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دیلما روس��ف ،رئیسجمهور برزیل شد تا نام او به عنوان نخستین رئیسجمهور زن
در تاریخ این کش��ور ثبت شود .پیروزی او در انتخابات البته قابل پیشبینی بود ،اما
نه آنگونه که در مرحله نخست انتخابات بتواند رقیب خود را شکست دهد .پیروزی
و البته محبوبیت او مرهون حمایتها و محبوبیت رئیسجمهور کنونی برزیل است؛
لوئیز ایناسیو لوال داسیلوا .زمانی خانم روسف وزیر اقتصاد دولت لوال داسیلوا بود و پیش
از انتخاباش به عنوان رئیسجمهور ،منشی یا همان رئیس دفتر رئیسجمهوری را
تجربه کرد ،هر چند خانم رئیسجمهور که از ژانویه  2011کار خود را شروع خواهد
کرد ،هیچگاه مس��ئولیت انتخابی نداشته و همه س��وابق مدیریتیاش انتصابی بوده
است .رئیسجمهور  62و منتخب مردم برزیل میگوید عهدهدار بزرگترین مأموریت
عمرش ش��ده اس��ت ،اما مهم این اس��ت که آیا او چهار سال دیگر هم محبوب باقی
خواهند ماند .او میداند که راز بقایش در پس��ت رئیسجمهوری و محبوب ماندنش
به تحقق وعدههایش بس��تگی دارد ،وگرنه هواداران سرخورده ژوزه سرا ،رقیب خانم
روسف انتقادها را شدت خواهند بخشید .نباید فراموش کرد که بیشتر مردم برزیل به
خاطر لوال داسیلوا به خانم روسف رأی دادند و کمتر کسی به ریز برنامههای او توجه
نشان داد .خانم رئیسجمهور ،در نطق پیروزیخود گفت ،اولین اولویت من ،خارج
کردن ۲۰میلیون برزیلی از چنگال فقر خواهد بود و من بر قول بنیادین خود ،یعنی
ریشهکنی فقر تصریح میکنم .او تأکید میکند :تا هنگامی که برزیلیها گرسنهاند،
نباید از پا بنشینیم .برخی تحلیلگران بر این باورند که رئیسجمهور منتخب برزیل
سیاستهای چپگرایانه رئیسجمهور کنونی را ادامه دهد .البته لوال ،رئیسجمهور
فعلی برزیل ،گفته است که در دولت آینده دخالتی نخواهد کرد و خانم روسف باید
دولتی تشکیل دهد که برگرفته از تصویر و عقاید خودش باشد .من تنها امیدوارم او
به بیش از آنچه من دس��ت یافتهام ،دست یابد .اما خانم رئیسجمهور هم در لحنی
خاص به نش��ان احترام به رئیسجمهور فعلی اعالم کرد« :من (برای گرفتن کمک)
گاهوبیگاه بر در او خواهم کوبید؛ دری که میدانم همیشه به روی من گشوده خواهد
ش��د ،مسلما جانشینی لوال کاری مش��کل و چالشبرانگیز خواهد بود،با وجود این،
میدانم چگونه میراث او را پاس بدارم .میدانم چگونه از دستاوردهای او حفاظت کنم
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و آنها را بهبود ببخشم» .دیلما روسف به دلیل مبارزه علیه حکومت نظامی برزیل در
سالهای  ۱۹۷۰تا  ۱۹۷۲به عنوان یک شورشی مارکسیست زندانی و شکنجه شد،
اما با رهایی از زندان راه دانش را در پیش گرفت تا اقتصاددان شد و راه ترقی خود را
تا مدارج باال در دولتهای محلی و فدرال طی کرد .او در سالهای  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۵
به عنوان وزیر انرژی به کابینه لوال پیوست و بعدها رئیس دفتر او شد.
فقر گسترده؛ دردسر بزرگ
برزیل هماکنون عضو گروه  20است و از اقتصادهای نوظهور دنیا محسوب میشود،
اما دردس��ر بزرگ پیش روی رئیسجمهور این اس��ت که تع��داد زیادی از جمعيت
نزديك به  190ميلیون نفري برزيل در فقر كامل به سر میبرند و گرسنهاند و با وجود
رشد اقتصادي و ثبات نسبي هنوز فقر بیداد میکند .سایت الف در تحلیلی مینویسد:
لوال داسيلوا پس از انتخابات سال  ،2003طرحي بلندپروازانه براي پايان گرسنگي در
ميان فقرا در برزيل تدوين كرد که بر اساس آن عالوه بر مقابله با گرسنگي ،اقدامات
ج��دي براي بهبود اوضاع امور آموزش ،بهداش��ت عمومي و بنيان خانواده در برزيل
انجام شد تا اینکه از سال  2003شمار فقرا در برزيل -آنهايي كه با كمتر از يك دالر
درآم��د در روز زندگي ميكردند -از  15/4ميليون نفر (21درصد) به  11/3ميليون
نفر در سال  2008كاهش يافت .لوال داسيلوا اميدوار است تا سال  2010هر خانواده
برزيلي توانايي تأمين  3وعده غذا در روز را داشته باشد.
البته كارشناس��ان عوامل متعددي را در موفقيت برزيل در كاهش فقر و بيعدالتي
س��هيم ميدانند كه از آن جمله ميتوان به اصالحات اقتصادي بنيادين در دهه 90
تحت رهبري فرناندو هنريك كاردوس��و ،رئيسجمهور سابق برزيل ،رشد اقتصادي
برزيل در سالهاي اخير و سياستهاي جامع و هماهنگ براي توسعه امور اجتماعي
اش��اره كرد .كارشناسان بر اين باورند كه برنامههاي امور توسعه اجتماعي در برزيل
با س��اختاري منسجم و اهدافي تعيينشده ،مديريتي خوب و حمايت قاطعانه دولت
و مؤسس��ات غيردولتي به ثمر نشسته اس��ت .رهبري لوال داسيلوا در اين مسير نيز
سرنوشتساز و حياتي بوده است .برزيل نشان داده كه با اتخاذ سياستهاي مدبرانه

و منس��جم و نگرش متعادل به امور رشد و توس��عه ميتوان چالشهاي اجتماعي-
اقتصادي را در كش��ورهاي در حال توس��عه حلوفصل كرد .اين در حالي اس��ت كه
در اين مسير اصالحات بنيادين اقتصادي  -اجتماعي يكي از اصول اوليه به حساب
ميآيد.
اگر چه انتظار ميرفت اقتصاد برزيل در س��ال  2009با افت روبهرو ش��ود ،اين افت
بس��يار كمتر از ميانگين ركود اقتصادي ديگر كشورهاي امريكاي التين بوده است.
رشد اقتصادي باثبات برزيل به دولت اطمينان داده با فقر به طور گسترده مبارزه كند.
شرايط مناسب اقتصادي و كشف ذخاير جديد نفت در سواحل برزيل باعث شد رشد
اقتصادي برزيل تثبيت ش��ود و دولت به واسطه آن بتواند طرحي جامع براي مقابله
با فقر تدوين كند .به گفته كارشناس��ان ،طرحه��ا و برنامههاي موفق برزيل در امور
توسعه اجتماعي باعث شده سياس��تگذاران كشورهاي مختلف به طرحهاي دولت
لوال داس��يلوا عالقهمند شوند .كارشناسان موفقيتهاي برزيل در فقرزدايي را نتيجه
برنامههاي جامع اجتماعي لوئيس ايناسيو لوال داسيلوا ،رئيسجمهور برزيل ميدانند.
البته برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند اگر اقتصاد برزيل بخواهد در آينده نيز
انتظارات را برآورده سازد ،بايد اصالحاتي را در قالب بازار آزاد فراهم کند.
میراث کاردوسو
آنچه اقتصاد برزیل را نجات داد و ثبات و رش��د را به ارمغان آورد ،بیش��تر ناش��ی از
ي
برنامهها و تالشهای فرناندو هنريك كاردوس��و ،رئيسجمهور برزیل بين سالها 
 ۲۰۰۳-۱۹۹۵ب��ود كه توانس��ت با يك برنامه اقتص��ادي كارآمد ضمن كاهش نرخ
تورم در يك دوره 8ساله موفقيت درخشاني را رقم بزند .داریوش سهرابی ،کارشناس
مس��ائل اقتصاد صنعتی در تحلیلی مینویس��د :تا قبل از برنامههاي موفق اقتصادي
از س��ال  ۶۴تا  ۹۴ميالدي ،يعني طي  ۳۰س��ال ،نرخ ت��ورم برزيل در مجموع يك
كواتريليون درصد «يعني  ۱۵صفر مقابل عدد يك» رشد داشته است و تورم برزيل
در س��ال  1987به  366درصد رس��يد و تنها در دسامبر  1989يعني طي يك ماه
50درصد ديگر هم افزايش يافت .در سال  90رئيسجمهور «فرناندو كالور» وعده داد
براي مبارزه با افزايش 5هزار درصدي تورم ،طرح موسوم به «كالور» را اجرا كند .بر
اساس اين طرح ،باید تمام داراييهاي موجود در حسابهاي بانكي كه از چند هزار
دالر (بنا به تش��خيص دولت) بيشتر بودند ،به طور موقت مسدود میشدند و بعد از
 18ماه به صاحب حساب بازگردانده ميشدند .دوباره قيمتها تثبيت شد ،هزينههاي
دولت از محل بودجه قطع شد ،مالياتها افزايش يافت ،اما تورم مهار نشد ،تا اینکه در
دسامبر  90نرخ تورم معادل 19/39درصد و در كل سال1198 ،درصد افزايش يافت.
مش��خص بود كه مسئله ش��اخصگذاري و وضع دستمزدها جزو عناصر اصلي تورم
برزيل است .در س��ال  93فرناندو هنريك كاردوسو به وزارت دارايي برزيل منصوب
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رئال برزيل
برزی��ل ب��ه جهت جلوگي��ري از هجوم س��رمايههاي
خارجي با س��ه برابر كردن ماليات بر س��رمايهگذاري
خارج��ي بر اوراق قرض��ه اين نرخ را ب��ه میزان قابل
مالحظهای افزايش داده اس��ت .بان��ك مركزي اعالم
ك��رده در صورت كارا نبودن اين سياس��ت از س��اير
ابزاره��اي در اختيار خود نيز اس��تفاده خواهد کرد و
اس��تفاده از قراردادهاي س��وآپ را براي كنترل روند
تقويت رئال برزيل الزم دانسته است .در ماه سپتامبر
كس��ر تجاري برزيل به 3/9میلیارد دالر رس��يده كه
عامل آن تضعيف رئال بوده است.
دایره مطالعات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا

شماره نهم

بيش از 10ميليارد دالر خالص جريان ورودي سرمايه
را ثبت ك��رد .در ماههاي اخير جريان ورود س��رمايه
بشدت س��رعت گرفته است كه بيانگر افزايش انگيزه
س��رمايهگذاري در اقتصاده��اي نوظه��ور ،بخصوص
برزيل بوده اس��ت .جريان سرمايه از امريكا به برزيل
در ماه اكتبر به 2/391ميليارد دالر رس��يده كه بانك
مرك��زي را تاكنون مجبور به خري��د 4/242ميليارد
دالر در مقاب��ل رئ��ال در بازار نقدي ارز كرده اس��ت.
همچني��ن بانك مرك��زي نگران رش��د حبابي قيمت
داراييها در اين كشور در پي سرازير شدن سرمايهها
به اين كشور است.
اما در ماه سپتامبر كسر تجاري برزيل به 3/9ميليارد
دالر رس��يده كه عامل آن افزايش مي��ل به واردات و
تضعيف صادرات اين كش��ور به علت رش��د اخير نرخ
برابري واحد پول اين كش��ور بوده است .همچنين در
ماه گذش��ته سرمايه مستقيم تجاري به 5/39ميليارد
دالر بال��غ ش��ده اس��ت .البت��ه مي��زان 892ميليارد
دالر بده��ي دولت��ي برزي��ل ميتواند يك��ي از موارد
نگرانكننده اين كشور باشد ،البته اين در حالي است
كه به اعتقاد بسياري از صاحبنظران چين و برزيل از
محبوبترين كشورها براي سرمايهگذاران خارجي در
جهان هستند .البته افزايش فعاليتهاي اقتصادي در
اين كشور رشد درآمدهاي مالياتي را به همراه داشته

و دولت را ب��ا مازاد درآمدي 5/2ميليارد رئالي روبهرو
کرده اس��ت .در ماه س��پتامبر نرخ بيكاري اين كشور
به 6/2درصد ،يعني پايينترين سطح از سال 2002
رسيده است .در ماه قبل نرخ بيكاري 6/7درصد بوده
اس��ت .درآمدهاي مالياتي اين كشور در ماه سپتامبر
نس��بت به سال قبل 18درصد رش��د داشته است كه
به علت افزايش رش��د اقتصادي اين كش��ور و بهبود
اشتغال بوده است.
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اقتصاد امريكاي التين در س��ه ماهه اول و دوم س��ال
ج��اري ميالدي به ترتي��ب  2/7و 1/2درصد در دوره
ساالنه رشد داشت ،اما رشد ساالنه اقتصاد برزيل 8/8
درصد اس��ت كه باالترين رقم در  14سال اخير بوده
اس��ت و پيشبيني ميش��ود تا پايان سال به 9درصد
برسد.
با اينكه مش��وقهاي پولي و مالي توسط دولت در دو
سال گذشته به افزايش تورم منجر شده بود ،در سال
جاري ،پايان سياس��تهاي انبس��اطي پولي و مالي از
يک سو و تضعيف اقتصاد جهاني از سوي ديگر كاهش
فشارهاي تورمي در اين كشور را به دنبال داشته است.
الزم به ذكر است نرخ تورم از 4/6درصد در ماه ژوئيه
ب��ه  4/49درصد در ماه اوت در دوره س��االنه كاهش
يافت .نرخ هدفگذاري ش��ده تورم 4/5درصد اس��ت.
در حال حاضر نرخ بهره كليدي اين كش��ور موس��وم
به س��ليك ( )Selicدر س��طح 10/75درصد قرار دارد
كه در صورت كاهش سطح فعاليتهاي اقتصادي و با
توجه به اينكه ريسك تورم در اين كشور كاهش يافته
است احتمال دارد بانك مركزي اين نرخ را در ماههاي
آينده كاهش دهد.
با اس��تناد به حس��اب مالي بانك مركزي ،در س��ال
 2009اين كش��ور بالغ بر 336ميليارد دالر س��رمايه
خارجي جذب کرد كه با احتس��اب خروجي سرمايه،

شد و با بهرهگيري از چند نفر از دوستان دانشگاهي خود طرحي را موسوم به طرح
واقعي ( )Real Planارائه كرد كه بر اين  3اصل استوار بود:
 .1استراتژيهاي مالي ،شامل اصالح و تغيير بندهاي  71و  72قانون اساسي و سوق
دادن صنايع ،شركتها و بانكها به سمت خصوصيسازي.
 .2اصالح��ات پولي .مش��خص بود كه ثب��ات قيمتها باعث ايج��اد بيتعادلي بين
قيمتهاي جديد و قديمي ميش��ود و نميتواند باعث مهار تورم ش��ود .بر اس��اس
طرح جديد ،دولت موظف به شاخصگذاري و ترميم قيمتها بر اساس ارزش واقعي
محصوالت ميشد.
 .3بازگشايي اقتصادي ش��امل جذب سرمايهگذاران خارجي ،تطابق با سياستهاي
بازار آزاد و نظم نوين جهاني و حمايت بيوقفه از صادرات و واردات.
طرح ياد ش��ده آرامآرام زمينه را براي مهار ت��ورم و ورود به هزاره جديد ميالدي در
شرايط بهبود اقتصادي مهيا كرد و همچنان عامل اصلي رشد درخشان اقتصاد برزيل
ش��د .با وجود اين وضع مثبت ،اقتصاد برزيل همچنان با س��اختارهاي يك اقتصاد
درخشان فاصله طوالني دارد و نرخ رشد آن پايينتر از  2كشور بزرگ چين و هند يا
حتي ساير اقتصادهاي منطقه است ،اما پژوهشهاي اخير درباره اقتصاد برزيل نشان
ميدهد سياستهاي كنوني در وضع رضايتبخشی قرار دارد اما گرايشهايي نيز به
سمت بازار آزاد وجود دارد .موانع تجاري همچنان باالست ،بويژه درباره اقالم صنعتي.
اين حيطه داراي عرصهاي بس فراخ براي ورود اصالحات است .اين در حالي است كه
خانم روس��ف از تغيير در اين سيستم معيوب اقتصادي سخني بر لب نياورده است،
اما حقيقت امر اين اس��ت كه ديلما روس��ف بسيار بيش از لوال عالقهمند به مداخله
دولت در اقتصاد است .به نظر ميرسد برزيليها هم مخالفتي با وضع كنوني ندارند.
آنها از مس��يري كه كشورشان در حال پيمودن است ،خشنودند .ثبات و پيشرفت و
كاميابي امروز برزيل ،در قياس با دوران آشفتگي و ركود اقتصادي گذشته كشورشان
انگيزه اصلي رضايت خاطر برزيليها از شرايط كنوني كشورشان است .در نگاه آخر،
فرناندو هنريك كاردوسو ،رئيسجمهور سابق برزيل ،واحد پول رايج اين كشور را به
ثبات رساند ،تورم را مهار كرد ،صدها شركت دولتي ناكارآمد را خصوصيسازي كرد
و بنيانهاي اقتصادي محكم براي رشد آينده كشور را بنا نهاد .لوال هم روي همين
ساختارهاي محكم ،دس��تاوردهاي اقتصادي مستحكمي را بنا نهاد ،براي نخستين
بار اقشار محروم و فقير جامعه را هم در اين دستاوردها سهيم کرد و سطح شرمآور
شاخصهاي اجتماعي كه از برزيل يكي از نابرابرترين نظامهاي اجتماعي را ساخته
ب��ود ،ارتقا داد و بدون ترديد بايد گف��ت ،رئيسجمهور آينده برزيل راهي جز دنبال
كردن اين فرايند نوينسازي ندارد ،اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در وضع متالطم
بازاره��اي مالي جهاني خانم روس��ف ميتواند برزي��ل را در قامت يك موتور اقتصاد
جهاني معرفي کند ،يا روند موجود را حفظ كند و يا...؟
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