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فرناندو كاردمي دي كارفيلو)1(
الرا�صد االجتماعي يف الربازيل

امل�صتوى  اأن  املراقبني  من  كثري  راأى 
االقت�صاديات  لعدوى  ن�صبًيا  املنخف�س 
بداأت  التي  املالية،  ال�صدمة  من  النا�صئة 
عالمة   ،2007 العام  املتحدة  الواليات  يف 
“تف�صل”  اأن  ميكنها  البلدان  هذه  اأن  على 
فقد  املتقدمة.  البلدان  تلك  عن  م�صريها 
اأن تكون من بني  كان من املتوقع للربازيل 
التي  البلدان  تلك  اأي  املحظوظة  البلدان 
�صدمة  مبوجات  ابتالعها  تتجنب  اأن  ميكنها 
من  ما  درجة  على  حمافظة  املالية،  االأزمة 
االأن�صطة  بتوجيه  البطالة؛  والتحكم يف  الرخاء 

االإنتاجية اىل اأ�صواق حملية. 
النمو  بفعل  مربَّاأة  الروؤية  هذه  بدت  وقد 
الكبري لالقت�صاد الربازيلي يف االأرباع الثالثة 
االأوىل من العام 2008. مل يكن النمو بالطبع 
ال�صيني”، ولكنه منا منًوا �صـريًعا  “باملعدل 
ولنقل  فح�صب،  العمالة  لتو�صيع  يكفي  مبا 
االأعمال  من  العمل،  قوة  من  متزايد  عدد 
اأماًنا  اأكرث  ر�صمي  قطاع  اىل  الر�صمية  غري 
اأجًرا. وقد �صهد اال�صتهالك االأ�صـري  واأف�صل 
الفعلية  االأجور  يف  الزيادة  دعمته  ا،  عامًّ منًوا 
والبطالة،  لالأجور(  االأدنى  احلد  ا  )خ�صو�صً
رفعت  التي  االجتماعية  ال�صيا�صات  واأي�ًصا 

القوة ال�صـرائية للفئات االأقل دخالً. 
الرئي�س  مع  الفيدرالية  احلكومة  �صنت  لقد 

على  للمحافظة  قوية،  عامة  حملة  “لوال” 
يظل  بحيث  وامل�صتهلك،  العمل  اأخالق 
الطلب مرتفًعا. وهو ما حّفز املوؤ�ص�صات على 
اال�صتمرار يف االإنتاج وتو�صيع اال�صتثمار. وقد 
داأب الرئي�س على تذكري اجلماهري باأن خطة 
اأن تعمل  ت�صـريع النمو التي و�صعها، ينبغي 
كرافعة للمحافظة على الطلب، بحيث ينبغي 
ال  حتى  البطالة،  يخ�صى  اأال  امل�صتهلك  على 

تعرَقل قدرات املوؤ�ص�صات. 
وقد بدت اال�صرتاتيجية ناجحة اىل اأن تعر�س 
امل�صار الفا�صل لقطع مفاجئ يف الربع االأخري 
الناجت  اإجمايل  هبط  عندما   ،2008 العام  من 
ال�صابق  بالربع  مقارنة   3.6% بن�صبة  القومي 
قطاعات  جميع  تقل�صت  نف�صه.  العام  من 
القطاع  ولكن  فعلًيا،  الربازيلي  االقت�صاد 
هابًطا  االأق�صى،  ال�صـربة  تلقى  االإنتاجي 
التي  اال�صتثمارات،  هبطت  كما   .7% بن�صبة 
�صحية،  مبعدالت  منًوا  �صهدت  قد  كانت 
بن�صبة %10 تقريًبا. ومل يتحمل امل�صتهلكون 
وامل�صتثمرون م�صتوى اإنفاقهم ال�صابق، ومن 

ثم فاإن االقت�صاد تقل�س كليًّا بدرجة داّلة.

ا�صتجابة على م�ص�س من احلكومة
جذور  الدولية  االأزمة  من  الربازيلية  للن�صخة 
املحلي  امل�صـريف  النظام  يكن  فلم  خا�صة. 
التي  امل�صاربة  ا�صتثمارات  لنوع  ا  معر�صً
املتحدة  الواليات  يف  املالية  النظم  دمرت 
ملعدالت  ونتيجة  اآ�صيا.  من  واأجزاء  واأوروبا 
على  �صدادها  مت  التي  املرتفعة  الفائدة 
العاملة يف  البنوك  فاإن  املحلي،  العام  الدين 
الربازيل ف�ّصلت اال�صتثمار يف تلك التاأمينات، 
“االبتكارات  مع  حظها  جترب  اأن  من  بدال 
املتحدة.  الواليات  يف  ن�صاأت  التي  املالية” 
ومع ذلك، مل ت�صتطع البالد اأن تتجنب تبعات 

“ اندماجها “ يف االقت�صاد العاملي. 
االقت�صاد  تلقى  االأخرية،  ال�صنوات  يف 
الربازيلي قدًرا كبرًيا من راأ�س املال االأجنبي، 
يف  اأو  مبا�صـرة،  ا�صتثمارات  �صكل  يف  �صواء 
�صورة اأوراق مالية ومراهنات. فقد ا�صتعلت 
من  كبري  عبء  ووقع  باولو،  �صاو  بور�صة 
وعندما  ال�صوق.  عاتق  على  الديون  �صمانات 
وبعدها  املتحدة  الواليات  يف  االأزمة  اندلعت 
هوؤالء  من  كثري  رحل  الغربية،  اأوروبا  يف 

جانريو  دي  ريو  جامعة  يف  االقت�صاد  اأ�صتاذ   )1(
الفيدرالية، م�صت�صار يف املعهد الربازيلي للتحليل 

 .)Ibase( االجتماعي واالقت�صادي

 الربازيل
ال�صباحة عرب ت�صونامي؟

يف االقت�صاد العاملي. لقد ان�صحب امل�صتثمرون وامل�صاربون  دفعت الربازيل ثمن "اندماجها" 
االأجانب، وانهارت �صمانات اأ�صواق، وتدهورت العملة ب�صدة. وقد جاءت ا�صتجابة احلكومة مرتبكة بع�س 
ال�صيء، مع انخفا�س يف االإنفاقات وبطئها عما هو مطلوب. ورمبا مازالت الربازيل قادرة على اخلروج 
من االأزمة، اإذا ارتقت احلكومة اإىل م�صتوى التحدي. يف الوقت نف�صه، فاإن االقت�صاد العاملي لديه 
فر�صة فريدة لت�صجيع ا�صرتاتيجيات منو م�صتدامة بيئًيا، وقواعد جديدة لت�صغيل النظم املالية من 

اأجل التنمية، واإعادة توزيع الدخل والرثوة.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية يف الربازيل = 90.2

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف الربازيل = 68.2

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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امل�صتثمرين باأموالهم. لتغطية خ�صارتهم يف 
اأوطانهم. ونتيجة لذلك، مل ت�صقط ال�صمانات 
الوطنية،  العملة  اإن  بل  املحلية،  الربازيلية 

الفعلية، اأخذت منحدًرا �صـريًعا نحو الهبوط.
يف  احلال  كان  كما  كارثية  النتائج  تكن  مل 
كبري  جزء  يف  يرجع  وذلك  املا�صية،  االأزمات 
�صـراع  اىل  ُيف�ِس  مل  االإع�صار  اأن  اىل  منه، 
املاليون  فامل�صاربون  املحليني.  راأ�صمال 
املحليون يف حقيقة االأمر مل يكن لديهم �صبب 
يف  م�صتمرة  كانت  احلكومة  الأن  نظراً  للفرار؛ 
العامل. اىل  اأعلى معدالت للفائدة يف  ت�صديد 
جانب ذلك، مل يكن هناك مكان اآمن يتجهون 
حتتفظ  الربازيل  اأن  ذلك  اىل  اأ�صف  اإليه. 
العاملي.  االحتياطي  من  ن�صبًيا  كبري  بقدر 
االأجانب  امل�صتثمرين  لدى  يكن  مل  فبينما 
عموًما �صوى خيارات �صئيلة عدا الرحيل، فاإن 
اأقرانهم الربازيليني ف�صلوا البقاء. والنتيجة 
مل ت�صبح م�صكالت ميزان املدفوعات فادحة، 
االأزمات احلديثة من  ومل ت�صبب ما �صببته يف 

�صلل. 
التاأمني  اأ�صواق  يف  اال�صطرابات  ولكن 
كان  الواقع  يف  احلاد،  والتدهور  املحلية، 
حجب  اىل  املحلية  البنوك  لدفع  كافًيا 
وامل�صتهلكني،  املوؤ�ص�صات  عن  االعتمادات 
من  املتحفظة  املحاوالت  بع�س  من  بالرغم 
اإ�صافية.  البنك املركزي ملدها ب�صيولة  قبل 
�صعوبات  االعتمادات  اأزمة  خلقت  وقد 
املعمرة،  ال�صلع  مثل  قطاعات  يف  مبا�صـرة 
الطلب  اعتمد  والتي  ال�صيارات،  ا  وخ�صو�صً
عليها ب�صورة كبرية على توافر االعتمادات. 
من  وغريه  اجلماعي  الت�صغيل  تبني  مت  وقد 
ال�صيارات  �صناعة  اإنتاج  لتقليل  احليل؛ 
املزدوج  التهديد  اأن  كما  موؤقت.  ب�صكل 
املتمثل يف تعطل القدرة والبطالة، قد ك�صـر 
روح امل�صتهلكني واملوؤ�ص�صات. ويف مواجهة 
خطط  املوؤ�ص�صات  علقت  القدرة  تعطل 
االأّويل  الهبوط  اأثر  بذلك  معمقًة  ا�صتثمارها؛ 
النهاية، مل يكن هناك �صوى  الطلب. ويف  يف 
احلكومة وحدها التي كانت تو�صع اإنفاقها يف 

الربع االأخري من عام 2008. 
على عك�س ما جرى يف العام ال�صابق، بداأ العام 
ا�صت�صالًما. فقد بينت  اأكرث  بتوقعات   2009
البطالة قد  اأن اخلوف من  الراأي  ا�صتطالعات 
اأهمية  االأكرث  الق�صية  قمة  ليعتلي  �صعد 
واالأمن  احل�صـري  العنف  من  اأكرث  للنا�س، 
جدير  اآخر  وك�صبب  خا�س،  نحو  وعلى  العام. 

اأنه بالرغم من  باالهتمام، اأ�صبح من الوا�صح 
لوال  الرئي�س  تبناه  الذي  العدائي  اخلطاب 
مواجهة  �صيا�صات  اأن  اإال   ،2008 بداية  منذ 
التقلبات االقت�صادية الدورية، اأ�صبحت اأقل 
قوة وفاعلية مما ينبغي. ومن املعروف جيًدا 
اأن الرئي�س لوال، عندما مت تن�صيبه عمل على 
طماأنة االأ�صواق املالية باملحافظة على البنك 
الغالب  يف  حتكمه  فعلًيا،  م�صتقالً  املركزي 
وال  اخلا�صة.  املالية  املوؤ�ص�صات  يف  وظائف 
ينبغي اأن ينده�س اأحد من اأن ال�صيا�صة املالية 
االأزمة، على  اأثناء  اأديرت وب�صورة جيدة،  قد 
يد �صلطات مالية كانت على ميني اأي موظف 
اأنه حتى  م�صـريف مركزي يف العامل. اىل درجة 
عجزها  من  مت�صـررة  بدت  اخلا�صة  البنوك 
ال�صفاء  اأجل  من  بّناء  اإ�صهام  اأي  عر�س  عن 

االقت�صادي. 
حتفظ  يكون  قد  مفاجاأة  االأكرث  ال�صيء 
اأن  فيبدو  االإنفاق.  يف  احلكومية  ال�صيا�صات 
قد  جريء،  حترك  اأجل  من  الرئي�س  دعاوى 
فقد  وزرائه.  بع�س  م�صامع  اىل  خطاأ  و�صلت 
النمو،  ت�صـريع  خطة  على  احلكومة  اأ�صـرت 
التي كانت قد و�صعتها يف االأوقات الطبيعية، 
قد  الذي  الركود  ملكافحة  كافية  غري  وتعد 
يف  االأمر  عليه  بدا  مما  اأكرث  ويتعمق  يطول، 
النمو تلك  ت�صـريع  البداية. ولكن، حتى خطة 
وتاأجلت  ومتذبذبة.  متحفظة  بطريقة  ُنّفذت 
بريوقراطية،  عقبات  بفعل  االإنفاق  خطط 
م�صفًرا ذلك عن بطء وانخفا�س االإنفاق العام 
من  املرتدد  ال�صلوك  وكان  مطلوب.  هو  عما 
االقت�صادي  الفريق  يف  القيادية،  ال�صلطات 
نق�س  من  مقلقة  درجة  يعك�س  للحكومة، 
الأزمة  ميكن  الذي  املحتمل  ال�صـرر  فهمه 

كهذه اأن ت�صببها لبلد ناٍم مثل الربازيل. 
وعلى الرغم من ا�صتمرار االقت�صاد الربازيلي 
يف االنحدار خالل الربع االأول من 2009، فقد 
مت تنفيذ �صيا�صات اإجبارية، ظلت بعيدة عما 
هو �صـروري للتعامل مع الدفعات التقل�صية 
الواردة من اخلارج. وقد زادت البنوك العامة 
منخف�صة.  بفائدة  االعتمادات،  تقدمي  من 
الفقرية  االأ�صـر  اىل  الدخل  حتويل  اأعان  وقد 
ا�صتمرار  على  االأ�صـرية،  املنح  برنامج  من 
اأدى  وقد  دخالً.  االأقل  الفئات  يف  اال�صتهالك 
بدا  ما  بعد  التوقعات،  يف  الكلي  التح�صن 
يف  االأخري  الربع  يف  التحرك  يف  مبالغة  وكاأنه 
وعلى  موؤقتة،  ا�صتعادة  اىل   ،2008 العام 
ا�صتحياء حتى اللحظة. وكل االأ�صياء املاأخوذة 

اىل  ت�صري  املوؤ�صـرات،  وكل  االعتبار،  يف 
االجتاه نف�صه: �صفاء �صئيل، يعد يف حد ذاته، 

يف ال�صياق الدويل، جمرد ا�صرتاحة. 
قد  التي  املخاطر  اأكرب  فاإن  كهذه،  حلظة  يف 
العجز  بني  اخللط  هو  ما،  بلد  لها  يتعر�س 
املايل.  والتدبر  واالحرتا�س  الت�صـرف،  عن 
االإنفاق،  زيادة  تخ�صى  التي  فاحلكومات 
ميكنها ت�صليم اأنف�صها ملراقبة هبوط الطلب 
اخلا�س. ومن ثم هبوط االإنتاج والعمالة اأي�ًصا. 
ال�صـرائب  عوائد  تهبط  كهذا،  و�صع  ويف 
االجتماعي.  التاأمني  على  االإنفاق  ويرتفع 
حتديًدا  وذلك  املايل.  العجز  وقتئذ  ويزداد 
يكفي  مبا  اجلراأة  من  تكن  مل  احلكومات  الأن 
للت�صـرف �صد تقل�س االقت�صاد. واملفارقة 
اجلاأ�س،  رباطة  مبظهر  الظهور  ادعاء  اأن  هنا 
اأ�صواأ مالًيا، مقارنة مبا  البلد يف موقف  ي�صع 
بح�صم  احلكومة  ت�صـرفت  اإذا  ينبغي  كان 
وعوائد  الدخل،  وزيادة  الطلب،  دعم  يف 
ال�صـرائب. وبامل�صادفة، فاإن هذا بال�صبط ما 
ي�صعى الرئي�س اأوباما اىل حتقيقه يف الواليات 
املتحدة. وهو اأي�ًصا ما دافع عنه املدير العام 
ل�صندوق النقد الدويل “دومينيك �صرتاو�س 

خان” مراًرا وتكراًرا منذ العام 2007)2(.

فر�صة لبدء �صفحة جديدة مع 
االقت�صاد العاملي

الراهنة  الدولية  املالية  االأزمة  متثل 
يواجهه  الذي  خطورة  االأكرث  اال�صطراب 
يف  الكبري  االنهيار  منذ  العاملي،  االقت�صاد 
مدتها  اإن  حتى  الع�صـرين.  القرن  ثالثينيات 
تتقدم  فاالأزمة  اخلطرة:  طبيعتها  تربز 
اأي  االآن  حتى  يوجد  وال  الثالث،  عامها  عرب 
اأي عالمة  النفق املظلم، وال  ب�صي�س لنهاية 
املدى  على  احتماالً  واالأكرث  التعايف.  على 
خطورة،  اأكرث  �صي�صبح  الو�صع  اأن  الق�صري 
الذي  االجتماعي  والتقطع  البطالة  زيادة  مع 
ت�صببه االأزمة يف كل اأنحاء العامل. ومازال لدى 
اإذا  املخاطر،  هذه  لتقليل  فر�صة  الربازيل 

ارتقت احلكومة اىل م�صتوى التحدي. 
على الرغم من ذلك، يجب مالحظة اأن االأزمات 
من النوع الراهن، دائًما ما تغري وبعمق ب�صكل 

ال�صندوق نف�صه قد قاوم  اأن  الرغم من  )2( هذا على 
ال�رصوط  خالل  من  تبني  كما  الروؤية،  هذه  تبني 
مت  التي  اأوروبا  و�صط  بلدان  على  املفرو�صة 

اإنقاذها من قبل �صندوق النقد الدويل.
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97 / الرا�صد االجتماعي

واملجتمع.  االقت�صاد  عمل  طرائق  باآخر  اأو 
االقت�صادي  االنحدار  وقف  اأهمية  فبدرجة 
ورمبا  اأي�ًصا  املهم  من  الق�صري،  املدى  على 
اأ�صفر  فقد  للم�صتقبل.  نح�رصّ  اأن  اأهمية  اأكرث 
الرفاه،  دولة  ات�صاع  عن  الكبري  االنهيار 
ما  االقت�صاد. وهو  العام يف  التدخل  وانت�صار 
النيوليربالية  الثورة  قبل  من  حماربته  متت 

يف اأواخر القرن الع�صـرين. 
�صفحة  لفتح  اأخرى  فر�صة  ثمة  واالآن 
العاملي.  االقت�صاد  م�صار  مع  جديدة 
ي�صمى  ما  نحو  تتجه  املوؤ�صـرات  فجميع 
بو�صفها  اخل�صـراء”،  بـ”اال�صتثمارات 
وتعزيز  واالبتكار،  لال�صتثمار  التالية  اجلبهة 
التي  بيئًيا  امل�صتدامة  النمو  ا�صرتاتيجيات 
وا�صتخدامات  توليد  يف  الكفاءة  من  تزيد 
الطاقة. من املهم اأي�ًصا اإ�صالح ال�صـرر الناجت 
عن هيمنة االإيديولوجيات النيوليربالية التي 
النظم  من  يدها  �صحب  على  الدول  اأجربت 
املن�صـرم،  القرن  ثمانينيات  منذ  املالية، 
الهاوية.  حافة  العامل  بلوغ  اىل  اأدى  ما  وهو 
ومن ال�صـروري تطبيق ا�صرتاتيجيات نظامية 
واإ�صـرافية، بالرغم من ف�صلها ال�صائد. ولكن 
مع مراعاة �صـرورة اأن تركز القواعد اجلديدة 
بحيث  املالية،  النظم  ت�صغيل  كيفية  على 
ال  والرثوة،  الدخل  وتوزيع  التنمية  تعزز 
املالية.  االأ�صواق  م�صاربي  رفاهية  اأجل  من 
مثل  منتديات،  يف  اأقرت  القواعد  وهذه 
“جلنة ومنتدى بازل لال�صتقرار املايل”. فقد 
احتكرت  التي  الغنية  البلدان  االأزمة  اأجربت 
الباب  فتح  على  القرارات،  هذه  تقليدًيا 
جمموعة  وجعل  النا�صئة،  لالقت�صاديات 
االأقل  على  االهتمام،  حمط   ،G20 الع�صـرين 

يف اللحظة الراهنة.
تكون  اأن  االأف�صل  من  اأنه  البع�س  يرى  وقد 
ال�صبع،  جمموعة  من  بدالً  الع�صـرين  جمموعة 

جمموعة  اأي  ت�صتطيع  ال  اأنه  الواقع  ولكن 
فهذه  الواقعي.  احلل  توفر  اأن  مبفردها 
ال  وهذا  ممثلة،  تكون  اأن  يجب  املوؤ�ص�صات 
يتحقق بانتقاء االأع�صاء اجلدد بهدف ال�صماح 
طبيعتها  على  باملحافظة  املوجودة  لالأندية 
احلالية  فاالأزمة  احل�صـرية/اال�صتبعادية. 
تخلق فر�صة مهمة لتحقيق الدمقرطة الفعالة 
هذه  اإ�صاعة  يجب  وال  الدولية.  للموؤ�ص�صات 

الفر�صة)3(.

م�رصوع  من  الهدف  هو  بال�صبط  هذا  اأن  احلقيقة   )3(
الكيانات  دور  العاملي:  واحلكم  املايل  "التحرير 
و"جان  كارفيلو"  "فرناندو  ن�صقها  الدولية"، 
للتحليل  الربازيلي  املعهد  و�صعه  كريجيل"، 
االجتماعي واالقت�صادي، برعاية موؤ�ص�صة "فورد”. 

راجع: 
 Financial Crisis and Democratic“
Deficit“: www.ibase.br/modules.php?n
ame=Conteudo&pid=1686.

)1( متخ�ص�س يف االأمن الغذائي ومدير م�صرتك لـ"املعهد الربازيلي للتحليل االجتماعي واالقت�صادي". 
See: <www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=2481> )2(

تهديد االأمن الغذائي
)1(Francisco Menezes فران�صي�صكو مينزي�س

“الربازيل �صفر من اجلوعى”، وتقوية عدد من ال�صيا�صات العامة هناك،  كان لربنامج 
اأن يجعل من الربازيل رائدة عاملًيا يف مكافحة اجلوع. ولكن االأزمات الغذائية واملالية، 

كان لها تاأثريات دالة على االأمن الغذائي للربازيل. 
ففي الن�صف الثاين من العام 2007، بداأت اأ�صعار الغذاء يف االرتفاع، على عك�س التيار 
كانت  وقد  باخلطر.  حتققت،  التي  املكت�صبات  مهدًدا  ال�صابقة؛  االأعوام  �صاد  الذي 
الفئات االأكرث �صعًفا وه�صا�صة من الناحية االجتماعية واالقت�صادية، هي التي اأ�صابتها 
ومن  بكثري.  ميزانياتهم  اأ�صعارها  فاقت  حيث  االأ�صعار،  ارتفاعات  من  االأق�صى  ال�رصبة 
وازع االهتمام بهذه الق�صية زادت احلكومة املنافع التي توزعها بن�صبة %8، من خالل 
احلكومة  �صمت  وقد   .)2(Bolsa Família ”الدخل من  املكفول  االأدنى  “احلد  برنامج 
اأي�ًصا عدًدا كبرًيا من االأ�رص اإىل هذا الربنامج، واتخذت تدابري لتعزيز االإنتاج الغذائي، من 

خالل حوافز و�صمانات للمنتجني الريفيني. 
ويف الن�صف الثاين من العام 2008، هبطت اأ�صعار الغذاء متاأثرة بتيار ال�صلع يف االأ�صواق 
العاملية. ولكن، التهديدات اجلديدة لالأمن الغذائي، نتجت من انخفا�س الدخل و�صط 
الفئات الفقرية من النا�س، ف�صالً عن زيادة معدالت البطالة، واالنخفا�س املحتمل يف 
االأجور الفعلية. ومن ال�رصوري اإذن متابعة االأحداث عن كثب خالل العام 2009. ويف هذا 
ال�صياق، تعد موازنة االأمن الغذائي، بال �صك، موؤ�رصًا ن�صبيًّا على االجتاه املتبع، وذلك يف 

�صوء االأموال املر�صودة لهذا العام 2009، واملوازنة املقرتحة للعام 2010.
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