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Developmental state and poverty 

 

Abstract 

A developmental state is characterized by having strong state intervention, as well as extensive 

regulation and planning.A Developmental State is a state where the government is intimately 

involved in the macro and micro economic planning in order to grow the economy”, with the 

addition “whilst attempting to deploy its resources in developing better lives for the people”.Brazil 

officially the Federative Republic of Brazil is the largest country in both South America and Latin 

America.The Economy of Brazil is the world's eighth largest economy by nominal GDP and eighth 

largest by purchasing power parity. Luiz Inácio Lula da Silvais a Brazilian politician and former 

union leader who served as the 35th President of Brazil from 1 January 2003 to 31 December 

2010.In the 8 years of the lula da silva presidency ,economic successes went hand in hand with 

social results: this is called redistributive or inclusive growth. GDP per capita growth rates were 

higher in the poorer quantiles of the population, than in the richer groups. Unemployment rates 

declined, formal employment and average earnings increased. Income inequality (also its spatial 

dimension) and poverty declined.Lula da Silva by implementation of Programs Bolsa Familia, 

Bolsa Escola, Growth Acceleration Program Improved the poverty in brazil. 
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 چکیده:

تصاد لت در اقنه دونظریه دولت توسعه گرا نظریه ای درباره شیوه گذار به توسعه از مسیر دخالت موثر و آگاها

ه ه قادر باشد کو هدایت منابع و امکانات کشور در مسیر توسعه است.دولت توسعه گرا گونه ای از دولت می ب

را در سعه گبا روی کار آمدن لوال داسیلوا و تشکیل دولت توت.تولید حرکت پایدار معطوف به توسعه  اس

شکالت از م برزیل، توسعه در این کشور با تحولی اساسی مواجه شده و این کشور توانسته است بر بسیاری

 روش ده ازاقتصادی و اجتماعی جامعه خود،خصوصا فقر و گرسنگی گسترده فائق آید. این مقاله با استفا

 بر کاهش فقر یریتاث چه داسیلوا لوال گرای توسعه دولت بدنبال پاسخ به این سوال است که توصیفی -تحلیلی

ا اسیلوا به لوال دکاست؟ در این مقاله  با استفاده از داده های مختلف آماری مشخص می گردد  داشته برزیل در

ا بمبارزه  نامهخانواده،بر ایجاد یک دولت توسعه گرا و اتخاذ سیاست های راهبردی مانند برنامه کمک هزینه

اله گرسنگی،برنامه رشد پرشتاب،سیاست اشتغال زایی و... توانست در دوران ریاست جمهوری هشت س

ای هودی کاهش دهد.در نتیجه سیاست خود میزان فقر  و گرسنگی در برزیل را به میزان مشه (2003-2011)

احد رشد و 3.27 رج شده، سن امید به زندگیخا فقر خط از زیر برزیلی میلیون 20هشت ساله دولت لوال 

 ص توسعه انسانیکشور رسیده و شاخ این تاریخ طول در میزان به باالترین برزیل داخلی ناخالص یافته،تولید

 باال قرار داده یانسان توسعه با این کشور را در ردیف کشورهای بار اولین برایواحدی  0،036برزیل با  رشد 

 .است

 ،لوال داسیلوتوسعه،دولت توسعه گرا،برزیل،فقرواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات1
 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیات2
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 مقدمه

 کشور پنجمین التین و آمریکای کشور مربع، بزرگترین کیلومتر میلیون 8،515،767 مساحت با برزیل کشوری

داشته   مشترک مرز اکوادور و شیلی از غیر به جنوبی کشورهای آمریکای تمام با برزیل.باشد. می جهان وسیع

است.این کشور همچنین با  داده اختصاص خود به را جنوبی آمریکای وسعت از نیمی از و کمتر

(.اقتصاد ,worldometers 2022 نفری ششمین کشور پرجمعیت جهان می باشد) 215290900جمعیت

برزیل در سال های اخیر با رشد و توسعه قابل توجهی مواجه بوده و امروزه این کشور به یکی از قدرت های 

با تولید  2017بزرگ اقتصادی تبدیل شده است.بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول برزیل در سال 

(.تبدیل شدن ,2018imfبرتر جهان بوده  است )میلیون دالر هشتمین اقتصاد  2،054،969ناخالص داخلی 

برزیل از یک کشور بدهکار که بخش زیادی از جمعیت آن در زیر خط فقر زندگی می کرده اند،به هشتمین 

ملل و  اقتصادبرتر جهان و یکی از قدرت های سیاسی ای که ادعای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان

بهره مندی از حق وتو دارد،توجه تحلیلگران سیاسی را به نقش و کارکرد دولت در برزیل و تاثیر آن بر رشد و 

توسعه اقتصادی این کشور خصوصا رفع فقر جلب نموده است.تاریخ معاصر برزیل دوره های مختلفی از روی 

اتیک و... را تجربه نموده است.هر کدام از کارآمدن دولت های مختلف توسعه گرا،اقتدارگرا،اقتدارگرای دمکر

این نوع دولت ها تاثیر مختلفی بر فرآیند توسعه برزیل داشته اند.در این مقاله با معیار قرار دادن موضوع فقر، با 

توصیفی به این سوال پاسخ داده می شود که دولت توسعه گرای لوال داسیلوا چه تاثیری بر فقر  -روش تحلیلی

ته است؟ فرضیه این مقاله این است که  لوال داسیلوا با ایجاد یک دولت توسعه گرا و اتخاذ در برزیل داش

سیاست های راهبردی مانند برنامه کمک هزینه خانواده،برنامه مبارزه با گرسنگی،برنامه رشد پرشتاب توانسته 

 ان قابل توجهیخود فقر در برزیل را به میز (2011-2003)است در دوران ریاست جمهوری هشت ساله 

 کاهش دهد.

 با خادم المله سعیده خانم مقاله اولین اثر.نمود اشاره توان می اثر چند به حوزه این در پیشین آثار بررسی با

 فصلنامه 1391اقتصادی(( منتشره درشماره زمستان  نوظهور قدرت یک به برزیل تبدیل عوامل عنوان))بررسی

 اقتصاد یک عنوان به برزیل اخیر جهش به روند صرفا مذکور مقاله در ایشان که سیاست خارجی می باشد،

( ((،به 1960-2011)برزیل دموکراسی در و توسعه سیاسی ))اقتصاد عنوان با دیگر اند.مقاالت پرداخته نوظهور

-2016)برزیل اقتصادی توسعه در و نومرکانتیلیستی نولیبرالیستی سیاستهای جمالی و مقاله))تاثیر قلم حسین

 در فصلنامه 1398و  1394به قلم هادی آجیلی و مهدی رضایی می باشند که به ترتیب در سالهای  ))( 1985

 مورد دوره لحاظ به ای و فصلنامه راهبرد توسعه منتشر شده اند.مقاالت فوق الذکر هم رشته میان مطالعات

هیچکدام از مقاالت فوق به موضوع  در واقع.متفاوتند حاضر اثر با چارچوب نظری بررسی،موضوع مقاله و

  بر فقر در برزیل نپرداخته اند. (2011-2003)تاثیر دولت توسعه گرای لوال داسیلوا در بازه زمانی 

 چارچوب نظری -1

 وسعه گرادولت ت -1-1

به طور کلی،اصطالح توسعه از تفکر توسعه مدرن بعد از جنگ و در طول سال های جنگ سرد رایج شده 

 ،گشاد کردن ، فراخ کردن ، وسعت دادن لغت نامه دهخدا توسعه را با سه دسته معنی الف(است.در 

http://www.imf.org:2018/
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و در لغت نامه عمید توسعه را به فراخی وگشادگی معنی نموده  ترقی، پیشرفتو ج (  گشادی ، فراخیب(

از  می باشد که مشتق Development(.واژه توسعه معادل کلمه انگلیسی 1394()عمید،1390اند.)دهخدا،

به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن،آشکار شدن و از پوسته و  Developeواژه ی 

 و سازمان تجدید خود در که است جریانی توسعه کلی طور (. به110: 1377غالف درآمدن است)جهانیان،

 و تولید میزان بهبود اینکه بر عالوه توسعه. دارد همراه به را اقتصادی اجتماعی نظام کل متفاوت گیریسمت

 و ایستارها همچنین و اداری -اجتماعی. نهادی هایساخت در اساسی هایدگرگونی شامل. در بردارد را درآمد

 نیز را مردم عقاید عموم و رسوم و عادات موارد،حتی از بسیاری در توسعه. می باشد مردم عمومی هایدیدگاه

دولت توسعه گرا،یکی از جدی ترین و اساسی ترین نظریه های مطالعات نظریه .(66: 1376گیرد)فالح،دربرمی

توسعه است.این انگاره با تاکید بر نقش محوری دولت در اقتصاد و فرآیند توسعه شکل گرفته 

(. مسئله نقش دولت در فرآیند توسعه کشورها و میزان تاثیرگذاری آن بر موفقیت 217: 1385است)عباسی،

همواره موضوعی مهم و مورد مناقشه در میان اندیشمندان توسعه بوده است.تجربه های  برنامه های توسعه ای

عملی در نوسازی کشورها، پارادایم فکری مسلط در میان نخبگان،برنامه های پیشنهادی نهادهای بین المللی و 

ای دولت در ... سبب گردیده کشور های مختلف بر اساس تشخیص رهبران خود نقش و جایگاه متفاوتی را بر

 توسعه تعریف نمایند.

و بانک جهانی،بسته ای از سیاست ها را تشویق می کرد 1جامعه بین المللی به رهبری صندوق بین المللی پول

معروف شد.محور این سیاست ها،اجرای برنامه های تعدیل ساختاری با 2که به مرور با عنوان اجماع واشنگتنی

ت بود. اما توصیه های اجماع واشنگتنی نیز برای برخی کشورهای در هدف کاهش اندازه و گستره دخالت دول

حال توسعه، به ویژه در آمریکای التین،نتایج نامطلوبی داشت و نتایج سیاست های تعدیل،انتقاداتی را متوجه 

اه ، تغییری در نوع نگاه به جایگاه دولت ایجاد شد.ظهور این دیدگ1990این دیدگاه کرد.لذا از اوایل دهه ی 

عمدتا ناشی از موفقیت برخی تجربه های توسعه ای بود که در شرق آسیا و با محوریت دولت به وقوع 

پیوسته بود.برخی کشورهای این منطقه که به ببرهای آسیا معروف شدند،رشد سریع اقتصادی و حرکت از 

الهای با ارزش افزوده به تولید کنندگان فناوری های مدرن و کا 1960جامعه ای عمدتا کشاورزی در دهه ی 

(.در واقع در ظهور و گسترش نظریه ی 970: 1394را تجربه کردند) موثقی،کاهه، 1990ی باال در دهه ی 

دولت توسعه گرا،دو عامل  اصلی دخیل بوده اند.اولین و مهمترین عامل موفقیت کشورهای شرق آسیا در 

ه پردازان توسعه را به خود جلب کرد.اما عامل دستیابی به رشد و توسعه سریع بود که نظر بسیاری از نظری

دوم،استفاده از مفهوم و نظریه ی دولت توسعه گرا از سوی برخی از صاحب نظران در واکنش به برخی 

دیدگاههای شایع آن زمان به ویژه نظریه های اقتصادی لیبرال بود که عامل موفقیت شرق آسیا را عملکرد 

(.آدریان لفت ویچ می گوید دولت توسعه گرا گونه 972: 1394)موثقی،کاهه،صحیح نیرو های بازار می دانستند

(.از نظر 151: 1396امیدی،فالحی، ای از دولت است که قادر به تولید حرکت پایدار معطوف به توسعه  است)

وی دولت توسعه خواه دولتی است که عملکرد موفق توسعه اقتصادی و اجتماعی اش نشان از این دارد که 

ه اهداف سیاسی و ساختارهای نهادی اش جهت گیری توسعه ای دارد و در عین حال اهداف توسعه ای چگون

 آن به لحاظ سیاسی جهت گیری شده است.

 ویژگی های دولت توسعه گرا -2-1

                                                           
1 . IMF -- International Monetary Fund 
2 . Washington Consensus 
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ح نموده ا مطرنظریه پردازان دولت توسعه گرا ویژگی های مختلف و تقریبا مشابهی را برای دولت توسعه گر

ل می ای ذیجانسون در کتاب میتی و معجره ی ژاپن ،دولت توسعه خواه را دولتی با ویژگی ه اند.چالمرز

 (.976: 1394داند:)موثقی،کاهه،

 وجود گروهی کوچک ،اما نخبه در راس بروکراسی اداری -

رد و به ت بگینظام سیاسی ای که بوروکراسی در آن قدرت مانور کافی دارد تا ابتکار عمل را به دس -

 موثر عمل کندگونه ای 

 دترجیح شیوه های دخالت دولت در اقتصاد که مشخصه ی  آن ها این بود که مکمل بازارن -

نعتی صوسعه تسازمانی راهبر مانند وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن)میتی( که سیاستگذاری  -

ر کشو یرا از طریق نفوذی کنترل می کند که در امر برنامه ریزی در عرصه های مختلف اقتصاد

 مانند بخش انرژی،بخش مالی و بودجه دولتی،اتحادیه ها و تولید داخل داراست.

 بوروکراسی .1: عبارتند از که گرفته نظر در گراتوسعه هایدولت برای اصلی ویژگی چهار پیکانن

. 3 است، شده محدود گذاریقانون قوه اختیارات آن در که محوربوروکراتیک سیاسی نظام. 2 ساالر،شایسته

ی و .)میرترابتوسعه روند هدایت برای راهنما سازمانی وجود. 4 و اقتصاد در دولت مؤثر مداخالت

توسعه  دولت های (آدریان لفت ویچ نظریه پرداز مهم دولت توسعه گرا در کتابی که با عنوان21: 1395دیگران،

به شرح  ی دولت توسعه گرا رانوشته است ویژگی ها 2000گرا،پیرامون اهمیت سیاست در توسعه در سال 

 ذیل آورده است:

توسعه گرا از سوی نخبگان توسعه گرای مصممی هدایت شده اند.مشخصه این گونه  همه دولت های-1

ن برای فیتشانخبگان توسعه گرا عزم راسخ آن ها برای توسعه،اعتقادشان به رشد و دگرگونی اقتصادی و ظر

 پافشاری برای تحقق آنهاست.

ولت ی دولتی تحت فرمان این دمشترک دولت های توسعه گرا،استقالل نسبی نخبگان و سازمانهایک وجه -2

ز اها بوده است.در این دولت های عامل اصلی سبب ساز این استقالل،تفوق حکومت تک حزبی ناشی 

 پیروزی های مکرر در انتخابات ها بوده است.

د.در یت و مجزا از منافع اقتصادی خاص وجود دارر همه دولت های توسعه گرا یک بوروکراسی با کفاد -3

روکراسی ( یک نمونه ایده آل از این نوع بوMITIژاپن وزارت دارایی و وزارت صنایع و تجارت خارجی)

ی تگر ماست. خصوصیات این سازمان مسلط سطح باالی اقتصادی یا آنچه که جانسون آن را موسسات هدای

تهای ه حرکببلیت تکنیکی و جدایی اشان از منافع خاص در شکل دهی نامد عبارت است از: قدرت،اقتدار،قا

 اساسی جهت تدوین سیاست توسعه.

 رده اند.های توسعه گرا،جامعه مدنی، تضعیف،تحقیر یا کنترل شدن توسط دولت را تجربه ک در همه دولت -4

همه وثر برخوردارند.ولت های توسعه گرا ازظرفیت کنترل منافع اقتصادی محلی و خارجی به نحوی مد -5

 ز سرمایهافاده دولت های توسعه گرا مجموعه ای دستگاههایی را به وجود آورده  اند که آن ها را برای است

 تحت کنترل جهت اهداف توسعه ای کشور توانا ساخته است.
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د ولت های توسعه گرا ترکیبی پرتنش از سرکوب، وضع بد حقوق بشر،مشروعیت و عملکردبسیاری از   -6

 (.258-252: 1385 ویچ، )لفت مناسب وجود دارد

 فقر -3-1

 تا باشد اشتهند کافی دسترسی اقتصادی منابع به که داند می کسی را فقر،فقیر به مربوط تعریف ترین ساده

 فقر مفهوم تعریف در(1387:84میرجلیلی،.)یابد دست اساسی نیازهای تامین برای کافی کاالهای به بتواند

 جامعه در.رداخته اندپ اجتماعی تحلیل به ندرت به و نموده توجه فقر نتایج و ظهور زمینه به بیشتر اقتصاددانان

 نیازهای مروزهنموده اند.ا تعریف «کفایت حد به بشر اساسی نیازهای نشدن برآورده» معموالً را شناسی،فقر

 و نقل آموزش، درمان، و بهداشت مسکن، پوشاک، خوراک،: شمارندبرمی گونهبدین را انسان بنیادین مادی

 کنندمی تقسیم یاساس گروه سه به را نیازها این محققان برخی. فراغت اوقات و خانواده،ورزش تشکیل انتقال،

 جامعه رد فرد بودن فقیر به حکم آنها، نبودن صورت در سالمتی.که و سرپناه تغذیه،: از عبارتند که

 (1382اسفندیاری،)کنند.می

 کـه مرز ـیشـودم تعریـف آسـتانه ای شود، گرفته نظر در نسبی یا مطلق مفهوم فقر تعریف در اینکه به بسته

 فقر خط تعریف، براساس.میشود نامیده فقر خط آستانه، این. میکند مشخص را جامعه افراد سایر و فقیران بین

 جامعه....  اقتصادی، فرهنگـی،اجتماعی، زمینـههـای بـه توجه با که درآمدی مقدار" از است عبارت مطلق

 حداقل یا و است الزم...) و مـسکن پوشاک، غذا، )مانند افراد نیازهای حداقل تامین برای بررسی مورد

 فرد تا شودمی آنموجب تـامین عـدم کـه است (.... و مسکن تحصیالت، درآمد، میزان حداقل شرایطی)مانند

 نیز "ینیازهای اساس روش" را فقر خط تعیین روش این "شود نظرگرفته در فقیر عنوان به بررسی مورد

 بـه یـا و جامعـه( درآمد میانگین )یا جامعه درآمد از معینی درصد صورت به هم نسبی فقر خط.میگویند

 ارضروم) یشود.م تعریف میگیرند، قرار آن از پایینتر جامعه افراد از معینی درصد که درآمدی مرز شـکل یک

 (14-13: 1384چیلز،

یکی از شاخص های رایجی است که برای سنجش فقر در کشور ها مورد استفاده قرار می  1شاخص خط فقر

 محسوب فقیر قرار دارند، آن از ترپایین مقادیر افرادی که در که نماگر از سطحی از است عبارت فقر گیرد.خط

( بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، 1389)طباطبایی،.شوندنمی محسوب فقیر آن از باالتر مقادیر در و شده

 World است.) گرفته نظر در را روز در سنت 90 و دالر یک از کمتر درآمد مطلق فقر تعریف این بانک برای

Bank, 2015شدید فقر» بندی دسته در را کنند می زندگی شرایط این با که را افرادی جهانی (بانک» 

 که افرادی از دسته آن نموده است که اعالم فقر جدید استانداردهای در جهانی بانک قرارداده است.همچنین

 فقر خط در کنند می زندگی «متوسط از تر پایین درآمد» با کشورهای در و روز در دالر 3.20 آنها درآمد

 دالر 5.50 روزانه. کنند می زندگی «متوسط از باالتر درآمد با» درکشورهای که افرادی دریافتی اگر و هستند

 ( www.eghtesadonline.com,).گیرند می قرار فقر خط مقوله در هم افراد این باشد،

 وال داسیلوا دولت توسعه گرای ل -2

                                                           
1 .poverty line  

http://www.eghtesadonline.com/
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ریخ مت،تاحکوبا پایان یافتن امپراتوری برزیل و انتخاب اولین رئیس جمهور این کشور و بر اساس نوع 

تا  1889سلطنتی،دوره جمهوری اول) نظام پایان سیاسی برزیل بر اساس دوره های شش گانه کشف تا

جمهوری و( 1985تا  1964(،رژیم نظامی)1964تا  1946(،جمهوری دوم)1946تا  1930(،دوره وارگاس)1930

  (Schneider,2015:116)به بعد( تقسیم بندی می گردد.. 1985جدید)

 توسعه ولتد تاثیر میزان جدید جمهوری دوره برزیل،یعنی تاریخی دوره برآخرین تمرکز با ژوهشپ این در

 .گیرد یم قرار  بررسی مورد کاهش فقر، در 2011تا  2003گرای لوال داسیلوا در بازه زمانی سالهای 

به عنوان سی پنجمین رئیس جمهوری برزیل به مدت دو دوره چهار ساله از اول  1سیلوا دا لوال ایناسیو لوئیس

میالدی مسئولیت ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشته است.لوال پیش از  2011تا اول ژانویه  2003ژانویه 

 لوال جمهوری ریاست بوده است.دوران )PT(2انتخاب به عنوان رئیس جمهور از موسسین حزب کارگر برزیل

 ادبیات در 3دوران لوالیسم به برزیل، اقتصاد و بر سیاست او سیاسی شخصیت ویژه گذاری تاثیر دلیل به

  (.65: 1398است )رضایی،آجیلی، یافته اشتهار کشور این سیاسی

 نخبگان جودو اقتصاد، در دولت دخالت مانند هایی شاخصه در ابتدای مقاله به آن پرداخته شد که همانطور

 های خصهشده شا کنترل دمکراسی و بوروکراسی، دولتی، سازمانهای و نخبگان نسبی استقالل گرا، توسعه

با  سیلوادر این پژوهش دوران هشت ساله ریاست جمهوری لوال دا.باشند می گرا توسعه های دولت مشترک

 شاخصه های مشترک دولت های توسعه گرا سنجیده می شود.

.در ه استوا دخالت دولت وی در اقتصاد و فرآیند توسعه  برزیل بودیکی از خصوصیات دولت لوال داسیل

مایت حامات جدول زیر نشان داده می شود که دو دولت کاردوسو و لوال داسیلوا حجم وسیعی از میزان اقد

ت مات حمایاقدا گرایانه اقتصادی را در دوران مسئولیت خود به کار برده اند.در این جدول برزیل رتبه دوم

 (.170: 1395تیموری،) اقتصادی در آمریکای التین را به خود اختصاص داده است گرانه

 2012تا  1990قدامات حمایت گرانه اقتصادی در آمریکای التین از ا -2جدول

 شاخص حمایت گری اقتصادی کشور شاخص حمایت گری اقتصادی کشور

 6 اکوادور 170 آرژانتین

 4 اروگوئه 86 برزیل

 3 بولیوی 23 مکزیک

 2 شیلی 11 ونزوئال

 1 کاستاریکا 7 کلمبیا

                                                           
1 . Luiz Inácio Lula da Silva 
2 Workers' Party (Portuguese: Partido dos Trabalhadores, PT) 
3 . Lolalism 
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در دوران ریاست جمهوری  لوال اجتماعی برنامه شاخصه های اصلی از یکی کار دولت لوال در بازار مداخالت

 دستمزد حداقل در ثابت افزایش به منجر که)حداقل حقوق و دستمزد پرداخت های اش بوده است.سیاست

بر  تر دقیق نظارت مالیات، سازی و سیاست هایی مانند ساده( شد خرید قدرت بازگرداندن هدف با واقعی

 به زیرساختی برنامه های معرفی.شد بیشتر درآمد و وجود آمدن مشاغل رسمی به موجود،منجر اشتغال روی

 دولت های همکاری ابتکاری عناصر برخی دارای نیز گذاری سرمایه و برنامه1(PAC) پرشتاب رشد برنامه نام

 مانند تامین اجتماعی های های مستقیمی در زیرساخت  است.در دوران لوال، دولت دخالت بخش خصوصی و

    (Ricz,2014:10) . شهری انجام می داده است نقل و حمل بهداشت، هزینه، کم مسکن

در  را دولت ترکیبی و نقش اقتصاد دارای یک کشوری را در کتاب توسعه دولت محور، برزیل 2آتول کوهلی

وی  .داند می محلی منابع تحرک و گرا توسعه بوروکراسی یک کمک با ملی توسعه فعاالنه این کشور تقویت

 دولتی بوروکراسی از مدلی خلق به وابسته برزیل ای، حرفه مدنی جامعه یک فقدان به توجه معنقد است که با

 :از عبارتند مدل این موفقیت در کننده مشارکت عوامل. کند می مدیریت خوبی به را اقتصاد اغلب که است

 آموزش دیده تکنوکراتهای -

 کار به متعهد رهبران -

 دولتی بگیران حقوق باالی موقعیت -

 کنند. می لعم پیوسته هم به گروه یک مثابه به که نخبه های تکنوکرات از پایداری مرجع گروههای -

 دید،ج گرای توسعه دولت این حرکت تداوم در برزیل،عاملی در بوروکراسی خاص کوهلی معتقد است نوع

 (.182 :1395تیموری،)می باشد جدید جمهوری دوره در خصوص به

در کتاب توسعه یا  3استقالل نسبی دولت یکی دیگر از شاخصه های دولت های توسعه گراست.پیتر اوانز

 نفتی میادین از معتقد است و داند می دولت نسبی استقالل برای ای زمینه را معدنی و استخراج چپاول، صنایع

 صنایع ،(برزیل فوالد صنعت و فوالد استخراج مشخصا) التین آمریکای و آفریقا مس معادن تا خاورمیانه

 تاسیس با و کرده عمل آفرین آن کشور کار طبقه جای به دولت آن در که اند بوده هایی حوزه استخراج

 دولت تشکیالت نسبی استقالل برای مبنایی نتیجه گرفته است.در دوش به خود را توسعه بار دولتی، شرکتهای

 اشاره مفهوم این به دولت نسبی خصوصی ایجاد کرده است.استقالل و محلی بخش کارآفرین رقبای برابر در

 آنها بلکه دارد؛ برتری قدرتمند اجتماعی های گروه بر رسمی و دولتی مقامات ترجیحات تنها نه که دارد

 ترجیحات مبنای بر سازی تصمیم در بیشتری بخشی انسجام توانایی و تجربه سازمانی، یکپارچگی ظرفیت،

 . (160-161: 1380دارند)ایوانز، را خود

نفوذ نخبگان .اند داشته کشور این توسعه فرایند در مهمی این کشور نقش در تاریخ معاصر برزیل نخبگان

 کشور این اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای سازی تصمیم بر رسانه و تجارت سیاست،اقتصاد،حکومت، در برزیل

 بندی،یک طبقه در تنوع وجود با برزیل است. نخبگان ملی پیوند منافع با عملکرد ایشان تاثیر مستقیم داشته  و

                                                           
1 .Growth Acceleration Program . 

 
3 .Evans, Peter B  
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: 1395است) تیموری، سیاسی  قدرت با آشکار ارتباط و بودن همگن آن، و دارند عمومی بنیادین ویژگی

معتقد است در برزیل ائتالفی متشکل از نخبگان سیاسی و اقتصادی،صنعتی شدن کشور  1(. آتول کوهلی170

 اعمال از بعد توان می را برزیل نخبگان صنعتی - اقتصادی (.کنشگری377: 1388را تسهیل کردند)افشار کهن،

 آثار بر توضیحی تواند می جهانی سرمایه به برزیل اتصال.کرد نظاره تمامی به کاردوسو اصالحات های برنامه

نخبگان موجود  برای جدیدی نفوذ منابع یک سو، از.اجتماعی برزیل باشد اقتصادی و ساختار بر نخبگان بالقوة

ایجاد کرده و سرمایه گذاری خارجی به نخبگان صنعتی و تجاری برزیل اجازه داده است مدل تجاری و 

برای  نخبگان محلی های فعالیت بر دیگر، سوی دهند.از گسترش ملی بازارهای فراسوی ا بهمحصوالت خود ر

  (.29: 1383کند)روشا، می وارد جهانی فشار محدودیتهای سرمایه با هم راستایی

 با 2اشنایدر.گراست توسعه دولت های کلیدی ویژگی از یکی منسجم و توانمند اقتصادی بوروکراسی وجود

 مقام دوازده تا ده انتصاب فقط که حالی در اینگونه نتیجه گیری می کند که متحده ایاالت و برزیل،ژاپن مقایسه

 جمهور رئیس رسد،در حالیکه می نفر صدها به متحده ایاالت برای رقم این و است ژاپن وزیر نخست برعهده

 برزیل سیاسی رهبران که حالی در داراست.به اعتقاد ایوانز را نفر 15000 تا 10000 انتصاب اختیار برزیل

 های بخش دیوانساالری، درون کوشیدند آورند؛ وجود به تحولی کشور این کلیت بوروکراسی در نتوانستند

 آورند و با این روش دستگاه دولت را از طریق گسترش مدرن نمایند. کارآمدی پدید

باشد و رئیس جمهور به عنوان عالی امروزه برزیل یک کشور دمکراتیک با نظام ریاست جمهوری فدرال می 

ترین مقام کشور و نمایندگان مجالس در سطح ملی و ایالتی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند،با 

 اینحال،تاریخ این کشور مملو از کودتای نظامی،سرکوب دمکراسی و حضور رهبران اقتدارگراست .عموما

 آن.گردد برمی گرا چپ دولتهای عملکرد به برزیل صوصاخ و التین آمریکای در مدنی جامعه سیاسی مشارکت

 فرایندهای بار نخستین برای برزیل کارگر حزب که 90 دهه های سال از اعتقاد دارد که 3کیربای که چنان

 ظهور))چپ با مردمی مشارکتهای از جدیدی بست؛اشکال کار به شهرداری سطح در را بودجه مشارکتی

 با عمیقا برزیل دموکراتیزاسیون دوره در مدنی جامعه مشاهده شده است.پدیداری التین آمریکای جدید((در

 التین، آمریکای اقتدارگرای .دولتهای(Kirby,2013: 103)است مرتبط بازار و مدنی جانبه سه پیوند

 می تعقیب داوطلبانه های انجمن و کارگری های اتحادیه در مداخله طریق از ضد اجتماعی را صورتهای

 جامعه و دولت بازار، از متمایز مفهوم یک مثابه به - برزیل و التین آمریکای در مدنی جامعه بنابراین، کردند؛

 قومیتی چند و فرهنگی چند یافت.در برزیل که یک کشور تحکیم بیستم قرن سراسر در آنها با پیوند در و

کارکرد دولت برزیل به عنوان  آن به صورت مشهود وجود دارد عالوه بر مدنی جامعه کثرت و تنوع است،

 بر بازار سریع و تسلط نیروهای رشد از حاصل مزایای توزیع در التین آمریکای اقتدارگرای های نظام میراثدار

 .(189 :1395تیموری،)باعث تضعیف جامعه مدنی در برزیل شده است مدنی جامعه

                                                           
1 .Atul Kohli  

 ای در حالکشوره با تمرکز بر آتول کوهلی استاد دانشگاه پرینستون می باشد و تخصص اصلی وی در خصوص اقتصاد سیاسی تطبیقی

 توسعه است.
2Schneider.  
3 .Peadar Kirby  
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زدیکان نمراهی اداری برزیل معرفی نمود که با هلوال داسیلوا را می توان به عنوان شخص محوری بروکراسی 

پ نو چخود در حزب کارگر برزیل به هدایت و راهبری توسعه در برزیل پرداخت.لوال در جریان فکری 

نتخابی ورت اصتقسیم بندی می گردد.چپ نو خواهان محدود شدن در های باز)نئولیبرالیسم(،گشودن در ها به 

کی از ینوان عپذیری دولت در اقتصاد است.لوال داسیلوا را می توان به  و بر اساس نیازهای داخلی و نقش

: 1391ه،الملل خادم) رهبران جریان چپ معتدل یا چپ گرای سوسیال دمکرات و پراگماتیست معرفی نمود.

1037) 

 سازمان راهبر -1-2

بر و موثر در فرآیند توسعه یکی از نهادهای است که می توان آن را به عنوان سازمانی راه 1بانک توسعه برزیل 

 بزرگترین از یکی و دولتی بانکی برزیل، اجتماعی و اقتصادی توسعه اقتصادی برزیل معرفی نمود.بانک

 انعطاف پذیری و دولت اقتصادی توسعه سیاستهای اجرای هدف با که جهان است در توسعه ای بانکهای

 ارزش با پروژه های بلندمدت مالی تأمین و سیاسی کمتر دخالتهای با منابع سرمایه گذاری افزایش برای بیشتر

 نهادهای بانک برخالف بیشتر این( 27: 1397شده است.)مرکز پژوهش ها، ایجاد1952 سال  در اجتماعی

) است اداری انضباط و یانه گرا وظایف توسعه کاری، منضبط چارچوب دارای برزیل، در دیوانساالری

 است داشته برزیل دولت توسعه ای سیاستهای اجرای در مهمی نقش برزیل(.بانک توسعه 181: 1395تیموری،

 :کرد اشاره موارد ذیل به میتوان که

 فناوری انرژی، کشاورزی، بخش های زیرساختها، در سرمایه گذاری -

  واردات جایگزینی سیاست در اساسی ایفای نقش -

  راتصاد افزایش همچنین و داخلی بازار در وارداتی کاالهای با رقابت برای شرکتها تشویق -

  برزیل خصوصی سازی برنامه اداری امور و فنی مالی، پشتیبانی مسئول -

از  ایتحم و محروم مناطق در بیشتر سرمایه گذاری طریق از توسعه یافته کمتر مناطق به توجه -

 متوسط و کوچک شرکتهای صادرات

هنری  و خیتاری میراث از حفاظت و فیلم تولید در سرمایه گذاری با فرهنگ برزیل حوزه از حمایت -

 1995 سال از برزیل

 للیبین المشرکت های  صنعت، و خدمات بخش کارآمدی صنعتی، تولید ظرفیت افزایش از حمایت -

 واردات، کاهش و صادرات افزایش برزیلی،

 وزیست  محیط محلی، و منطقه ای توسعه ارتقای به کمک طریق از اجتماعی مسئولیت گسترش -

 نوآوری

 مدرن سازی کشتی سازی، صنعت نوسازی و بنادر در نیز و خودرو در داخلی سرمایه گذاری -

 (29-28: 1397مقیسه ، زنجانی،)دریایی تجاری وظرفیتهای کشور زیرساختهای

 عالوه بر توضیحات فوق در رابطه با تطبیق شاخصه های دولت توسعه گرا بر دولت لوال داسیلوا اندیشمندان

 گرا توسعه دولت عنوان به را داسیلوا لوال ساله هشت های دولت توسعه گرا دولت شاخصه اساس بر مختلفی

 در گرا توسعه به عنوان مثال می توان به مقاالت))دولت.اند نموده معرفی اجتماعی گرای توسعه دولت یا

                                                           
1 .Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  
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 و ای یسهمقا های دیدگاه برزیل در گرا توسعه آینده((جودیت ریتز، مقاله ))دولت گذشته،حال و:برزیل

برزیل((آلفرد مونترو  مدل و ملی توسعه بانک: جدید یافته توسعه و مقاله))دولت 1تاریخی(( روس اشنایدر

 . (Ricz,2014 )(Garcia,2013:2) اشاره نمود

 فقر در دوران لوال داسیلوا -3

 ای وسعهت های برنامه موفقیت میزان سنجش های مولفه از کنند،یکی می زندگی فقر در که افرادی میزان

 یکایامر و اروپا مناطق،خصوصا دیگر به نسبت که است مناطقی التین،جزو امریکای منطقه.کشورهاست

 استعمار، تاریخی هسابق مانند مختلفی دالیل به برزیل معاصر تاریخ.برد می رنج بیشتری فقرای تعداد از شمالی

 خورده وندپی طبقاتی تضاد و فقر با...  مختلف های دولت اقتصادی های برنامه و درآمد نامناسب توزیع

 صورت غذایی فقر خصوصا و فقر با مبارزه برای دولت طرف از ای گسترده تالش داسیلوا لوال دوران در.است

 .داشت پی در هم را مشهودی و مثبت پذیرفت،این تالش ها نتایج

 داشت.به برزیل مختلف زندگی مردمسیاست های توسعه ای لوال داسیلوا در دوران وی تاثیر مشهودی بر ابعاد 

 نزدیک لوا،داسی اقتصادی های سیاست دنبال به اش جمهوری ریاست دوران پایان تا 2003  سال طوری که از

 با اسیلواد مصاحبه در .اند شده اقتصادی بازار وارد و کرده پیدا نجات فقر خط از برزیلی میلیون20به

 کانم برزیل که کند اتخاذ خود جمهوری ریاست زمان مدت طی را تصمیماتی داد قول وی اکونومیست،

 به را آنها و بخشیده بهبود را فقیر مردم زندگی سطح داریم قصد: وی گفت. باشد مختلف مردمان برای بهتری

 طوحس بهبود فقر، علیه جنگ دولت لوال اولویت های(.1389ثمودی،) کنیم نزدیکتر جامعه متوسط سطح

 هب احترام منضبط،کاهش تورم، مالی سیاست اقتصادی، سریع رشد اجتماعی، خدمات در آموزش،تساوی

 بود لتشم برای رفاه به رسیدن کالن هدف با گرسنگی کنی ریشه و جوانان اشتغال قرارداد های خارجی،

ی باشد مر برزیل در ادامه برخی از مولفه های قابل سنجشی که نشاندهنده تغییر وضعیت فقر د( .1389آرتین،)

 رد بررسی قرار می گیرد.مو

 ضریب جینی -1-3

( نابرابری حداکثر) یک و( نابرابری حداقل) صفر بین مقداری است که کمیتی 2جینی ضـریب

( در واقع این عدد هرچه کوچکتر باشد نشانه توزیع عادالنه تر ثروت و سطح نابرابری 1385)جاللی،.دارد

ضریب جینی در سالهای حضور لوال داسیلوا  (.83: 1392اسفندآبادی، جالیی) پایین تر در یک کشور می باشد.

به عنوان رئیس جمهور تغییر محسوسی نموده است.در جدول زیر شاخص جینی در کشور برزیل بین سالهای 

 13بر اساس آمار بانک جهانی آورده شده است.ضریب جینی در برزیل به صورت متناوب در  2011تا  2003

 ختلف اخذ شده است.دسامبر سالهای م

 

 

                                                           
1 . Ross Schneider 
2 . Gini coefficient 
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 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال

 52.90 - 53.70 54.00 54.90 55.60 56.30 56.50 57.60 ضریب جینی

 سیلوا ازال دابا توجه به آمار باال مشاهده می شود که ضریب جینی در برزیل در سالهای ریاست جمهوری لو

اس این آمار رسیده است.در واقع بر اس 2011در سال  52.90با تغییری محسوس به  2003در سال  57،60رقم 

ر خرین آماآاساس زم به ذکر است برتوزیع ثروت در این سالها عادالنه تر و اختالف طبقاتی کمتر شده است.ال

این  بوده است.که نشان از کاهش مدوام 51.30میالدی  2015بانک جهانی ظریب جینی برزیل در سال 

ال دوره س 8شاخص پس از پایان ریاست جمهوری لوال داسیلوا دارد.بر اساس آمار باال ضریب جینی در 

ای ریاست هست.کاهشی که در مقایسه با دیگر دوره واحد کاهش داشته ا 4.7ریاست جمهوری لوال داسیلوا 

 جمهوری برزیل قابل توجه می باشد.

ال به عنوان رئیس س 8به  مدت  2003 ژانویه تا 1995 کاردوسو از ژانویه هنریک پیش از لوال داسیلوا، فرناندو

 8دوران  ست.درجمهور برزیل به عنوان باالترین مقام اجرایی در برزیل مسئولیت دولت را بر عهده داشته ا

 2003در سال  58.10به رقم  1995در سال  59.60ساله ریاست جمهوری کاردوسو ضریب جینی از رقم 

است.در بازه  واحد کاهش یافته 1.5ینی در برزیل تنها ساله کاردوسو ضریب ج 8رسیده است.یعنی در دوران 

، (1990-1985) سارنی سه نفر به نام های ژوزه 1995تا  1987ساله پیش از کاردوسو یعنی از سال  8زمانی 

مسئولیت ریاست جمهوری برزیل را بر عهده (1995-1992) فرانکو ،ایتامار(1992-1990) ملو کلرد فرناندو

 داشته اند

 2011تا  1985ریب جینی در برزیل بین سالهای ض –جدول 

 سال

1985 

)آغاز جمهوری جدید 

 و دوره سارنی(

1990 

 )آغاز دوره کلر دملو(

1992 

 )آغاز دوره فرانکو(

1995 

 )آغاز دوره کاردوسو(

2003 

 )آغاز دوره لوال(

2011 

 )پایان دوره لوال(

 52،9 57،6 60،1 53.2 60.5 55،6 سن امید به زندگی

 

 . آورده شده است 2018تا  1980ادامه نمودار ضریب جینی برزیل بر اساس داده های موجود از سال در 

(www.theglobaleconomy.com,2020) 
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 2018تا  1981نمودار شاخص ضریب جینی برزیل از سال 

 

 گرسنگی-2-3

گی ا گرسناست.مبارزه بگرسنگی و عدم دسترسی به غذای کافی یکی از بدترین نشانه های فقر در جوامع 

اتی نتخابیکی از سیاست های اصلی دولت ها،خصوصا دولت های توسعه گراست.لوال داسیلوا در شعارهای ا

 خود به صراحت به موضوع مبارزه با گرسنگی در برزیل پرداخته بود.

تعریف شده و هرساله  1برای اندازه گیری میزان گرسنگی و فقر غذایی در کشورها شاخص جهانی گرسنگی

محاسبه می شود. شاخص جهانی گرسنگی  2توسط توسط پژوهشگاه بین المللی سیاست گذاری غذایی

رتبه بندی می نماید.کشوری با شاخص صفر در حالت نبود گرسنگی  100کشورها را بر اساس مقیاس صفر تا 

 (1393در بدترین حالت گرسنگی قرار دارد. )خیرخواهان، 100و با امتیاز

شان می را ن 5.40میالدی شاخص گرسنگی در برزیل عدد 2017در حال حاضر  و بر اساس آخرین آمار سال 

در حالیکه قرار داشته است. 18،20در اوج خود یعنی عدد  1990دهد.این در حالیست که این رقم در سال 

سیلوا به هوری لوال دابوده است،در سال پایان ریاست جم 11.70میالدی رقم  2000شاخص گرسنگی در سال 

آورده  2017تا  1981رسیده است.در ادامه نمودار تغییر شاخص گرسنگی در برزیل در بین سالهای  5عدد 

 (www.knoema.com,2017 شده است.)

 

                                                           
1 . Global Hunger Index 
2 .International Food Policy Research Institute(IFPRI) 
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 سن امید به زندگی -3-3

و  کرد خواهد عمر آمده دنیا به زنده نوزاد یک که است سالهایی متوسط معرف تولد، بدو در زندگی به امید

 زاده،الهام فالح.)شود می تلقی اجتماعی و اقتصادی بهداشتی، وضعیت ارزیابی ازمعیارهای شاخص یکـی این

 75.51یالدی م 2016بر اساس آخرین آمار موجود متوسط سن امید به زندگی در برزیل در سال (1385هادیان،

 است. بوده است.در جدول زیر سن امید به زندگی در دوران ریاست جمهوری لوال داسیلوا آورده شده

 2011تا  1985ن امید به زندگی سن امید به زندگی بین سالهای س -2جدول 

 سال

1985 

)آغاز دوره 

 سارنی(

1990 

)آغاز دوره کلر 

 دملو(

1992 

)آغاز دوره 

 فرانکو(

1995 

)آغاز دوره 

 کاردوسو(

2003 

)آغاز دوره 

 لوال(

2011 

)پایان دوره 

 لوال(

سن امید به 

 زندگی
64.4 66.34 67.14 68.31 71.17 73.92 

 (data.worldbank.org,2020منبع: )

آغاز ریاست  یعنی از  2003با مراجعه به آمار فوق مشاهده می شود در حالیکه سن امید به زندگی در سال

 سال رسیده است.  73.92واحدی به رقم 2.75بوده است با رشد  71.17جمهوری لوال 

 تورم-4-3
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به  قیمتها عمومی سطح که است وضعیتی تورم اقتصاددانان قبـول اغلب مـورد و متـداول ساده، تعریفی در

ایی که به ه(تورم یکی از مولفه 26: 1392زمان افزایش می یابد)عظیمی و دیگران، مرور به و مداوم طور

طلوب ا نامصورت مستقیم بر سطح زندگی اقشار مختلف جامعه تاثیر داشته و نشانه ای از وضعیت مطلوب ی

تا  1980ه از ه برزیل در بازه های چهارسالاقتصادی  یک کشور می باشد.در ادامه متوسط نرخ تورم سالیان

 آورده شده است 2011

 

 متوسط تورم ساالنه دوره ها و سال ها

1980-1984 130 

1985-1989 774 

1990-1994 1100 

1995-1999 19،1 

2000-2003 9،7 

2011-2004 9،4 

 

 1تولید ناخالص داخلی -3-5

 داخل در معین زمانی بازه یک در که است خدماتی و کاالها تمامی نهایی ارزش تولید ناخالص داخلی مجموع

اخص عددی بسیار مهم است چرا که  دستیابی به این ش.(192: 1392اند )علوی،شده تولید کشور یک مرزهای

ت های یک توان گفت گه سیاس در صورتیکه نتوانید بسنجید که یک نظام اقتصادی چگونه عمل می کند نمی

 ( .310: 1394بهبود اوضاع اقتصادی مثمر ثمر است یا مخرب)فلین،دولت به منظور 

میزان تولید ناخالص برزیل می تواند به عنوان یکی از مولفه های سنجش موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های 

لوال داسیلوا در دوران ریاست جمهوری اش مورد استفاده قرار گیرد.آخرین آمارهای صندوق بین المللی 

میلیارد دالر اعالم نموده است.با این  2،054.969میالدی،  2017د ناخالص داخلی برزیل را در سال پول،تولی

(. imf,2017میزان از تولید ناخالص داخلی، برزیل رتبه هشتم برترین اقتصاد های دنیا را کسب نموده است)

یلیارد دالر بوده است.از این م 15166برابر با  1960این در حالیست که تولید ناخالص داخلی برزیل در سال 

تاریخ به بعد تولید ناخالص داخلی برزیل به مرور رشد نموده است.پیش از آغاز دوران ریاست جمهوری لوال 

میلیارد دالر مربوط به دوران  883200،باالترین میزان تولید ناخالص داخلی برزیل با میزان 2003در سال 

و قبل از پیروزی لوال در انتخابات تولید  2002باشد.در سال می  1997ریاست جمهوری کاردوسو در سال 

میالدی و آغاز ریاست جمهوری وی تولید  2003میلیارد دالر بوده در سال  507962ناخالص داخلی برزیل 
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میلیارد دالر رسیده بوده است.تولید ناخالص داخلی برزیل در دوران  558320ناخالص داخلی برزیل به رقم 

میلیارد دالری تولید ناخالص  2616000لوال داسیلوا  رشد قابل توجه داشته است.رقم ریاست جمهوری 

،یعنی در سال پایانی ریاست جمهوری لوال باالترین میزان در طول تاریخ این 2011داخلی برزیل در سال 

 کشور است.نمودار زیر به وضوح این نکته را نشان می دهد:

 2015تا 1960سالهای تولید ناخالص برزیل بین  -1نمودار

 2002بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ،در حالیکه پیش از ریاست جمهوری لوال داسیلوا در سال 

با  2011میالدی این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در رتبه نهم اقتصاد جهان قرار داشته است در سال 

(.عالوه بر تولید ناخالص داخلی سیاست های اقتصادی  ,2018imfدو پله ارتقا به رتبه هفتم رسیده است)

 شناخته جهان کشورهای ترین مقروض از یکی عنوان میالدی به 80 دردهه که برزیللوال منجر به این شده که 

 عرصه اقتصاد بین الملل به پا خارجی اعتباردهنده اقتصاد یک عنوان به2008  درسال بار اولین برای شد، می

داشت.نرخ سرمایه  ای مالحظه قابل افزایش خارجی برزیل گذاری سرمایه لوال،نرخ ساله 8 دوره در.نهاد

 10.123برزیل در سال پایانی حضور لوال داسیلوا در قدرت با رشد قابل توجهی از رقم  گذاری خارجی

رسید.رقمی که به باالترین میزان  2011دالر در سال  میلیارد 102.427به رقم 2003میلیارد دالر در سال 

 کل از درصد4/3 حدود در مقدار (.اینworldbank,2020سرمایه گذاری خارجی در تاریخ برزیل رسید)

 به منجر لوال اقتصادی های برنامه.گردید می شامل سال همین در را جهان در مستقیم خارجی گذاری سرمایه

 طوری به شد برزیل پایدار اقتصادی رشد و ثبات تقویت و خارجی های بدهی کاهش و ارزی ذخائر افزایش

 درصدی 87مقبولیتی2011 سال در خود جمهوری ریاست پایان لوال در اقتصادی، های موفقیت این اثر در که

موفقیت عالوه بر این .بود باال بسیار کاردسو نظیر دیگری ای دوره دو جمهور رئیس هر با مقایسه در که داشت

درصد به  37درصدی جمعیت طبقه متوسط برزیل از 13ها سیاست های اقتصادی لوال داسیلوا باعث افزایش

 .(69: 1398رضایی،آجیلی،)درصد شد 50

 نسانی در برزیلشاخص توسعه ا-6-3

شاخص توسعه انسانی می تواند تصویری واقعی و چند بعدی از وضعیت توسعه در برزیل نشان 

توسط برنامه توسعه سازمان پیشنهاد گردیده و  1990اشاره شاخص توسعه انسانی در سال  دهد.همانطور که

باز می گردد.بر اساس آخرین آمار موجود از  1990در واقع آمار های مربوط به این شاخص به پس از سال 

http://www.imf,2018/
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ورهای بوده که این کشور را در میان کش 0.754میالدی  2015شاخص توسعه انسانی کشور برزیل در سال 

میالدی به  2017و  2016جهان قرار داده است.این شاخص در سال  79باال و در رتبه  انسانی توسعه دارای

بوده   0.611رقم   1990رسیده است. این در حالیست که این شاخص در سال  0.759و  0.758ترتیب به ارقام 

 ی لوال داسیلوا آورده شده است.است.در جدول زیر شاخص توسعه انسانی در سالهای دوران ریاست جمهور

 2011تا  2003اخص توسعه انسانی برزیل بین سالهای ش -6جدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال

 0.731 0.727 0.718 0.716 0.705 0.702 0.700 0.698 0.695 شاخص توسعه انسانی

 ( hdr.undp,2019منبع: )

نطورکه پیشتر واحد رشد داشته است.هما 0.036در واقع شاخص توسعه انسانی برزیل در دوران لوال داسیلوا 

یین وسط و پاباال،باال،مت بسیار انسانی توسعه اشاره شد برای شاخص توسعه انسانی چهار سطح کشورهای با

ز سطح رزیل اداسیلوا و برای اولین بار کشور بتعریف شده است. بر اساس این طبقه بندی در دوران لوال 

 کشورهای با توسعه انسانی متوسط به سطح کشورهای با توسعه انسانی باال ارتقا یافته است.

 درآمد سرانه-7-3

 بدست برای.است کشور داخلی یک ناخالص تولید از شهروند هر سهم میزان معنی به ملی 1سرانه درآمد

 درآمد ترساده معنای. شود می تقسیم کشور جمعیت بر داخلی ناخالص تولید میزان کشورها، ملی سرانه آوردن

درآمد سرانه،یکی از شاخص .دارد وجود درآمد میزان چه کشور یک در نفر هر ازای به که است این سرانه

 (158: 1388های رفاه جامعه است و در شاخص های ترکیبی رفاه و توسعه نیز تقشی برجسته دارد.)محمدی، 

برابر با  2018بر اساس آخرین آمار موجود از درآمد سرانه کشور برزیل،درآمد سرانه این کشور در دسامبر 

دالر بوده است.داده  9928.560برابر با  2017دالر بوده است.در حالیکه این شاخص در دسامبر  8959.020

شده و در دسترش می باشد.بر اساس  به بعد ارائه 1962های درآمد سرانه برزیل به صورت ساالنه از سال 

و دسامبر  1962کمترین و بیشترین درآمد سرانه مربوط به سالهای دسامبر  2019تا  1962آمار موجود از سال 

ر ب )www.ceicdata.com,2019(دالر بوده است.13298.230دالر و  270.480به ترتیب با ارقام  2011

درآمد سرانه برزیل در بازه زمانی سالهای  2اقتصادی توسعه و همکاری اساس آمار بانک جهانی و سازمان

دالر 204.93با  1961دالر به باالترین حد و در سال  13167.47میالدی با رقم  2011در سال  2018تا  1960

  ( www.indexmundi.com,2019در پایین ترین سطح خود بوده است.)

ده شده است.در به بعد و بر اساس داده های جدول فوق آور 1960در نمودار زیر درآمد سرانه برزیل از سال 

 این نمودار به تفکیک،سالهای آغاز ریاست جمهوری روسای جمهور برزیل مشخص شده است.

                                                           
1 . Per capita income 
2 . Organisation for Economic Co-operation and Development یا OECD 

http://www.hdr.undp.org/
http://(www.ceicdata.com/
https://www.indexmundi.com/
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 دوران لوال داسیلوافقر در  -8-3

سیاست های اقتصادی دولت لوال داسیلوا تاثیر ملموس و مستقیمی بر کاهش تعداد و درصد فقرا داشته 

دالر در روز در حالیکه در آغاز دوران  1.9است.براساس آمار بانک جهانی و با معیار قرار دادن حداقل درآمد 

هزار نفر از مردم برزیل درآمدی زیر خط  200میلیون و 20میالدی تعداد  2003ریاست جمهوری لوال در سال 

هزار نفر تقلیل یافته است.کاهش محسوس تعداد فقرا  400میلیون و 9به  2011فقر داشته اند، این رقم در سال 

دالر در دوران ریاست جمهوری لوال  5،50دالر و 3،20با مراجعه به تعداد افراد با درآمد های روزانه حداقل

 ( povertydata.worldbank.org,2019،نشان دهنده کاهش محسوس سطح فقر در برزیل می باشد.)داسیلوا

 

 میزان تغییرات 2011سال  2003سال  

 1،9تعداد افراد با حداقل درآمد 

 دالر در روز
 هزار نفر 800میلیون و  10 نفرهزار  400میلیون و  9 هزار نفر 200میلیون و 20

تعداد افراد با حداقل درآمد 

 دالر در روز 3،20
 هزار نفر 600میلیون و  32 هزار نفر 300میلیون  10 هزار نفر 900میلیون و  42

تعداد افراد با حداقل درآمد 

 دالر در روز 5،50
 هزار نفر 500میلیون و  28 هزار نفر 700میلیون  47 هزار نفر 200میلیون  76

 

 2003دالر در روز داشته اند در سال  1.90بر اساس آماربانک جهانی تعداد افرادی که روزانه درآمدی کمتر از 

،یعنی در آخرین سال حضور داسیلوا در 2011هزار نفر بوده است.این آمار در سال  200میلیون و  20میالدی ،

ر نفر رسیده است .در ادامه نمودار تغییر تعداد افرادی هزا 400میلیون و 9قدرت با کاهش قابل توجهی به رقم 

 آورده شده است. 2015تا  1995دالر در روز داشته اند در بازه زمانی سالهای  1.90که درآمدی کمتر از 

http://povertydata.worldbank.org/


 

 
 

19 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
نهم، آذر 

1401
 

 

دالر در روز داشته اند در بازه زمانی سالهای  3.2در ادامه نمودار تغییر درصد افرادی که درآمدی کمتر از 

 آورده شده است. 2015تا  2001

 

 

 

 

 

 



 

20 

را 
 گ

عه
وس

ت ت
ول

د
قر

و ف
 

 

 

 سیاست های لوال داسیلوا -4

سیاست ها و برنامه ها اقتصادی و اجتماعی لوال داسیلوا عامل اصلی تغییر سطح زندگی و ارتقای شاخص 

 هدف ریشه کنی سه رسیدن قدرت به زمان توسعه انسانی و کاهش مشهود فقر در برزیل بوده است.وی در

خود  اجتماعی رفاه فقر را به عنوان اهداف جامع کاهش جامع جوانان، برنامه برای اشتغال گرسنگی،ایجاد

 مستقل وزارتخانه اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی خود،یک برای (.لوال1389عنوان نمود)آرتین،

 به حمایتگرایانه اقتصادی الگوی یک و نمود ایجاد 1مبارزه با گرسنگی و اجتماعی توسعه عنوان وزارت تحت

 (65: 1398رضایی،آجیلی،)گذاشت به اجرا را فقیر های توده و کارگری طبقات نفع

 2برنامه کمک هزینه خانواده -4-1

 فامیلیا رفاهی و اجتماعی است.برنامه بلسا برنامه کمک هزینه خانواده یا به زبان پرتغالی بلسا فامیلیا برنامه ای

هایی که کمک را  نماید،بر اساس این برنامه خانواده می فراهم برزیلی فقیر های خانواده برای مالی ای کمک

 در مقایل بیماری ها واکسینه نموده و پیدا حضور مدرسه در دریافت می کنند باید تعهد بدهند که فرزندانشان

صورت  شوند.پرداخت ها در برنامه کمک هزینه خانواده منوط به حضور مستمر فرزندان در مدارس بوده و در

 و حمایت از شده خارج برنامه حمایت خانواده بیشتر شدن غیبت ایشان از حد مجاز،خانواده دانش آموز از از

نقد، به  پول با پرداخت مستقیم تا نمود می تالش در می آید.برنامه کمک هزینه خانواده  تعلیق حالت به آنها

 مشروط پول انتقال طریق از فقرا میان در انسانی سرمایه افزایش و به صورت دراز مدت با مدت صورت کوتاه

 در رایگان غذای وعده یک دولتی مدارس در آموزاندانش طرح، این چارچوب در دهد. کاهش را نقد، فقر

 Bolsa). کنندمی دریافت رایگان غذای وعده دو آموزاندانش محروم، و فقیر مناطق در. خورندمی روز

Família Program, 2012 و پس از آشکار شدن نشانه های موفقیت  2008(.نشریه اکونومیست در سال

                                                           
1 . Ministry of Social Development and Fight against Hunger 
2 .Bolsa Familia 
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 جهان که قابل اجرا درسراسر التین آمریکای در شده اختراع فقر ضد طرح عنوان به بلسا فامیلیا را این طرح،

برنامه  بزرگترین زمان شروع اجرایش .بلسا فامیلیا در(economist,2008) می باشد معرفی نموده است.

 عوامل از یکی عنوان بسا فامیلیا به (.برنامهBolsa Família,2007بود) جهان در مشروط نقد پول پرداخت

درصدی  در دوره اول ریاست جمهوری لوال داسیلوا.  27،7کاهش  برزیل شناخته می شود،یعنی در فقر کاهش

(Brandão,2007)تعداد ،2006 سال در وارگاس گتولیو بنیاد سیاسی مطالعات بر اساس مطالعه ی مرکز 

 12 ( و حدود terra,2006کاهش محسوسی نموده است) 2005 و 2003 های سال بین برزیل در فقیر افراد

 26 ،2011 (.تا فوریهDuffy,2010نموده اند ) بلسا فامیلیا دریافت از مالی کمک برزیلی خانواده میلیون

سابقه برنامه بلسا فامیلیا به برنامه  (Provost,2011).بود برنامه این پوشش تحت برزیل جمعیت از درصد

فرماندار ناحیه 2بوارک باز می گردد. برنامه کمک هزینه مدرسه با پیش قدمی کریستوام 1کمک هزینه مدرسه

آموزش دولت اول لوال و وزیر  2003و سناتور این ایالت در سال  1999تا  1995فدرال برزیل بین سالهای 

 های برنامه ها ایالت و ها شهرداری پایه گذاشته شد.مدت زمان کمی بعد،دیگر 2004تا  2003بین ساالهای 

تبدیل نمود.در  را به یک برنامه فدرال برنامه این بعدا کاردوزو فرناندو جمهور کردند. رئیس تصویب را مشابه

و کارت  3مدرسه با برنامه سبد غذایی هزینه کمک ودن برنامهمیالدی لوال داسیلوا با ترکیب نم 2003سال 

 جبران پایان گاز برای  )همه قسمت هایی از برنامه گرسنگی صفر لوال داسیلوا( و کمک گازی)انتقال4غذایی

در کوتاه مدت هدف برنامه بلسا خانواده را ایجاد نمود. هزینه فدرال( برنامه کمک گاز های به یارانه دادن

و در بلند مدت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی و قطع نمودن  فقر از ناشی مشکالت ،کاهشفامیلیا

 خط) رئال برزیل 140 از کمتر سرانه ماهیانه درآمد با هایی خانواده به میان نسلی است.بلسا فامیلیا چرخه فقر

 در ساله که 16زیر شده واکسینه کودک هر به آمریکا( دالر 13رئال برزیل) 32مبلغ ماهانه  (USD 56 $فقر،

 که در( ساله 17 یا 16) جوان هر برای دالر( 15رئال برزیل)معادل 38 ، و(نفر 5حداکثر) مدرسه حضور یابد

رئال  70 از سرانه کمتر ماهانه درآمد که هایی خانواده به این، بر عالوه(.حداکثر تا دو نفر) حضور یابد مدرسه

 ,Decreeماه می دهد) هر رئال برزیل در 70 اساسی مزایای برنامه این ،(دالر 28 $شدید، فقر خط) برزیل

 خانوار زن سرپرست شود،به داده می خانواده به که کارتهای شهروندی اصطالح به طریق از پول (.این2012

 از گیرد،می تعلق خانواده زنان به یارانه است ممکن که آنجا تا اینکه و زنان بر تاکید شود می پرداخت

 قابل زنان کهبود   شده تاکید قانون این در. بود برزیل در نقدی یارانه پرداخت نظام هایجنبه تریناصلی

 توسط یارانه شود، هزینه درست مسیر در پرداختی نقدی یارانه آنکه برای دلیل همین به. هستند اعتمادتر

توسط بانک پس انداز  و کند می عمل اعتباری کارت مانند این کارت..گیردمی تعلق خانواده زنان به دولت

 می را پول شود. این می که یک بانک پس انداز بزرگ و دومین بانک بزرگ دولتی برزیل است صادر 5فدرال

فساد به واسطه  تا کند می کمک روش این .صندوق در سطح کشور برداشت نمود 14،000 از بیش در توان

 برزیل است کاهش قدیمی در مشکل یک دریافت پول از از احزاب و سیاستمداران است و

 مرج و هرج ملی، اجرایی حکومت کنترل تحت برنامه یک ایجاد با بلسا فامیلیا.  (Lindert,2007)یابد

 شده انجام های نظرسنجی.دسترسی به مردم شد و اداری های هزینه کرد و کاهش حل را بوروکراتیک درونی

                                                           
1 . Bolsa Escola 
2. Cristovam Buarque 
3 .Bolsa Alimentação 
4 .Cartão Alimentação 
5 . Caixa Econômica Federal 

http://www.terra.com.br/
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 لوازم غذایی، مواد برای ترتیب به شده دریافت پول که دهد می نشان ذینفعان میان در فدرال دولت توسط

 میان در پیرامبوکو فدرال دانشگاه توسط شده انجام مطالعه یک.است شده مصرف کفش و لباس مدرسه،

 خرید برای شده دریافت پول از درصد 87 کنند،نشان می دهد که می زندگی روستایی مناطق در که افرادی

 به سفری که طی جهانی، بانک وقت رئیس ،1ولفوویتز .پل )  ,2006Lindert(.کردند می استفاده غذایی مواد

داشت ضمن تمجید از این طرح،بلسا فامیلیا را به عنوان یک مدل قابل ستایش از   2005 سال در برزیل

ه معرفی نمود و تاکید کرد که دولت های مختلف جهان ضمن استفاده از این تجرب مؤثر اجتماعی های سیاست

 از برخی توسط که تحقیقاتی اساس برزیل  بدنبال تولید برنامه های مشابه برای کشورهای خود هستند.بر

 در بهبود به وضوح به برنامه این است، شده انجام( IBGE) برزیل آمار و جغرافیا موسسه و ها دانشگاه

 برزیل بود، رئیس جمهور داسیلوا لوال که سالی هشت طی .است کرده کمک برزیل در فقر با مبارزه

رهایی  شدید فقر این از میکردند زندگی شدیدی فقر در اخیر سال100 در که نفر میلیون20تقریباً

نشان داد  3برنامه عمران ملل متحد 2فراگیر رشد برای الملل بین سیاست (یک مطالعه مرکز1389یافتند)آرتین،

را  سرانه دستمزد حداقل نصف از کمتر که)فقیر های خانواده به بلسا فامیلیا مزایای از درصد 80 از بیش که

 . طرح)undp-ipc,2019(رسد می فقرا به مزایای طرح اکثر بر اساس این پژوهش رسد، در واقع می (دارند

 شهردار که بوده موفق آنچنان بهداشت، و آموزش وضعیت بهبود محوریت با برزیل در نقدی یارانه پرداخت

 اجرا به نیویورک در را مشابه طرحی برزیل، نظام از الگوبرداری با گرفت تصمیم زمانی نیویورک پیشین

 را آموزش تشویق محوریت با و هدفمند صورتبه نقدی یارانه پرداخت خواستمی بلومبرگ مایکل. بگذارد

 .نشد موفق اما کند اجرا نیویورک در

 بانک توسط که می باشد.تحقیقاتی 2001 سال از برزیل در نابرابری کاهش درصد 20 حدود عامل فامیلیابلسا 

 توجهی قابل اند کاهش شده مند بهره بلسا فامیلیا برنامه از کودکانی که میان در داد که نشان شد انجام جهانی

آشکار  بالفاصله که برنامه مثبت اثر .یک(Yoon-Tien,2001) کار به وجود آمده است کودکان استثمار در

و در مناطق  وعده یک روزانه دولتی مدارس در بود.کودکان ها خانواده بر تغذیه فقیرترین توجه قابل شد،تأثیر

کنند، که خود نوعی کمک به کاهش هزینه خانواده های فقیر می  می رایگان دریافت فقیرتر دو وعده غذایی

 است؛ این افراد بهتر شده  82.4 وشش بلسا فامیلیا مشخص شد تغذیهافراد تحت پ از بررسی یک باشد. در

 در برنامه بلسا فامیلیا (.این,2019ipfs) افزایش یافته است ٪25 حدود فقیر های خانواده درآمد آن بر عالوه

 نقش مدرسه در ها بچه بیشتر حضور افزایش و درآمدی نابرابری در جزئی بهبود مطلق، فقر نسبی کاهش

 (145،  1397 روت. داشت مهمی

 :دربرمیگرفت را اصلی حوزه کمک هزینه خانواده سه  برنامه

 ) یی برزیلها خانوادهدوش  بار فقر شدید ازبرای برداشتن  تالش (مالی پرداخت و انتقال .1

مربوط به آموزش، دسترسی به حقوق اجتماعی اساسی در مسائل )تقویت فاکتورهای مشروط .2

 (و کمکهای اجتماعی بهداشت

 سیب پذیر(،جهت رها شدن از موقعیت آ  آینده تمرکز بر پیشرفت خانواده در)های تکمیلی برنامه .3

                                                           
1 . Paul Wolfowitz 
2 . International Policy Centre for Inclusive Growth 
3 . United Nations Development Programme 

http://www.ipc-undp.org/
http://www.ipfs.io/
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یم شده تقس  یهاها و شهردار صورت اشتراکی میان دولت، اتحادیه غیرمتمرکز بوده و بهبلسا فامیلیا مدیریت 

 های برنامه کمک هزسنه خانواده عبارت است از:برخی از مشخصه صورت میگرفت. بود

 (یبرابراجرای برنامه کمک هزینه خانواده در برزیل معطوف به آینده )با هدف کاهش فقر و نا .1

 .بوده است

 دهشن منجر آتمرکز به موفقیت  کمک هزینه خانواده در برزیل غیرمتمرکز بوده و همین عدمبرنامه  .2

 است

 گرفته پذیرند هدف برزیل گروههای خاصی را در جامعه که آسیب کمک هزینه خانواده در برنامه .3

زینه برنامه کمک ه نیست.است و این طرح به هیچ وجه شامل طبقات متوسط و متوسط به باال 

یز نهای سالمت و آموزش را  شود و حوزه خالصه نمی خانواده فقط در پرداخت کمکهای مالی

 دربرمیگیرد. 

ری و کا هاینقشی کلیدی در کاهش فقر و نابرابری از یک طرف و افزایش فرصتبرنامه کمک هزینه خانواده 

ل ملی، خدمات شک توانست که بهبلسا فامیلیا  تحصیلی برای طبقات محروم و پایین برزیل داشته است.درواقع

پذیر این  سیبآجمعیت  اجتماعی وسیعی را در برزیل ارائه کند و منابع حاصل از توسعه اقتصادی را در میان

تصادی این کشور بوده عمیق با توسعه اق در پیوندیبلسا فامیلیا کشور توزیع کند. به همین دلیل برنامه گسترده 

.درواقع برنامه های اجتماعی آن پرداخت برنامه است و نمیتوان به توسعه اقتصادی چشمگیر این کشور جدا از

شورهای مده کعواجازه نداده است این کشور همانند  کمک هزینه خانواده در برزیل تحولی عظیم ایجاد کرده

دی و در نتیجه اقتصادی در آن به افزایش نابرابری اقتصا های مربوط به رشد در حال توسعه، اجرای برنامه

 .ایجاد شکافهای عمیق در این کشور منجر شود

 زه با گرسنگیبرنامه مبار -2-4 

زی لوال در انتخابات توسط وی معرفی گردید و هدف آن و پس از پیرو 2003برنامه گرسنگی صفر در سال 

 با مبارزه و اجتماعی توسعه وزارت توسط برنامه برزیل بود.این در شدید فقر و گرسنگی کردن کن ریشه

 اساسی غذاهای به دسترسی حق تضمین برای را دولت استراتژی تا داشت قصد به اجرا در آمده و 1گرسنگی

 نیمه مناطق در آب مخازن ایجاد ها، خانواده فقیرترین به مستقیم مالی کمک مانند هایی برنامه .کند اجرا

 و ها ویتامین توزیع سالم غذایی، عادات مورد در مردم ارزان،آموزش های رستوران ایجاد برزیل، خشک

 خانواده های کشاورز با دسترسی به وام های کوچک اقداماتی بود در قالب از معیشت حمایت آهن، مکمل

 با مبارزه برای برزیل دولت ابتکار بزرگترین برنامه مبارزه با گرسنگی به اجرا درآمد.برنامه گرسنگی صفر

قبلی برنامه ریزی شد و به  های دولت مشابه های برنامه اساس بر که  برزیل می باشد  تاریخ در گرسنگی

 داده انجام( IBGE) 2برزیل آمار و جغرافیا موسسه و دانشگاهها از برخی اساس نتایجی که اجرا در آمد.بر

برای اندازه گیری میزان (.RUBIO, 2003است) کرده در برزیل کمک فقر علیه مبارزه به برنامه اند،این

تعریف شده و هرساله توسط توسط پژوهشگاه  3گرسنگی و فقر غذایی در کشورها شاخص جهانی گرسنگی

                                                           
1. Ministry of Social Development and Fight against Hunger 
2 Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 
3 . Global Hunger Index 
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ین شاخص از ترکیب نماگر سازمان خواربار و کشاورزی محاسبه می شود.ا 1بین المللی سیاست گذاری غذایی

ملل متحده که هرساله درباره میزان کم غذایی منتشر می گردد و نماگر های کم وزنی و مرگ و میر کودکان 

زیر پنج سال بدست می آید.این شاخص ماهیت چند بعدی گرسنگی به طور مناسبی نشان می دهد.شاخص 

رتبه بندی می نماید.کشوری با شاخص صفر در  100ساس مقیاس صفر تا جهانی گرسنگی کشورها را بر ا

(.در حال حاضر  و 1393در بدترین حالت گرسنگی قرار دارد)خیرخواهان، 100حالت نبود گرسنگی و با امتیاز

را نشان می دهد.این در  5.40میالدی شاخص گرسنگی در برزیل عدد 2017بر اساس آخرین آمار سال 

قرار داشته است.در حالیکه شاخص  18،20در اوج خود یعنی عدد  1990رقم در سال حالیست که این 

بوده است،این  5،43و در سال آغاز ریاست جمهوری لوال رقم   11.70میالدی رقم  2000گرسنگی در سال 

(. این تغییر knoema,2017رسیده است) 5شاخص در سال پایان ریاست جمهوری لوال داسیلوا به عدد 

شاخص گرسنگی نشان می دهد برنامه های لوال داسیلوا در مبارزه با گرسنگی با موفقیت همراه بوده محسوس 

 است.

 2برنامه رشد پرشتاب -4-3

 برزیل درالف اصلی دولت زیربنایی برنامه یک شناخته می شود، PACبرنامه رشد پرشتاب که بیشتر با عنوان

 از ای عهمجمو شامل و شد آغاز سیلوا دا لوال دولت طتوس 2007 ژانویه 28 تاریخ در برنامه این .است

 و ژیانر نقل، و حمل مسکن، بهداشت، گذاری در حوزه های سرمایه های پروژه و اقتصادی های سیاست

 برای د رئال برزیلمیلیار 503.9 بودجه دارای برنامه این .بود برزیل در اقتصادی رشد تسریع هدف با آب منابع

 امهبرن.است داده ادامه را PAC-2 نام تحت برنامه دیلما روسف  دولت. بود 2010-2007 ساله چهار دوره

 و تساخ زمینه در را خصوصی بخش و دولتی های شرکت فدرال، دولت های گذاری سرمایه رشد پرشتاب،

نموده بود  بینی پیش لجستیک و نقل و حمل بهداشت،مسکن،حمل و نقل،انرژی، ساز،

(RIBEIRO,2012:اهداف برنامه رشد پرشتاب عبارتند از.) 

 اقتصادی رشد سرعت بخشیدن به -

 درآمد و اشتغال افزایش -

 ای منطقه و اجتماعی های نابرابری کاهش -

 اقتصادی کالن های تقویت کردن پایه -

 :اند شده سازماندهی بلوک مختلف پنج در برنامه رشد پرشتاب اقدامات

 اعتبار و انگیزه های مالی -1

 موانع بردن بین سرمایه گذاری: ازارتقا فضای  -2

 مالیاتی بهسازی سیستم -3

 مدت مالیاتی بلند اقدامات -4

 حوزه زیرساخت در گذاری سرمایه -5

                                                           
1 .International Food Policy Research Institute(IFPRI) 
2 . Growth Acceleration Program-Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
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 برزیل در درآمد تولید و مشاغل رضهع افزایش صورت مشهود در به( 2010-2007)اول مرحله در برنامه این

بوده است  12.6یعنی در سال آغازین دولت لوال داسیلوا رقم 2003موثر بود.در حالیکه نرخ بیکاری در سال 

 .(IBGE ,2015)کاهش یافته است 6.0به رقم  2011در سال پایانی دولت هشت ساله وی یعنی در سال 

 ست های اشتغالسیا-4-4

 :ی باشدبرزیل جهت ساماندهی و ایجاد اشتغال پایدار شامل موارد زیر م های سیاستاصلی ترین 

 هوشمند حمایت و صنعتی توسعه صحیح استراتژی -

 ایکارخانه تولید رشد بر تأکید با اقتصاد ساختار تغییر در دولت فعال نقش -

 بزرگ هایشرکت رشد و ایجاد به کمک -

های تولیدی و کمک ها را برای تشویق فعالیت بنگاهای از سیاستمجموعه) انگیزشی ساختار اصالح -

 (وام و معافیت مالیاتی تا حمایت مشاوره  مانند پرداختبه رشد صنعتی 

از  آفرینی بخش بیشتریساختار نظم مشارکتی که امکان نقش)دمکراتیک و مشارکتی ساختار ایجاد -

 (کندهزینه فراهم میمردم را به نحو ساده و کم

 با اقتصای رشد افزایش و داخلی شرکتهای از حمایت زمینه در دولت لوال،سیاستهای ریاست جمهوری آغاز با

 1997  سال در 1نوآوری و تکنولوژی علم، شد.این سیاست ها ریشه در تصمیم وزارت پیگیری شدت

 حمایت و کرد صنعت و نوآوری عرصه در نوین تدوین سیاستهای به شروع 1997داشت.این وزارت در سال 

 برزیل در2004  سال که از جدیدی توسعه ای چارچوب.نمود توسعه تکنولوژی به منظور داخلی شرکتهای از

 بود: ذیل شامل موارد شد گذاشته اجرا به

بخش  معامالت در شفافیت و قراردادها به احترام که دمکراتیک فرآیندهای تثبیت و نگهداری -

 میکند تضمین ذیربط نهادهای ازسوی را عمومی

 ای مبادلهنرخ ه انعطاف پذیری تورم، هدفگذاری اصلی مؤلفه سه شامل خود کالن،که اقتصاد ثبات  -

 مالی مسئولیت پذیری و ارز

 ودمیش منجر گسترده داخلی مصرف تثبیت به که اجتماعی و اقتصادی مؤلفه های کردن لحاظ  -

ندی منظام  شکل به که آموزش و زیرساخت مانند حوزه هایی در به ویژه سرمایه گذاری تحریک -

 .میدهد افزایش را رفاه و رقابتی توان

 دو این برنامه. کرد اعالم را2«خارجی تجارت و تکنولوژی صنعتی، سیاست» جدید برنامه دولت2003  سال در

 :از بودند عبارت که میکرد دنبال را کلی هدف

 مافزار،نر نیمه هادی،)کلیدی بخش های در تکنولوژی توسعه طریق از صنعتی رقابت توان افزایش -

 .شود منجر باال ارزش افزوده با کاالهای صادرات به که( سرمایه ای دارو،کاالهای

                                                           
1 . Ministry for Science, Technology, and Innovation (MCTI) 
2 . Industrial, Technology and Foreign Trade Policy (PITCE) 
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وژی، نانو بیوتکنول مانند زمینه هایی در به ویژه الزم قوانین تدوین و تکنولوژی و علم توسعه -

 شاورزیک گاز، و نفت مانند صنایعی در فرصت آوردن به دست برای تجدیدپذیر تکنولوژی ،انرژی

 .دارو و

 رئیس بانک وزیر،23  از متشکل صنعتی توسعه شورای و1برزیل  صنعتی توسعه آژانس یعنی برزیل نهاد دو

 برنامه جدید اجرای جهت در الزم اقدامات که شدند مأمور نهادی صنعت بخش از نماینده14  برزیل و توسعه

 مهمی در نقش مالی ها تأمین این. گرفت صورت برنامه ها این از نیز فراوانی مالی حمایتهای. دهد انجام را

 بعدی کردند،برنامه ایفا کاربردی تحقیقات و نوآوری ها تجاری سازی کاربردی، صنعتی تحقیقات مالی تأمین

. شد گذاشته اجرا به 3«رشد تسریع سیاست»همراه به و2«تولیدی توسعه سیاست» عنوان با و2008  سال در

 :از بودند عبارت که بود شده معین تعریف اهدافی با و چالش چهار به توجه با تولید توسعه سیاست

 الصناخ تولید رشد از بیش خالص ثابت سرمایه تشکیل رشد حفظ به وسیله رشد دوران تقویت  -1

 ملی

 صادراتی سبد به تنوعبخشی و ارتقا  -2

 نوآوری و تکنولوژی در گذاری سرمایه تقویت -3

 ملی صنایع همچنین متوسط و کوچک شرکتهای از حمایت و صنعتی سیستم ساختار تجدید  -4

 .پیشران

 سال  در درصد21  به خالص ثابت سرمایه تشکیل که آورد فراهم را امکان این برزیل توسعه بانک مالی تأمین

مطالعه ای  .در کرد بازار در سهم کسب برای برزیلی شرکتهای به بزرگی کمک همچنین بانک این. برسد2010

 نهاییت به بانک ینا که می شود اشاره نکته این همکارانش در رابطه با این بانک انجام داده اند به فراز و که

 وصی سازیخص ادامه روند در دوران این است.در کرده پرداخت کشور را بلندمدت وام های دوسوم به قریب

 تحوالت دیاقتصا و زمینه سیاسی در کشور نهادی ساختار اصالح همچنین و بود شده آغاز قبل دوره از که

: 1397، اشرفی ) نیکونسبتی،.داد روی کسب وکاری چند گروههای بهویژه تجاری بنگاههای در گوناگونی

55-57) 

لوال  مهوریجهمانطور که در نمودار و جدول زیر مشاهده می شود در حالی که نرخ بیکاری در آغاز ریاست 

ی به رقم است در پایان دوران ریاست جمهوری هشت ساله وی با کاهش سه واحد درصد بوده 9.99داسیلوا 

کاهش  وری  ورسیده است .که نشان از موفقیت سیاست اشتغالزایی لوال داسیلوا در دوران ریاست جمه 6.92

 فقر دارد.

                                                           
1 . Brazilian Industrial Development Agency (ABDI) 
2 Productive Development Policy (PDP) 

3  
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 data.worldbank.org منبع:

در .یز در دوران لوال تغییر ملموسی داشته استدستمزد کارگران ن عالوه بر ایجاد شغل و کاهش بیکاری،حداقل

آورده شده است که نشان از رشد  2019تا  1994ادامه نمودار میزان حداقل دستمزد در برزیل در بازه زمانی 

 قابل توجه حداقل دستمزد در برزیل در دوران ریاست جمهوری لوال داسیلوا دارد.

 

 countryeconomy.com منبع:

 

 نتیجه گیری -5
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نست بخش ی توالوال داسیلوا با تشکیل یک دولت توسعه گرا و تعریف برنامه های هدفمند اقتصادی و اجتماع

د ایی ماننامه هزیادی از مردم برزیل را از زیر خط فقر خارج نموده و به سطح زندگی متوسط ارتقا دهد.برن

ر یث..در کنار تاهای اشتغال زایی و.برنامه های سبد خانواده،مبارزه با گرسنگی،برنامه رشد پرشتاب،سیاست 

داده  کاهش ملموسی که بر توسعه انسانی برزیل داشته است،فقر مطلق و نسبی برزیل را به میزان ملموسی

طح زندگی و ،ارتقا سا فقر.برنامه سبد خانواده یا بلسا فامیلیا و برنامه مبارزه با گرسنگی عالوه بر مبارزه باست

شش خود حت پوگی با توجه به تاکیدی که بر لزوم تحصیل فرزندان خانواده های تباالبردن سن امید به زند

 قیر و کمشار فداشت، زمینه ساز باالبردن سطح دسترسی به دانش و سواد در جامعه برزیل خصوصا در میان اق

 رفتیشبر پ در آمد شد.این برنامه به طور چشم گیری تعداد فقرای برزیلی را کاهش داد و تاثیر مشهودی

یاست غذایی مردم برزیل،خصوصا فقرا داشت.س رژیم کیفیت و غذایی مواد مصرف کودکان، رشد آموزش،

 الهایسهای وی زمینه ساز کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی شد.ضریب جینی در برزیل در 

رسیده  2011ر سال د 52.90با تغییری محسوس به  2003در سال  57،60ریاست جمهوری لوال داسیلوا از رقم

نامه ه است.برتر شداست.در واقع بر اساس این آمار توزیع ثروت در این سالها عادالنه تر و اختالف طبقاتی کم

اری در س بیکرشد پرشتاب نیز همانطور که در اهداف چهارگانه آن پیش بینی شده بود،عالوه بر کاهش محسو

 ایه نابرابری درآمد،کاهش و اشتغال اقتصادی،افزایش رشد سرعت بخشیدن بهبرزیل نقش موثری در 

 پول لمللیا بین صندوق آمار اساس اقتصادی برزیل داشت.ر کالن های ای و تقویت پایه منطقه و اجتماعی

 ناخالص یدتول اساس بر کشور این میالدی 2002 سال در داسیلوا لوال جمهوری ریاست از پیش حالیکه ،در

استدر  رسیده تمهف رتبه به ارتقا پله دو با 2011 سال در است داشته قرار جهان اداقتص نهم رتبه در داخلی

 ودهب برزیل اقتصادی و دورانهای سیاسی بهترین از یکی داسیلوا لوال جمهوری ریاست دوران مجموع

 حدود در رزیلب ارزی ذخایر افزایش ملی، تولید سرانه و داخلی ناخالص تولید برابری سه حدود افزایش.است

یلوا با اتکا به در واقع لوال داس دستاوردهاست این از برخی برزیل پول ارزش برابری دو وافزایش برابر سه

تای ر راسدبرنامه های هدفمندی که در قالب دولت توسعه گرای خود به اجرا درآورد توانست گام بلندی 

 توسعه همه جانبه و کاهش فقر برزیل بردارد.

 

 منابع:

((،  «ورمح دولت توسعه» کتاب بررسی و نقد: توسعه و (،))دولت1388 اد،)تابستانجو افشارکهن، -

 381 فحهص تا 373 صفحه از ; 2  شماره.  39  سیاسی،دوره علوم و حقوق دانشکده مجله -سیاست

 . 

نیای ( ،))از شاخص توسعه انسانی چه می دانیم؟((،روزنامه د1396 /27/6اکبری، محمدرضا،) -

  4147اقتصاد،شماره 

نو  ی،طرحصنعت تحول در دولت نقش: چپاول یا (،توسعه1380زندباف،عباس،مخبر،عباس،) اونز،پیتر، -

  زبان

بی  با مبارزه قهرمان داسیلوا برزیل،لوال اقتصادی رشد روند از (،))گزارش8/3/1392آرتین،) -

 عدالتی((روزنامه ایران، 
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 از حمایت راهبردی (،))الگوی1397 مقیسه،محسن،) شهریورماه ، زنجانی،مهدی محمد آقا -

: وضوعیم اقتصادی،کد پژوهشهای اقتصادی معاونت برزیل((، ، دفتر مطالعات دولت تولید،تجربه

 16054: مسلسل ،شماره220

  کوهسار،غالمعلی فرجاد،توسعه اقتصادی در جهان سوم  (،1391،)مایکل ،تودارو -

 دولت داییپی بر شناختی جامعه تحلیل: گرا توسعه دولتهای ی(،فراسو1397 تیموری،سیدرحیم،) آذر -

  جمهوری، ریاست دولتی مدیریت آموزش مرکز جدید، گرای توسعه

 2967ماره التین((،روزنامه جام جم،ش آمریکای برای لوال (، ))میراث21/7/1389ثمودی،علیرضا،) -

 7ره ،بهار،شما قبسات دین((، با آن ارتباط و توسعه مفهوم (،))تحول1377ناصر،) جهانیان، -

 سنگیگر جهانی شاخص به (،)) نگاهی1393زمان،میالد ،) رضا، مروی، خیرخواهان،جعفر، عظیمی -

اجتماعی وزارت رفاه و امور  رفاه مطالعات ایران(( ،دفتر وضعیت و

 www.mcls.gov.irاجتماعی،

  دانشگاه چاپ و انتشارات ، تهران:موسسه دهخدا متوسط فرهنگ (،1390اکبر،) دهخدا،علی -

ررسی های برزیل((،ب در جدید (،))وابستگی1383 اسفند و کامران،)بهمن روشا،گیزاماریا، طارمی، -

 (43 تا 28 از ،) 10 شماره بازرگانی،

ر اندیشه دمفهوم توسعه و پیشرفت (،))1395، )حسین  ،تاج آبادی ،علیرضا ، میرسعید ،سید قاضی -

 ،پاییز 3 ،شماره 42می، سال الفصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اس (((مقام معظم رهبری )مدظله

 جهانی شاخص (،))گزارش1395حسین،) بیگـی،محمد کریم،ایمان،یوسف طزری،تقی،علمدار،آقا -

مین اجتماعی وزارت رفاه و تا رفاه مطالعات ((،دفتر2015 سال در ایران وضعیت و گرسنگی

 www.mcls.gov.irاجتماعی

 72 مدیریت،شماره یافتگی((، توسعه توسعه و (،))توسعه1385سورشجاعی،علیرضا،) عباسی -

 رد توسعه موانع مطالعه برای الگویی ایران در خواه توسعه (،))دولت1385عباسی،مهدی،) -

 19 شماره ،پاییز، پنجم سال اندیشه ایران((،فرهنگ

 اه، قم دانشگ و حوزه هشگاهاقتصاد،پژو علم (،کلیات1392هادی،) عربی، سید اسحاق، علوی، سید -

 خصشا (،))بررسی1391منتظری،علی،) ، ، محبی فر،رفعت محمد،آصفزاده سعید علیخانی،سلیمه -

 مرداد مشماره چهار یازدهم پایش،سال منتخب((،فصلنامه کشورهای و ایران در HDIانسانی توسعه

   شهریور ـ

 رسی(،))بر1391 منتظری،علی،)شهریور ، علیخانی،سلیمه،محمد،آصفزاده،سعید،محبی فر،رفعت  -

 شماره یازدهم پایش،سال منتخب((،فصلنامه کشورهای و ایران در HDIانسانی توسعه شاخص

 423-415 صص مرداد چهارم

  امیرکبیر ،فرهنگ فارسی عمید، (1394عمید، حسن،) -

گرایانه ی  توسعهدامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی (،))1396فالحی، احسان، امیدی،علی،) پاییز  -

 ک اره ی((، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی،سال نهم شمچین در دوران شی جین پینگ

 سال در یزد اناست زنان و مردان در زندگی به امید (،))مقایسه1385،)الهام،هادیانزاده،حسین، فالح -

 صدوقی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ، مجله ((1382و 1375 های

 چهارم،زمستان شماره ، چهاردهم یزد،دوره

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-651/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-651/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B1/
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بهشت (، ))رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه((،کیهان فرهنگی،فروردین و اردی1376فالح،فیروز،) -

 132،شماره 

 ساده، فروزفر، علی،تهران،مبلغان زبان به (، اقتصاد1394فلین، شون،) -

 تماعی((،اج توسعه در اطالعاتی و ارتباطی نوین فناوریهای نسبی (،))تاثیر1387کوثری،مسعود،) -

  ارتباطات ـ فرهنگ مطالعات فصلنامه

 در تسیاس اهمیت پیرامون": گرا توسعه های (،دولت1385افشارکهن،جواد،) ، ویچ آدریان لفت -

 نگار  نی مرندیز،: ،ناشر "توسعه

ی (،))سنجش توسعه یافتگی کشورها((،فصلنامه پژوهش های اقتصاد1381مسجدی،فرخ،) -

 ،بهار 10ایران،شماره 

 ران((،ای در توسعه های زمینه و خواه توسعه (،))دولت1394رضا،) احمد،کاهه،علی سید موثقی، -

 4 پنجم،شماره و چهل سیاست،زمستان،دوره فصلنامه

 عصر در سواد مفهوم تحول به نگاهی اطالعاتی (،))سواد1385) حسین میرجلیلی، سید -

  1 شماره  بهار، هفدهم، سال اطالعات((،کتاب

ابلیتهای علل ق(،))95مهتاب،) پاییز و زمستان  اصالنی، ساری ، نوربخش، بهمن، میرترابی،سعید -

لملل سی بین امطالعات اقتصاد سیا ((،و رانتیر در کمک به روند توسعه گرا متفاوت دولتهای توسعه

 سال اول شماره دوم 

 متفاوت هایقابلیت (،))علل1395زمستان  ،)مهتاب،ساری اصالنی،بهمن،نوربخش ،سعید،میرترابی -

  ،2 شماره ،1 دوره ،شماره علمی توسعه((، شناسنامه روند به کمک در رانتیر و گراتوسعه هایدولت

 ژوهشیپ -علمی ایران((،فصلنامه های استان در انسانی توسعه (،))شاخص1389نیسی،عبدالکاظم،) -

  ،بهار 2،شماره 2 سال بهداشتی، علوم

    21 شماره 1382 زنان راهبردی اجتماعی، مطالعات انحرافات و اسفندیاری، اسماعیل، فقر -

  93تا 84،صفحات 103 ،شماره 1387 ،دی جامعه و کار فقر، و تجارت حسین، میرجلیلی، سید -

سی ها و ه بررارضروم چیلر، نسرین ،ابعاد گوناگون فقر در ایران،مجموعه پژوهش های اقتصادی،ادار -

 ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران1384های اقتصادی، سیاست

علل  وبررسی روند  ،رضا ،صمدی ،خدیجه ،تقیزاده ،اشرف سادات  ،طامه میری ،سیدرضا،عظیمی  -

فصلنامه سیاستهای ،و اقدامات صورتگرفته برای مهار آن  )1389-1391تورم در ایران در سالهای )

 25- 58،صفحات  1392 ،بهار 1مالی و اقتصادی سال یکم، شماره 

-  

- ANA PAULA RIBEIRO PATRÍCIA ZIMMERMANN  Com PAC, Governo Espera 

Investimento De R$ 504 Bi Até 2010 Folha De S.Paulo. Retrieved On 2012-03-29.AAAAAAAAA 

At:Www.Worldbank.Org 

- Basic Income In Brazil Available At: Https://Ipfs.Io 

- Ben Ross Schneider,The Developmental State In Brazil:Comparative And Historical 

Perspectives, Revista De Economia Política, Vol 35, Nº 1 (138), Pp 114-132 AAAAAAA-
Março/2015 

- Bolsa Família: Changing The Lives Of Millions In Brazil, The World Bank, Aug/22/2007 
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