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 الگوي راهبردي حمايت از توليد

 برزيل دولت. تجربه 12

 

 

 

 
 

 چكيده

 از یكی كا،یآمر قاره در وسعت لومترمربعيك ونيليم 5/8 و تيجمع نفر ونيليم 200 از شيب با برزیل

 40 حدود ،2011 و 2003 هایسال طی .است جهان بزرگ اقتصاد نيهشتم و نوظهور یاقتصادها

 به كردندمی زندگی فقر در كه افرادی و یافتند نجات فقر از كشور( جمعيت پنجمیك) برزیلی ميليون

 كل از درصد 60 توانست درست، مسير در گرفتن قرار با برزیل اقتصاد .یافت كاهش سومیك از بيش

  .كند تبدیل دالر( 10 از بيش روزی سرانه درآمد )با متوسط طبقه به 2016 سال در را جمعيت

 تا 1930 یهاسال نيب دهه پنج در باید را لیبرز یاقتصاد رشد اوج دوران كه نيست تردیدی

 راه زا ،(1945- 1930) خود جمهوریریاست سال 15 مدت در وارگاس ويژتول .كرد جستجو 1980

 به اقدام اقتدارگرایانه، شدتبه و گرایانهعمل شكل به برزیل اداری و قانونی توليدی، ساختار تغيير

 و نظارت برای دولت ظرفيت تا شد باعث اقدامات این .كرد برزیل اقتصاد در نهادی اساسی تغيير

 و توليد از كارآفرینی هایمهارت و مالی منابع دوره این در .شود تقویت اقتصادی توسعه از حمایت

 دست در را مالی تأمين تدریجبه دولت .شد جابجا ایكارخانه و توليدی صنایع سمتبه قهوه صادرات

 اساسی كاالهای و هازیرساخت و كرد سازماندهی و هماهنگ را گذاریسرمایه هایطرح گرفت، خود

 وارگاس 1951 سال در .شد ایجاد برزیل گرایتوسعه دولت هایپایه كه بود هاسال این در .داد رونق را

 گسترش را دولتی هدایت با همراه توسعه مسير و بازگشت قدرت به آزاد انتخابات یك طریق از باراین

 ،هازیرساخت در یگذارسرمایه .داد كاهش را فرادست مندقدرت هایگروه از سياسی حمایت و

 كشاورزی، نهادی، اصلی مسائل باراولين برای .گرفت قرار تأكيد مورد ونقلحمل و انرژی در خصوصبه

 شاهد دوره این در .شدند پيگيری صریح و یكپارچه مصمم، صورتبه و شناسایی شهری و صنعتی

 كی هر كه ميهست یاقتصاد توسعه بانك و پتروبراس نفت شركت رينظ یبزرگ یهاشركت سيتأس

 هيبن تیتقو یبرا دولت یگذارهیسرما .اندداشته برزیل یاقتصاد توسعه خیتار در یميعظ مشاركت

 راستا این در .داشتند قرار دولت یعموم بودجه از خارج كه بود یمال منابع قیطر از عمدتاً یاقتصاد

 .شد سيتأس دولت یاعتبار ستميس یبازو عنوانبه برزیل اجتماعی توسعه ملی بانك ،1952 سال در

 نقش هدف، مورد صنایع برای مالی تأمين مدتبلند و مدتميان تخصيص و تجهيز با مذكور بانك

 اقتصادی توسعه بانك حمایت بدون ،كشور این در .كرد ایفا برزیل اقتصادی قدرت ظهور در ایبرجسته

 هيچ درواقع .نشد انجام كند، درگير را خصوصی بخش سرمایه كه بزرگی اقدام هيچ برزیل اجتماعی و

  .نداشت وجود توسعه بانك بجز بلندمدت سرمایه برای جایگزینی منبع
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 یهاوام تنها نه كه كنندمی اداره شومپيتری نوآوری اقتصاد پيشينه با افرادی را توسعه بانك امروزه

 هایبخش تریننوآورانه سمت به را هاوام بلكه ،كندمی اعطا مولد هایفعاليت به تجاری ادوار خالف

 كه كندمی هدایت نوین نامطمئن هایحوزه دیگر و فناوریزیست و پاك هایفناوری مانند اقتصاد

 بانك سرمایه بازگشت 2010 سال در .دارند واهمه آن از خطرپذیر گذارانسرمایه و خصوصی یهابانك

 و توسعه المللیبين بانك یعنی جهانی بانك در مشابه سازمانی برای كه درحالی بود درصد 2/21 مذكور

  .است بوده درصد 3/2 منفی مقدار این بازسازی،

 امتداد تا برزیل بين كيلومتری 2600 جاده ساخت كوبا، ماریل بندر در گذاریسرمایه با توسعه بانك

 گسترش فریقاآ در را برزیل نقش ...و آفریقایی كشور 23 با هاپروژه در فنی مشاركت پرو، جنوبی سواحل

  .است كرده تبدیل التين یآمریكا در رهبری به را برزیل و داده

 این در .كرد تجربه را طالیی عصر از ایدوره برزیل ،(1961 -1956) چكيكوب نويژوسل رهبری با

 اهداف برنامه قالب در را بلندمدتی اهداف جاری، وضعيت از پيشرفت برای آگاهانه تالش با دولت هاسال

 مذكور توسعه برنامه .كرد ایجاد توليدی ظرفيت افزایش با یكپارچه صنعتی ساختار ایجاد برای توسعه

 و (ایسرمایه و ایواسطه كاالهای انرژی، ،ونقلحمل) اقتصاد اصلی هایبخش در توجهی قابل موفقيت

 به كمك قیطر از یاقتصاد توسعه یبرا دولت حضور زيآمتيموفق طیشرا .داشت جدید پایتخت ساخت

 یهاشركت .است بوده همراه یاقتصاد توسعه با مالزم اهداف بهتر شناخت یبرا یخصوص بخش

 یهاشركت به و كرده یط را خود كردن یالمللنيب روند مقطع نیا در كه ـ یژاپن و ییاروپا ،ییكایآمر

 جادیا ضمن دولت .شدند وارد لیبرز بازار به ییباال قوت و شدت با ـ بودند شده لیتبد یتيچندمل

 شبرديپ یبرا یداخل یخصوص بخش نيهمچن و یخارج یگذارهیسرما از ،یدولت یصنعت بزرگ یهابنگاه

  .كرد یبرداربهره كشور در یصنعت تحوالت

 و یخدمات ،یصنعت بزرگ یهاشركت و دنبال ییباال شدت با یسازیخصوص انیجر 1980 دهه از

 مختلف ابعاد در یخارج یهاهیسرما نقش یقانون اصالحات انجام با و واگذار یخصوص بخش به یمال

  .شد تربرجسته یاقتصاد

 در دولت تربرجسته نقش بر مجدداً (2008- 2002) لوايداس لوال ويناسیا دولت آمدن كار یرو با 

 فقر در كشور چهارمیك گرفت، برعهده را مسئوليت 2004 سال در لوال كه هنگامی .شد تأكيد اقتصاد

 راه به را «صفر گرسنگی» كارزار لوال روایناز .بودند دچار سوءتغذیه به نفر هاميليون و كردندمی زندگی

 نصف به 2015 سال تا را بردندمی رنج شدید گرسنگی از كه شهروندانی تعداد داشت بنا كه انداخت

  .بود متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف موازات به هدفی كه دهد كاهش

 اطمينان با پرداخت بيكاری و فقر هميشگی مشكالت با مقابله به فراگير، رشد مفهوم پذیرش با لوال

 عليه مبارزه و اجتماعی توسعه وزارت» نام به جدید دولتی ینهاد او برزیل رشد منافع ترعادالنه توزیع از

 .بپردازد سوءتغذیه و فقر با مبارزه به جدید و پيشرو هایطرح با دبو موظف كه كرد ایجاد «گرسنگی
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 در كه سازیخانه برنامه یك .كرد اندازیراه «من زندگی من، خانه» نام به ایبرنامه روسف جمهوررئيس

 2014 سال تا درآمدكم هایخانواده برای خانه ميليون 2 از بيش ساختن آن هدف و شد آغاز لوال دوران

 در برزیلی دانشجوی هزار 100 فرستادن هدف با را علمی آموزش مبادالت برنامه همچنين یو .بود

 جذب و ریاضی و مهندسی ،فناوری علوم، هایرشته در تحصيل برای كشور از خارج به كارشناسی مقطع

 توسعه» را آن توانمی كه كرد تدوین را مدلی برزیل، دولت .كرد طراحی برزیل به خارجی پژوهشگران

 از بهتر و بود دولت هدفمند مداخله و بازاری داریسرمایه تركيب و ناميد «اجتماعی وجدان همراهبه

  .داشتند انتظار واشنگتنی اجماع به معتقدان كه كرد عمل چهآن

 

 مقدمه

 موفق گذشته سال ده در سرانجام و بود جهانی معتبر جایگاه به دستيابی آرزومند طوالنی مدتی برزیل

 و فراوان طبيعی منابع از مخزنی جهان، بزرگ كشور پنجمين این .آورد دستبه را جایگاهی چنين شد

 یك عنوانبه كشور این اعتبار حال، این با .است (الجزایر و مكزیك از بيش نفتی ذخایر ازجمله) متنوع

 به حكومت انتقال هنگام از برزیل .است آن منابع پتانسيل و فيزیكی ابعاد از فراتر جهانی، قدرت

به  و شد تبدیل 2012 سال در جهان بزرگ اقتصاد هفتمين به ،1980 دهه اواسط در غيرنظاميان

  .(2012 هریرو، و )سویگ است شده تبدیل پررونق متوسط طبقه با پایدار و چندفرهنگی دمكراسی

 ورود یبرا كه بود یراهبرد از یبخش زمان، از مقطعی در یاسيس یدئولوژیا ،لیبرز یاتوسعه مدل

 مهين طول در و آغاز ستميب قرن اول مهين از فرآیند نیا .شد گرفته كاربه یالمللنيب صحنه به كشور نیا

 را طیشرا ،یجهان اتفاقات و عیوقا یهانشانه درك و برداشت ر،يتفس .شد دنبال همچنان قرن نیا دوم

 یكشاورز داتيتول به وابسته كه اقتصادی دوره كی از گذر یبرا لیبرز در یساختار راتييتغ بيترغ یبرا

 كه توسعه فرآیند نیا یتمام در .(Draibe, 1985; Fonseca, 1987) ردك فراهم ،بود هياول مواد و

 تيامن نيتضم در مؤثر و یمحور نقش دولت است، بوده همراه یدارامعن یاقتصاد رشد با شروع بدو در

  .است كرده فایا یدولت و المنفعهعام یهااستيس بيترغ و یاقتصاد یهاتيفعال تیهدا ،یداخل

 1980 تا 1930 یهاسال نيب دهه پنج در باید را لیبرز یاقتصاد رشد اوج دوران كه نيست تردیدی

 اتفاق واردات ینیگزیجا هیپا بر لیبرز یاتوسعه مدل در یساختار راتييتغ دوره نیا در .كرد جستجو

 فدرال دولت قالب در كالن یهااستيس یاجرا و قدرت تمركز یريگشكل دوران، نیا مهم شاخص .افتاد

 منافع كیهر و شدیم اعمال گذشته یهادوره در كه یامنطقه یگارشياول ساختار از گذر با كه است

 داشته «یعموم منافع» از یفیتعر بتوان كه آورد فراهم را یطیشرا كرد،یم دنبال را شیخو منطقه و خود

 1930 دهه انقالب .شد یبعد یهادهه در یحكومت اقدامات یبرا یاساس شرطشيپ تدریجبه امر نیا و
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 استقالل ساختار ختنیر درهم .بود لیبرز حكومت استحكام فرآیند در یاكنندهنييتع مرحله 1،ميالدی

 دولت قالب در قدرت تمركز تا شد باعث (یامنطقه و یسنت یگارشياول یژگیو) یتیوال و یالتیا عملِ

 یبرا الزم یابزارها زين و یاجتماع و یاقتصاد یهااستيس تیهدا و یفرمانده بتواند فدرال یمركز

 منافع انگريب و جلوه ـ یعموم و واحد قدرت تنها ـ حكومت قدرت روش، نیا با .رديگ دستبه را انسجام

 .(Mendonça, 1990) شد یعموم

 ،1937 سال از بعد مخصوصاً ،(1945- 1930) خود جمهوریریاست سال 15 در 2وارگاس ويژتول

 تغيير به اقتدارگرایانه، شدتبه و گرایانهعمل شكل به كشور اداری و قانونی توليدی، ساختار تغيير راه از

 كارگری، نهادهای حقوق دولت دوره این در مثال برای .كرد اقدام برزیل اقتصاد در اساسی نهادی

 ظرفيت تا شد باعث هااقدام این .كرد محدود زور و تهدید طریق از حدی تا را ...و 3سياسی نمایندگان

 طریق از توسعه وارگاس، هدف .یابد افزایش زیادی صورتهب توسعه از حمایت و نظارت برای دولت

 از كارآفرینی هایمهارت و مالی منابع دوره این در .بود بنيادی صنایع ایجاد و ملی نيروهای بازسازی

 در را مالی تأمين تدریجبه دولت .یافت تغيير یاكارخانه اتتوليد صنایع سمت به قهوه صادرات و توليد

 را اساسی كاالهای و هازیرساخت و كرد سازماندهی و هماهنگ را گذاریسرمایه هایطرح گرفت، اختيار

 یعنی بعدی دولت .شد نهاده بنا 4برزیل گرایتوسعه دولت هایپایه آن در كه است هاییسال این .ساخت

 علتبه دوره این در .نداد ادامه را وارگاس هایسياست (1950-1946) 5دوترا گاسپار دمكراتيك دولت

 دولت در .كشيد ته برزیل یالمللبين ذخایر و یافت افزایش سرعتبه واردات 6،واقعی مقدار از فراتر ارز نرخ

 مسير و گرفت دستبه را قدرت دوباره 1951 سال در دمكراتيك انتخابات طریق از باراین وارگاس بعد،

 بر و داد كاهش را 8فرادست مندقدرت هایگروه از سياسی حمایت و گسترش را 7دولتی هدایت با توسعه

 اصلی مسائل باراولين برای .كرد تأكيد ونقلحمل و انرژی در خصوصبه ،هازیرساخت در یگذارسرمایه

 این در .شدند پيگيری صریح و یكپارچه مصمم، صورتبه و شناسایی شهری و صنعتی كشاورزی، نهادی،

 گذاریسرمایه دليلبه .شدند كاشته صنعتی بخش برای اصلی عمومی نهادهای از برخی بذرهای دوران،

 درحال خارجی و عمومی مالی تأمين هایكسری و بود افزایش درحال سرعتبه تورم ،هازیرساخت در

 هایبخش در را خارجی منابع این دولت .بود خارجی سرمایه نيازمند مداوم رشدِ بنابراین .بود صعود

                                                 

 سول دو گراند ویر و بایپارائ س،یجرا ناسیم التیا سه را آن یرهبر كه بود لیبرز در یامسلحانه انیجر ،1930 انقالب. 1

 سیلوئ واشنگتن جمهورسیرئ و وستیپ وقوع به سال همان در که بود ینظام یکودتا انیجر نیا اوج نقطه. داشتند عهدهبه
 یدوران يعني ،(است 1930 تا لیبرز در یجمهور اعالم زمان 1889 نیب یخیتار دوران) میقد یجمهور بر ینوع به و برکنار را

 و داد خاتمه بود، گردش در سیجرا ناسیم و سانپائولو التیا دو فرمانداران نیب متناوب طوربه لیبرز در یجمهوراستیر که
 . شد دارعهده را موقت دولت استیر وارگاس ویژتول

2. Getúlio Vargas 

3. Political Representation 

4. Brazilian Developmental State 

5. Eurico Gaspar Dutra 

6. Over-valued Exchange Rate 

7. State-led Development 

8. Elites 
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 همين در .شدند اقتصادی بازیگران تریناصلی عمومی یهابنگاه بنابراین .گرفتمی كاربه خود نظر مورد

 منتخب هایطرح در عمومی منابع از درست استفاده هدف با 1952 سال در 1برزیل توسعه بانك راستا

  .(Burlamaqui et al, 2007) شد ایجاد (سياسی نه) فنی معيارهای گيریكاربه طریق از

 جمهوررئيس اینكه تا شد آشفتگی دچار مقطعی در برزیل ،1954 سال در وارگاس خودكشی از پس

 طالیی عصر از ایدوره برزیل او، رهبری با كه شد انتخاب (6119-5619) 2چكيكوب نويژوسل یعنی جدید

 اهداف جاری، وضعيت به نسبت پيشرفت برای آگاهانه یتالش در دولت هاسال این در .كرد تجربه را

 توليدی ظرفيت افزایش با یكپارچه صنعتی ساختار ایجاد برای 3توسعه اهداف برنامه قالب در را بلندمدتی

 توجهی قابل موفقيت به مذكور توسعه برنامه .بود «سال پنج در سال پنجاه» دوره این شعار .كرد تدوین

 4جدید پایتخت ساخت و (ایسرمایه و ایواسطه كاالهای انرژی، ،ونقلحمل) اقتصاد اصلی هایبخش در

 ماليات از استفاده ای،توسعه هایطرح مالی تأمين تورمیِ مشكل برای چكيكوب اصلی حلراه .یافت دست

 دولت بودجه در اضافی ماليات این .بود 1957 سال در دولت درآمد درصد 22 حدود در ویژه 5اضافی

 گذشته، روند برعكس .شدمی داده تحویل و یآورجمع برزیل توسعه بانك طریق از و شدنمی گنجانده

 عمومی بخش و كرد دعوت را یالمللبين هایكمپانی فعاالنه طوربه برزیل 1959 تا 1955 هایسال بين

 داد افزایش خارجی و داخلی منابع طریق از داخلی سرمایه تشكيل در را اشمسقيم مشاركت نيز

(Burlamaqui et al, 2007). و دولت دنش تركوچك سمت به دیجد حركت ،1970 سال از 

 كنترلرقابليغ رشد از یريجلوگ آن هدف و یافت ادامه 1995 سال تا فرآیند نیا .شد آغاز یسازیخصوص

 مخالفت با یسازیخصوص انیجر .بود كشور اقتصاد در دولت نقش مجدد فیتعر زين و یدولت یهاشركت

 بزرگ یهاشركت فروش و یواگذار آنها نظربه زیرا ،شد روبرو چپ ونياسيس و ییكایسند یهاجنبش

  .بود كشور یمل تيامن و منافع ،یراهبرد یهاحوزه یبرا یدیتهد ،هابخش از بعضی در یلیبرز

 پذیرش و جدید اساسی قانون تصویب عيار،تمام دمكراسی به آميزمسالمت گذار 1985 سال در برزیل

 و مستقل قضائيه قوه فعال، و آزاد مطبوعات دارای هابرزیلی امروز، .كرد تجربه را مدنی حقوق الیحه اولين

 برنگزیده خود سياسی منصب باالترین برای را زن یك هنوز مریكاآ كه درحالی .هستند سياسی حزب چندین

 .شكستند را ایشيشه سقف این 2010 سال در جمهوریریاست به 6روسف وانا دیلما انتخاب با هابرزیلی است،

 كه كرد تدوین را مدلی سياسی، و اقتصادی توجه قابل منافع با شدهدلگرم برزیل، ميانه چپ دولت

 با دولت، رئيس و جمهوررئيس 8داسيلوا، لوال .ناميد 7«اجتماعی وجدان همراه به توسعه» را آن توانمی

                                                 

1. Brazilian Development Bank(BNDES) 

2. Juscelino  Kubitschek  

3. Plano de Metas, Development Targets Plan 

4. Brasilia 

5. Surtaxes 

6. Dilma Rousseff 

7. Development with a Conscience 

8. Luiz Inácio Lula da Silva 
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 توزیع از اطمينان حصول با بيكاری و فقر هميشگی مشكالت با مقابله به فراگير، رشد مفهوم پذیرش

 هاخانواده به نقدی هایپرداخت لوال، خانوادگی هزینه كمك برنامه .برخاست برزیل رشد منافع ترعادالنه

  .كرد مشروط آنها منظم پزشكی معاینات و مدرسه به هابچه فرستادن به را

 اختصاص 1«من زندگی من، خانه» ویدا مينها كاسا، مينها نام به ایبرنامه به را اضافی منابع روسف

 2 از بيش ساختن آن هدف و بود هشد آغاز لوال پيشين جمهوررئيس دوران در كه سازیخانه برنامه داد.

 آموزش مبادالت برنامه همچنين یو .یافت ادامه ،بود 2014 سال تا درآمدكم هایخانواده برای خانه ميليون

 تحصيل برای كشور از خارج به كارشناسی مقطع در برزیلی دانشجوی هزار 100 فرستادن هدف با را علمی

  .كرد طراحی برزیل به خارجی پژوهشگران جذب و ریاضی و مهندسی ،فناوری علوم، هایرشته در

 اجماع به معتقدان كه آنچه از بهتر كرد، دنبال لوال كه دهدفمن مداخله و یبازار داریسرمایه تركيب

 .(داشتند اقتصادی مقررات حداقل و قيمت ثبات بر كه كيدیأت با) كرد عمل ،داشتند انتظار واشنگتنی

 و كردندمی زندگی فقر در كشور چهارمیك گرفت، برعهده را مسئوليت 2004 سال در لوال كه هنگامی

 انداخت راه به را 2صفر( )گرسنگی زیرو فوم كارزار لوال روایناز .بودند دچار سوءتغذیه به نفر هاميليون

 دهد كاهش نصف به 2015 سال تا را بردندمی رنج شدید گرسنگی از كه شهروندانی تعداد داشت بنا كه

  .بود متحد ملل سازمان هزاره توسعه اهداف موازات به هدفی كه

 كه كرد ایجاد «گرسنگی عليه مبارزه و اجتماعی توسعه وزارت» نام به یجدید دولتی نهاد لوال

 هایسال بين دستمزد حداقل .بپردازد سوءتغذیه و فقر با مبارزه به جدید و پيشرو هایطرح بابود  موظف

 كار نيروی برای تقاضا كاهش به امر این رفتمی انتظار شاید .یافت افزایش درصد شصت 2010 و 2002

 دولت هایهزینه جبرانی ثيراتأت لطف به اما .بود یافته افزایش غيرماهر كارگران درآمد زیرا شود، منجر

 شغل ميليون 2 به نزدیك كاالها، قيمت و خارجی گذاریسرمایه افزایش از غيرمترقبه برخورداری و

  .شد ایجاد لوال دوره در خالص

 رهایی فقر از (كشور جمعيت پنجمیك) برزیلی ميليون 40 حدود ،2011 و 2003 هایسال بين

 با برزیل اقتصاد .یافت كاهش سومیك از بيش به كردندمی زندگی فقر در كه یافراد كه درحالی ند،یافت

 )با متوسط طبقه به 2016 سال در را جمعيت كل از درصد 60 توانست درست، مسير در گرفتن قرار

  .كند تبدیل دالر( 10 از بيش روزی سرانه درآمد

 ميليون 40 .است گذشته دهه دستاوردهای حفظ محور حول برزیل اجتماعی كار دستور اكنون

 برای را تقاضا كه است بيشتر كنندهمصرف ميليون 40 افزایش معنایبه متوسط طبقه در بيشتر شهروند

  .(2012 هریرو، و سویگ)ای دهدمی افزایش شدتبه الكتریسيته و ونقلحمل مسكن،

 

                                                 

1. Minha Casa, Minha Vida (My House, My Life) 

2. Fome Zero )zero hunger( 
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 (درصد)  برزيل واقعي داخلي ناخالص توليد ساليانه رشد نرخ .1 نمودار

 
 .World Bank 2016 تا 1960 سال از و http://www. ggdc. net/maddison/maddison-project/data. htm :1959 تا 1930 سال از خذ:آم

و كودتا عليه دولت و آغاز  1930، انقالب سال 1929ركود سال 

 ،وارگاس ويژتول جمهوریسال ریاست 15

 لیبرز نفت شركت و معدن فوالد، آهن،ذوبریزی صنایع پایه

(1930-1945) 

 عیصنا در دولتی ميعظ یهایگذارهیسرما

  ونقلحمل و یانرژ ،ایپایه

(1950-1960) 

 حكومت نظامياندوران كودتا و آغاز 

 (1985-1964) 

آميز به دمكراسی، آغاز گذار مسالمت

 خارجی خدمات و هیسرما ورودسازی، خصوصی

(2002-1985) 

، تمركز بر توسعه اجتماعی، داری بازاری و مداخله هدفمند دولتتركيب سرمایه

 و بهبود زندگی طبقه متوسطكاهش فقر و 

 تا كنون( 2002)از سال 

www.ipwna.ir
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 يلبرز در ياقتصاد تحول شروع و قهوه بحران .1

 ئوپائولوسا التیا در كارانقهوه تحول ريس با لیبرز یهاالتیا و فدرال حكومت ژهیوبه دولت حضور ميتحك

 سال در قهوه به موسوم بحران با ینوع به لیبرز یاقتصاد توسعه .(Catani, 1984) است همزمان

 یادیز ريتأث كایآمر بازار در ژهیوبه محصول نیا یجهان مصرف و تقاضا توجه قابل كاهش .شد آغاز 1929

 قرار ريتأث تحت بود قهوه به وابسته كامالً كه را لیبرز یمحصولتك اقتصاد و گذاشت آن متيق كاهش بر

 ونيليم 445 رقم به سال آن تا كه قهوه صادرات .شد كشور نیا یبده یصعود رشد سبب زمانهم و داد

 كاهش درصد 90 قهوه سهيك هر قيمت و رسيد 1930 سال در دالر ونيليم 180 به بود دهيرس دالر

 انیجر شروع باعث كه یاگونهبه داشت لیبرز یاقتصاد ساختار و ريمس در ییبسزا ريتأث اتفاق نیا .افتی

 به سائوپائولو تیمحور از كشور یاسيس قدرت رييتغ در یاديبن یرهايمتغ نيهمچن و شدن یصنعت

 شرويپ عنوانبه 1930 سال در وارگاس ويژتول دنيرس قدرت به یبرا را نهيزم و شد تریجنوب یهاالتیا

  .(Catani, 1984) كرد ايمه صادرات، تیمحور با شدن یصنعت انیجر در

 

 شدن يصنعت روند آغاز و يصنعت انقالب .1-1

 .بود یكشاورز اوليه محصوالت صادرات بر یمتك ،كشور در یصنعت انقالب شروع از قبل لیبرز اقتصاد

 صورتبه كشور مختلف مناطق در الماس و طال پنبه، ،یعيطب كيالست شكر،ين قهوه، ليقب از یمحصوالت

  .نداشت وجود مناطق نیا انيم مكمل ای و ییافزاهم صورتبه زين یارتباط كه شدیم ديتول پراكنده

 

  نوزدهم قرن در برزيل سرزمين و اقتصاد .1 شكل
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 یريگجهت با و واردات ینیگزیجا هدف با لیبرز شدن یصنعت فرآیند ،1960 تا 1930 یهاسال نيب

 اقتصاد نشد یالمللنيب و یديكل یهابخش بر یمل تيحاكم حفظ ضمن ريمس نیا در و شد آغاز صادرات

  .گرفت قرار تیاولو در یفرامل و یجهان بازارهای در حضور تيقابل با یاقتصاد یهاشركت یدهشكل و

 و كرد رممكنيغ را صادرات یمحصولتك مدل یسنت روند ادامه عمالً 1929 سال در یجهان بحران

 شدند،یم وارد قبالً آنها از یبرخ كه محصوالت از دسته آن یداخل داتيتول برمبتنی ینیگزیجا استيس

 به كه یافت یاژهیو و مهم نقش یزمان از شدن یصنعت درواقع، .دش آغاز بادوام، یمصرف یكاالها ازجمله

 شدن یصنعت دوران یژگیو از .كرد حركت یاهیسرما و یاواسطه بادوام، یمصرف یكاالها ديتول خط سمت

 مشخص، مناطق در استقرار و خاص یهابخش به توجه بزرگ، یهاشركت در ديتول تمركز به توانیم

  .كرد اشاره لیبرز سازییصنعت توسعه روند در یخارج هیسرما ورود نيهمچن و دولت یباال مشاركت

 در یواحد و كپارچهی فیتعر سازییصنعت مهم یهایژگیو از شد، اشاره مقدمه در كه طورهمان

 در یاسيس قدرت تمركز و یكپارچگی جادیا .بود یمل منافع عبارتیبه و یعموم منافع یبرا یمل سطح

 یبرا یابزار عنوانبه یخارج استيس از بتوانند كه داد یحكومت هایسازمان به را اجازه نیا فدرال، سطح

 یدارهیسرما از یامرحله آغاز سازییصنعت كه داشت نظر در دیبا .كنند استفاده یداخل اهداف به لين

 در كه بود ییهایفناور از یريگبهره و ميعظ یهایگذارهیسرما ازمندين كه بود ی(مل توسعه ريمس در)

 و آورالزام یامر ـ سازییصنعت یمجر ـ یمركز دولت حضور مقوله، نیا در .نداشت وجود كشور داخل

  .بود ریناپذاجتناب

 كرد جادیا یداخل مصرف یالگوها در یرييتغ یداخل داتيتول بر هيتك و كشور در شدن یصنعت روند

 و یگذارهیسرما گرید طرف از .آورد فراهم را بهتر و باال یفناور با داتيتول جذب سازنهيزم رييتغ نیا كه

 یصنعت بخش در یتيچندمل یهاشركت رشد به رو مشاركت با عمدتاً ،ديتول در هیسرما یريكارگبه

  .بود همراه ،دوم یجهان جنگ از بعد ژهیوبه ل،یبرز

 بُعد از .بود متمركز كشور در یاژهیو مناطق و خاص بخش بر لیبرز در شدن یصنعت انیجر

 و سائوپائولو یهاالتیا در یصنعت فرآیند ابتدای در یلیتبد عیصنا ژهیوبه و بزرگ عیصنا یامنطقه

  .شدند جادیا رويودوژانیر

 یفيك لحاظبه .بود توجه قابل كيفی هم و كمّی لحاظبه هم یصنعت فرآیند در دولت مشاركت

 یبرا یاتيمال یهامشوق جادیا زين و نظارت و كنترل مشاركت، یبرا یالتیا و فدرال سطوح در یینهادها

 شد برخوردار یتوجه قابل روند از یدولت مشاركت سهم زين یكمّ نظرنقطه از .شد جادیا صادرات و ديتول

 ناخالص ديتول درصد 33 حدود اقتصاد در یدولت بخش مؤثر مشاركت زانيم 1962 سال در كه یاگونهبه

  .(Baer et all, 1973) بود یداخل

 دولت قالب در یاتوسعه استيس یكپارچگی جهت در و یمل ایپروژه سازییصنعت نكهیا رغمبه

 سازییصنعت نخست مراحل در .نشد انجام یمل سطح در آن ییاجرا شكل اما ،بود هشد یزیرهیپا فدرال
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 جنوب هيناح در هیسرما و ثروت تمركز نیشتريب كه ییآنجا از .شد داده توسعه یشرق جنوب مناطق

  یافت. جمعت هيناح نیا در مهم عیصنا عمده بود، (یفعل سائوپائولو التیا در ژهیوبه) لیبرز یشرق

  :است ذیل موارد هيناح نیا یژگیو نیتریاصل

 ،ونقلحمل یهاشبكه ژهیوبه و ارتباطات ،یانرژ یهارساختیز -

  ،(لیبرز به یخارج كارگران ورود مهم نقاط از یكی) تيفيباك كارگر -

 ،خوب مصرف بازار -

  .لیبرز در قهوه ديتول یتمركز دليلبه یبانك شبكه -

 .است بوده مرتبط یشهر یاقتصاد توسعه با شتريب دوران نیا در یاتوسعه یهااستيس آنكه ضمن

 مراكز بر متمركز كشور نیا یاقتصاد توسعه هنوز شد، آغاز لیبرز در شدن یصنعت روند كه یزمان

 اهداف به لين یبرا یساختار و یرساختیز مهم راتييتغ مؤثر، فرآیند جادیا یبرا لذا ،بود ییروستا

  .شد الزم یاتوسعه

 خأل پركردن برای بلكه است، نبوده سازییدولت فرآیند حاصل دولت دخالت و حضور زانيم شیافزا

 .نددادنمی پوشش را آنها یخصوص بخش یهاهیسرما كه بود مولدی یهاحوزه در خصوصی بخش حضور

 تيجذاب درآمد ای وسعت لحاظبه كه داشت ییربنایز امور با مستقيمی ارتباط دولت حضور دیگر عبارتبه

 یهاهیپا و ستون داشتننگاه مصون یاصل هدف با «نفت» مانند ییهاحوزه ای نداشت یخصوص یبرا ییباال

 از یدولت ميمستق دخالت صنعت، بخش در .بود یمل تيحاكم حفظ و یخارج یهاهیسرما از اقتصاد

 عنوانبه فوالد و آهنذوب نفت، معدن، یهاحوزه در خاص طوربه و اعمال یدولت یهاشركت سهام قیطر

  .است بوده متمركز عیصنا یبرا هياول مواد كنندهعرضه یهابخش

 :(Moraes, 2014) كرد ميتقس مشخص دوره چهار به توانیم را امروز به تا آن تحول ريس و یصنعت دوران

 (وارگاس ويژتول يجمهوراستير دوران) 1945-1930 هايسال .1

 عیصنا دوره نیا در .است یداخل یازهاين به ییپاسخگو برای یمل یاقتصاد یزیرهیپا دوره نیا یژگیو

 یبرا الزم مقررات و نيقوان و شد یزیرهیپا لیبرز نفت شركت و معدن فوالد، آهن،ذوب ازجمله مهم

 یكل یهااستيس و هارساختیز و تدوین كار، نيقوان مانند هیسرما و كار هایروند مندقاعده شبرديپ

  .آمد وجودبه كشور در مهم عیصنا و مختلف یهابخش در دولت ريفراگ حضور یبرا

  1960-1950 هايسال .2

 دوره نیا در كشور در یصنعت یفضا یسامانده .شد آغاز «سال پنج در سال پنجاه» شعار با دوره نیا

 اقتصاد كردن یالمللنيب و عیصنا یالمللنيب حضور یبرا الزم یهانهيزم جادیا بر دولت توجه و ادامه

 دولت .است افتاده اتفاق دوره نیا در مولد یهابخش در دولت مؤثر حضور نیشتريب .است بوده متمركز

 حضور .داد انجام ونقلحمل و یانرژ ه،ياول عیصنا بخش در را یميعظ یهایگذارهیسرما دوره نیا در
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 توسعه یبرا زين و یخارج هیسرما و یمصرف یكاالها ديتول عیصنا در بيشتر دوره نیا در یخصوص بخش

 یباال) كشور یاقتصاد رشد نیباالتر كه است توجه قابل .شد گرفته كاربه بادوام یكاالها ديتول عیصنا

  .داد رخ دوران نیا در درصد(10

 (انينظام دوران) 1985-1964 هايسال .3

 به یخاص توجه داشتند، حضور ـ انينظام حكومت به موسوم ـ دوره نیا در كه یمتعدد جمهوریرؤسا

 مشكالت و نقصان شروع دوران نیا درواقع .دادند نشان یاسيس اقتدار بر تأكيد و اقتصاد كردن زهيمدرن

 یدولت یباال یهایبده به توانیم ازجمله كه است گذشته یهادوره در اقتصاد كردن زهيمدرن از یناش

 دهه درواقع .كرد اشاره مختلف یهابخش در دولت ريفراگ حضور برمبتنی یستميس شیفرسا آغاز و

 كاهش و یمل یپول ارزش كاهش و باال تورم نرخ كه است «رفتهازدست دهه» به معروف لیبرز در 1980

  .است دهه این هاییژگیو از یاقتصاد یهاتيفعال

 2(وسكاردو کيهنر فرناندو و 1ملو يد كولور فرناندو جمهوريرياست دوران) 1990 دهه .4

 و یدولت تیریمد در برالينئول یاقتصاد -یاسيس مدل یريكارگبه آغاز ،1990 دهه در برجسته نقطه

 یشتريب شیگشا .شودیم آغاز ريفراگ صورتبه لیبرز در یسازیخصوص روند خیتار نیا از .است فدرال

 نيقوان رييتغ و اصالح و یقانون موانع رفع ،یالمللنيب خدمات و هیسرما ورود د،يتول یداخل بازار در

 سازمان جادیا و یاجتماع یهابخش در دولت یگذارهیسرما كاهش و یكارگر نيقوان ازجمله ريوپاگدست

  .است یمقررات و ینظارت ینهادها و

 است یصنعت فرآیند در یخارج هیسرما مشاركت و یريگكاربه ل،یبرز سازییصنعت گرید یهایژگیو از

 در فعال حضور یبرا ییهامشوق یخارج یهاشركت خیتار نیا از و افتی شیافزا 1350 دهه از عمالً كه

 و یديتول یهاشركت كه رفتیپذ را هيفرض نیا بتوان دیشا .كردند افتیدر لیبرز در خود استقرار و عیصنا

 محصوالت از یبرخ ديتول دوره خاتمه و دوم یجهان جنگ از یناش یرانیو و عواقب از متأثر ،ییاروپا یصنعت

 یازين كه خود داتيتول تداوم زين و یخارج یبازارها حفظ هدف با را آنها مبدأ، یكشورها در هاشركت نیا

 ندداد سوق لیبرز مانند ییبازارها سمت به نداشت، توسعه و قيتحق یبرا یمضاعف یهانهیهز پرداخت به هم

 .(Cavalcanti,1979) ندبود یفناور و هیسرما ازمندين و بودند كرده آغاز تازه را خود شدن یصنعت روند كه

 یخصوص هیسرما و دولت انيم ونديپ تیحما از شدتبه شد،یم دنبال قدرت با كه سازییصنعت

 نداشت، لیبرز عیصنا در یريچشمگ حضور خیتار آن تا كه یخارج هیسرما كه بود الزم اما بود، برخوردار

 ییغذا مواد و ینساج یهابخش در شدن یصنعت اوليه مراحل در كه بزرگ ییهاشركت اكثر .شود جذب

 به یخارج یهاشركت توجه دوم یجهان جنگ از بعد عمالً و بودند یدولت ـ كشور یصنعت هياول هسته ـ

 .(Evans,1980) شد معطوف لیبرز

                                                 

1. Fernando Collor de Mello 
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 از یبرخوردار با ،(یداخل مصرف بزرگ بازار) یجنوب یكایآمر منطقه در كشور نیتربزرگ ل،یبرز

 در شدن یصنعت روند .دبو یتيچندمل یهاشركت حضور یبرا یجذاب صحنه ه،ياول مواد ميعظ منابع

 بود الزم هدف نیا به رسيدن یبرا و بود یخارج هیسرما عیسر جذب ازمندين ،ییشكوفا یهاسال

 به توانیم آنها مهمترین از كه شود انجام كشور در یخارج یهاهیسرما ورود یبرا ییهابرنامه

 دیجد یهایفناور و عیصنا ازمندين سازییصنعت برنامه شروع در لیبرز .كرد اشاره 1«113 دستورالعمل»

 حاصله یدرآمدها و صادرات از یناش مشكالت دليلبه) یخصوص بخش یحت و یدولت یمال توان و بود

 بیتصو با لذا نداشت، وجود یصنعت زاتيتجه پرداخت یبرا ی(كشاورز محصوالت و قهوه صدور از

 ارز انتقال بدون یصنعت زاتيتجه و یاهیسرما یكاالها از یبرخ واردات تا شد داده اجازه یدستورالعمل

 از یبخش عنوانبه را خود یهاهیسرما مند،عالق یخارج یهاشركت برنامه نیا قالب در و شود انجام

 وارد دالر ونيليم 500 رقم 1961- 1955 یهاسال نيب وهيش نیا با .دندكر وارد كشور یواردات عیصنا

 لیبرز بازار در حضور یبرا یقیتشو شرو این از را بهره نیشتريب یخارج یخودروساز عیصنا .شد لیبرز

 هیسرما ورود یبرا یروكراسوب رایز ،بود كشور در یگذارهیسرما كنندهليتسه روش، نیا .آوردند دستبه

   .(Lessa, 1981) كردیم جادیا آنها یبرا زين را یجذاب درآمد ییازسو و كمتر را یخارج

 

 يصادرات ـ مولد يهايگذارهيسرما از تيحما .2

 یراهبرد به بلكه ،باشد واردات یمقطع ینیگزیجا به محدود كه نبود یاستيس لیبرز در سازییصنعت

 یهابرنامه .(Mathias et al,2016) بود لیبرز یداخل بازار رشد آن یاصل اهداف كه شد لیتبد یدولت

 طبقه یريگشكل در خودنوبهبه كه است لیبرز در ینيشهرنش و یصنعت فرآیند اوج ،1950 دهه در دولت

 و عیصنا .است بوده رگذاريتأث (باال یدستمزدها با یبرخ) ريبگحقوق متوسط طبقات زين و مولد ،بورژوا

 یوابستگ زانيم كاهش هدف با صادرات شیافزا و یريگجهت با و واردات كاهش یبرا مهم یهارساختیز

 مولد عیصنا و ديتول یبرا یاقتصاد یهارساختیز جادیا با یلیبرز دولتمردان و شد یزیرهیپا خارج به

 كی عنوانبه نيالت یكایآمر منطقه از خارج و منطقه سطح در مؤثر حضور آماده را كشور ،یاواسطه

  .كردند یاقتصاد نوظهور قدرت

 یهاشركت جذب و یتجار بنگاه عنوانبه یدولت مشاركت عامل دو ونديپ قیطر از یاتوسعه مدل نیا

 كردن یالمللنيب فرآیند لیبرز ،ميالدی 1950 دهه در .است درك قابل (یخصوص بخش )مشاركت یفرامل

 در ـ یاقتصاد بنگاه نیتربزرگ ـ دولت مشاركت نیا و كرد آغاز دولت یباال دخالت و مشاركت با را اقتصاد

                                                 

 بانک در یبازرگان کارت صدور بخش به را یمجوز لیبرز ییدارا وزارت ،1955 سال در(: Instrução 113)113 دستورالعمل. 1

 دستورالعمل نیا درواقع. كند صادر ارز انتقال بدون را یصنعت آالتنیماش و زاتیتجه واردات مجوز بتواند آن اساس بر که داد لیبرز
 توانستیم یو ،یخارج گذارهیسرما قبول صورت در و اساس نیا بر. شد لیبرز وارد ارز انتقال بدون یخارج هیسرما که بود یروش

 واردات قالب در توانستندیم گذارانهیسرما. ندك کشور وارد واردات قالب در را خود هیسرما یبانک ستمیس از خارج و آزاد ارز با
 و هاکارخانه هیسرما از یبخش به را یخارج هیسرما ییازسو روش نیا. اقدام كنند یاهیسرما یکاالها ورود به ارز انتقال بدون

 . دكنن خارج کشور از یداخل یهایازمندین هیته یبرا را یارز تا کردیم کمک دولت به گرید طرف از و لیتبد یصنعت یهابخش
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 انجام یاتيمال یقیتشو یهااستيس از استفاده با بندرها( و یانرژ ،ونقل)حمل هارساختیز توسعه نهيزم

 منابع ه،ياول مواد به یدسترس نوپا، مصرف بازار ارزان، كار یروين همراه به عوامل نیا یتمام .است دهش

  .است بوده همراه كشور داخل در یفرامل و یخارج یهاشركت حضور یبرا تيجذاب جادیا و یانرژ

 عیصنا ،یاهیسرما یكاالها خصوصبه ،یصنعت یهاپارك گسترش بر یادیز تمركز دوره نیا در

 نیا ملموس و یعمل جهينت .شد یكیالكتر مصنوعات و یخودروساز مانند بادوام یمصرف یكاالها ديتول

 یدولت مشاركت زانيم شیافزا و هاپروژه یاجرا در پيمانكاری شركت به لیبرز دولت شدنلیتبد ش،یگرا

  .است بوده آن از یبانيپشت و یسامانده و بيترغ ،یمل اقتصاد تیهدا در

 .اندبوده فعال تجارت و یكشاورز حوزه در یلیبرز دارانهیسرما اعظم بخش ،یصنعت روند شروع در

 .اندبوده یليفام یهاتشكل قالب در یمهاجران بيشتر كه بوده ینيمالك ارياخت در تجارت عام، طوربه

 زمان آن اصطالح در و متخصص افراد یريگكاربه قالب در افراد نیا تيفعال و یالتيتشك ساختار

 بتواند كه یكار یروين نوع آن و داشتند تيفعال مباشر شكل به التيتشك آن در كه بوده یاستادكاران

 به زين آنها یالتيتشك و یتیریمد یروين .نداشتند را شود استفاده یصنعت شركت كی یدهشكل یبرا

 و برده رنج یفناور فقدان از رامون،يپ یصنعت یايدن از یآگاهنا و یسنت یهاروش یريگكاربه واسطه

  .داشت وجود لیبرز از خارج در یالمللنيب دكنندهيتول با طبقه نیا نيب یقيعم شكاف

 ای و ازيامت حق دیخر قیطر از لیبرز خارج از را آن دیبا یفناور به یدسترس یبرا یخصوص بخش

 یكارشناس بدنه كی داشت ضرورت الزم یفناور كی از یبرخوردار یبرا و دنك هيته یخارج هیسرما مشاركت

 سازیساختار یبرا دولت توجه مورد یهابخش آنكه ضمن .شود جادیا یابیارز و مشاوره كمك، ایبر یفن و

 .است نبوده یخصوص یهابخش یبرا تيجذاب یدارا و توجه مورد چندان زين مستقل اقتصاد كی

 كه ییآنجا از ،یطرف از .نداشتند مدتبلند در خود سرمایهركود  به یلیتما یخصوص یهاشركت

 آنكه ضمن نداشتند، ارياخت در یاانباشته هیسرما ،شدیم انجام كوچك ابعاد در هاهگرو نیا تيفعال عمده

  .بود مدتكوتاه و زودبازده یهابخش در یگذارهیسرما آنها حيترج

 با سهیمقا در ،یصنعت فرآیند شروع در یداخل بازار كوچك ابعاد ،یجخار یهاهیسرما ورود بارهدر

 محدودتر یگذارهیسرما باعث ،بود برخوردار نيز متخصص كار یروين از كه ،یجهان جنگ از بعد یاروپا

 ییهامشوق معرفی با دولت ،یصنعت دوران شروع از دهه دو گذشت با .دش لیبرز در یخارج یهاشركت

 ترپيش هامشوق نیا از یبرخ) كند بيترغ یداخل صنعت بازار در حضور به را یخارج یهاشركت توانست

 .(شد داده حيتوض

 یبرا ییبازوها و هاابزار جادیا و تجارت و ديتول بازار به ورود در دولت نقش ،ییویسنار نيچن در

 و ديتول در تا بود دولت فهيوظ عمل در و برجسته كامالً یاقتصاد توسعه و یصنعت فرآیند شبرديپ

 یدولت شركت 573 تعداد ،1976 سال در كه است ذكر شایان .دنك ورود یاهیسرما یكاالها یريكارگبه

 شركت 683 به تعداد نیا بعد دهه كی در و بودند یرماليغ شركت 483 كه داشت وجود لیبرز در

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ______________________________________________________________  
 

 

14 

 متعلق شركت 187 تعداد نیا از .بودند یصنعت و توليدی یهاشركت آنها از مورد 471 كه افتی شیافزا

 هایفرماندار تيمالك در شركت 268 و شدیم كنترل فدرال دولت توسط ماًيمستق و یمركز حكومت به

 عمده .(Rantter, 1984) داشت تعلق هایشهردار و یشهر یهاحوزه به زين شركت 116 تعداد و

 ونقلحمل نيهمچن و شیپاال و نفت و ییايميش و نفت 1،یژرمتالو معدن، یهاحوزه در یدولت یهاشركت

  .داشتند تيفعال

 و درصد 10 یباال متوسط طوربه لیبرز ناخالص ديتول رشد ميالدی 1970 تا 1960 یهادهه نيب

 یسياستگذار و 2ینزيكِ اقتصاد وهيش به یاقتصاد هیرو .است بوده درصد 20 تا 15 نيب زين تورم نرخ

 یپول یهااستيس شامل هایسياستگذار و شده دنبال یمال تیحما قالب در یعموم بخش در دولت فعال

 یمال تأمين اجرا، برعالوه ـ یتجار بنگاه ـ دولت نقش .شد انجام اقتصاد در ثبات قصد با حكومت یمال و

 شيوه این روند مهم عوامل از .است بوده زين یتیحما مقطع نیا در بادوام یمصرف یكاالها و هاپروژه

 بين توازن ایجاد یی،دارا وزارت قیطر از و دولت ازسوی یاقتصاد استيس ترسيم به توانیم یاقتصاد

 تجار طبقه یبرا یاقتصاد آرامش جادیا و صادرات به یبخش تحرك ،هیسرما بازار توسعه تقاضا، و عرضه

 و لیبرز اقتصاد یذات یتوانمند و ییایپو روند ادشده،ی عوامل .كرد شارها یاقتصاد یتوانمندساز تاًینها و

  .رسانيد ظهور منصه به زين را درآمد عیتوز ساختار در رييتغ فرآیند

 

 يمل يفناور استيس .3

 یريگجهت با یاقتصاد توسعه یبرا یفناور استيس كی یاجرا و شدن یصنعت روند به لیبرز نگرش

 و دوش گرفته یفناور هیرویب ورود یجلو كه شدیم واقع مؤثر یصورت در نخست وهله در صادرات،

 دنبال ترمستحكم اراده با مشترك یفناور كی ورود خصوص در مستقل یريگميتصم قدرت گرید ازسوی

 و یمل یفناور كی از تركيبی كه شود جادیا كشور در ییهارساختیز شود یسع دیگر عبارتبه .شود

 نييتب نيز را یفناور حوزه در یدولت بزرگ یهابنگاه عملكرد چارچوب، نیا در بتواند تا باشد یواردات

 و هاجنبه یتمام به آشكار بخش نكهیا و شود داده یزیتما پنهان و آشكار یفناور انيم تا بود الزم .كند

 یعلم دانش ديتول بر یفناور نیا اثر برمبتنی یدولت یرهنمودها و نيقوان و باشد داشته اشراف داتيتمه

 توسعه تيقابل یارتقا یراستا در كه داشت یداتيتمه بر داللت پنهان یفناور .شود جادیا یمل یفناور و

 و یمل یفناور استيس كی توسعه بر ی(منف ای و مثبت) ترقيعم آثار با یصنعت و یاقتصاد یهااستيس

 یهابنگاه یاثرگذار و آثار متعدد، یزمان یهادوره در ،یاقتصاد توسعه ريس در .گذاشتیم اثر مستقل

  .اندداشته كشور در یفناور توسعه و اشاعه در یوصف رقابليغ نفوذ و بوده توجه قابل اريبس یدولت بزرگ

                                                 

1. Metallurgy 

2. Keynesian economics 
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 و زاتيتجه یريگكاربه و ديتول فرآیند انتخاب در یفناور ماتيتصم اتخاذ موارد، نیا به توجه با

 را یداخل یامشاوره مراكز با قرارداد انعقاد ای و خدمات و كاالها انتخاب یچگونگ زين و مرتبط آالتنيماش

 و انتخاب نهيزم در ماتيتصم تمام ،عبارتیبه .كرد ليتحل یاسيس ـ یاجتماع یفضا از یجدا توانینم

 دهه و مرحله هر به ینگاه با .كردمی رفع را یاقتصاد استيس یراهبرد نيازهای دیبا یفناور هایگزینه

 مقطع هر در نكهیا و است ییشناسا قابل توليدی ستميس در یفناور به یازمندين نیا لیبرز یاقتصاد رشد

 ل،یبرز یصنعت ريس نخست مراحل در .است بوده ازين یمل دانش چرخه ليتكم یبرا یفناور نوع چه

 یهاشركت توسط) یفن افراد و یاهیسرما یكاالها قالب در و نبود آشكار چندان یفناور به یازمندين

 د،يتول بخش در دهيچيپ یفناور یريگشكل كه ییآنجا از .شد لیبرز وارد (مهاجر كار یروين و یخارج

 اعيابت یبرا یخارج یمال تأمين زين و یواردات یفناور به دولت مرحله نیا در بود، ییباال یمال منابع ازمندين

 یارتقا جهت در بعدها، .شد متوسل متخصص و كارآمد كار یروين ورود یحت و یاهیسرما یكاالها

 در یلیبرز یهاشركت ،یديتول یواحدها در یفن یهاكمك و خاص مشكالت رفع ،یمل یهارساختیز

 روند در بعد مرحله .(Rattne,1984) اندكرده اشاره زين یمهندس و یفن خدمات محور بر خود یقراردادها

  .است استوار مستقل و یمل یهارساختیز ميتحك محور بر ل،یبرز یاقتصاد رشد و یصنعت

 

 ياقتصاد معجزه دوران .4

 یهاسال نيب انينظام حكومت دوران در كه شودیم اطالق یاقدامات مجموعه به لیبرز یاقتصاد معجزه

 نیا از یبخش .درصد( 9 از شيب یاقتصاد رشد) شد برزیل در ییباال یاقتصاد رشد موجب ،1973 تا 1969

 (1961-1955) چكيكوب نويژوسل جمهوریریاست دوره در كه بود ییهااستيس مجموعه به مربوط انیجر

 یمشاركت نقش دوره نیا .شد اجرا تيموفق با زين آن از ییهاقسمت و یمعرف «توسعه اهداف» برنامه عنوان با

 را سازیساختار و شود لیبرز عیصنا یبرا یمكمل باالیی، درجه با توانست و داشت اقتصاد ییایپو در یمهم

 .(Vermulm, 1993) كند جادیا یخودروساز بخش در ژهیوبه یكيمكانـ  متال دهيچيپ صنعت كی ريمس در

 مهم یمحورها كه بود شده فیتعر كشور یصنعت یهابخش یتوانمندساز یبرا عمده هدف 30 برنامه نیا در

 بخش ،(شیپاال و نفت ،یمعدن مواد و سنگزغال ،یاهسته یانرژ برق، ديتول) یانرژ بخش شامل آن

 و یصنعت مهم یهابخش ریسا و ...و ییهوا و ییایدر ونقلحمل بندرها، ،یاجاده و آهنراه ونقل،حمل

 در دولت یضربت طرح نیترموفق .شد نيمع سالهپنج دوره انیپا تا آنها یبرا زين یسقف و شدمی یرساختیز

  .است دیجد تختیپا عنوانبه ايلیبراز شهر ساخت و دیجد یمحل به رويودوژانیر از تختیپا انتقال مقطع نیا

 ارتباطات و یكشاورز فوالد، ،ینفت عیصنا روگاه،ين ازجمله یصنعت یهابخش از یبرخ دوره نیا در

 یصنعت رشد در ییبسزا ريتأث دوره نیا آنكه رغميعل .داشتند یريچشمگ رشد سالمت بخش نيهمچن و

 و شد كشور وارد زين یتوجه قابل یخارج یگذارهیسرما ن،يسنگ عیصنا جادیا دليلبه اما داشت، كشور
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 افزایش نيتضم .داد قرار یالمللنيب یمال تأمين درگرو را لیبرز دولت شدن، یصنعت از مرحله نیا ینوعبه

 یخارج هیسرما ورود و یخارج بزرگ عیصنا استقرار به دولت ازسوی بزرگ یهاشركت یبرا هیسرما

 یفرمانده را لیبرز نيسنگ عیصنا بخش كه بودند یتيچندمل یهاشركت و دولت قتيحق در و شد منجر

  .(Catani,1984) كردند تیهدا و

 توانیم .كرد كمك لیبرز به یخارج هیسرما یریسراز به زين دوم یجهان جنگ از بعد دوران طیشرا

 ازسوی رقابت نبود ،یخارج هیسرما ژهیوبه هیسرما به كشور نیا ازين ازجمله لیبرز یایمزا كه گفت

 دوران یاقتصاد و یاجتماع طیشرا رييتغ و دستمزد نرخ بودن پایين نيهمچن و داخلی یهاشركت

 ییفضا ،ییاروپا و ییكایآمر یهاشركت ازسوی مصرف جدید هایبازار به ازين یازسوی و لیبرز در یصنعت

 در یناتوان اگرچه .دهند گسترش لیبرز در را خود هایتيفعال بتوانند كه كرد جادیا هاشركت نیا یبرا

 ،یخارج هیسرما به توسل و نيسنگ عیصنا یريگشكل برای یداخل یصنعت یهابخش مؤثر مشاركت

 بعد یهادوره در یتورم راتيتأث با بزرگ بدهكار كی به را لیبرز و شد یخارج یباال یبده سازنهيزم

 زهيمدرن ،یصنعت مهم یهابخش در ییهارساختیز یريگشكل متيق به یبدهكار نیا اما ،كرد لیتبد

 تمام یخارج بزرگ یهاشركت كنار در یداخل یصنعت بزرگ یهاشركت یريگشكل و اقتصاد كردن

  .داد رخ لیبرز جامعه در یقيعم راتييتغ 1«نويژوسل دوران» به موسوم دوره نیا در .شد

 یروين و كردندیم یزندگ یرشهريغ مناطق و روستاها در لیبرز جامعه درصد 60 از شيب ،1960 سال تا

 زين ندك جادیا یخارج و یمل یگذارهیسرما جذب یبرا یتيجذاب بتواند كه صنعت بخش در كشور فعال كار

 یهافرصت ،دوره نیا در یصنعت بزرگ یهاشركت یريگشكل و شده انجام اصالحات با اما نبود، ريچشمگ

 یهاپارك جادیا رایز بودند، موافق شده جادیا هیرو با هم انينظام یحت و گرفت قرار رو شيپ زیادی یاقتصاد

  .(Sermento, 2009) دادیم شیافزا زين را كشور ینظام قدرت ،یاقتصاد ییشكوفا ضمن هاكارخانه و یصنعت

 

  برزيل فناوري و كالن اقتصاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي، محيط .5

 يداخل يبازارها جاديا و ينيشهرنشـ 

 شركت جادیا ای و كردن یمل یكل استيس كی از گرفته تئنش ل،یبرز در یدولت یهاشركت یريگشكل

 یمقطع طوربه كه بوده یعوامل به وابسته بلكه ،است نبوده یدولت و یحكومت استيس كی عنوانبه یدولت

  .كردمی یضرور را اقتصاد درصحنه دولت حضور به ازين

 بتوانند كه یدولت یهابنگاه جادیا و یاقتصاد رشد در دولت نقش شیافزا و یصنعت فرآیند ريتأث

 كشور یاجتماع و یفرهنگ طيمح در توجهی قابل آثار ،كنند اجرا و دنبال را دولت یراهبرد یهااستيس

 سمت به كوچك مناطق در متمركز یزندگ طیشرا از گذر و شهر به روستا از یزندگ تغيير و كرد جادیا

                                                 

1. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1956-1961. 
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 با كه راتييتغ نیا .داشت داتيتول و مصرف یالگوها رييتغ آن متعاقب و شهرها رشد و ینيشهرنش

 به بود، همراه یشرق جنوب و یجنوب یهاالتیا و مركز یسوبه یشمال مناطق از ژهیوبه مهاجرت

 مورد یروشنبه سائوپائولو منطقه .كرد كمك ییايجغراف تمركز و یشهر یداخل یبازارها یريگشكل

  .است یداخل یبازارها نیا یريگشكل در یمهم

 

 )درصد(     برزيل در روستايي و شهري جمعيت نرخ .2نمودار

 
  .برزیل آمار و جغرافيا همؤسس مأخذ:

 

 استيس و یشهر یزیربرنامه فقدان .داشت همراه به زیادی یمنف تبعات لیبرز در ینيشهرنش عیسر رشد

 موجب بهتر اشتغال یهافرصت با و یصنعت مناطق به نیمهاجر ليس دیگر ازسوی و متمركز كمتر یاقتصاد

 .آید وجودبه یشهر بيترك با نامتناسب مناطق جادیا و ینينشزاغه فرهنگ ،یشهر بزرگ مراكز در تا شد

 را نهيزم ،مناسب یسازمسكن یهااستيس یهارساختیز جادیا به یتوجهیب و مناطق نیا در تيمحروم

 انیجر یپاسخگو یصنعت مراكز در جادشدهیا اشتغال آنكه ضمن ،آورد فراهم یناامن و خشونت رشد یبرا

 ديتول یبرا هياول مواد و منابع به را كشور یازمندين سازییصنعت .نبود جنوب به شمال از مهاجرت بزرگ

 مناطق در نكته نیا كه داد سوق كشور یعيطب منابع شتريب استخراج و یبرداربهره به را ديتول عوامل و شتريب

  .داشت همراه به را آمازون ینواح در گسترده ییزداجنگل ازجمله ،منفی یطيمحستیز راتيتأث لیبرز مختلف

 

   دولت يانحصار يراهبرد يهاحوزه و يدولت يهابنگاه يريگشكل در رگذاريتأث عوامل .6

 زين و یاقتصاد و یتجار یهابنگاه یريگشكل در یتیریمد و یاجتماع ،یاسيس ،یاقتصاد متعدد عوامل

  .هستند رگذاريتأث یدولت یمال مؤسسات

 

 ياقتصاد عوامل .6-1

 :هستند لیبرز در یدولت بزرگ یهاشركت جادیا لیدال مهمترین از ریز یاقتصاد عوامل
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 از یاقتصاد ـ یاجتماع توسعه برنامه اشاعه و بيترغ حاصل درواقع ،یدولت بزرگ یهاشركت  .1

 الزم و هياول یهارساختیز ارائه ایبر هاشركت نیا .اندبوده گسترده سطح در یدولت یهاپروژه قیطر

  .شدند سيتأس یدولت یگذارهیسرما قیطر از یاقتصاد توسعه یبرا

 لحاظبه چه ،یخصوص بدنه یبرا چندان كه بود خألیی پركردن یبرا بزرگ یهاشركت جادیا  .2

 لذا .است نبوده جذاب ه،یسرما بازگشت كم بازده لحاظبه چه و یاهیسرما و یاقتصاد ـ یمال طیشرا

 ،یانرژ و فوالد یهاحوزه در عموماً لیبرز یدولت توليدی یهاشركت نیتربزرگ كه شودیم مشاهده

  .گرفتند شكل برق، ديتول خصوصبه

 یهابخش یهاپروژه یمال تأمين و كیتحر ب،يترغ قالب در یدولت بزرگ یهاشركت یريگشكل  .3

 فیتعر یاساس و مؤثر بهتر، توازن نيتضم زين و كشور توسعه یبرا هاپروژه و برنامه نیا كه بوده یخصوص

  .كرد اشاره «یاقتصاد توسعه» بانك جادیا اهداف به توانیم مورد نیا در .است شده

 و محروم نواحی ویژهبه كشور، مختلف مناطق اقتصادی توان و قدرت یارتقا و توازن ایجاد  .4

 متنوع هایفعاليت جذب برای كار( نيروی و محيطی لحاظبه هم) یخوب طیشرا كه كشور در نقاطی

 داتيتول یبرا سودآور خدمات یسامانده شانهدف مناطق نیا در یدولت یهابنگاه .اندهنداشت اقتصادی

  .است بوده ترمتوازن بازده با خدمات به یعموم یدسترس و یامنطقه كوچك

 

 ياسيس عوامل .6-2

 و یراهبرد مسائل در ژهیوبه ،یاقتصاد بزرگ یهاشركت یريگشكل در مسلماً یاسيس عوامل

  :ستا ریز قرار به موارد این .اندبوده ليدخ مشخص، حوزه كی در انحصار نهيزم در ییجویبرتر

 در چه كشور، تيامن یبرا یاتيح ای و یراهبرد یژگیو با ییهاپروژه بر یمل كنترل نيتضم  .1

 ینفت بزرگ شركت جادیا به توانیم مقوله نیا در .یدولت ینهادها جادیا ای و منابع كردن یمل یراستا

 صادرات و ديتول اكتشاف، بر یدولت انحصار یبرا كه كرد اشاره آن تابعه یهاشركت و «پتروبراس» یلیبرز

  .است مشابه موارد گرید از «الكتروبراس» لیبرز یاهسته یانرژ ديتول شركت .آمد وجودبه لیبرز در نفت

 یدولت انحصار ازمندين اما ،دارد تیمز زين یخصوص بخش یبرا هرچند كه یخدمات و كاال ديتول  .2

 بزرگ یهاشركت ای ارتباطات و مخابرات شركت به توانیم مثال رایب .است یمل منافع كنندهنيتضم و

  .كرد اشاره ونقلحمل امور در فعال یدولت

 یهاتیحما در زين انهیگرایمل تفكرات و (راست و چپ) مختلف یهادولت یاسيس یدئولوژیا  .3

 در الًعموم .اندبوده مؤثر داتيتول و یعيطب منابع یمل انحصار و یاقتصاد بزرگ یهابنگاه جادیا در یدولت

 ستميس و یمل یتوانمند برمبتنی یاقتصاد توسعه به انهیگراچپ تفكرات با دولتمردان حكومت زمان

 .است دهش بيشتری توجه (صادرات) انتشار و ديتول یرساختیز یهابخش در متمركز یدولت كنترل
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 يتيريمد ويژگي با عوامل .6-3

 آنها در اداری عوامل هستند، «یدولت تیریمد» ساختار و ستميس از یبخش یدولت یهاشركت كه ییآنجا از

 و شركت یك برای كه تعریفی طبق یازسوی .كندمی نمایان را دخو دولتی سيستم از ایمجموعهزیر صورتهب

 كه دهدمی را اجازه این مركزی دولت به دولتی، هایشركت ایجاد است، متصور تجاری و خدماتی مولد، بنگاه

 این به .ندك عمل خصوصی یهابنگاه در معمول هایشيوه با آنها هدایت در بيشتر، و بهتر عمل آزادی ایرب

  :اندهبود نظر مد و مؤثر برزیل در دولتی هایشركت گيریشكل در نيز زیر عوامل كه داشت اذعان توانمی ترتيب

 قدرت از برخورداری با بتوانند كه مستقلی یواحدها ایجاد قیطر از تیریمد در ییتمركززدا .1

 به عامل نیا فدرالی مدیریتی سيستم در اساساً .نندك عمل ،اقدام هایحوزه به كینزد و یريگميتصم

  .است گرفته قرار تأكيد مورد برزیل، جغرافيایی و یمياقل وسعت واسطههب دفعات،

 بتوانند كه یدولت یهاشركت جادیا با یدولت یادار ستميس ريپاگ و دست یتیریمد مقررات از فرار .2

 ،روكراسیوب و مقررات از فرار .كنند عمل یريگميتصم در یباالتر كارآیی با و منعطف مستقل، شكل هب

 منابع بر مركزی دولت ازسوی كه است پاگيریودست مقررات از گریز و بيشتر عمل یآزاد مفهوم به

 بخش در فعال یدولت بزرگ یهاشركت .شودمی تحميل مالی كنترل و یبازرس هاینهاد طریق از انسانی

 در موجود مقررات از منفك) ویژگی این از یريگبهره با یشهر نظافت و برق عیتوز تلفن، ،یخدمات

 داشت توجه دیبا البته .اندداده نشان یدولت یعموم خدمات ارائه در را یشتريب كارآیی فدرالی( سيستم

 جادیا یبرا ییباال نهیهز رایز ،نبوده همراه شتريب كارآیی با شهيهم یدولت یخدمات یهاشركت جادیا كه

  .(,Motta 1980) است بوده ترنهیپرهز آنها یاتيعمل كارآیی و شده پرداخت یدولت متسيس در آنها

 

  ياجتماع عوامل .6-4

 طبقات به بهتر خدمات ارائه هدف با شدند جادیا عوامل نیا گرفتن نظر در با كه ییهاشركت عموماً

 رشد و شهر به روستا از مهاجرت فرآیند كی یاساس راتييتغ به ییپاسخگو ینوعبه و مردم درآمدكم

 شركت» ای و «مسكن یمل بانك» جادیا راستا نیا در .شدند سيتأس و یزیربرنامه ینيشهرنش مراكز

  .(Ibid) است بوده توجه قابل لیبرز در «یسازمسكن یدولت

 

 ليبرز ياقتصاد توسعه در يدولت بزرگ يهابنگاه و هاشركت ينيآفرنقش و ليتشك .7

 2(1861) فدرال یاقتصاد صندوق و 1(1808) لیبرز بانك ازجمله یدولت مؤسسات از یبرخ هرچند

 آغاز ميالدی 1940 دهه از یدولت مؤسسات جادیا و تيفعال عمل در اما هستند، یطوالن سابقه یدارا

                                                 

1. Banco do Brasil 

2. Caixa Econômica Federal 
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  .اندبوده كشور نشد یصنعت روند در مؤثر عوامل از و شده

 یروكراسوب ،(1948-1938) دوم یجهان جنگ مسائل دليلبه هياول مواد و كاال واردات مشكالت

 یتجار مولد، بدنه یريگشكل در كه اندبوده یعوامل از تجربهیب و نوپا یخصوص بخش و دهيچيپ یتیریمد

 یصنعت روند یبرا یعمل یحلراه یدولت یهاشركت لذا 1.ندابوده تأثيرگذار یمل سطح در یدولت یمال و

 شركت و (1942) دوسه ویر واله یمعدن شركت ،(1941) فوالد یهاشركت و دادند شنهاديپ كشور شدن

 و یلیتبد عیصنا یدهشكل ایبر نوپا یدولت یهاشركت نياول (1945) سكويفرانسسان یآب روگاهين

  .شدند سيتأس كه بودند یاواسطه

 یريجلوگ و یداخل داتيتول به یبرتر در ییبسزا نقش لیبرز دولت كشور، سازییصنعت انیجر در

 یهاشركت جادیا و كار یروين از تیحما یقانونمندساز ازجمله مرتبط مقررات ميتنظ زين و واردات از

 ،یصنعت بزرگ یهاشركت نیا جادیا .كرد ایفا (1953-پتروبراس) لیبرز نفت شركت مثل یتجار بزرگ

 عیصنا ،یسازكيالست عیصنا ،ینفت مشتقات ازجمله ینفت یهاتيفعال با مرتبط عیصنا توسعه سازنهيزم

  .شد هابخش نیا در كار یروين و اشتغال جادیا آن دنبالبه و ییايميش كود و یميپتروش و ییمايش

 داشتند ميالدی 1970 دهه آغاز در لیبرز توجه قابل رشد در یمهم نقش یدولت یهاشركت درواقع،

 پست یدولت بزرگ یهاشركت دوره نیا در .شودیم ادی «یاقتصاد معجزه» دوران نام اب آن از كه

 ویراد یخبرگزار 4،(1972) نفرائرویا یفرودگاه خدمات یدولت شركت و 3براس تله مخابرات، ،2(1969)

 ،1979 سال در .شدند یزیرهیپا 6(1975) الكترنوكلئار یاهسته یانرژ یدولت شركت و 5(1974) براس

 گرید و یمال منابع كنترل آن هدف كه كرد اقدام 7یدولت یهاشركت كنترل رخانهيدب جادیا به دولت

 به ارگان نیا بعدها .بود جمهوریریاست نهاد نظر ریز ميمستق صورتبه نهاد نیا .بود آنها یهانهیهز

  .شد ادغام تیریمد و یزیربرنامه وزارت در و داد نام رييتغ یدولت یهاشركت كنترل و بودجه رخانهيدب

 يتفعال لیبرز در مختلف یهاحوزه در یدولت شركت 154 حاضر، درحال آمار، نیآخر براساس

 كه بوده (دالر ارديليم 86/23) ریال ارديليم 4/78 یدولت یگذارهیسرما زانيم 2016 سال در .كنندمی

 دارای درمجموع یدولت یهاشركت نیا .است یدولت یهاشركت در یگذارهیسرما درصد 59 زانيم نیا از

 نیا به ميرمستقيغ تورصبه كه است یمشاغل از یجدا آمار نیا و هستند كار یروين نفر 550.239

 و بانك قالب در و یمال بخش در شركت 18 یدولت شركت 154 مجموع از .هستند وابسته هاشركت

 و مهم یهاشاخه در خدمات و توليدی یهابخش در شركت 136 و داشته تيفعال یمال مؤسسات

                                                 

 برزيل های دولتیریزی و مدیریت شرکتوزارت برنامه. 1

2. Empresa de Correio 

3. TeleBras 

4. Infraero 

5. RadioBras 

6. ElectroNuclear. 

7. Secretaria de Controle de Empresas Estatais (SEST) 
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 در كه دارند وجود یتوانمند یهاشركت یانرژ بخش در .دارند تيفعال نفت و یانرژ مانند یراهبرد

 شركت نفت حوزه در و داشته حضور ینبات یهاسوخت و یاتم ،یحرارت ،یباد نو، یهایانرژ یهاحوزه

 قيعم یهاآب در نفت استخراج یفناور در كه است كشور اعتبار یدارا و مهم یدولت بنگاه جزء پتروبراس

  .(Gestão, 2015) دارد فعاليت

 

 مالي و توليدي هايبخش در برزيل دولتي هايشركت توزيع .3 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 ریزی و مدیریت.برنامه وزارتمأخذ:      

 

 عیصنا جادیا و یتيچندمل عیصنا جذب ،یخارج هیسرما ورود با عیصنا رشد روند 1960 دهه در

 فولكس موتور، جنرال ات،يف ازجمله خودروساز بزرگ یهاشركت ورود با یخودروساز حوزه در مونتاژ

  .داشت ادامه زين ميالدی 1990 و 1970 یهادهه در فرآیند نیا .است بوده همراه لزیو و واگن

 

 (1940-2016) دولتي هايشركت آمار .4نمودار
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 :اندشده یبندميتقس یگذارهیسرما قالب 4 در بيترتبه دولتی یصنعت بزرگ یهاشركت

 دولت ارياخت در هاشركت نیا یعموم هیسرما نیشتريب :دولت ميمستق كنترل با يهاشركت -

  .است برخوردار یرأ حق از ماًيمستق دولت و بوده

 و ميمستق حق با هیسرما نیشتريب هاشركت نیا در :ميرمستقيغ كنترل با يهاشركت -

  .است یمشاركت آن سهام و دولت به متعلق ميرمستقيغ

 یمال منابع ،خود یعموم ای و كاركنان یهانهیهز پرداخت ایرب گروه نیا :وابسته يهاشركت -

 .كنندمی افتیدر دولت از

 نیشتريب و بوده یمشاركت سهام یدارا كه هستند یدولت ییهاشركت :وابسته ريغ يهاشركت -

 در دولت با ميرمستقيغ طوربه كه است یتیریمد نهاد و ارگان ای و دولت به متعلق یرأ حق و هیسرما

 . هستند ارتباط

 

 يدولت يهاشركت يتيريمد مدل و تيفعال يراهبرد يهاحوزه .7-1

 تابعه یهاشركت و عام یسهام یهاشركت ،یمشاركت یسهام دسته سه به درمجموع یدولت یهاشركت

 و تیهدا یاصل شركت را سوم دسته و دكنمی كنترل دولت ماًيمستق را نخست دسته دو كه اندشده ميتقس

 به نسبت یباالتر نظارت از رسانندمی جامعه به كه یعموم ینفع دليلبه یدولت یهاشركت .ندكنیم نظارت

 هدف درواقع .دارند كنترل و نظارت آنها رفتار بر یحكومت مختلف ینهادها و برخوردارند یخصوص یهاشركت

  .است یهمگان منافع به ییپاسخگو یراستا در بلكه ،نبوده مطلق سود و نفع یدولت شركت ليتشك از ییغا

 

 فعاليت حوزه براساس دولتي هايشركت توزيع .5نمودار

www.ipwna.ir



 
 _______________________________________________________________________  

 

 

23 

 فدرال دولتي هايشركت تعداد .7نمودار  كار نيروي تعداد .6نمودار 

 

 .همان مأخذ:

 

 معمول ینهادها درنگيسف یكادرها دهد،یم نشان را یدولت شركت كی چارچوب كه ریز نمودار در

 كی زیتما وجه كه هستند یدولت یهاارگان انگريب رنگیآب یكادرها و هستند یخصوص شركت كی در

 .است شركت اقدامات و امور یريگيپ آنها تيمسئول و دندهیم نشان یخصوص بخش با را یدولت بنگاه

 یهاوزارتخانه آن ندگانینما برعهده ،یدولت یهاشركت یعموم مجامع در دولت سهام یندگینما درواقع،

 یمشخط قالب در كه یضوابط براساس امور انجام در عیتسر دليلبه هستند موظف افراد نیا و بوده ادشدهی

 یاوزارتخانه به ی،عموم عملكرد و بودجه بیتصو ه،یسرما كاهش ای شیافزا به نسبت است، شده نييتع یكل

 یانحصار و خاص فهيوظ از امور تیهدا و یادار بخش .ندنك اقدام است، آن به وابسته مربوطه شركت كه

 شدهانجام شركت یداخل ینظارت یهاارگان توسط نظارت و یبازرس .است یادار یشورا و ییاجرا تیریمد

  .هنددیم انجام هاحساب به یدگيرس وانید و یادار یعال وانید را هایبازرس یخارج هایتیشكا بارهدر و
 

 برزيل در دولتي هايشركت مديريتي مدل .8 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Perfil Das Empresas Estatais Federais 2015, Ano-base, 2014. 
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 یوابستگ كاهش و یسازیخصوص نهيزم در یاگسترده فرآیند یالمللنيب و یمل سطح در آنكه رغمبه

 اما است، شدهانجام 1990 و 1980 دهه در ژهیوبه هادولت به یتجار و توليدی یهابنگاه و هاشركت

 خدمات و كاال عرضه و یمل یهااستيس یاجرا در را توجهی قابل و مهم نقش همچنان یدولت یهابنگاه

  .كنندمی فایا جامعه به

 

 يدولت يديتول يهابنگاه و عيصنا از تيحما در يدولت يهااستيس .7-2

 1صنعت توسعه يشورا (الف

 یصنعت محصوالت واردات بر اتيمال تيمعاف ای كاهش ازجمله یاتيمال ازاتيامت یبرخ شورا نیا قیطر از

 عیصنا به (ندارند یمل مشابه كه) مربوطه یهابخش و قطعات ،یاهیسرما یكاالها ورود كاال، گردش و

 اداره دولت، فیوظا شرح اعالم در 1967،2 سال 200 قانون براساس .شودیم اعطا یدولت توليدی

 جمهوریریاست نهاد قیطر از تیریمد نیا كه بوده دولت برعهده ميرمستقيغ صورتبه یدولت یهابنگاه

 است جمهوریریاست به وابسته ینهاد صنعت توسعه یمل یشورا .شودمی اعمال مربوطه وزارتخانه ای

 3:كندمی ارائه ریز موارد در صنعت توسعه یبرا ایژهیو داتيتمه و یمل یهااستيس شنهاديپ كه

 ی،صنعت داتيتول بيترغ و توسعه 

 داتيتول و محصوالت تجارت از تیحما و یرساختیز یهاتيفعال، 

 دارند تيفعال صنعت حوزه در كه ییهاشركت یرقابت طیشرا بهبود یبرا ینيقوان وضع، 

 یهابرنامه خصوص در هایشهردار و تاالیا با یمركز حكومت انيم یهماهنگ جادیا و حفظ 

 ی،فناور علوم و یخارج تجارت ،صنعت توسعه داریپا و مؤثر

 كشور، یخارج تجارت و یفناور ،یصنعت استيس چارچوب در دولت یهاتیاولو و اهداف نييتع 

  ،نهيزم نیا در الزم یابزارها گرید نكرد مشخص و اهداف نیا به لين یبرا منابع و روش ابزارها، نييتع

 فرآیند در مشاركت زين و یصنعت یهااستيس یابیارز و نظارت ،یريگيپ یراهبردها شنهاديپ 

 ،عیصنا بيترغ و توسعه یراستا در مربوطه یهابنگاه و هاشركت با یمشورت

 در شدهنييتع یراهبردها جینتا یريكارگبه مورد در پژوهش و گفتگو مطالعات، انجام شنهاديپ 

  .شودمی اتخاذ عیصنا توسعه مختلف هاینهيزم در دولت توسط كه یاتوسعه یهابرنامه

 ،ییدارا یهاوزارتخانه و یمدن جامعه ندگانینما شامل كه دارد عضو 19 صنعت توسعه یمل یشورا

 اشتغال، و كار ،یكشاورز ،یانرژ و معدن ست،یزطيمح ،یمل ییهمگرا ،بودجه و یزیربرنامه خارجه، امور

 زين یاندهینما و عیصنا و یبازرگان وزارت ،یاجتماع و یاقتصاد توسعه بانك دفاع، بهداشت، ونقل،حمل

                                                 

1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CDI) 

2. Decreto. LEI Nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967. 

3. Decreto Nº 5.353 de 24 de Janeiro de 2005. 
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 تیعضو برای سال دو مدت یبرا جمهورسيرئ را یمدن جامعه ندگانینما .هستند جمهورسيرئ دفتر از

  .ندكیم نييتع شورا در

 موضوعات با مرتبط كه ییهاارگان گرید و یخصوص بخش و هاشركت ندگانینما از لزوم صورت در

 مطلق تیاكثر یرأ براساس شورا ماتيتصم .دیآیم عملبه دعوت ،ی(رأ حق بدون )البته هستند شورا

 و یبازرگان وزارت ازسوی عموماً شورا، جلسات .باشد اعضا دوسوم حداقل یآرا شامل دیبا كه شده اخذ

 ارائه ضمن و است مستقر صنعت و یبازرگان وزارت در گروه ییاجرا رخانهيدب .شودمی درخواست صنعت

  .شوراست ويآرش و اسناد یآورجمع محل ،ونيسيكم سيرئ به مشاوره

 1صادرات يبرا ياتيمال يهامشوق (ب

 رگذاريتأث و توليدی بزرگ یهابنگاه جادیا آن متعاقب و كشور كردن یصنعت روند در كه یاهداف از یكی

 یهاصحنه در مؤثرتر حضور و یصنعت و یتجار بزرگ یهاشركت كردن یالمللنيب برای تالش شد، دنبال

 یكشورها اكثر در نكته نیا هرچند .(Goulart et all, 1998) بود صادرات یريگجهت با یجهان

 حجم یحت و یصادرات اتيعمل تنوع و وسعت به توجه با لیبرز در اما است، افتاده اتفاق توسعه درحال

 كردن یالمللنيب در لیبرز تجربه .است نداشته یبخشتیرضا روند ،یخارج ميمستق یگذارهیسرما

 دليل این به تجربه نیا .است بوده مرزها از خارج در شتريب صادرات به منحصر یدولت یهاشركت

 ،توجه قابل رشد رغمبه و است دهبو یدولت یهاشركت از یمعدود تعداد بر تمركز كه نبوده بخشتیرضا

 كاهش ایبر .ستين مالحظه قابل همچنان یجهان تجارت در لیبرز یداخل داتيتول صادرات سهم

 شیافزا و كمتر نهیهز با شتريب ديتول یبرا یاتيمال یهامشوق ،یالمللنيب رقابت در صادرات یهانهیهز

 قالب در .شد داده اختصاص صادرات یريگجهت با یهاشركت به یلیبرز محصوالت یرقابت یتوانمند

  :شوندیم برخوردار ریز یهاتيمعاف از یلیبرز صادركنندگان صادرات، بر یاتيمال یهامشوق

 ،ارتباطات و یشهرنيب ،یالتیا نيب حمل خدمات و كاال گردش اتيعمل بر اتيمال از تيمعاف -

 ی،صنعت داتيتول بر اتيمال از تيمعاف -

  .یصادرات محصوالت یبرا یاجتماع تأمين یهاكمك پرداخت از تيمعاف -

 (CAMEX) يخارج يبازرگان اتاق (ج

 از .كرد اقدام یخارج یبازرگان اتاق جادیا به برزیل دولت ،1995 سال در صادرات بيترغ یراستا در

 2صادرات ژهیو برنامه قالب در كه شد مشخص یداخل محصول 61 از یفهرست ،صنعت یمل یشورا قیطر

 برنامه نیا یگذارهدف .شد انجام و یريگيپ یلیبرز مولد یهاشركت صادرات قیتشو و شیافزا برای

 دارتیاولو مولد یهابخش برنامه نیا در .بود 2002 سال تا 1998 سال از صادرات یبرابر دو افزایش

                                                 

1. Drawback 

2. Programa Especial de Exportação (PEE) 
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 مد باشند، برخوردار صادرات توانمندی از كه یهابخش ریسا از حمایت برای هاییسياست و شد تعریف

 فیتعر دولت سویاز ایژهیو توجه افتیدر یبرا یديتول بخش 61 سياست این قالب در .قرارگرفت نظر

  .بودند دارعهده را لیبرز صادرات ارزش درصد 90 تيمسئول هاحوزه نیا .شد

 ی،تجار یهاشركت ،صادرات فرهنگ ی،فناور و تيفيك ،صادرات یمال تأمين حوزه 10 نيهمچن

 زين ركا یروين تیریمد و صادرات یبرا یگذارهیسرما ی،ارز مقررات ميتنظ ی،دولت تیریمد ،كيلجست

  .شد مشخص یخارج فروش مندنظام رشد یبرا یاساس اصول عنوانبه

 (APEX) گذاريسرمايه و تجارت توسعه سازمان (د

 خدمات و داتيتول یمعرف و توسعه برای كه است ینهاد یگذارهیسرما و تجارت توسعه سازمان

 یراهبرد یهابخش یبرا یخارج یگذارهیسرما جذب همچنين و كشور از خارج در یلیبرز یهاشركت

 یتجار توسعه در را یمتنوع و متعدد اقدامات اپكس اهداف نیا به لين یبرا .كندمی تيفعال لیبرز اقتصاد

 یدهشكل مانند ،دهدیم انجام خارج در یلیبرز خدمات و داتيتول بر نهادن ارج و صادرات یريگجهت با

 در یلیبرز یهاشركت از یبانيپشت و تیحما ،یتجار مذاكرات یبرگزار ،یتجار و ییشناسا یهاهيئت

 داتيتول شناخت منظوربه یتجار كارشناسان و یخارج دارانیخر دارید ميتنظ ،یالمللنيب یهاشگاهینما

  .لیبرز ساخت داتيتول تیتقو هدف با یداخل

 یگذارهیسرما جذب یبرا یخصوص بخش و یدولت یهاشركت با مشترك اقدام در نيهمچن اپكس

 بازار در یحت و خارج در شركت نیا یرقابت قدرت توسعه در یراهبرد یهابخش یبرا یخارج ميمستق

 هاشركت نیا یبرا را یاعادالنه و برابر یفضا كه است نیا بر تالش یداخل بعد در .آوردیم عملبه یداخل

  :است ریز شرحبه فوق اهداف تحقق یراستا در اپكس اقدام چگونگی .آورد فراهم

 هدف يبازارها مورد در پوشش و يبررس -

 از استفاده یبرا یداخل یهاشركت ییراهنما و تیهدا هدف با یقاتيتحق و مطالعات اپكس راستا نیا در

  .دهدیم انجام آنها یالمللنيب تجارت یبرا مطلوب یهافرصت

  يداخل مولد يهاشركت به يبخشتيفيك-

 انيم در صادرات فرهنگ بيترغ و یرقابت قدرت شیافزا هدف با ییراهنما و مشاوره ،یتوانمندساز

  .یالمللنيب بازار یهاچالش یبرا آنها یسازآماده و یداخل مولد یهاشركت

 يداخل يهاشركت سازييالمللنيب راهبرد-

 یلیبرز یهاشركت یبرا راهبرد نييتع و كردن یالمللنيب یبرا را خدمات از یامجموعه اپكس

  .دهدیم انجام هاشركت نیا سازییالمللنيب فرآیند در یبردارگام و یالمللنيب یهادرصحنه

  يرسازيتصو و تجارت توسعه-

 صادرات یبخشتنوع و یالمللنيب یبازارها به یلیبرز یهاشركت یدسترس ليتسه ایرب را یاقدامات اپكس
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 امكان خدمات نیا .آوردیم عملبه ،یلیبرز خدمات و داتيتول ،هاشركت یالمللنيب درك یسازنهيبه و

 و فعال ورود به و كرده فراهم یالمللنيب و یخارج یتجار یشركا با ميمستق ارتباط جادیا برای تجار

  .دنكنیم كمك یجهان یبازارها در آنها یرقابت

 1صادرات از يفناور يفن تيحما برنامه (هـ

 آمازون، ینواح در یدولت (متوسط و كوچك یهاشركت به البته) یفن خدمات ارائه هدف با برنامه نیا

 شد اجرا بودند، كشور صادرات در شتريب مشاركت خواهان كه سائوپائولو، ای و رويودوژانیر س،یجرا ناسيم

 یظاهر شكل و یبندبسته و یفن موانع حذف ها،نهیهز كاهش د،يتول فرآیند تيفيك یسازنهيبه شامل و

 ،كارخانه از دیباز ها،شركت نیا كار یروين و یفن كادر آموزش و یفن تیحما یطرف از و یديتول محصول

 نیتریاصل ییشناسا ،ديتول پروسه و یديتول محصول یبررس ،مربوطه صینقا و ضعف نقاط ییشناسا

  .ستهاحلراه یاجرا یبرا الزم یگذارهیسرما زانيم و نهیهز نيتخم آنها، رفع و یفن مشكالت

 آنها لیتبد یبرا هاشركت از یبانيپشت ل،یبرز یداخل داتيتول تيفيك بهبود به كمك برنامه نیا از هدف

 نه،یهز یابیارز با ديتول بازار در آنها حضور امكان جادیا ،مولد و صادرات یستگیشا و یژگیو با ییهابنگاه به

 نيهمچن و محصول یفن تيفيك به مربوط یهانامهيگواه كسب و محصول ارائه و یبندبسته چگونگی

 .است ديتول بازار در آنها استمرار و اتيح ادامه به كمك و هاشركت نیا یرقابت قدرت یارتقا یبرا یهمكار

 (PROEX) صادرات يمال تأمين برنامه (و

 كنندهصادر هایشركت رقابتی توانمندی و قدرت یارتقا و كاال ارسال مالی حمایت برنامه نیا از هدف

 كنندهصادر برنامه نیا قیطر از .است برنامه نیا یاجرا یبرا یدولت مسئول ارگان ل،یبرز بانك .است

 پروئكس .شودیم یمال تأمين هياول مواد یاستثنابه ،یصادرات یكاالها ستيل براساس ميمستق صورتبه

 برداشت به نسبت سپس و افتیدر را مبلغ صادركننده و یمال تأمين را شركت یصادرات یكاال ماًيمستق

 فروش با كوچك یتجار یهابنگاه با مرتبط ترشيب یتیحما ستميس نیا البته .كندمی یبندزمان آن

  .است سال در دالر ونيليم 200 انهيسال

 (FGPC) رقابت توسعه يبرا ضمانت صندوق (ز

 .هستند فعال صادرات بخش در كه است متوسط و كوچك ،خرد یهاشركت از تیحما صندوق نیا هدف

 عمليات در مالی اتمؤسس اعتباری ریسك كاهش برای كه است یاعتبار مكمل نيتضم یك سيستم این

  .دهندمی انجام متوسط و كوچك هایشركت را كار این و كندمی كار صادراتی

 صادرات يبرا ياعتبار مهيب (ح

  .كندمی مهيب یورشكستگ دليلبه واردكننده ازسوی پرداخت عدم مقابل در را صادركننده مهيب نیا

                                                 

1. Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX) 
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 (PGNI) يالمللنيب تجارت جاديا برنامه (ط

 منتخب یهاشركت به لیبرز بانك ژهیو رانیمد قیطر از كه است متوسط یهاشركت برنامه نیا هدف

  .هددیم مشاوره ،یمال تأمين نهيزم در صادرات مراحل یتمام در

 

 برزيل توسعه بانک و 1گراتوسعه مركزي بانک .8

  اقتصادي توسعه عامل مركزي بانک .1-8

 مركزی بانكداری تاریخی تحول در مهم مقطع دو ،دوم جهانی جنگ و ميالدی 1930 دهه بزرگ ركود

 كمتر كشورهای مركزی یهابانك هاسال آن طی در .ندبود یافتهتوسعه نيز و توسعهحال در كشورهای در

 هایقدرت ،درآمدها نوسانات كاهش و ترسریع اقتصادی توسعه برای دولت خواست به یافتهتوسعه

 كمتر كشورهای مركزی یهابانك اقدامات از برخی .كردند پيدا انعطافی قابل و گسترده غيرمعمول

 استانداردها با لزوماً نباید كشورها این در مركزی بانك اما ،بود مركزی بانكداری حيطه از خارج یافتهتوسعه

 بانكداری اخير و اوليه تاریخ طول در .شوند ارزیابی تریافتهتوسعه كشورهای در شده ایجاد معيارهای و

 یتاحم و ارز هاینرخ مدیریت ها،دولت مالی تأمين دیگر، جاهای و اروپا بریتانيا، ،آمریكا در مركزی

 در و مركزی بانكداری وظایف مهمترین وجز مداخله، مستقيم هایروش طریق از اقتصادی هایبخش

 گریتوسعه دیدگاه تاریخی، منظر از .است بوده مركزی یهابانك وجود برای دالیلی وجز موارد از بسياری

 قابل هایموفقيت كه بود هنجار و قاعده یك ،توسعه درحال و یافتهتوسعه كشورهای در مركزی بانكداری

  .زد رقم چين و هند برزیل، تایوان، جنوبی، كره مانند كشورهایی برای را فراوانی توجه

 دهه در كشورها مركزی یهابانك كه متنوعی هایروش و،رزر فدرال سابق رئيس 2بریمر اندرو

 دهد:می شرح چنين را ندكرد دنبال ميالدی 1960

 صنعتی، و كشاورزی ایتوسعه یهابانك مانند ایتوسعه نهادهای برای سرمایه تأمين 

 آنها، اوراق خرید و ایتوسعه یهابانك به اعتبار گسترش  

 ایتوسعه یهابانك سهام از كوچكی بخش خرید، 

 4،مختلف ایتوسعه مالی تأمين نهادهای بهادار اوراق برای بازاری ایجاد برای 3یصندوق سيسأت 

 5،ایتوسعه هایطرح به اعتبار تخصيص برای متفاوت تنزیل هاینرخ از استفاده 

                                                 

1. Developmental Central Bank 

2. Andrew Brimmer 

3. Securities Regulation Fund 

 .شدميكه از عملیات روزمره بانك مركزي ايجاد  يسودهاي از استفاده با .4

آرژانتین، بولیوي، برزيل، كاستاريكا، كلمبیا، جمهوري دومینیكن، اكوادور، پرو، ونزوئال، اين روش در بسیاري از كشورها مانند  .5

 كار گرفته شد.هاسرائیل، هند، اندونزي، كره، پاكستان، فیلیپین، چین و تايلند ب
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 2،دارند پایينی اولویت كه هاییفعاليت برای 1گذاریسرمایه هایسقف ایجاد 

 اعتبار( تخصيص روی اثرگذاری برای ازجمله) متفاوت قانونی ذخيره هاینرخ، 

 اما ،است كنندهوارد توسط پول پرداخت از اطمينان برای اول درجه )در واردات برای سپرده الزامات 

 3.(واردات( برای ایهغيرتعرف )محدودیت شودمی استفاده نيز بانكی اعتبار تخصيص روی اثرگذاری برای

 تحقيقات سایر اما .دارد منفی دید حدی تا ،هاتكنيك این از زیادی تعداد اثربخشی درباره بریمر

 یكردرو این از تریمثبت بسيار نمایـ  شاهد مهمترینـ  5آمسدن آليس نوشته 4دیگران ظهور كتاب مانند

 در .كشدمی تصویر به ميالدی 1970 و 1960 ،1950 هایدهه توسعه در مشابه سياستی رویكردهای و

 توسط اغلب كه مالی تأمين مدتبلند و مدتميان تخصيص و تجهيز آمسدن ،بسيار عوامل ميان

 كشورهای ظهور اصلی دليل را شدمی حمایت شد( گفته باال در كه طورهمان) مركزی بانك هایمكانيسم

 تركيه و مكزیك ،شيلی برزیل، آرژانتين، ،تایلند ،تایوان جنوبی، كره مالزی، هند، زی،ناندو )چين، دیگر

 گاهی و ایتوسعه بانك ی،گذارسرمایه مالی تأمين برای دولت اصلی ابزار .داندمی بيستم( قرن اواخر در

 مورد صنایع به مدتبلند اعتبار هدایت برای ای،توسعه بانك جانشين عنوانبه بانكی سيستم كل اوقات

 تأمين .بودند (بازار از كمتر نرخ با) امتيازی هميشه تقریباً ایتوسعه هایبانك دهیوام شرایط .بود هدف

 .بود غيرمالياتی درآمدهای به مربوط و 6بودجه از خارج اغلب ،ایتوسعه بانكداری پشت عمومیِ مالی

 بودجه از خارج مالی تأمين و ایتوسعه هایسياست تطبيق و همسازی در مهمی نقش مركزی هایبانك

 از همچنين آنها .داشتند نگه منفی حتی و پایين را مؤثر واقعی بهره هاینرخ اغلب و كردند ایفا دولت

 هاینرخ به توانستمی كه داغی پول جریان از را داخلی بازارهای تا كردند استفاده ایسرمایه هایكنترل

 .(,Epstein 2013) كنند جدا شود، منجر هابحران و 7واقعی ارزش از فراتر ارز

 

 8برزيل اجتماعي و اقتصادي توسعه بانک .2-8

 جهان در ایتوسعه یهابانك ترینبزرگ از یكی و دولتی یبانك برزیل، اجتماعی و اقتصادی توسعه بانك

 منابع افزایش برای بيشتر پذیریانعطاف و دولت اقتصادی توسعه هایسياست اجرای هدف با كه است

 سال در اجتماعی ارزش با هایپروژه بلندمدت مالی تأمين و سياسی كمتر هایدخالت با گذاریسرمایه

  .شد ایجاد 1952

                                                 

1. Portfolio Ceilings 

 پرو استفاده شده است. و ئیل، مكزيكدر كشورهايي ازجمله آرژانتین، برزيل، شیلي، كلمبیا، جمهوري دومینیكن، اسرا .2

اي كمتري نیاز دارند كه در كشورهاي آرژانتین، برزيل، كلمبیا، اكوادور، اي به الزامات سپردهواردات كاالهاي مهم توسعه .3

 اندونزي، پاكستان، پاراگوئه و فیلیپین استفاده شده است.

4. The Rise of the Rest 

5. Alice Amsden 

6. Off-budget 

7  . Over-valued Exchange Rates 

8. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
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 موارد به توانمی كه است داشته برزیل دولت ایهتوسع هایسياست اجرای در مهمی نقش بانك این

 كرد: اشاره ذیل

 فناوری انرژی، كشاورزی، هایبخش ،هازیرساخت در یگذارسرمایه، 

 1970 دهه طی در برزیل صنعتی بخش ارتقای برای واردات جایگزینی سياست در اساسی نقش، 

 در صادرات افزایش همچنين و یداخل بازار در وارداتی كاالهای با رقابت برای هاشركت تشویق 

 ،1980 دهه طی

 فروش به كمك و برزیل سازیخصوصی برنامه اداری امور و فنی مالی، پشتيبانی مسئول 

 ،1990 دهه در برزیل دولتی بزرگ ایهشركت

 از حمایت و محروم مناطق در بيشتر یگذارسرمایه طریق از یافتهتوسعه كمتر مناطق به توجه 

 متوسط، و كوچك هایشركت صادرات

 هنری و تاریخی ميراث از حفاظت و فيلم توليد در یگذارسرمایه با فرهنگی بخش از حمایت 

 ،1995 سال از برزیل

 هایشركت صنعت، و خدمات بخش یكارآمد صنعتی، توليد ظرفيت افزایش از حمایت 

 ،واردات كاهش و صادرات افزایش برزیلی، یالمللبين

 زیست محيط محلی، و ایمنطقه توسعه یارتقا به كمك طریق از اجتماعی مسئوليت گسترش 

 ،1نوآوری و

 ماندهعقب صنعتی بخش این تحریك برای مالی منابع تازگی به )كه خودرو در داخلی گذاریسرمایه -

 و كشور هایزیرساخت سازیمدرن سازی،كشتی صنعت نوسازی و بنادر در نيز و است( شده هدایت

 .(2012 ،هریرو و سویگ)ای دریایی تجاری هایظرفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1. https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES/history.html 
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 برزيل توسعه بانک هايحمايت انواع تاريخچه .9 نمودار

 

Source: https://www. bndes. gov. br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES/ history.html 

 

 جهان در ایتوسعه یهابانك اصلی هدف اولين هازیرساخت مسئله دوم، جهانی جنگ از بعد درواقع

 آبرسانی، بزرگراه، رسانی،برق مثل زیرساختی هایطرح جنگ، از قبل آهنراه ساخت برخالف .بود

 هایگروه .كردند ایجاد داخل ساخت هاینهاده برای توجهی قابل تقاضای فرودگاه و عمومی بهداشت

  .شدند تقویت هاییپروژه چنين در مشاركت طریق از 1وكاركسب

 

 برزيل توسعه بانک دهيوام كل از هازيرساخت براي شده داده اختصاص مبالغ سهم .1 جدول
 )درصد(

 1989- 1980 1979- 1970 1969- 1960 1959- 1953 سال

 31 27 25 74 سهم
Source: https://www. bndes. gov. br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/The_BNDES/history. html 

 

 حمایت بدون دنك درگير را برزیل خصوصی بخش سرمایه كه بزرگی اقدام هيچ برزیل، در سال 40

 بلندمدت سرمایه برای جایگزینی منبع هيچ درواقع 2.نشد انجام برزیل اجتماعی و اقتصادی توسعه بانك

  .نداشت وجود توسعه بانك بجز برزیل در

                                                 

1. Business Groups 

2. Banco Nacionalde Desenvolvomento Econonico e Social [BNDES],1992.   
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 بررسی برای ایویژه گروهكار و بود رهبر مقام در برزیل توسعه بانك پيشرفته، فناوری در حتی

 1«فناوری و علم برای ایهپای برنامه اولين» مثال رایب .كرد ایجاد داخلی كامپيوتر صنعت ساخت امكان

  .دكر ایجاد برزیل توسعه بانك را 1974-1973 سال در

 

 برزيل ناخالص ثابت سرمايه تشكيل كل از صنعتي توليدات در ناخالص ثابت سرمايه تشكيل سهم .2 جدول

 1990 1980 1970 1960 1950 سال

 5/13 8/13 7/19 1/8 13 سهم
Source: Ibid. 

 

  صنعتي توليدات يگذارسرمايه در برزيل توسعه بانک سهم .3 جدول

 1990 1980 1970 سال

 1/18 7/18 11 سهم
Source: Ibid. 

 

 در كه وارگاس دولت دومين .است بوده تاریخی شرایط با متناسب برزیل توسعه بانك معيارهای

 مطلوب تجاری تراز .برد ارث به را تغيير برای مشتاق ملت یك قبل دولت از ،دش شروع 1950 سال

 جهانی قيمت و جنگ از پس دوران مصرف افزایش سنگين، صنعتی محصوالت و تجهيزات واردات توسط

 گذاریسرمایه خواستار شدتبه پرست،وطن متوسط طبقه وضع، این به توجه با .بود شده ضعيف سوخت

 مرحله )در برزیل توسعه بانك منابع از نيمی 1967 تا 1958 سال بين 2بودند ایهپای صنایع توسعه در

 صرف عمده( صادركننده عنوانبه برزیل شدن تبدیل هدف با بعدی گام در و خودكفایی هدف با اول

 1974 سال در كرد: تغيير زمان طول در برزیل توسعه بانك هایسياست این برعالوه .شد فوالد ساخت

 قالب در را واردات جانشينی برنامه تا گرفت تصميم دولت برزیل، تجاری تراز شدن بدتر و نفتی بحران با

 كاالهای اصلی بخش دو مالی تأمين به برزیل توسعه بانك .بخشد شدت ملی توسعه برنامه دومين

 پتروشيمی، و شيميایی محصوالت فوالد، معدنی، مواد )مانند كرد اقدام خام اوليه مواد و ایهسرمای

 .(Ibid) (...و كاغذ و چوب كودها، سيمان،

 در یگذارسرمایه برای مختلف منابع ميان از برزیل توسعه بانك سهم 2009-2004 هایسال بين

 دهیوام روند دیگر ازسوی .است بوده درصد 1/26 ميانگين طوربه برزیل، صنعت و زیرساخت هایبخش

 اقتصاد، عملكرد بهبود برای دیگر عبارتهب .است آن دنبو تجاری چرخه خالف نشاندهنده مذكور بانك

 كه یطوربه .دهدمی افزایش را دهیوام ،ركود در و كاهش را دهیوام ،رونق هایزمان در توسعه بانك

 16 به داخلی ناخالص توليد 4/23 از بانك این دهیوام ميزان 2008-2007 اقتصادی بحران از قبل

                                                 

1. First Basic Plan for Science and Technology 

2. Banco Nacionalde Desenvolvomento Econonico e Social [BNDES], 1992.   
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 .كرد پيدا گسترش بانك اعتبار عرضه ميزان مجدداً مالی بحران وقوع با اما ،كرد پيدا كاهش درصد

 به هاوام درصد 77 حدود 2009-1999 هایسال بين متوسط طوربه كه دهدمی نشان آمارها همچنين

 1.است شده اعطا متوسط و كوچك خرد، یهابنگاه به آن از درصد 23 و بزرگ یهابنگاه

 

 برزيل صنعت و زيرساخت هايبخش در يگذارسرمايه براي مالي تأمين منابع .10 نمودار

 
Source: Ibid. 

 

 تریننوآورانه سمت به را هاوام بلكه ،كندمی اعطا ادواری ضد یهاوام تنها نه برزیل توسعه بانك

 یهابانك كه جدید ئنمنامط هایحوزه دیگر و فناوریزیست و پاك فناوری مانند اقتصاد هایبخش

 توسعه بانك كه نيست تصادفی 2.كندمی هدایت دارند، واهمه آن از خطرپذیر گذارانسرمایه و خصوصی

 هایریسك شودمی باعث تيم این و كنندمی اداره شومپيتری نوآوری اقتصاد پيشينه با افرادی را برزیل

 برعهده برزیل توسعه بانك توسط پاك فناوری و فناوریزیست مانند كليدی جدید هایبخش در بزرگ

 تخصص بلكه دارند، باور آن قدرت به تنهانه كه كنند هدایت افرادی را دولت نهاد اگر درواقع .شوند گرفته

 برزیل توسعه بانك امروزه .آیدمی دستبه درخشانی نتایج گاهآن باشند، داشته نيز را نوآوری فرآیند درك

 را بازده از ركوردشكنی سطح كه است مولد هایگذاریسرمایه در سوداگرانه، هایگذاریسرمایه جایبه

 كه درحالی بود درصد 2/21 مذكور بانك سرمایه بازگشت 2010 سال در كه یطوربه ،كندمی كسب

 هم مثبت حتی مقدار این بازسازی، و توسعه یالمللبين بانك یعنی جهانی بانك در مشابه سازمانی برای

 یگذارسرمایه یهابانك توسط آمده دستبه سرمایه بازگشت همچنين .درصد( 3/2 )منفی است نبوده

 مستقيم طوربه را دهندگانماليات پول از استفاده پاداش كه دهدمی را پاك چرخه یك اجازه عمومی

                                                 

 .(2017درصد در سال  40هاي كوچك افزايش يافته است)حدود تر سهم بنگاههاي نزديكالبته در سال .1

  موافقت كرد. 2011پاك در سال  هايفناوريمیلیارد دالري در  23/4گذاري با سرمايهبانك توسعه برزيل . 2
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 .(2013 )مازوكاتو، 1كندمی ایجاد نيز عمومی( كاالهای )مانند دیگری غيرمستقيم مزایای و داده

 

 برزيل توسعه بانک ادواري ضد دهيوام .11 نمودار

 

Source: Ibid. 

 

 

 )درصد( هابنگاه اندازه براساس هاوام بنديتقسيم .12 نمودار

 
Source: Ibid. 

 

 در درصد 35 صنعت، در درصد 46 ميانگين طوربه 2011 سال تا 2001 سال از برزیل توسعه بانك

 در .است كرده یگذارسرمایه كشاورزی بخش در درصد 9 و تجارت و خدمات در درصد 10 زیرساخت،

 و درصد 34 صنعت بخش درصد، 21 تجارت و خدمات بخش درصد، 16 كشاورزی بخش 2016 سال

                                                 

هايي چون سالمت و آموزش هاي نوآورانه بانك توسعه برزيل را در حوزهبخشي از سود فعالیتبرزيل داري خزانهمثال  ايبر. 1

 .گذاري مجدد كردسرمايه
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 توسعه بانك این برعالوه .شدندمی شامل را توسعه بانك یهاپرداختی از درصد 29 زیرساخت بخش

 خدمات و ای(سرمایه )كاالهای باال افزودهارزش با محصوالت ازجمله صادرات بخش مالی تأمين به برزیل

 را صادرات بخش دالر ميليارد 3/11 حدود 2010 سال در بانك این مثال ایبر .كندمی كمك مهندسی

  .است كرده مالی تأمين

 گذاریسرمایه برزیل اقتصاد در الیر ميليارد 88 و 136 ترتيببه 2016 و 2015 سال در مزبور بانك

 مستقيم دهیوام صورتبه 2016 سال در آن درصد 45 و 2015 سال در آن درصد 52 كه است كرده

 1.است بوده

 یهاوام سررسيد براساس مثال ایبر .است بلندمدت مالی تأمين برای توسعه بانك دهیوام اكثر

 از پس درصد 43 و 2021-2018 هایسال بين درصد 47 ،2017 سال برای درصد 10توسعه، بانك

 مربوط آن درصد 10 تنها و داخلی پول از بانك دهیوام منابع از درصد 88 همچنين .هستند 2021 سال

  .است خارجی پول به

 

                                                 

 صورت مستقیم بوده است.هدهي بانك بدرصد وام 48حدود  2009تا  2000طور میانگین از سال هب 1
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 )درصد( گذاري بانک توسعه برزيلهاي مختلف از سرمايه. سهم بخش14 نمودار

 

 گذاري انجام شده . سهم بانک توسعه برزيل از كل سرمايه16 نمودار

 )درصد(                   هاي برزيلدر زيرساخت

 

 )ميليارد دالر(توسط بانک توسعه برزيل  . تأمين مالي صادرات13 نمودار

 

 (ریالميليارد )             هاي بانک توسعه برزيل. پرداختي15 نمودار
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 ثابت سرمایه تشكيل از توجهی قابل سهم است توانسته برزیل توسعه بانك اینكه مهم بسيار نكته

 24/5 و اشتغال از درصد 11 حدود 2009 سال در مثال ایبر .كند ایجاد برزیل در را اشتغال و ناخالص

  .است دهكر حفظ( )یا ایجاد توسعه بانك را برزیل اقتصاد در ناخالص ثابت یهسرما تشكيل از درصد

 

 اشتغال و گذاريسرمايه به كمک در برزيل توسعه بانک نقش .17 نمودار

 
  .همان مأخذ:

 

  توليدي ساختار براي برزيل توسعه بانک سياستي چارچوب .18 نمودار

 
  .همان مأخذ:
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 1فريقاآ در نقش افزايش و التين آمريكاي در رهبري برزيل، توسعه بانک .3-8

 از اطمينان برای هم شود،می وارد دولت بر ایفزاینده فشار كند،می رشد برزیل اقتصاد كه طورهمان

 اقتصادی و سياسی تغييرات در اصلی صدای به شدن تبدیل هم و جهانی بازارهای به كارآمد دسترسی

 2كوبا ماریل بندر در گذاریسرمایه درحال برزیل توسعه بانك منظور، این برای .التين آمریكای بقيه در

 بندر گسترش و نوسازی دالری ميليون 900 رهبری برزیلی وسازساخت غول3 اودربرچت كه جایی است،

  .دارد عهده به را

 اییارانه نفت عرضه با )ونزوئال كندمی رقابت كوبا بزرگ تجاری شریك دومين عنوانبه چين با برزیل

 خصوصی نيمه صنعت به بزرگ تعهد كوبا، در برزیل ابتكارات دیگر از .است( نخست تجاری شریك كوبا به

 رشد درحال هایوكاركسب و تنباكو و توتون در توجه قابل هایگذاریسرمایه شده، بازسازی تازه شكر

  .است داروسازی صنعت در

 قلمرو از بخشی تاكنون كه كرد نمایان بازارهایی به دوور برای را برزیل ظرفيت ،ماریل بندر بازسازی

 برای فرصتی ،گرفته قرار حاشيه در متحده تایاال كه مناطقی در برزیل حال، عين در بودند. آمریكا

  .است كرده پيدا اقتصادی و سياسی حضور افزایش

 بين اقيانوسیبين بزرگراهی شبكه اخيراً كه است كرده ترعميق پرو با را خود روابط همچنين برزیل

 5،لوای بنادر به را برزیل در 4آكر استان كه كيلومتری 2600 جاده یك .است شده تكميل كشور دو

 در امر این .دهدمی پيوند پرو جنوبی سواحل امتداد در آرام اقيانوس در 7ماركونا خوان سان و 6ماتارانی

 بانك .شد امكانپذیر پرو جمهوررئيس 8تولدو آلخاندرو و لوال جمهوررئيس بين توافق در و 2004 سال

 وسازساخت غول اودربرچت و كرد فراهم جاده این ساخت برای دالری ميليون 400 وام یك برزیل توسعه

  .پيوست آن ساخت برای كنسرسيوم یك به برزیلی

 مسيرهای از پرو و برزیل بين تجارت تمام تقریباً رسيد، اتمام به 2011 سال در جاده كه زمانی تا

 شدتبه را ونقلحمل هایهزینه اقيانوسی بين بزرگراه ترتيب این به .شدمی انجام غيرمستقيم دریایی

 را پرو محصوالت و داد افزایش درصد 136 سال یك ظرف در را برزیل و پرو بين بازرگانی و داده كاهش

 جدید دسترسی قابليت است، مهمتر احتماالً برزیل منظر از آنچه .كرد معرفی برزیلی كنندگانمصرف به

  .دهد می كاهش را آسيایی بازارهای و برزیل بين ونقلحمل هایهزینه كه است پرو بنادر از

                                                 

 مقاله زير است:از منبع اين بخش  .1

 .2012، سسه لگاتومؤم یگزارش کشور، مترجم: جعفر خیرخواهان، شدنیجهان یبرا لیبرز ریمسسویگ و دیوید هریرو، جولیا ای

2. Cuban Port of Mariel 

3. Odebrecht 

4. Acre 

5. Ilo 

6. Matarani 

7. San Juan de Marcona 

8. Alejandro Toledo 
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 آرام اقيانوس در برزيل 

 برای داشت، آفریقا و الپرتغ با كه تاریخی روابط با رزیل،ب خارجه امور و مهاجرت تجارت، فرهنگ،

 برزیل، اقتصادی قدرت و نفوذ افزایش با اما .شدمی تعریف آن اطلسی اقيانوس روابط با طوالنی هایمدت

 بالغ دالر ميليارد 77 به 2011 سال در چين با تجارت .پردازدمی نيز آرام اقيانوس در هافرصت كشف به

 با و كرد گذاریسرمایه برزیل در دالر ميليارد 17 ،2010 سال در چين .متحده ایاالت از بيشتر شد،

 ترینبزرگ ونقلحمل و نفت فوالد، آهن، استخراج رآكتور، انرژی، آهن،راه بنادر، در گذاریسرمایه

  .داد انجام را برزیل در خارجی گذارسرمایه

 ثيرتأ نگران نهاآ .است آميخته درهم موهبت یك چين، به رشد به رو وابستگی ها،برزیلی برخی برای

 تجارت سازیمتنوع .هستند خود پول ارزش تقویت در چين كوتاهی و داخلی صنایع بر قيمتنارزا واردات

 را پذیریآسيب این تا دنكمی كمك برزیل به جنوبیكره و ویتنام هند، مانند دیگر آسيایی كشورهای با

  .كند مدیریت

 .انگيزدمی بر را بومی و محيطیزیست هایگروه نگرانی ای،منطقه زیربنایی هایپروژه از بسياری

 پيمانكار یك كه را آمازون مسير از جاده كی وسازساخت كه بود قوی حدی تا بوليوی در توجهاتی چنين

 حال، هر به .كرد متوقف 2011 سال در دكرمی مالی تأمين را آن برزیل توسعه بانك و هدایت برزیلی

  .است مواجه زیست محيط از محافظت و اقتصادی رشد بين مشابه هایتنش با برزیل

 فريقاآ در برزيل 

 نادیده آفریقا در را هافرصت تواندمین یابد،می افزایش آسيا با ایفزاینده طوربه برزیل تجارت كه درحالی

 ميليارد 12 به دالر ميليارد 2 از لوال دوره در آفریقا صحرای جنوب كشورهای با برزیل تجارت .بگيرد

 از 2011 سال در آفریقا با تجارت .است نشده كند كنونتا هنگام آن از رشد سرعت و یافت رشد دالر

 و دارد فنی مشاركت هایپروژه آفریقایی كشور 23 با حاضر درحال برزیل .گذشت دالر ميليارد 27 مرز

 مدیریت كهكند دریافت می را 1برزیل همكاری آژانس اعطایی هایكمك از درصد 55 آفریقا رفته هم روی

  .دارد برعهده را كشور از خارج به برزیل هایكمك هایپروژه

 هایتكنيك از كه كشاورزی وریبهره بهبود برای ایپروژه پيوست؛ ژاپن به 2پروساوانا پروژه در برزیل

 انطباق در برزیل .دهد(می پوشش را برزیل درصد 20 )ساوانا است گرفته الگو 3سرادو در برزیل كشاورزی

 این كه دليل این به كند،می افتخار بوم حيات این به برنج و سویا رشد درحال هایدانه برای هاییشيوه

 كشاورزی تحقيقات شركت 4،امبراپا .است بوده موهبت یك روستایی فقير العادهفوق مناطق برای روش

 جنگلداری مدیریت مركز و كرده اندازیراه تغذیه و غذایی امنيت هایبرنامه كرده، ایجاد بذر بانك برزیل،

                                                 

1. Brazilian Cooperation Agency 

2. ProSavanna 

3. Cerrado 

4. Embrapa 

www.ipwna.ir
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  .است كرده بازسازی 1ماچيپاندا شهر در را

 ایدز بيماری به مبتال (جمعيت از درصد 12) موزامبيك در نفر ميليون 5/2 انگيزحيرت تعداد

 توليد ویروس ضد داروهای 1990 دهه از )برزیل هابرزیلی فنی هایمهارت و گذاریسرمایه با .هستند

 توليد ایدز درمان برای را داروها خود كه شد تبدیل آفریقایی كشور نخستين به موزامبيك است(، كرده

 است «اجتماعی وجدان همراه به توسعه» تجربه از هایینمونه تنها موزامبيك در برزیل كاراتابت .كندمی

 پيشبرد برای برزیل تصميم .(شودمی شامل نيز را دولتی توجه قابل مشاركت كه داریسرمایه از مدلی)

 از بخشی وسيله به كشور این در تجاری منافع ارتقای با همزمان موزامبيك، در اجتماعی هایبرنامه

 شمال در سنگزغال معدن توسعه پروژه یك در دالر ميليارد 6 2واله شركت .است برزیلی هایشركت

 هنوز گرچه .دارد را سنگزغال تن ميليون 5 ساليانه توليد توان كه است كرده گذاریسرمایه موزامبيك

 برابر دو 2011 و 2010 هایسال بين تبادالت این اما ،است اندك نسبتاً كشور دو بين تبادالت حجم

  .است شده

 درحال برزیل .كندمی استفاده نرم قدرت ابزار عنوانبه انرژی توسعه و اكتشاف از برزیل آنگوال، در

 در تواندمی زودی به برود، پيش خوب اوضاع اگر و است جهان در نفت توليدكننده یازدهمين حاضر

 80 حدود 2007 سال در آن شدهكشف فراساحلی نفتی ذخایر .بگيرد پيشی ونزوئال و مكزیك از توليد

 كرد، خواهد طلب را سنگينی تالش ذخایر این از برداریبهره اما .است شده زده تخمين بشكه ميليارد

  .شد خواهد منتفع آن از نيز آنگوال كه

 خایریذ( است شده پيدا 3نمكی هایالیه تحت ذخایر در كشور، دو هر نفتی منابع از ایعمده بخش

 این استخراج .(دارد قرار سنگ از ضخيم الیه یك زیر باز و شده مدفون نمك از ضخيم الیه یك زیر كه

 شودمی موجب ذخایر ینا از برداریبهره برای الزم فنی هایمهارت .است برانگيزچالش العادهفوق نفت

  .شود تبدیل پتروبراس یعنی برزیل، نفت دولتی پيكرغول شركت برای طبيعی شریك یك به آنگوال كه

 نيشكر آنگوال .شود منجر كشور دو بيشتر نزدیكی به است ممكن برزیل و آنگوال بين انرژی مسئله

 شودمی اشباع اروپا اییارانه شكر با ایدوره صورتبه كه جهانی بازار یك در آن فروش كه كندمی توليد

 در اكنون و است آورده دستهب اتانول سوخت نيشكر تقطير از 1970 دهه از برزیل .است سازمشكل

 هزینه درحال اودربرچت آنگوال، دولتی گاز شركت و برزیل توسعه بانك بين یمشترك گذاریسرمایه

 برای كه آنگوالست قند بر مبتنی اتانول توليد كارخانه نخستين ساخت برای دالر ميليارد چهارمیك

 كارفرمای ترینبزرگ كارمند، هزار 14 از بيش با اودربرچت .است شده ریزیبرنامه 2013 سال در تكميل

  .آنگوالست در خصوصی بخش

                                                 

1. Machipanda 

2. Vale 

3. Pre-salt 

www.ipwna.ir
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 برزيل الملليبين بزرگ يهابنگاه .9

 یهابخش ازجمله كشور یراهبرد یهاحوزه بر دولت انحصار و كنترل هدف با لیبرز یدولت یهابنگاه

 صادرات د،يتول شیافزا ،یسازیصنعت ایبر یعموم خدمات ارائه و معدن و یعيطب منابع ،یانرژ ،ییربنایز

 كشور نیا رهبران انهیگرایمل تفكرات و یاسيس یدئولوژیا تحت ل،یبرز یالمللنيب حضور و شتريب

 رشد به دولت یسازمان و یمال تیحما و شدند متولد بزرگ زیسا در هاشركت لذا .شد جادیا و یزیرهیپا

  .است كرده كمك یجهان یباال یهارتبه كسب و آنها ترعیسر

 

 برزيلي چندمليتي هايشركت مراكز جغرافيايي پراكندگي .2 شكل

 
  1 .برزیل ریزیبرنامه وزارت مأخذ:

 

 

 

 

                                                 

1. Perfil Das Empresas Estatais Federais • Ano-Base  2014 

www.ipwna.ir
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 برزيلي چندمليتي هايشركت استقرار محل هايايالت .19 نمودار

 .همان مأخذ:

 

 یهاالتیا در یلیبرز بزرگ یهاشركت تمركز نیشتريب شودیم مشاهده باال نمودار در كه طورهمان

  .هستند درصد 10 سول دو گراند ویر التیا و درصد 12 نایسانتاكاتار س،یجرا ناسيم ،درصد 56 سائوپائولو

 و یجنوب یكایآمر ،یشمال یكایآمر یلیبرز یهاشركت حضور منطقه نیتریاصل زیر، نمودار طبق

 ی،خارج مراودات در تنوع جادیا برای رياخ یهاسال در یدولت یهااستيس براساس البته .اروپاست

  .دارند حضور زين كمتر، صورتبه هرچند انه،يخاورم و قایآفر ا،يآس مناطق در یلیبرز یهاشركت

 

 جهان در برزيلي چندمليتي هايشركت پراكندگي .20 نمودار

 
  .همان مأخذ:

 

 

www.ipwna.ir
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 دالر( )ميليارد (2015) ليبرز بزرگ شركت پنج يجهان رتبه .4 جدول

 ييدارا سود درآمد شركت نام
 رتبه

(2014) 
 تيفعال حوزه

 پتروبراس شركت
Petrobras 

 یانرژ 28 69/298 -37/7 66/143

 JBS 18/51 شركت
864 

 (دالر ونيليم)
88/30 251 

 و یدنينوش ،ییغذا مواد

 گاريس

 واله شركت

Vale 
54/37 

657 

 (دالر ونيليم)
 یانرژ 218 49/116

 یمال ITAÚ 93/76 16/9 21/424 138 تائویا بانك

 لیبرز بانك

Banco do Brasil 
 یمال 125 01/481 03/5 18/71

Source: https://www. fortune. com 

 

 معدن ،یانرژ یهاحوزه در یجهان وجهه و اعتبار از كه هاشركت نیا از یتعداد یبررس به ذیل در

  .است شده پرداخته ،هستند فعال خدمات و

 

 2 پتروبراس ليبرز نفت شركت و 1(CNP) -(1938) نفت يمل يشورا .1-9

 یناكاف ،یمل تيامن :ازجمله مختلف دالیلهب است، بوده آن اوج 1950 دهه در كه نفت بر یدولت انحصار

 گرفتن ارياخت در ضرورت ،وسعت نیا با یگذارهیسرما در تعامل یبرا یخصوص بخش یمال منابع بودن

 دنبال و یريگيپ چپ و راست یهادولت توسط تیجد با آن به داخلی توليد نيازمندی و عیتوز و پخش

 در یاكنندهنييتع نقش كه انهیگرایمل یدئولوژیا ادشده،ی لیدال كنار در نيهمچن .است شده

 یاجرا و لیبرز نفت صنعت نكرد یانحصار در رگذاريتأث عوامل از زين داشته یاسيس یهایريگميتصم

 در گاز و نفت بخش لذا، .است رفته شماربه یمل یاقتصاد توسعه ادامه و حفظ یبرا یاساس طیشرا از آن

 بر روزروزبه و داشته كشور یاقتصاد اندازچشم در را یاژهیو و متفاوت یویسنار رياخ یهادهه در ل،یبرز

 و ساحلی مناطق در ژهیوبه ینفت یهاحوزه كشف .است شده افزوده لیبرز اقتصاد در آن وزنه و تياهم

 شتريب یهافرصت جادیا و فرآورده نیا ديتول روزافزون شیافزا اندازچشم كشور، یشرق جنوب یانوسياق

 كی به آن شدنلیتبد نيهمچن و عیتوز و استخراج اكتشاف، حوزه در لیبرز ینفت یهاشركت یبرا

  .است كرده شتريب را نفت صادركننده و ینفت كشور

 فیتعر یتيحاكم و یمل موارد ازجمله زين یاساس قانون در است یراهبرد حوزه كی كه امر نیا

 و ارگان كه «نفت یمل یشورا» عنوان با دولت به وابسته ینفت نهاد نينخست راستا، نیا در .است شده

 حوزه در مقررات ميتنظ و یسياستگذار تيمسئول كه شد ليتشك 1950 دهه در است یدولت یشركت

                                                 

1. National Petroleum Council (Brazil) 

2. Brazilian Petroleum Corporation — Petrobras. 

www.ipwna.ir
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 صدور ق،يتحق امر بر یدولت نظارت فهيوظ نيهمچن نفت یمل شورای .شد دارعهده را استخراج و نفت

 تمامی قانون براساس و داشت را نفت تجارت و عیتوز حمل، صادرات، واردات، یهاتيفعال كنترل مجوز،

  .شد اعالم یمل كشور در ینفت یهاحوزه

 یهاپروژه یاجرا و یفناور حوزه در نفت یمل یشورا نیگزیجا 1پتروبراس شركت 1953 سال در

 در عیتوز و ینفت مشتقات یهابخش بر نظارت منحصراً نفت یمل یشورا نقش خ،یتار نیا از .شد ینفت

  .است شده كشور سطح

 .شد سيتأس نفت بخش در یدولت تيفعال انجام ایرب 1953 سال در لیبرز گاز و نفت شركت پتروبراس،

 بعد یهاسال در و شد واگذار پتروبراس به لیبرز در گاز و نفت ديتول و اكتشاف انحصار شركت نیا سيتأس با

 زين پخش و عیتوز آن متعاقب و ینفت مشتقات و یميپتروش ديتول سپس و شیپاال بخش در شركت نیا

 فهيوظ نیتریاصل و خارج شركت نیا انحصار از یميپتروش یهاتيفعال ،1997 سال در .كرد شروع را شتيفعال

 ازيامت یاعطا و یواگذار قیطر از هاتيفعال نیا یاجرا امكان جادیا و كشور ینفت یهاحوزه انحصار حفظ آن

 توسعه با امروزه پتروبراس .آمد فراهم یتيچندمل و یداخل یخصوص یهاشركت ریسا به فعاليت اجازه و شد

 در ینفت یهاوردهآفر كنندهعیتوز و دكنندهيتول نیتربزرگ به است توانسته تنهانه خود، هیسرما و هاتيفعال

 .دارد قرار جهان بزرگ ینفت شركت 30 زمره در اكنونهم بلكه شود، لیتبد یجنوب یكایآمر

 ،خام نفت پخش ،عیتوز ،شیپاال ،استخراج ،قيعم یهاآب در اكتشاف یهانهيزم در پتروبراس شركت

  .كندیم تيفعال یميپتروش محصوالت و ینفت یهاوردهآفر ،ییايميش مواد ديتول نيهمچن و یعيطب گاز

 لیبرز دولت .شد آیرس بيونوس و مادرید ،وركیوين بورس بازار وارد شركت این ،2000 سال در

 جهان، ینفت بزرگ یهاشركت كنار در و یالمللنيب صحنه در و رددا ینفت شركت نیا به یخاص توجه

  .است كرده پيدا قيعم یهاآب در اكتشاف در ژهیوبه یخاص اعتبار ی،لیبرز شركت كی عنوانبه پتروبراس

 

 (2014) پتروبراس شركت يگذارهيسرما .5 جدول

 درصد ونيليم به ارزش هاتيفعال

 66 56898 ديتول و اكتشاف

 21 18264 پخش

 7 6002 یانرژ و گاز

 4 3593 یالمللنيب

 1 1053 عیتوز

 - 281 یاهيگ سوخت

 1 1049 هاشركت

 100 87140 كل

  .پتروبراس ساليانه گزارش مأخذ:

                                                 

1. Petrobras 

www.ipwna.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 داده اختصاص خود به را برزیل صادرات از توجهی قابل سهم نفتی مشتقات و نفت بخش امروزه،

 برزیل صادرات مجموع در را سوم مقام ،ونقلحمل لوسای و اازسوی بعد حوزه این ،2017 سال در .است

 هایحوزه كشف با .است لیبرز نفت شركت در یگذارهیسرما امر در زين دولت توجه نیشتريب .است داشته

 جنوبی آمریكای در و یافته توجهی قابل افزایش برزیل نفت توليد ميزان برزیل، سواحل در جدید نفتی

 كنندهتوليد كشور هفدهمين رتبه جهانی سطح در و ایمنطقه نفت كنندهتوليد دومين ونزوئال از بعد

  .است داده اختصاص خود به را نفت

 

 (2022-2018) برزيل گاز و نفت توليد افزايش .21 نمودار

 پتروبراس شركت مأخذ:

 

 معادل ميليون 88/2 به را كشور داخل در خود نفت توليد 2022 سال دارد قصد پتروبراس شركت

 4/3 به كشور داخل در شركت این گاز و نفت توليد مجموع ترتيب این به .برساند روز در نفت بشكه

 .است روز در بشكه ميليون 2/1 برزیل نفت توليد حاضر درحال .رسدمی روز در نفت بشكه معادل ميليون

 5/74 یگذارسرمایه است، شده ارائه 2022-2018 هایسال برای كه شركت این تجاری برنامه در

 در نيز درصد 18 و اكتشاف حوزه در درصد 81 كه است شده بينیپيش یگذارسرمایه دالر ميليارد

 سال تا دارد قصد لیبرز دولت1 .شد خواهد گرفته كاربه هاحوزه دیگر در نيز درصد 1 و پاالیش بخش

  .كند یگذارهیسرما اكتشاف، ژهیوبه ینفت مختلف یهاحوزه در را ریال ارديليم 509 رقم 2018

                                                 

1. http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/ 
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 (1941) آهنذوب عيصنا يمل يكمپان .9-2

 یكایآمر سطح در و لیبرز در فوالد شركت نیتربزرگ 1(CSN) لیبرز آهنذوب و فوالد یمل شركت

 شركت نیا .شودیم محسوب جهان سطح در حوزه نیا در فعال بزرگ یهاشركت از یكی و است نيالت

 از شيب و خام فوالد تن ونيليم 6 آن كارخانه نیتریاصل امروزه و رددا قرار رويودوژانیر التیا جنوب در

  .است جهان در فوالد گاندكننديتول نیتربزرگجزء  كه كندیم ديتول سال در آهن ورق تن ونيليم 5

 یهادولت نيب كه یتوافق براساس وارگاس، ويژتول دولت در 1940 سال در یدولت بزرگ شركت نیا

 طول در نيمتفق مانانيپهم به محصوالت ارائه منظوربه فوالد ديتول شركت كی ساخت یبرا كایآمر و لیبرز

ابتدای  در كه ییآنجا از .است كرده كمك لیبرز توسعه به صلح زمان در و شد سيتأس دوم یجهان جنگ

 یفوالد یهاورق و آهنراه یهالیر مانند نيسنگ محصوالت از یبرخوردار یبرا لیبرز یهارساختیز سيتأس

  .است بوده خام فوالد و گندله بر متمركز یمل یصنعت بنگاه نیا ديتول عمده نبود، برخوردار یكشت بدنه یبرا

 از لیبرز انينظام ،یمل دفاع اهداف و ینظام عیصنا یبرا هياول خام مواد تأمين در استقالل هدف با

 یبررس یبرا (كایآمر) كشور از خارج با ارتباط نياول و ندكرد تیحما یمل صنعت نیا یاندازراه و ليتشك

 یفوالد ورق ساخت 1948 سال از .شد انجام انينظام ازسوی لیبرز فوالد و آهنذوب یاندازراه یچگونگ

 نیا 1993 سال در .رساند آهن و فوالد نهيزم در ییخودكفا به را لیبرز كه شد آغاز شركت نیا در

 دیآیم حساببه فوالد عیصنا شركت نیتربزرگ عنوانبه لیبرز در همچنان و شد یسازیخصوص شركت

  .است كشور فوالد یداخل ديتول درصد 18 یپاسخگو و

 

 برزيل فوالد شركت توليدات فروش حجم .22 نمودار

 
 .IABr، برزیل فوالد همؤسس :مأخذ

                                                 

1. Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
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 و یبندبسته ،یخودروساز عیصنا ازجمله یداخل یديتول یهاشركت را شركت نیا محصوالت

  .دكننیم استفاده یساختمان

 

 )درصد( خام فوالد توليد در جهاني بازيگران سهم .23 نمودار

 
 :دهدیم نشان را لیبرز فوالد صنعت در یگذارهیسرما زانيم ریز نمودار

 

 دالر( )ميليون برزيل فوالد صنعت در گذاريسرمايه .24 نمودار

 
 : همان.مأخذ

 

 آن تن ونيليم 5 از شيب زانيم نیا از كه بوده تن ونيليم 9/33 لیبرز در خام فوالد ساليانه ديتول

 لیبرز در فعال یتيچندمل یهاشركت كنار در ديتول فرآیند نیا در فوالد یمل شركت سهم .شودیم صادر

  .است سال در تن ونيليم 5

www.ipwna.ir
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 )هزارتن( برزيل خام فوالد توليد .25 نمودار

 
Source: IABr. 

 

 است تن ونيليم 989/12 (یتيچندمل و یمل یهاشركت) لیبرز مقصد از فوالد صادرات مجموع در

  .است یداخل شركت ديتول سهم آن تن ونيليم 5 از شيب كه

 

 تن( )هزار برزيل فوالد صادرات .26 نمودار

 

Source: Ibid. 

 

 6/5 یداخل فوالد عیصنا شركت توسط یداخل داتيتول سهم لیبرز فوالد صادرات كل زانيم از

  .است بوده سال در تن ونيليم

 صنعت یدهشكل در لیبرز دولت كه شودیم مشخص فوق، شدهارائه آمار و اطالعات به تیعنا با

 در صنعت نیا گسترش و توسعه در نانه،يدورب و درست ینگاه با آن، توسعه و كشور داخل در فوالد

 هر به است توانستهیم زمان هر در كه مهم عیصنا ژهیوبه یداخل یازهاين به ییپاسخگو یازسوی و كشور

 تأمين تیمحدود در یخارج قدرتمند یكشورها ازسوی یواه یابهانه با ای و میتحر دستخوش بهانه

 .كند عمل موفق رد،يبگ قرار یداخل یازهاين

www.ipwna.ir
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 1(1943) دوسه وير واله يمعدن يكمپان .3-9

 كی و یداریخر را لیبرز در سیجرا ناسيم التیا آهنسنگ ریذخا كل هایسيانگل ،1909 سال در

 رايتابیا هيناح در را لیبرز یمعدن منابع و آهنسنگ استخراج یبرا را یسيانگل هیسرما با یمعدن شركت

 سنگ آمد، عملبه سيانگل و كایآمر با لیبرز دولت نيب كه یتوافق در 1942 سال در 2 .كردند سيتأس

 صرفاً را خود یديتول آهنسنگ تا شد متعهد لیبرز و جادیا دوسه واله یدولت یمعدن شركت جادیا یبنا

  .دهد قرار دوم یجهان جنگ در ينمتفق یكشورها ارياخت در

 یدرصد 80 صادرات فهيوظ كه شد سيتأس واله یدولت یمعدن شركت ،1942 ژوئن در ب،يترتنیبد

 ارياخت در را شركت نیا كنترل كامل طوربه لیبرز دولت 1952 سال در .شد دارعهده را لیبرز آهنسنگ

 5/1 سال آن در .گرفت قرار یمعدن مواد صادرات پروسه در یدولت شركت نیا عمالً 1958 سال از و خود

 در .ديرس سال در تن ونيليم 6 از شيب به 1970 دهه در رقم نیا كه شد صادر یمعدن مواد تن ونيليم

 بازار از آن سهم و لیتبد كشور در یمعدن مواد صادركننده نیتربزرگ به واله یمعدن یكمپان 1980 دهه

 .ديرس سال در دالر ونيليم 717 عبارتیبه و درصد16 به مواد نیا

 نیا دوم مقام در را لیبرز كه شودیم زده نيتخم تن ارديليم 29 ل،یبرز آهنسنگ ریذخا زانيم

 هب زين كشور مختلف مناطق در لیبرز آهنسنگ خلوص درصد .دهدیم قرار جهان در یمعدن ماده

  .است یمعدن 3یهاتيهمات در رصد 60 تا 50 نيب درصد نیا و افزوده جهان سطح در آن تيمرغوب

 فروخته فوالد یمل شركت یرهبر به یوميكنسرس به و شد یخصوص واله یكمپان 1997 سال در

  .كرد یداریخر دالر ارديليم 338/3 ارزش به را فدرال دولت یعاد سهام درصد 73/41 كه شد

 در شركت نیا گندله ديتول و تن ونيليم 962/373 رقم به شركت نیا آهنسنگ ديتول 2016 سال در

  .است بوده تن ونيليم 62/12 رقم 2016 سال آخر ماه چهار

 

 تن( ميليون)  برزيل آهن سنگ صادرات .27 نمودار

 
                                                 

1. Companhia de mineração Vale do Rio Doce 

2. Itabira Iron Ore Company Limited 

3. Hematite 
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 ليبرز )كشاورزي( سبز معجزه در يدولت يهابنگاه نقش و يكشاورز حوزه تحول .10

 به ندهیآ دهه در شودیم ینيبشيپ حتی و است جهان در یكشاورز یهاغول از یكی امروزه لیبرز

 شد خواهد جهان ییغذا مواد یلويس نیتربزرگ و شدهلیتبد جهان در ییغذا تأمين منبع نیتربزرگ

 یكشاورز یهاتيفعال .(Rodrigues,2006) (است لیبرز در جهان یكشاورز یهانيزم درصد 22)

 منابع از درصد 13) نیريش آب مساعد، ییهوا و آب طیشرا و است مطمئن و پررونق سودآور، ل،یبرز در

 لیبرز در كشتقابل نيزم هكتار ونيليم 388 از) كشتقابل یهانيزم ،(است لیبرز در جهان نیريش آب

 در .شودمی افزوده لیبرز در یكشاورز داتيتول قدرت بر (شودیم یبرداربهره هكتار ونيليم 90

 شودیم ادی لیبرز اقتصاد ويلوكوموت عنوانبه حوزه نیا در یهاتيفعال از یكشاورز وزارت یهاگزارش

  .است یكشاورز داتيتول و صادرات با مرتبط آن ریال كی كشور درآمد ریال سه هر از كه

 در مساعد یمياقل طیشرا و مستمر یخیتار ريس كی آنكه رغمبه یكشاورز حوزه در رشد نیا

 نقش و گرفته صورت رياخ دهه چند یط در كه گرددیبرم ییهانهيزم به ،است بوده مؤثر آن یريگشكل

  .است برجسته 1لیبرز یكشاورز قاتيتحق و مطالعات یدولت شركت مانند یدولت یهابنگاه

 یكشاورز ل،یبرز در یاقتصاد رشد و ثبات یبرا یدولت اقدامات و یصنعت یهابرنامه یاجراپس از 

 مجموعه كی جادیا و ديتول رهيزنج در ایپو یصنعت از بخش كی به و دش یاديبن راتييتغ و تحوالت دستخوش

 محصوالت گسترده ديتول یبرا طیشرا ،یفناور و مدرن یابزارها از استفاده با .شد لیتبد یصنعت یكشاورز

 شدت با و 1930 سال از خالصه، طوربه .فراهم آمد حوزه نیا در هياول مواد و ییغذا مواد یفرآور ،یكشاورز

 كارشناس كی به جیتدربه یلیبرز كشاورز و ییروستا فرد ميالدی، 1980 دهه اواخر تا 1960 سال از شتريب

 عیتوز و یفرآور ،یانباردار فهيوظ و شد لیتبد (یپروردام حوزه در) یپرورش و (كشت نهيزم در) یاتيعمل

 مزرعه از خارج در یالمللنيب و یمل یخدمات و یديتول یهاسازمان به ه،ياول مواد و بذر هيته زين و محصوالت

 یهااستيس .(Vilarinho, 2016) كرد فراهم را یصنعت یكشاورز بخش رونق امر نیا كه شد محول

 یهاكمك و یفناور ق،يتحق نهيزم در مدرن یابزارها از یريگبهره كنار در دولت یاهیسرما كمك و ییاجرا

 و شود یبازساز خرد یكشاورز و یكشاورز بزرگ یهاشركت قالب دو در یكشاورز بخش تا شد باعث یفن

 یبازارها به را خود داتيتول شتريب وسعت با ركشتیز یهانيزم از استفاده با یتجار بزرگ یهاشركت بخش

 یتركوچك یهایتوانمند و نيزم از كه یخانوادگ و خرد یهاقالب در یكشاورز بخش و كند عرضه یخارج

 و ديتول ،ینيشهرنش رشد كنندهنگران یهانهيزم از یكی .ندپرداخت یداخل هایازين تأمين به ،ندبود برخوردار

 مردم ییغذا مواد تأمين در یاساس نقش شهيهم خرد دكنندگانيتول یسنت طوربه .است ییغذا مواد عیتوز

 دكنندگانيتول از یادیز تعداد كشور، در یاقتصاد ساختار یبازساز و ینوساز فرآیند یاجرا با .اندداشته لیبرز

 متيق زين و درآمد فقدان دليلبه بودند، ییغذا مواد كنندهتأمين و دكنندهيتول یروز كه ییروستا كوچك

                                                 

1. Embrapa 
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 به روستاها از نفر ونيليم 30 تقریباً 1980 تا 1960 یهاسال نيب .شدند لیتبد كنندهمصرف به دات،يتول

 صنعت تجارت، ه،یسرما یكپارچگی قیطر از یخصوص تيمالك خیتار نیا از .(Martine, 1991) آمدند شهر

 از دفاع در عادالنه یاقدام عنوانبه را خود مدافعان یروز كه یارض اصالحات و دش ترمستحكم یكشاورز و

  .رفت یفراموش یواد به كمكم داشت، پاخرده كشاورزان

 

 ليبرز يسازيخصوص برنامه .11

 لزوم بر كه كردندیم یتداع یجهان اقتصاد در را یراتييتغ ستم،يب قرن اواخر در ییگراجهان یهادهیا

 .داشت تأكيد كشورها گرید یبازارها به یدسترس و مناسبات ليتسه یبرا یدارهیسرما ستميس در ییایپو

  .بود مقررات و نيقوان ای و یعموم خدمات ارائه شكل در رييتغ ازمندين زين كشورها یمال تيوضع

فرآیندی  یسازیخصوص انیجر اما شد، آغاز 1990 دهه از لیبرز در یسازیخصوص آنكه رغميعل

 در .آمدحساب میبهبرزیل  دولت یورشكستگ از یريجلوگ حلراه 1980 دهه در كه است پيشنهادی

 ستميس در یوانساالرید كاهش یمل برنامه جادیا با یسازیخصوص یاجرا یبرا حركت نياول 1979 سال

 بر یچندان آثار هابرنامه نیا .شد آغاز 1یدولت یهاشركت كنترل یبرا ژهیو رخانهيدب سيتأس و یدولت

 .كرد استفاده یدولت یهاشركت متمركز كنترل یبرا رخانهيدب نیا از دولت یول ،نداشتند یسازیخصوص

 یاقتصاد كالن یهااستيس یبرا یابزار را یدولت یهاشركت تا كرد كمك دولت به نهاد نیا قت،يحق در

 در 2یسازیخصوص ژهیو ونيسيكم جادیا با .كند یخارج هیسرما شتريب كسب و تورم كنترل جهت در

 عیسر یواگذار تيوضع از شركت 50 كه ندشد ییشناسا یلیبرز یدولت شركت 140 تعداد ،1981 سال

 مشكالت) یاقتصاد عملكرد دوره نیترفيضع توانیم را دوره نیا .بودند برخوردار یخصوص بخش به

 یهاسال نيب .نهاد نام لیبرز در سازییخصوص برنامه یاجرا یناكام و (یخصوص یهاشركت یمال یباال

 نیا اكثر .شد دولت دیعا دالر ونيليم 190 و شد یخصوص یدولت شركت 20 تعداد 1981-1984

 .داشت برعهده را آنها یسامانده عمالً یاقتصاد توسعه بانك و داشتند قرار یورشكستگ مرز در هاشركت

 موجب ها،سال آن در یاقتصاد ركود زين و یسازیخصوص یبرا یدولت یجد زهيانگ فقدان مهم عامل دو

  .نشود دنبال یجد طوربه یخصوص برنامه تا شد

 لين هدف با (1990-1992) 3ملو ید كولر فرناندو جمهوریریاست با لیبرز دولت ،1990 سال در

 4یسازیخصوص یمل برنامه یجد یاجرا كشور، در یدولت ساختار رييتغ و یستيبرالينئول اهداف به

 یبرا عمل در و نيسنگ اريبس زمان آن در یدولت بدنه .دكر آغاز را یدولت اصالحات از یبخش عنوانبه

 یورشكستگ سازنهيزم یدولت بحران وبود  روروبه یتیریمد و یساختار مشكل با یدولت یهابنگاه اداره

                                                 

1. Secretaria Especial para Controle de Empresas Esttais (SEST) 

2. Comissão Especial de Privatização 
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 یسازیخصوص و ییتمركززدا یتيوضع نيچن در .بود شده آنها یكارآمدنا و یدولت یهاشركت از یتعداد

 كالن اهداف .بود كه البته پيشنهاد هم شد زمان آن نامناسب طیشرا در دولت نجات یبرا حلراه نیمؤثر

 :شدمی ذیل موارد شامل برنامه نیا

 ی،خصوص بخش به یدولت نامتناسب یهاتيفعال انتقال اقتصاد، در یحكومت یراهبرد مواضع یسامانده 

 كاهش و چارچوب یسازنهيبه قیطر از ژهیوبه یدولت بخش در یاقتصاد ساختار دیتجد به كمك 

 ی،دولت خالص یهایبده

 شودیم واگذار یخصوص بخش به كه یتيفعال و هاشركت در یگذارهیسرما یبرا فرصت جادیا، 

 در یدولت حضور و تيفعال كه ییمحورها در شتريب تمركز یبرا یدولت یتیریمد بدنه به كمك 

 ،است یاساس ،یمل یهاتیاولو عنوانبه آنها،

 هارساختیز كردن زهيمدرن یبرا ژهیوبه ،یخصوص بخش در یاقتصاد ساختار دیتجد به كمك 

 در هاشركت استعداد و یتوانمند ميتحك و آنها یرقابت دامنه گسترش كشور، در یصنعت یهاپارك و

 ،هاآن به اعتبار یاعطا ازجمله یاقتصاد مختلف یهابخش

 برابر یهافرصت ایجاد و بهادار اوراق یتقاضا قیطر از هیسرما بازار ميتحك و تیتقو به كمك 

  .یسازیخصوص برنامه در مشاركت و حضور ایبر هاشركت برای یاهیسرما

 بزرگ یهاشركت سازیخصوص با و داد قرار یجهان راتييتغ ريمس در را خود زين لیبرز شكل نیبد

 نیبد تا دكن جدا یاقتصاد یهاتيفعال از ماًيمستق را دولت تا كرد یسع ،مختلف یهاحوزه در یدولت

 به یتحرك ،یاقتصاد مختلف یهاتيفعال كردن رمتمركزيغ و یسازیخصوص از استفاده با و بيترت

 دیتجد را یدولت بخش و كند ایجاد یدولت عمل یهاحوزه از یمجدد فیتعر و دهد یخارج یگذارهیسرما

 هیسرما ورود یبرا تیمحدود حذف در ژهیوبه یاساس قانون در یاصالحات راستا، نیا در .دنك ساختار

 یريگشكل و ینظارت ینهادها جادیا سازنهيزم اصالحات نیا .شد انجام یدولت انحصار در انعطاف و یخارج

 عیتوز ،یشهر خدمات یهاحوزه تا شد داده اجازه دولت به دیجد اصالحات با .شد یسازیخصوص قانون

 شیپاال و گاز و نفت مخابرات، ،یانرژ ديتول و یآب یهاروگاهين ،یمعدن منابع قاتيتحق ،یشهر گاز

 دولت وشود  واگذار یخصوص بخش به داشت، قرار دولت كامل انحصار در درگذشته كه ینفت یهافرآورده

  .ندك كنترل را یخصوص یهاشركت یهاتيفعال یبازرس و ینظارت هایسازمان قیطر از ناظر عنوانبه

 هایشهردار به وابسته و یالتیا فدرال، یدولت یهاشركت ،یسازیخصوص برنامه یاجرا یراستا در

 توليد از آن نقش دولت، كردن كوچك با ب،يترت نیبد و شدند گذاشته فروش به ییتمركززدا قالب در

 ازجمله ینظارت مقررات ميتنظ هایسازمان و مؤسسات و شد داده رييتغ كنندهميتنظ به خدمات و كاال
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 سازمان 3،یاهيگ یهاسوخت و گاز و نفت یمل سازمان 2،برق یانرژ یمل سازمان 1،مخابرات یمل سازمان

 7ینيزم ونقلحمل یمل سازمان 6،آب یمل سازمان 5،مكمل بهداشت یمل سازمان 4،یبهداشت نظارت یمل

  .شدند جادیا 8نمايس یمل سازمان و

 فروخته دالر ارديليم 8/87 ارزش به یدولت شركت 200 از شيب 2005 هیژانو تا 1991 اكتبر نيب

 یدولت بزرگ یهاشركت فروش حاصل دالر ارديليم 8/59 مقدار، نیا از .شد واگذار یخصوص بخش به و

 نخست مرحله در .بودند هایشهردار و هاالتیا به وابسته یدولت یهاشركت یمابق و فدرال

 یواگذار به 1996 سال از .گرفت قرار فروش ستيل در یديتول یهاشركت یواگذار ،یسازیخصوص

 زیرا ،بود ترمطلوب دولت یبرا یواگذار دوم بخش عایدات و جهينت .اقدام شد یخدمات یدولت هایشركت

  .شد اخذ یانرژ و مخابرات خدمات یواگذار قیطر از یسازیخصوص از حاصله درآمد درصد 70 تقریباً

 هاییشركت در خارجی سرمایه مشاركت برای حقوقی و قانونی محدودیت برزیل در كه آنجایی از

 برزیل در سازیخصوصی برنامه در خارجی مشاركت ندارد، وجود شوندمی واگذار خصوصی بخش به كه

 تعيين خود هایفعاليت برای بخشی هر كه است خاصی قوانين بارهدر استثنا .است بوده توجه قابل

 دالر ميليارد 9 شد برزیل وارد كه خارجی مستقيم سرمایه دالر ميليارد 30 از ،1999 سال در» .دكنمی

 مشاهده 6 جدول در كه طورهمان .است بوده سازیخصوصی برنامه در مشاركت با رابطه در مستقيماً

 درصد 9/43 ،1999 سال تا شد آغاز برزیل در سازیخصوصی روند عمالً كه 1991 سال از شود،می

 و خارجی انگذارسرمایه بندیرده در .است بوده خارجی انگذارسرمایه طریق از سازیخصوصی درآمد

 آمریكا متحده ایاالت تنها ( ... و آرژانتين هلند، ژاپن، آلمان، ازجملهبرزیل) سنتی انگذارسرمایه ميان در

 در مشاركت در را نخست مقام و داشت را فعالی حضور خارجی، یگذارسرمایه كل از درصد 4/15 با

 در را مشاركت بيشترین پرتغال و اسپانيا كشورهای آمریكا، از بعد .كرد ایفا برزیل سازیخصوصی برنامه

 خرید در پرتغال و مالی اتمؤسس سازیخصوصی در اسپانيا .اندهداشت برزیل سازیخصوصی برنامه

  .(Lacerda, 2000) «اندهداشت مشاركت تلفن و مخابراتی هایشركت
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 (1999- 1991) سازيخصوصي برنامه در خارجي گذارانسرمايه مشاركت .6 جدول
 درصد دالر( ميليون)رقم كشورها

 آمریكا

 اسپانيا

 پرتغال

 ایتاليا

 شيلی

 بلژیك

 انگليس

 كانادا

 سوئد

 فرانسه

 هلند

 جنوبی كره

 ژاپن

 آرژانتين

 آلمان

11066 

8089 

4882 

1362 

1006 

880 

715 

692 

599 

580 

415 

265 

264 

159 

75 

4/15 

3/11 

8/6 

9/1 

4/1 

2/1 

1 

1 

8/0 

8/0 

6/0 

4/0 

4/0 

2/0 

1/0 

 7/0 506 كشورها دیگر

 9/43 31556 خارجی مشاركت

 100 71890 كــل
Source: Sobeet-sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e 

Globalização Econômica. 

 

 يريگجهينت و بنديجمع

 و هاشركت قیطر از و دولت توسط اقتصاد یفرمانده گرفتن دستبه ونیمد برزیل شدنصنعتی مسير

 از تیحما و یداخل بازار توسعه با یاقتصاد رشد یهااستيس .بود یزیربرنامه وزارت و یدولت یهابانك

 نيتضم یبرا .شد اجرا و طراحی یفناور و یاقتصاد یهارساختیز ن،يسنگ عیصنا در یدولت گذاریهیسرما

 ییهاارانهی اعمال با را صادرات ،یداخل بازار از تیحما ضمن دولت صنعت، بخش یبازده حفظ و روند نیا

 و فوالد و ارتباطات نفت، ،یانرژ یهاحوزه در یدولت یهاشركت تحوالت نیا یقو یبازو دو .كرد تیتقو

 در دیگر عوامل ميان در برزیل اقتصاد ظهور عوامل مهمترین از یكی .بود دولت كنترل تحت یمال ستميس

 هایسازوكار وسيلهبه اغلب كه است مالی تأمين مدتبلند و مدتميان تخصيص و انسجام ،بيستم قرن اواخر

 حمایت دولت بودجه از خارج مالی تأمين و ایتوسعه هایسياست با تطبيق و همسازی برای مركزی بانك

 سيستم كل اوقات گاهی و ایتوسعه بانك ی،گذارسرمایه مالی تأمين برای دولت اصلی ابزار درواقع .شدمی

 دهیوام شرایط .بود نظر مد صنایع به بلندمدت اعتبار هدایت برای ای،توسعه بانك جانشين عنوانبه بانكی

 بانكداری پشت عمومیِ مالی تأمين و (بازار هاینرخ از كمتر ینرخ با) اییارانه هميشه تقریباً ایتوسعه بانك

  .است هبود غيرمالياتی درآمدهای محل از و بودجه از خارج اغلب ،ایتوسعه
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 یواكنش درواقع آمده عملبه اقدامات ،1950 سال تا ،لیبرز یاقتصاد توسعه و رشد تحول ريس طبق

 با 1980 تا 1930 یهاسال نيب برزیل رشد و ییشكوفا بزرگ دوران .بود 19291 سال اقتصادی بحران به

 ی،خارج یهاشركت زين و یدولت توليدی یهابنگاه نقش انيم نیا در .است بوده واردات ینیگزیجا یالگو

 یريكارگبه .است بوده یصنعت یهارساختیز و اقتصاد كردن زهيمدرن و یفناور ورود سازنهيزم و مؤثر

 در را یاقتصاد ساختار (واردات یجابه داخل در كاال ديتول) واردات ینیگزیجا یاستراتژ مؤثر و درست

 یهاهیاتحاد و كارگر طبقه جادیا بندرها، توسعه شهرها، گسترش به مروربه و داد قرار یباثبات تيوضع

 ساختار ليتكم و متنوع یصنعت یهاپارك جادیا سازنهيزم الگو نیا .دش منجر یاسيس احزاب و یكارگر

 كار دستور در لیبرز توسعه یبرا اندازچشم دو و شد 2دوم یصنعت انقالب یهامدل یريكارگبه با یصنعت

 ییتوانا یريكارگبه و یدولت بخش گسترده یگذارهیسرما و یزیربرنامه تياهم :از بود عبارت كه گرفت قرار

 یخارج هیسرما تیمحور بر دولت یزیربرنامه بر تأكيد و یصنعت توسعه فرآیند در یخارج و یخصوص بخش

 جایگزینی یاستراتژ به آوردن یرو ن،یا وجود با .بود آن در یاساس تحرك جادیا و صنعت یارتقا ایرب

 هيتك با كه باشد بلندمدت در لیبرز یبرا یواقع توسعه كی كنندهنيتضم توانستینم كاال مونتاژ و واردات

 یرو به و كرد رييتغ یاستراتژ نیا جهيدرنت .ابدی دست توسعه یواقع اهداف به آن، تداوم و یاستراتژ نیا بر

  .دشمنجر  صادرات توسعه یاستراتژ عنوان با دیجد یاستراتژ به آوردن

 یامحركه و مشوق و اقتصاد در یوربهره یارتقا در یمهم اريبس عامل الًعموم صنعت عیسر رشد

 صنعت ساختار به یصنعت یهاپارك رشد ،یاقتصاد ییشكوفا یهاسال در .است بوده هابخش گرید یبرا

 عیصنا یبرا الزم هياول مواد به خام هياول مواد لیتبد و كشور در یلیتبد عیصنا یبرا یعامل لیبرز در

 نوبهبه و یاقتصاد رشد تاًینها و زاتيتجه ،آالتنيماش ديتول ،یمعدن مواد و یانرژ و نفت حوزه در ازجمله

 موفق یدولت بزرگ یهاشركت قیطر از لیبرز یفناور حوزه در .است كرده كمك شتر،يب صادرات خود

 توجه قابل افتهیتوسعه یكشورها با سهیمقا در خود زمان در كه شد یعلم و یفناور یهاپارك جادیا به

 مدرن و بزرگ یصنعت یهابلوك یتمام ،1970سال در تا شد باعث اقدامات نیا یتمام جهينت .اندبوده

رای ب .شود مستقر لیبرز در ع،یصنا كردن زهيمدرن یبرا یديكل و هیپا یهایفناور ،یورزداده ازجمله

 از دولت و بود یجنوب كره از تربزرگ برابر سه 1989 سال در لیبرز یوترهايكامپ كرويم پارك مثال

 قیطر از كيانفورمات حوزه در یفناور یهایتوانمند كيالكترون یوربهره یهماهنگ ونيسيكم قیطر

 و ديتول نهيزم در یمل شركت صد از شيب ،1970 سال در عمالً و برد باال را الزم یهامشوق و تیحما

                                                 

د، باعث شد تا در سال شهش صادرات این کشور به اروپا تحوالت اقتصادی در آمریکا بعد از جنگ جهانی اول که موجب کا. 1

توجهی در صادرات قهوه ترین صادرکنندگان قهوه به آمریکا بود تحت تأثیر قرارگرفته و کاهش قابلبرزیل که یکی از بزرگ 1929
ه وجود آید. در آن زمان دولت برزیل برای جلوگیری از کاهش ارزش قهوه مقادیر زیادی قهوه از کشاورزان داخلی برزیل به آمریکا ب

و سوزاند. با این شیوه عرضه این محصول کاهش و موجب حفظ قیمت آن در بازار شد. این بحران برای اقتصاد کرد خریداری 
 های صنعتی سوق داد. گذاری در دیگر شاخههکاران را به سمت سرمایزیرا قهوه ،برزیل مثبت بود

ای از انقالب صنعتی است که از نیمه دوم سده شود، مرحلهانقالب صنعتی دوم که همچنین با نام انقالب فناوری نیز شناخته می .2

مقیاس انبوه، کاربرد شود. انقالب صنعتی دوم با توسعه خط آهن، تولید آهن و فوالد در نوزدهم تا جنگ جهانی اول را شامل می
د. این انقالب صنعتی با شوای، افزایش شدید استفاده از نیروی بخار و ارتباطات مشخص میآالت در تولید کارخانهگسترده ماشین

 .اه بودمتحده امریکا و همچنین در فرانسه، بلژیک، هلند و ژاپن همرتوسعه صنعتی سریع در ابتدا در امپراتوری بریتانیا، آلمان و ایاالت
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 دولت كالن یهااستيس توانستند یدولت یهاشركت اگرچه .داشت وجود یسینوبرنامه و زاتيتجه ساخت

 ،یانرژ یراهبرد یهابخش در ژهیوبه یاتوسعه یهارساختیز جادیا و یعيطب منابع كنترل و حفظ در

 چهار ،یاتوسعه كليس از گذشت با اما بگذارند، اجرا مرحله به و تيتثب را یمال خدمات و عیصنا معدن،

 یسازیخصوص مدل سمت به را یاسيس مقامات و جادیا یاتوسعه مدل در یادهیعد مشكالت بعد دهه

  .داد سوق كامل یورشكستگ از دولت نجات یبرا یدولت یهاشركت

 رقابت، یبرا طیشرا جادیا ی،مال تیحما ،ديتول در مشاركت هایحوزه در یدولت یبانيپشت و تیحما

انجام  یفرامل یبازارها در داتيتول عرضه و صادرات یبرا مشاركت و كمك تاًینها و یینها محصول عرضه

 به آن شدنلیتبد و یسنت ساختار كردن زهيمدرن و یكشاورز بخش یارتقا سازنهيزم صنعت، رشد .شد

 لیبرز یكشاورز داتيتول و شد كشور یاقتصاد قدرت و یجهان اقتصاد در لیبرز یقو حضور از یاجلوه

  .شد عرضه جهان سطح در ییباال اريبس حجم در تنوع، از یبرخوردار ضمن كالن سطح در
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