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 هي الصفحة هذه في عنها أعرب التي اآلراء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو اإلنمائي المتحدة األمم

 الدخل يقودها مبتكرة إستراتيجية خالل من الصمود تعزيز: البرازيل
 

 البرازيل كامبيناس، جامعة كونتي، دي برونو

 
. نتيجة لعوامل خارجية عادة ما تواجه الدول الطرفية مشاكل إقتصادية كبيرة

فقد تسببت . األزمات الدوليةجراء من بشدة تأثر ين إقتصادها دائما أل مثال   البرازيل  

في التسعينيات " العولمة المالية"الثمانينيات و أزمة في  أزمة الدين الخارجيكل من 

سياسات األمر الذي تطلَّب تدفق رأس المال الخاص إلى البرازيل، ل ائيي توقف فجف

 . إقتصادية منخفضة وتزايد البطالةحركية محلية مقيدة مما أدى إلى 

زمة أكبر أ ”عتبرة تريخاآلالرغم من األزمة بمختلف تماما، راهن الوضع الإن 

 اداً متقدراً من الصمود إعظهر ياإلقتصاد البرازيلي أن ، و“ 9191إقتصادية منذ عام 

هذا لعدين لفهم ذلك، من الضروري تحليل ب  و. قودها الدخلي لى إستراتيجية مبتكرةع

 . داخليب عد خارجي وب عد : الصمود

، كان نمو اإلقتصاد العالمي مرتفعا جداً  9002 و 9002 عامي نبي: البعد الخارجي

الجيدة البيئة الخارجية ه كانت هذو. الصين وتجارتها الدوليةببشكل رئيسي مدفوعاً 

وصلت معدالت التبادل التجاري حيث إيجابية خاصة لمصدري السلع األساسية، 

 . تاريخيةأرقاماً 

الحساب الجاري سمحت ي ففوائض ققت البرازيل من هذا السياق، وحت ستفادوقد إ

مليار  39حتياطيات الدولية، التي نمت من لتراكم اإلقوية تبني إستراتيجية ب تهالحكوم

مليار دوالر أمريكي في سبتمبر  208 لتصل إلى  9002دوالر أمريكي في يناير 

 اً ، كان اإلقتصاد البرازيلي بالتالي محمياإلفالس ليمان براذرزأعلنت وعندما . 9002

جيزة لفترة و" توقف مفاجئ"عوبعد وقو. على هذه الجبهة الخارجية يد نسبياً بشكل ج

ك تح" ثم، 9002في عام  ، بدأت (2012بيانكاريللي" )في اإلتجاه العكسي فاجئم  رُّ

 . رتفع مرة أخرىتالبرازيل في حتياطيات الدولية اإل

قتصر على البعد يم لالبرازيل صمود أن  يهرغم ذلك، مهمة، الالنقطة : البعد الداخلي

إال لي جاء من الجبهة الخارجية، رغم من أن التحفيز اإلقتصادي األوَّ فبال. الخارجي

وكانت الفكرة وراء سياسات الحكومة التي يقودها حزب  .ه داخلياً باعياستتم  ذلك أن

 . حركيةسوق يمكن إعتبارها " كبيرستهالك السوق اإل"العمال أن 

 هلمذكورة آنفا من السهل على الحكومة تعزيز هذالخارجية ا المحفزات جعللفد 

 :ومن أهمها. السوق الداخلية، وذلك أساسا من خالل التوسع في السياسات اإلجتماعية

i )توحيد مختلف برامج التحويالت المترتبة على ج ائنتإستهدف ال: بولسا فاميليا

قدم ي. لألسر الفقيرةنقدية مباشرة تحويالت النقدية مكافحة الفقر والجوع من خالل 

متواضع من المال، ولكن وفقا لبعض الباحثين، كان تأثير  اً ألسر مبلغلبرنامج ال

مليون  6خدم حوالي حيث صار ينما البرنامج بسرعة، وقد . 9.2المضاعف حوالي 

في المئة من سكان  92حوالي ) 9099مليون في عام  92و ، 9002أسرة في عام 

في المئة من الناتج المحلي  0.2نحو  9099في عام تكلفته بلغت و(. البرازيل

 تهنطاقه وأهميباإلجمالي البرازيلي، وهو برنامج منخفضة التكلفة للغاية إذا ما قورن 

 . بالنسبة للمجتمع البرازيلي

ii )في المئة  6.6كان المتوسط السنوي للنمو الحقيقي : سياسة الحد األدنى لألجور

 المتوسط السنوي للنمو الحقيقي نقطة مئوية من 9 أعلى) 9090و  9002بين عامي 

بصفة خاصة في البرازيل وذلك ألن  ةمهموهذه السياسة (. 9009-9112 في الفترة

 . قرب من ربع سكانهادخول ما يالحد األدنى لألجور هو مرساة ل

لتعزيز النمو  األخرى هامة جراءاتباإلضافة إلى هاتين السياستين، كانت بعض اإل

البنوك العامة  تلعب حيث، سياسة االئتمان: اإلقتصادية أبرزها الصموددي واإلقتصا

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في  92ئتمان من حصة اإل تزادو اً ماه دوراً 

، وخاصة تلك التي اإلستثمارات العامة ؛9090في المئة في عام  22إلى  9002عام 

ل في  والزيادة. بها الشركات المملوكة للدولةتقوم   فيع الرسمي قطااللي إالتحوُّ

  .9099و  9002مليون وظيفة رسمية بين عامي  92خلق  ، معسوق العمل

في  هالفقر تم تخفيضأن  ظهر التقديراتت  و. ةلقد كانت إنجازات هذه السياسات ملحوظ

. 9090إلى ديسمبر  9009 في المئة في الفترة من ديسمبر 20.2البرازيل بنسبة 

. األهداف اإلنمائية لأللفية في ثماني سنوات ي هذا أن البرازيل حققت واحدة منويعن

في اإلقتصاد البرازيلي هو أن  تكرةبيدة مجدإضافة حقا مثل يالشئ الذي ومع ذلك، 

 عاِملم  وإنخفض . هذه العملية نتيجة للنمو اإلقتصادي إلى جانب إعادة توزيع الدخل

  .9099في عام  0.22 إلى 9002 عام في 0.22 لبرازيللجيني 

خلقت كل لقد . محرك إقتصادي قوي وقضية إجتماعية، هبخالف أنه : توزيع الدخل

يجب و. والنمو اإلقتصادي هذه الظواهر المترابطة حلقة حميدة من توزيع الدخل

 .في تاريخ البرازيل وشيء نادر في عالم اليومتكر بجديد م شئء إبراز هذا ألنه

كانت إذا ف :اإلقتصاد داخلياً حركة في مصدر البأن يكون ك، فإنه سمح عالوة على ذل

عام نمو الناتج المحلي اإلجمالي في في المساهم الرئيسي تمثل صادرات ال

السياق،  في هذاو. ذلك بعدسر ستهالك األإمحلها مساهمة  تحلفقد ، 9002/9002

السلبية لألزمة المالية لعام آلثار إزاء ا أكثر صموداً أنه أثبت اإلقتصاد البرازيلي 

9002.  

العوامل الخارجية هو اآلن أقل مما كان عليه في عام مخاطر ب تأثر البرازيلإن 

كانت  9099و  9009 يأن بيانات عام( 2012بيانكاريللي )وتوضح دراسة  .9009

في  991المئة مقابل  90: الدين الخارجيإلى  حتياطيات الدوليةاإلنسبة :على التوالي

؛ في المئة 92المئة مقابل  22: الناتج المحلي اإلجمالي إلى الدين خارجي؛ نسبة لمئةا

وعالوة  .في المئة 9.2مقابل  في المئة 2.2: الصادرات إلى الدين الخارجينسبة 

المباشر في تدفقات  ياإلستثمار األجنب على ذلك، كانت هناك زيادة في حصة

من الدوالر  بدالً  مقومة بالريال البرازيليال المطلوبات الخارجيةفي حساب المالي وال

 معدل، إال أن لنمو اإلقتصاديلتباطؤ  حدوثداخلي، رغم وعلى الصعيد ال. األمريكي

 وهو 9092في ديسمبر عام  في المئة 2.2صل إلى يل -صل اإلنخفاض البطالة وا

 اإلنجازاتهل هذه : ثار هوالذي ي  السؤال المهم األول  .لهأدنى مستوى تاريخي 

السؤال . النمو اإلقتصاديو  اإلرادة السياسيةأنها تعتمد على ". ال"عمرة؟ الجواب م  

ومع ذلك، ". ال"جواب النموذج للنمو؟ مرة أخرى النفد هذا ست  إهل : الثاني المهم هو

في السيما معدالت اإلستثمار في القطاعين العام والخاص،  رتفاعإفإنه سيعتمد على 

في التي تعاني من الالمساواة التزال البرازيل واحدة من أكثر الدول و .ةالبنية التحتي

وكذلك في  عدالة إجتماعيةمسألة  الالمساواةتقليل هذه  ويبقى اإلستمرار في. العالم

هذه المهمة من في السعي ستمر ينبغي أن يو. للنمو اإلقتصاديالوقت نفسه دافعا 

ة توزيع الدخل وتحسين السلع والخدمات إعاد: إحداهما األخرى خالل قناتين تكمل

 .العامة
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