami na 
kontynencie poïudniowoamerykañskim. Wynika to z faktu, iĝ w RB 
ONZ nie zasiada ĝaden kraj z regionu Ameryki �aciñskiej (Maroszek 
2008). A zatem pozyskanie gïosów w regionie z caïÈ pewnoĂciÈ jest 
korzystne dla Brazylii. Nie wszystkie pañstwa sÈ przychylne przejmo-
waniu wïadzy w regionie przez BrazyliÚ, stÈd podejmuje ona liczne 
dziaïania majÈce na celu wzmocnienie wspóïpracy miÚdzy krajami 
Ameryki �aciñskiej. 

Ubieganie siÚ o sprawiedliwy handel miÚdzy PóïnocÈ, a krajami poïu-
dniowymi oraz róĝne aspekty polityki spoïecznej równieĝ nie pozostajÈ 
niezauwaĝone. Prezydent Lula zasïynÈï z programów socjalnych na 
rzecz ubogich. Moĝe o tym ĂwiadczyÊ Ăwiatowy szczyt na rzecz walki 
zbubóstwem i gïodem, który odbyï siÚ w 2004 roku w siedzibie ONZ. Tema-
tem rozmów byïa walka z biedÈ i gïodem. Prezydent Lula zaproponowaï 
zastosowanie w innych rejonach Ăwiata programu spoïecznego Fome 
Zero, który w Brazylii przynosi dobre efekty.

Ostatecznie Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja jednomyĂlnie opo-
wiedziaïy siÚ przeciwko utworzeniu miejsca staïego czïonka w RB dla 
Brazylii. Nie udaïo siÚ teĝ uzyskaÊ peïnego poparcia pañstw Ameryki 
�aciñskiej, które obawiajÈ siÚ aspiracji Brazylii.

StarajÈc siÚ o otrzymanie staïego miejsca w Radzie ONZ i o moĝliwoĂÊ 
brania udziaïu w spotkaniach grupy G-8, Brazylia musi uporaÊ siÚ z we-
wnÚtrznymi problemami dotyczÈcymi biedy i przestÚpczoĂci. Koncentracja 
ziemi w rÚkach nielicznych, a takĝe ogromny procent ludzi znajdujÈcych 
siÚ poza systemem spoïecznym stanowiÈ przeszkodÚ w ubieganiu siÚ 
obmiejsce wĂród czoïowych Ăwiatowych gigantów (Padée 2009:53). System 
organizacji wojska i sïuĝb militarnych Brazylii równieĝ nie przysparza jej 
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gïosów w walce o status staïego czïonka ONZ. Co prawda Brazylia dys-
ponuje najwiÚkszÈ siïÈ militarnÈ wĂród pañstw latynoamerykañskich 
oraz posiada dostÚp do nowoczesnych technologii, jednak na tle innych 
pañstw rozwijajÈcych siÚ, takich jak na przykïad Indie, Rosja czy Chiny, 
militarnie jest znacznie sïabsza (Maroszek 2008). 

W polityce Luli ciÚĝko dostrzec konkretne cele w relacjach ze Stanami 
Zjednoczonymi. Z jednej strony mamy do czynienia ze wspóïpracÈ 
wbkwestiach zwalczania problemów globalnych, takich jak terroryzm 
czy zanieczyszczenie Ărodowiska, jednak z drugiej strony Brazylia nie 
ogranicza siÚ tylko do zacieĂniania relacji z USA i prowadzi otwartÈ po-
litykÚ miÚdzynarodowÈ, czego dowodem mogÈ byÊ liczne umowy bilate-
ralne zawierane miÚdzy BrazyliÈ, a innymi strategicznymi graczami 
Ăwiatowej polityki. Wyraěnie zacieĂnia siÚ wspóïpraca z pañstwami roz-
wijajÈcymi siÚ, takimi jak Chiny, Indie czy Rosja. 

W 2004 r. pojawiï siÚ inny konfl ikt dotyczÈcy kontroli obywateli Brazylii 
chcÈcych wyjechaÊ do Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi Brazylia 
ogïosiïa takie same kontrole dla przybyszów ze Stanów Zjednoczonych, 
co spowodowaïo ogromne kolejki na lotniskach wĂród pasaĝerów lotów 
z USA. Lula ponownie podjÈï temat oĂwiadczajÈc, ĝe Brazylia zrezy-
gnuje z tego rodzaju kontroli w momencie kiedy USA zniosÈ wizy. Pre-
zydent Lula oĂwiadczyï, ĝe aby zbudowaÊ partnerstwo miÚdzy pañ-
stwami, oprócz swobodnego przepïywu dóbr i kapitaïu, naleĝy zatroszczyÊ 
siÚ o równie swobodny przepïyw osób (Szuszkiewicz 2007:30).

W tym samym roku (2004) pojawiïa siÚ jeszcze jedna kwestia sporna. 
Dotyczyïa ona protokoïu, na mocy którego MiÚdzynarodowa Agencja 
Energii Atomowej mogïaby dokonywaÊ kontroli wzbogacenia uranu 
wbBrazylii (Szuszkiewicz 2007:30). USA miaïy nadziejÚ, ĝe Lula pod takÈ 
deklaracjÈ siÚ podpisze. Protokóï zabrania wprowadzania programów, 
majÈcych na celu wzbogacanie uranu oraz zakazuje kontroli terenów po-
dejrzanych o wystÚpowanie instalacji atomowych. Lula nie chciaï podpi-
saÊ siÚ pod takim protokoïem uwaĝajÈc, ĝe stanowi ingerencjÚ w we-
wnÚtrzne sprawy pañstwa. Warto zaznaczyÊ, ĝe w samej Brazylii zdania 
dotyczÈce kwestii protokoïu byïy róĝne. CzÚĂÊ osób opowiedziaïa siÚ za 
protokoïem, dziÚki któremu zostaïaby zagwarantowana jasnoĂÊ dziaïañ 
zbzakresu przemysïu jÈdrowego (Szuszkiewicz 2007:30). Taka postawa 
prezydenta Brazylii wywoïaïa nieufnoĂÊ USA i pogorszenie stosunków 
miÚdzy tymi pañstwami. 

Luiz Inácio Lula da Silva staï siÚ orÚdownikiem idei ïÈczenia roz-
woju gospodarczego i spoïecznego jako czynników mogÈcych zapewniÊ 
globalnÈ równowagÚ na Ăwiecie i rozwój wszystkich pañstw (Szusz-
kiewicz 2007:29). Dziaïania na rzecz wzmacniania wiÚzi miÚdzy pañ-
stwami znalazïy odbicie w organizacji MERCOSUR. Prezydent Lula 
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na spotkaniu MERCOSUR w 2003 r. wyraziï wolÚ kontynuowania za-
angaĝowania w pogïÚbianie relacji. PodkreĂlajÈc wagÚ organizacji, 
wypowiadaï siÚ o niej jako o „dynamicznym jÈdrze integracji poïu-
dniowoamerykañskiej” (Szuszkiewicz 2007:80). Brazylia i Argentyna 
równieĝ postanowiïy rozwijaÊ wspóïpracÚ w zakresie inwestowania 
przez fi rmy z obu krajów. Chciano w ten sposób wzmocniÊ obie go-
spodarki i ochroniÊ MERCOSUR przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami kryzysu w USA i Europie.

W 2004 roku zostaïa utworzona Unia Narodów Poïudniowoamery-
kañskich (UNASUR). O koniecznoĂci jej powstania wspominaï juĝ po-
przednik Luli – prezydent Cardoso. Jednak to Luiz Inácio da Silva 
wcieliï pomysï w ĝycie. Celem organizacji jest rozwijanie wspóïpracy 
politycznej i gospodarczej miÚdzy krajami regionu. Zaïoĝeniem unii jest 
równieĝ integracja na poziomie energetycznym oraz wymiana w dzie-
dzinie nowoczesnych technologii, nauki i kultury (UNASUR, 2010).

Wskazane przykïady ukazujÈ skutecznÈ politykÚ prezydenta Luli 
wbregionie Ameryki �aciñskiej. Brazylia, oprócz korzyĂci politycznych 
czy gospodarczych, dodatkowo zyskuje równieĝ wizerunkowo na are-
nie miÚdzynarodowej. Postrzegana jest bowiem jako lider regionu 
oraz jako odpowiedni partner do rozmów. Przywództwo regionalne 
niezaprzeczalnie podnosi prestiĝ Republiki Brazylii.

OmawiajÈc politykÚ zagranicznÈ Brazylii i jej aktywnoĂÊ miÚdzy-
narodowÈ, nie moĝna pominÈÊ faktu, ĝe zostaïa zaliczona do najszybciej 
rozwijajÈcych siÚ gospodarek na Ăwiecie. Gospodarki te okreĂla siÚ 
dziĂ terminem BRICS i naleĝÈ do nich Chiny, Indie, Rosja, Brazylia 
ibRPA. Gospodarki te rozwijajÈ siÚ na tyle szybko, ĝe w przyszïoĂci mogÈ 
staÊ siÚ silniejsze niĝ gospodarki USA i UE (Nowacka 2007:202). 

21 czerwca 2012 roku Chiny i Brazylia zawarïy pakt o wspóïpracy 
strategicznej, który jest zobowiÈzaniem na dziesiÚÊ lat. PodkreĂlano 
wówczas korzyĂci pïynÈce dla obu pañstw z wieloletniej wspóïpracy. 
Zadeklarowano takĝe chÚÊ wzmacniania relacji w ramach BRICS, 
wspieranie rozwoju gospodarczego i wspóïpracy w zakresie bezpieczeñ-
stwa miÚdzynarodowego. Dla Chin Brazylia jest niewÈtpliwie strate-
gicznym partnerem w regionie Ameryki �aciñskiej. Porozumienie do-
tyczyïo gïównie stworzenia planu gospodarowania zasobami 
naturalnymi oraz obejmowaïo wspóïpracÚ w sektorze walutowym, 
sektorze infrastruktury, kultury, rozwoju technologii i nauki. Brazylia za 
najistotniejsze kwestie we wzajemnej wspóïpracy uwaĝa rozwój gospo-
darczy, rozwój rolnictwa, wykorzystanie odnawialnych ěródeï energii, 
rozwój nauki, szczególnie takich dziedzin jak np. biotechnologia.

Eksport do krajów OECD leĝy w interesie obu pañstw, dlatego 
wspierajÈ siÚ wzajemnie, jak chociaĝby podczas szczytów WTO czy 
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spotkania klimatycznego w Kopenhadze. Chiny sÈ dla Brazylii miej-
scem eksportu zasobów naturalnych. Oba pañstwa wspóïpracowaïy 
juĝ wczeĂniej, jednak dopiero po 2000 roku Brazylia i Chiny zaczÚïy 
coraz bardziej wzmacniaÊ wzajemne relacje. 29 marca 2012 r. w New 
Delhi odbyïo siÚ spotkanie pañstw BRICS. Na szczycie dyskutowano 
miÚdzy innymi o stworzeniu Banku Rozwoju Finansowego, który 
miaïby stanowiÊ przeciwwagÚ dla Banku ¥wiatowego i MiÚdzynaro-
dowego Funduszu Walutowego. Pañstwa BRICS wyraziïy niezadowo-
lenie wobec USA, które wystÚpujÈ w roli lidera tych instytucji. Wyra-
ĝono równieĝ gotowoĂÊ wspierania pañstw europejskich w walce 
zbkryzysem, za który obwiniono monetarnÈ politykÚ USA i polityczne 
decyzje najbogatszych pañstw (BBC, 2012). Wspóïpraca Brazylii 
ibChin jest bacznie obserwowana przez innych graczy na arenie miÚ-
dzynarodowej. Oba pañstwa szybko siÚ rozwijajÈ, charakteryzuje je 
takĝe duĝa populacja ludnoĂci. Jednak korzyĂci jakie oba pañstwa 
czerpiÈ ze wzajemnych relacji bynajmniej nie sÈ rozïoĝone równo-
miernie. Naleĝy zwróciÊ uwagÚ na to, iĝ to przede wszystkim Chiny 
korzystajÈ z dostÚpu do bogactw naturalnych Brazylii, gdyĝ w Chi-
nach zïoĝa sÈ coraz uboĝsze. Brazylia oferuje swoim partnerom zasoby 
rudy ĝelaza, drewna, stal, a takĝe baweïnÚ sojÚ, nasiona oleiste ibpa-
pier. Chiny natomiast eksportujÈ do Brazylii odzieĝ oraz sprzÚt elek-
troniczny. Moĝna wrÚcz mówiÊ o zalewaniu rynku brazylijskiego 
przez odzieĝ pochodzenia chiñskiego. Rynek chiñski jest chroniony 
bardziej niĝ brazylijski przed takimi dziaïaniami i jest zamkniÚty na 
towary wysoko przetworzone z Brazylii. 

Na mocy wzajemnych porozumieñ rzÈd chiñski zapewniï sobie do-
stÚp do zïóĝ boksytu w Brazylii. Chiny i Brazylia podczas spotkania 
pañstw BRICS w Durbanie, zawarïy porozumienie dotyczÈce wymie-
nialnoĂci walut narodowych. Porozumienie ma polegaÊ na tym, ĝe 
wbmomentach kryzysów walutowych w innych krajach, oba pañstwa 
bÚdÈ miaïy gwarancjÚ wymiany swoich walut o równowartoĂci 30 mi-
liardów dolarów (Co sïychaÊ w biznesie, 2013). Celem jest lepsza wy-
miana handlowa miÚdzy pañstwami. W ostatnich latach handel miÚdzy 
Chinami a BrazyliÈ wyraěnie wzrasta. Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe wo-
lumin obrotów w 2003 roku wyniósï 6,7 mld USD, a w 2012 roku sta-
nowiï 75 mld USD (Co sïychaÊ w biznesie, 2013).

W lutym 2013 r. doszïo do spotkania prezydent Brazylii i premiera 
Rosji Dimitra Miedwiediewa. Spotkanie dotyczyïo zakupu przez Bra-
zyliÚ rakietowych systemów obrony przeciwlotniczej. Brazylia chce 
równieĝ zakupiÊ technologie, aby w przyszïoĂci móc produkowaÊ 
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tego typu systemy obrony. Oprócz tego na spotkaniu poruszono kwe-
stiÚ wspóïpracy w ramach rolnictwa i energetyki. Zainteresowanie 
Brazylii obronÈ przeciwlotniczÈ zwiÈzane jest z chÚciÈ zapewnienia 
bezpieczeñstwa na mistrzostwach Ăwiata w piïce noĝnej oraz na igrzy-
skach olimpijskich w 2016 roku, w obawie przed atakami terrorystycz-
nymi (TVN24, 2013). Kwestia organizacji mistrzostw Ăwiata wbpiïce 
noĝnej i olimpiady ma swoich zwolenników i przeciwników. Z jednej 
strony krytykuje siÚ zbyt duĝe koszty obu imprez, a z drugiej strony 
moĝe to byÊ szansa na rozwój infrastruktury. Mieszkañcy Brazylii sÈ 
jednak niezadowoleni z kosztów tych inwestycji i zbulwersowani ko-
rupcjÈ, jaka ma miejsce przy okazji organizowania obu imprez. Warto 
zwróciÊ uwagÚ na strajki, które niedawno miaïy miejsce w wielu mia-
stach Brazylii. BezpoĂredniÈ ich przyczynÈ staïa siÚ podwyĝka cen bi-
letów, lecz póěniej podczas protestów wyraĝano równieĝ niezadowolenie 
wobec niekompetencji rzÈdzÈcych, sprzeciw wobec korupcji i olbrzy-
mich kosztów jakie pochïaniajÈ przygotowania do mistrzostw Ăwiata 
w piïce noĝnej i do igrzysk olimpijskich (de Castro Neves 2013).

Do Brazylii coraz chÚtniej ĂciÈgajÈ inwestorzy z zagranicy. Potencjaï 
gospodarczy i bogate zïoĝa surowców sÈ atutem pañstwa. Brazylii uda-
ïo siÚ skutecznie wybrnÈÊ ze Ăwiatowego kryzysu, który wstrzÈsnÈï 
wieloma silnymi gospodarkami. Kryzys nie ominÈï pañstwa, jednak 
podjÚcie odpowiednich Ărodków przez prezydenta i jego doradców 
spowodowaïo zïagodzenie skutków kryzysu, co pozwoliïo odzyskaÊ za-
ufanie inwestorów.

W krótkim okresie czasu Brazylia byïa i bÚdzie gospodarzem wielu 
waĝnych wydarzeñ. W roku 2012 odbyïa siÚ tam Konferencja Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Zrównowaĝonego Rozwoju Rio+20, 
w 2013 r. w Rio de Janeiro odbyïy siÚ ¥wiatowe Dni Mïodzieĝy, wb2014 r. 
odbywajÈ siÚ mistrzostwa Ăwiata w piïce noĝnej, a dwa lata póěniej 
odbÚdÈ siÚ igrzyska olimpijskie. Wydarzenia te zwiÚkszajÈ prestiĝ 
pañstwa na arenie miÚdzynarodowej. Brazylia ma w planach równieĝ 
realizacjÚ wielu innych projektów, takich jak budowa dwóch elek-
trowni wodnych, inwestycje w infrastrukturÚ czy eksploatacja zïóĝ 
ropy naftowej pré-sal, co z pewnoĂciÈ jeszcze bardziej poprawi jej po-
zycjÚ na arenie miÚdzynarodowej. 

Zarówno rzÈd Luli jak i Dilmy, kierujÈc w tak zrÚczny sposób politykÈ 
gospodarczÈ oraz dbajÈc o wzrost znaczenia kraju na arenie miÚdzy-
narodowej, sprawiajÈ, ĝe miano wschodzÈcego giganta Ăwiatowego 
nie wydaje siÚ byÊ zbytnio przesadzone. 
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Abstract

BBrazil in the recent years have undergone a substantial economic growth. 
It has attracted attention of the investors and politicians from all over the world. 
Profound positive changes are connected with the presidency of Luiz Inácio Lula 
da Silva (since 2002). His policy is continued by his successor, Dilma Rousseff. 
Brazil is more and more often called a rising international giant. It is worth con-
sidering the factors that infl uenced such economic growth, and the role of the 
government in the process. This paper will also address the question if Brazil can 
be called an international giant, based on three factors: its economic growth and 
its internal as well as external activity on the international arena.
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