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 وأثرها في إحداث التنمية التكنولوجيااكتساب تجربة البرازيل في : الفصل الرابع 

 تمهيد:

عند ظباع كلمة الربازيل كاف أكؿ ما يتبادر إىل األذىاف ذلك البلد الساحر ك اؼبشهور بنجومو كسحرتو اؼبمارسُت ؼبعشوقة اؼباليُت  
لكن كبعد أف أعلن أف الربازيل باتت سادس اكرب  ،للنبكرقصة السمبا الشهَتة أك ذلك البلد الذم يعد أكؿ مصدر كرة القدـ 

عليا األضواء كباتت ذبربتها االقتصادية  تشدت إليها األنظار ك سلط،متخطية بريطانيا يف نسبة النمو االقتصادماقتصاد عاؼبي 
استطاعت  فك طالسم التجربة الربازيلية ك اليت من أجل ،بلوغ مصاؼ الدكؿ اؼبتقدمة  إىلتسعى جبهد  اليتؿبل تطلع لكل الدكؿ 

خالؿ عقدين من الزمن االنتقاؿ من دكلة تًتنح ربت كطأة التضخُّم كالفقر كالدين، إىل دكلة ذات اقتصاد متطوِّر كصاعد، حبيث 
 أصبحت تُػَعدُّ من الدكؿ العشر األكىل يف العامل دبعايَت قوة اقتصادىا، كدخلها القومي. 

 كربقيق التضخم، معدالت لبفاضإ يف مظاىره بعض تذبلَّى اقتصاديا، رااستقرا اؼباضيُت العقدين مدل على الربازيل حققتلقد
 نسيب كاكبسار الدخوؿ، يف التفاكت من اغبد عن فضال احمللي، الناتج إصبايل إىل الديوف نسبة لبفاضإك  مرتفع، اقتصادم مبو

 سلبيا أثرا تركت اليت األخَتة العاؼبية اؼبالية األزمة بتداعيات كثَتا تتأثر مل ف الدراسات االقتصادية أشارت إىل أهنا أ كما للفقر،
 .العامل دكؿ من عديد على

 قادرة غَت كانت العشرين القرف من الثمانينيات منتصف فحىت،ستفادة منها اإل ةكل ىذا جعل من ىذه التجربة ؿبل دراسة بغي
 عالية دبعدالت ترتفع راحت اليت األسعار يف التضخم نسب على السيطرة على كذلك قادرة تكن كمل اػبارجية،هنا ديو  سداد على

،ك لدراسة ىذه التجربة مغامرة شبو ىناؾ اغبياة جعلت دبعدالت كالعنف اعبريبة انتشار عن فضال ، كالفقر، البؤس للغاية،كمظاىر
 قسمنا ىذا الفصل إيل ثالث مباحث ك اليت سوؼ نستعرضها كالتايل :

 اؼببحث األكؿ :نظرة عامة على الربازيل 
 االقتصادية اليت مرت هبا الربازيل . الدكرات: ثايناؼببحث ال

 يف إحداث التنمية  كأثرىا التكنولوجياقل يف نالربازيل ذبربة  اؼببحث الثالث :
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 المبحث األول :نظرة عامة على البرازيل 
 

 يف تبنتها الدكلة اليت االقتصاديةك  السياسات للخلفيات موجز ؽبا ك كصف إعطاء هبب الربازيلي االقتصاد مبو مستقبل نقيم كي
الوقوؼ على دكر الشركات اؼبتعددة اعبنسيات يف ، قصد اؼبراحل االقتصادية اليت مرت هبا  أىمعرب عرض  .األخَتة السنوات

 ىذه الدكلةإىل  التكنولوجيانقل بالقائلة  اإلشكاليةعلى  اإلجابةاالقتصاد الربازيلي ك 
 

  التعريف بالبرازيل   :المطلب األول
 

سبتلك الربازيل ثركات طبيعية ك بشرية ىائلة حبكم موقعها اعبغرايف ك مساحتها ،كما أهنا تعد بلد التعديدات العرقية ك اعبنسية  ك 
 اػبَتات االقتصادية كىذا ما سنراه من خالؿ التعرؼ عليها .

 
 الجغرافيا: ولالفرع األ

 
  815111965 النصف اعبنو ي من القارة األمَتكية، كتشكل تقريبنا نصف مساحة أمَتكا اعبنوبية، أم ما يوازم  تقع الربازيل يف

كلم، كمن الػشرؽ إىل   4395(. سبتّد على القسم الشرقي ؽبذه القارة على مساحة طوؽبا من الشماؿ إىل اعبنوب كبو 2كلم
ربّد الربازيل صبيع دكؿ أمَتكا اعبنوبية ما ،كمدار اعبدم االستواءع بُت خط كلم. تسعة أعشار ىذه اؼبساحة تق  4319الغػػرب كبو 

كلم، أما حدكدىا البحرية على احمليط األطلسي فتبلغ مع تعرُّجاهتا   151719عدا اإلكوادكر، كتشيلي، حدكدىا الربية حواىل 
راضي الربازيلية دبعظمها صاغبة للزراعة كغنية األ،كما أف آالؼ كلم، كىي خامس أكرب دكلة يف العامل من حيث اؼبساحة 9 حوايل

ا باؼبوارد الطبيعية كاؼبعدنية سبلك الربازيل أكسع غابة استوائػيػػة يف العالػػم ىي غابػة هنر األمازكف  ثاين أطوؿ ،باإلضافة إىل ذلك جدن
 1ة.كػرة األرضيهنر يف العامل بعػػد هنر النيل(، كتشّكػػل أكرب مولّػػد كـبػػزكف لألككسجُت فػوؽ ال

 
 السكان ثاني :الفرع ال

 
 كخامس من حيث الكثافة السكانية  اعبنوبية أمَتكا دكؿ أكرببالتايل  كىي نسمة مليوف 200 من الربازيل سكاف عدد يقًتب
 سكاف عدد قفز كقد،2 كم/نسمة 24 تتجاكز كال منخفضة السكانية كثافتها فإف للبالد الشاسعة للمساحة كنظرا .العامل .دكؿ 

 مليوف 40 إىل تضاعف 1900 يف عاـ نسمة مليوف 18 عن يزيد ال كاف أف فبعد اؼباضي، القرف خالؿ مرات عدة الربازيل
 2010 عاـ الواسعة قفزتو يقفز أف قبل 1970 عاـ مليوف نسمة 90 من أكثر إىل أخرل مرة تضاعف مث ، 1940 عاـ نسمة
 كاإليطالية الربتغالية األصوؿ ذكم) البيض من  54 % (من الربازيل سكاف يتألف،نسمة مليوف 200 من يقرب ما اىل كيصل

 ناذبة ساللة) اؼبالتو (شقُت إىل بدكرىم ينقسموف كالذين البنية البشرة ذكم من 39 %ك كالبولندية، كاإلسبانية كاألؼبانية كاؽبولندية

                                                           
 .16،ص 2010، قطر3،،مراكز اعبزيرة للدراسات اؼبلفات، سلسلة ملفات القول الصاعدة  البرازيل القوة الصاعدة من أميركا الالتينيةؿبمد عبد العاطي ك آخركف،   1
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 6 % ك ،(كاؽبنود األصليُت األفارقة تزاكج) كالكافوكوز ،(األصليُت كاؽبنود البيض تزاكج) كالكابوكلوز ،(كاألفارقة البيض عن تزاكج
 .1كغَتىم كعربية آسيوية أصوؿ من هاجرينمن اؼب 1 %ككبو ،قسرا األفارقة الذين جلبوا أحفاد) السود من
 

  المطلب الثاني :تاريخ البرازيل 
 
اغبكم اليت سادت  ةأنظم التارىبية اليت مرت هبا الربازيل ك قتصاد الربازيل كجب الوقوؼ على اغبقباتإقبل اػبوض يف تفاصيل  

 فيها .
 

 1500انفي ج 26يف باستكشافهاالذين قاموا  ،عاش اؽبنود فيما يعرؼ اآلف بالربازيل فًتة طويلة قبل كصوؿ األكركبيُت األكائل
 Dom بعد ذلك بشهرين ارسل ملك الربتغاؿ دكف مانيوؿ ، Vicente Yanez Pinzonمن قبل فيسنيت يانييز بينسوف  

Manoel كابراؿ الفاريس بيدرك العميدة ؾبهزة بقيادة عثب Pedro Alvares de Cabral  على  بأسطولو أرسىالذم
اسم جزيرة الصليب اغبق  بإطالؽجزيرة كبعد ضمها للتاج الربتغايل قاـ  بأهنا1كاعتقادا منو 1500ابريل  24الربازيلية يف  الشواطئ

Ilha de Vera Cruz اؼبقدس الصليب أرض"عليها اسم جزيرة  كأطلقك غَت ىذا االسم بعد كقت قصَت لكلكن اؼب،عليها 
Terra de Santa Cruz 2 ، البعض  ينسبوىذه اعبزيرة ربمل االسم اؼبعركؼ بالربازيل الذم  أصبحتكبعد عدة سنوات 

 الصباغنسبة إىل  كالذم عرؼ هبذا االسم  فيها الذم اكتشف النار بلوف األضبر شباػب يجامع يطلق على كاف الذم اللقب إىل
الرباسا بالربتغالية ك االسبانية  اللغةالذم بعرؼ يف  اعبمر لوف يكتسب للشمس عرض ما إذاكاف يستخرج منو ك الذم  الذم

 Brasas) الربازيليوفتقت كلمت شاكمنو   Brasileiros )  3الربازيل ذلك من ككاف. 
 ربولت كقد،" عاـ حاكم" عرب ملكاغبكم الربتغايل زبضع لل كطأةالثالث قركف ك الربازيل ربت  قاربتكمنذ ذلك اغبُت كؼبدة 

 اآلالؼ مئات جلبتسبب يف   ما كىو السكر قصب لزراعة العامل يف مركز أكرب إىل االستعمارم اإلدارم النظاـ ىذا مع الربازيل
 أك العبودية، معسكرات يف أك أنفسهم، عن دفاعا إما حتفهم لقوا الذين األصليُت السكاف أغلب على كالقضاء األفارقة الرقيق من

 .4األصليُت السكاف بآالؼ فتك أنو يعَتقد الذم اعبدرم مقدمتها كيف األبيض الرجل معو جلبها اليت باألمراض
 يف مهمة الربازيل فيها نقلة شهدتكىي السنة اليت  1815عاـ  غاية ؽبا إيلمستعمرة تابعو اغبكم الربتغاؿ للربازيل ك رلقد استم

 مع االرباد من حالة يف بقائها مع لكن السيادية اؼبملكة صفة دبنح الربازيل السادس جوف الربتغايل اؼبلك قاـ حُت السياسي تارىبها
 (السادس جوف  كالده عرش على كصيا الربازيل فبلكة حكم الذم) ألكانًتا دم بيدرك  األمَت  خطا 1822 عاـ كيف ،الربتغاؿ
 الذم) ألكانًتا بيدرك  أعلن العاـ ذلك من سبتمرب 7 كيف،الربتغاؿ حكم ربت مستعمرة الربازيل رفض عودة حُت تارىبية خطوة

 8 استمرت حىت الربتغاؿ ضد حربا كخاض للبالد، إمرباطور أكؿ كصار الربازيل، ستقالؿإ (األكؿ بيدرك  باسم سيعرؼ الحقا
 .5الربازيل يف برتغايل عسكرم آخر استسالـ تاريخ كىو ، 1827 مارس

                                                           
 .17سابق،صمرجع  العاطي عبد ؿبمد  1

2 Brazil - Article on Brazil from the 1913 Catholic Encyclopedia 
 http://www.newadvent.org/cathen/02745c.htm  (21/12/2012   23:15) 

 .16، ص1986، إصدارات عامل اؼبعرفة، الكويت، األدب في البرازيلشاكر مصطفى،  3
 .13ؿبمد عبد العاطي ، مرجع سابق ،ص 4
 14نفس اؼبرجع،ض 5

http://www.newadvent.org/cathen/02745c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/02745c.htm%20%20(21/12/2012%20%20%2023:15
http://www.newadvent.org/cathen/02745c.htm%20%20(21/12/2012%20%20%2023:15
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 الثاين فًتة للحكم اؼبالكي ربت حكم اإلمرباطور بيدرك أطوؿبقيت الربازيل ربت اغبكم اؼبلكي ؼبا يقارب النصف قرف ككانت 
تاريخ إعالف قياـ اعبمهورية بعد قياـ قادة اعبيش باإلطاحة باغبكم اؼبلكي  1889 غاية  إىل 1831 من  أباهالذم خلف 

ـ على غرار دستور الواليات 1891كقد أقر الشعب دستوران عاـ  ،ـ1889نوفمرب عاـ  15الربازيل صبهورية يف كهبذا أصبحت ،
ا استبدادينا كغَته من رؤساء  ،كمت انتخاب اعبنراؿ مانويل ديدكرك دافونسيكا أكؿ رئيس للربازيل ،اؼبتحدة ككاف حكم فونسيكا حكمن

 1كسرعاف ما توىل منصب الرئاسة زعماء سياسيوف من كالييت ساك باكلو ك ميناس جَتاس كنبا أكرب الواليات قوة. ،الربازيل األكائل
ك الذم العسكرم  اغبكم  إىلالتحوؿ ت ما يعرؼ باغبكم الشعو ي  الذم خلف اغبكم اؼبلكي إيل غاية لقد بقيت الربازيل رب

 كبار عليها كاالقتصادم، ك اليت سيسيطر كاالجتماعي السياسي تارىبها من كحرجة تارىبية جديدة ك طويلة ؿبطةالربازيل سيدخل 
 العسكرية اغبكومات تعاقبت الطويلة الفًتة تلك مدار فعلى،   1974 عاـ يف إال النهاية ؽبا كلن تكتب النب، تصدير رجاؿ

 كأزمات أىلية حركب يف البالد كسقطت فيها اؼبعتقالت، ُكفتحت اغبريات، فيها تراجعت فًتة يف البالد حكم على االستبدادية
 كحىت 1930 من األكيل مرتُت اغبكم سدة إىل صعد الذم فارغاس الربازيلي غيتويلو الزعيم اسم يربز الفًتة تلك كخالؿ،قتصاديةإ

  غيسيل إيرنستو اعبنراؿ تويل  غاية إىلكومات العسكرية قبت اغباكمن مث تع1954   كحىت 1951 من كالثانية ، 1945
 النمط عن التدرهبي التحوؿ مت(1985 -1979  فيغوريدك بابتيستا جوف اعبنراؿ البالد مث خليفتو رئاسة 1979 1974

 فيها توىل اليت اؼبدنية اغبكومات مع معاؼبو  تخستر  الذم الديبقراطياؼبؤسسي  اؼبدين اغبكم إىل االنتقاؿ سبيل يف االستبدادم
إىل غاية  اختيار أكؿ سارين زماـ اغبكم  خوسيو بتويل  1985مدين سنة  رئيس بأكؿتوجت  سياسية شخصيات البالد رئاسة
  2 .كولور كفَتناندك 1990سنة  من طرؼ الشغبيصوره مباشرة منتخب رئس 

 
 باألمر يكن مل العسكرم، اغبكمأفوؿ قبم  منذ متواصلة عاما عشرين ؼبدة الربازيل يف الديبقراطي اؼبدين اغبكم ستمرارإ أفبيد 

 السلطة توليو قبل الواليات كفبثلي التشريعي اجمللس جانب من منتخب رئيس أكؿ نيفيز أؼبيدا دم تانكريدك كفاة بعد خاصة ؽبُت ا
 على 1992 عاـ يف الشعب جانب من مباشرة بصورة منتخب رئيس أكؿ ميللو دم كولور فَتناندك الرئيس إجبار كبعد رظبيا
 ىنريك فَتناندك نتخابإ مع سول السياسي اؼبستول على ستقراراإ الربازيل تشهد كمل ،بالفساد اهتامات إثر على ستقالةاإل

كىي 2010مث تتوجت الديبقراطية بانتخاب أكؿ امرأة يف سنة  2000.3يف سيلفا دا لوال بعده مث 1994 عاـ يف رئيسا كاردكسو
 ركسيف. فانا ديلما

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .) http://www.marefa.org/index.php:22)   /02/2013 00:23 ، موسعة اؼبعرفة ، متوفر على اؼبوقع :تاريخ البرازيل  1
 .14ؿبمد عبد العاطي ،مرجع سابق  ص 2
 جامعة قاصدم مرباح كرقلة اعبزائر  افريل1،دفاتر السياسة ك القانوف عدد خاص مختارة  نماذج :الالتينية أمريكا في الديمقراطية التحوالتفاطمة ، مساعيد 3

 .277ص ، 2011

http://www.marefa.org/index.php:22
http://www.marefa.org/index.php:22
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 الموارد االقتصادية : لثالثاالمطلب 
 

 اػباـ اؼبواد مقدمتها يف عالية، كإمكانات دبوارد الربازيل تتمتع السكاين، اغبجم كضخامة اؼبساحة كعظم اؼبوقع أنبية إىل إضافة
 بعض ربويل على القائم اغبيوم الوقود من بديلة أنواع تطوير يف البيئي تنوعها من االستفادة عن فضال كاؼبعدنية كالرعوية الزراعيةك 

 .اإليثانوؿ غاز إىل الزراعية احملاصيل
 

 ،(% 20 ) الزراعة قطاع على القول ىذه كتتوزع .(عامل مليوف 95 ) العاملة القول حجم يف عاؼبيا السادسة اؼبرتبة الربازيل ربتل
، %67.2اػبدمات% 27.4 كالصناعة%5.4نسبة مسانبة الزراعة حيث تقدر : .(% 66 ) كاػبدمات ،(% 14 ) كالصناعة

 1إىل الناتج احمللي اإلصبايل.
 

 الزراعة :األول الفرع 
 

 ؽبذه كنظرا ، 2الرعوية لألراضي ىكتار مليوف 180 كبو مقابل يف ىكتار مليوف 50 كبو الربازيل يف الزراعية األراضي مساحة تبلغ
الربازيل تعد عمالؽ زراعي، فهي الدكلة األكىل يف إنتاج النب كاغبوامض كالكاكاك، كمن الدكؿ فاف  الكربل اؼبساحية اإلمكانات

قطاعها الزراعي األكىل يف إنتاج السكر كالقطن كالصويا كالقمح، كصناعة النبيذ، كتصدير اػبضار كالثمار كاللحـو كاألظباؾ. كيبتاز 
دبشاريع التصنيع الزراعي كاستغالؿ األراضي الواسعة لديها يف االستثمار يف ىذا القطاع، الذم يعترب أحد أعمدة ذبارهتا مع 

حيث  القطن مثل االقتصادية األنبية ذات الزراعية احملاصيل من عديد يف األكىل اػبمسة/األربعة اؼبراتب الربازيل تغادر كال  اػبارج1
  3.من اإلنتاج العاؼبي8.3الرابعة بنسبة  اؼبرتبةاحتلت  2009سنة  يف
 
 كاحدة هناأ كما .اؼباشية من العامل ثركة إصبايل من % 13 يعادؿ ما كىو رأس مليوف 200بالنسبة للثركة اغبيوانية فهي سبتلك أما 

 العامل دكؿ أكرب بُت السادسة اؼبرتبة ربتل كما .طن مليوف 15 مقدارىا سنوية إنتاج بطاقة اللحـو إنتاج يف دكؿ العامل أكرب من
 4.طن مليوف 22 مقدارىا سنوية إنتاج بطاقة لأللباف إنتاجا

 موقع الربازيل من اإلنتاج العاؼبي لبعض احملاصيل الزراعية. يوضحكاعبدكؿ اؼبوايل 
 
 
 

                                                           
1 Brazil    : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html 
(02/01/2013. .12:23 ) 

 16ؿبمد عبد العاطي،مرجع سابق ،ص  2
3  Myléne GAULARD,L économie du brésil1 Paris : Éditions Bréal1 2010 ,p63  

 .17ؿبمد عبد العاطي ،نفس اؼبرجع ،ص  4

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/br.html
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 .2009لسنة المحاصيل الزراعية في البرازيل  1-4الجدول رقم                           

 يةاؼبالع اإلنتاجنسبة  مرتبة الربازيل عاؼبيا احملاصيل الزراعية
 %40.1 1 القصب السكرم 

 %32.7 1 الربتقاؿ
 %13.8 1 األناناس

 %40.3 1 النب
 %18.2 2 البقريةـو اغب

 %14.1 2 التبغ
 %25.2 2 السوجا

 %21.4 3 القمح الصلب
 %26.4 3 غبـو الدكاجن

 %17.9 4 الفلفل
 %5.3 4 الذرة

 %8.3 4 القطن
 %7.2 4 اغبمضيات

Source : Myléne GAULARD,L économie du brésil, Paris : Éditions Bréal, 2010, p63 . 
 

 أكالربازيل تعد من اكرب الدكؿ الزراعية يف العامل ىذا ما جعلها تربز يف ؾباؿ الصناعة الزراعية  أفيتجلى بوضوح  أعالهمن اعبدكؿ 
 .د الزراعيةاك اليت تعتمد على اؼبو تل
 

 و الطاقةالصناعة :الثاني الفرع 
 

بعد أف تكلمنا عن الزراعة يف الربازيل سنتطرؽ يف ىذا اؼبطب للقدرات الصناعية ك اؼبوارد الطاقوية اليت تتمتع هبا ىذه الدكلة  من 
 الطاقوية اليت تستخدمها.خالؿ إبراز اىم مواطن القوة الصناعية فيها ك ابرز اؼبوارد 

 
 : الصناعةاوال 

 
يشكل بناء كسائل اؼبالحة، من الزكارؽ تعد الربازيل من الدكؿ اؼبصنعة كىذا المتالكها صناعات يف ؾباالت متعددة حيث 

ألف طن(، كذلك اؼبعدات الضخمة كالثقيلة كالقاطرات، أحد أىم ركائز  300كاليخوت الفخمة إىل ناقالت النفط  سعة 
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الصناعات الربازيلية الثقيلة، كذلك صناعة السيارات بأحجامها اؼبختلفة، كأنظمة الرادارات كالكاشفات عن بعد. كذلك فالربازيل 
 اؼبنتوجات  تصنع عتاد اؼبعلوماتية كبرؾبتها للقطاع اؼبصريف كاإللكًتكنيات كاأللعاب كاألخشاب كاألثاث كاألدكات اؼبنزلية، ك

ذية كالورؽ، كأجهزة االتصاؿ السلكية كالالسلكية. كتعترب ىذه اؼبصنوعات من أىم الركائز يف صادراهتا كذبارهتا كاألح البًت ككيماكية
 1.اػبارجية

، اليت تعد ثالث أكرب شركة مصنعة للطائرات التجارية يف العامل «إمرباير»تعد رائدة يف ؾباؿ صناعة الطائرات بامتالكها  أهناكما 
ار دكالر، كلديها مصانع خارج مدينة ساكباكلو كمصانع أخرل ستفتح قريبا يف الربتغاؿ كملبورف يف كالية ملي 5.4براس ماؿ قدر 

، بركاج  «E-195» فلوريدا. كتتمتع ما تنتجو الشركة من طائرات، بينها مقاتالت كطائرات نفاثة خاصة كطائرات الركاب طراز
باإلضافة إىل ما سبق يبكن ذكر اف الربازيل تعد ،يف اؼبائة من أسطوؿ شركات الطَتاف اإلقليمية يف أمَتكا 37اهنا سبثل   كبَت1كما

ربتل اؼبركز ،كاعبلود كصناعة ذات قدرة تنافسية عالية ؛ ربتل اؼبرتبة الثالثة يف العامل إلنتاج اؼبشركبات الغازية  لألحذيةأكرب منتج 
مليارات دكالر أمريكي يف مبيعات سنوية ؛ سابع  9سادس أكرب سوؽ ؼبستحضرات التجميل، مع  ،اؼبطاط اػبامس من صناعة 

ارة مليوف سي 1.8مليوف طن يف السنة ؛ عاشر أكرب منتج للسيارات  27 بأكرب الصناعة الكيميائية ؛ ثامن أكرب منتج للصلب 
 2 .كاؼبتوسط اؼبتقدـ اؼبستول ذات التقنية السلع تصدير من ديتز  جعل الربازيل كىذا ما يف السنة

 
 الطاقة :ثانيا 

 
، كاللذاف يقعاف يف كسانتوس كامبوس لبًتكؿاالربازيل ثاين أكرب منتج للنفط يف أمَتكا اعبنوبية بعد فنزكيال. كوبتوم حقال  تعترب

جنوب شرؽ البالد، على الغالبية العظمى من احتياطات النفط اؼبؤكدة يف الربازيل، كما يسهماف بأكرب قدر من اإلنتاج النفطي يف 
 3لنفط الربازيلي من منطقة اؼبياه بالغة العمق يف اؼبنطقة البحرية اؼبواجهة لسواحل احمليط األطلنطي.البالد. كيتم استخراج معظم ا

أهنا سوؼ ربقق االكتفاء الذايت من اإلمدادات الطاقوية اؼبستقبلية  أعلنت الربازيل حبسب االستشرافات  2006سنة حيث كيف 
كما أهنا تعتـز عن 1حقتت االكتفاء الذايت فيما ىبص البًتكؿ 2008كىذا ما استطاعت ربقيقو بعد سنتُت فقط حيث يف سنة 

كتشافها إباػبصوص بعد   4(،2013-2009 مليار دكالر للفًتة  174ستثمار قامت بإطريق شركتها الرائدة بًتكبراس ك اليت 
كذلك يف حقل بليوف برميل يف حقوؿ قديبة  تضم كال من النفط كالغاز الطبيعي(  8إىل  6ػبامات نفطية  جديدة تقدر بنحو 

   Tupiتيو ي

                                                           

  2010, شباط - 308ؾبلة اغبيش العدد ،البرازيل عمالق اقتصادي أضبد َعّلو 1 
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=27268      ( 13/12/2012. 23 :14.) 

ذك  15 ألحدا  األكسطمقاؿ منشور يف جريدة الشرؽ البرازيلية ثالث أكبر مصنع للطائرات التجارية في العالم ،« إمبراير»كيف أصبحت ،  فوريرك جواف 2 
 11681العدد متوفر  2010نوفمرب  21ىػ  1431اغبجػة 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596134&issueno=11681#.UTr4rNbkrlE 

(14/12/2012. 22 :00    ) 
 
 )21:22   /.13/09/2012 (    /اقتصاد_الربازيلhttp://www.marefa.org/index.php    :اقتصاد البرازيل 3

4 Charline Jacob-Nassimian   Brésil  Etat des lieux de la coopération internationale et des 
investissements étrangers  , Etude réalisée sous la direction d’IDEFIE  1  Juillet 2010 1 p04. 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=27268
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596134&issueno=11681#.UTr4rNbkrlE
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=596134&issueno=11681#.UTr4rNbkrlE
http://www.marefa.org/index.php/اقتصاد_البرازيل
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كم من ساحل ريو دم جانَتك. كتقع ىذه االحتياطات اؼبكتَشفة يف اؼبياه   300الواقع ضمن حوض سانتوس، على بعد كبو 

  1قدـ أسفل مياه احمليط . 18.000الواقعة على عمق يزيد عن 
، أم بزيادة تقدر بنحو 2015ماليُت برميل يوميا حبلوؿ عاـ  30نفس الشركة تصبو إىل زيادة إنتاج النفط إىل أكثر من  أفكما   

ألف برميل يوميا يف عاـ  100مليوف برميل يوميا على مدل السنوات األربع اؼبقبلة. لقد ارتفع إنتاج النفط الربازيلي أكثر من 
عمالقة جديدة بطاقة إصبالية  ألف برميل يوميا ىذا العاـ، حيث إف طبسة مشاريع 200 ، من اؼبتوقع أف يرتفع بنحو2010

 .2 مليوف برميل يوميا من اؼبقرر أف تبدأ يف اإلنتاج يف ىذا العاـ، ثالثة منها قد بدأت بالفعل يف اإلنتاج 0.6تقرب من 
 
يُعد إنتاج اإليثانوؿ من قصب السكر أحد اؼبشركعات اغبكومية الناجحة األخرل يف الربازيل؛ فيما ىبص الطاقات البديلة   أما

 يف ذلك الوقت كانت الربازيل تعتمد بشدة على الواردات  1973فبعد أزمة الطاقة يف أعقاب حرب أكتوبر/تشرين األكؿ 
ج الكحوؿ. كقد ُكجِّو ىذا الربنامج لزيادة إنتاج الكحوؿ من النفطية( أطلقت اغبكومة العسكرية يف الربازيل الربنامج الوطٍت إلنتا 

قصب السكر، فضال عن ربديث كتوسعة معامل تقطَت السكر القائمة بالفعل، كتطوير كحدات إنتاجية جديدة. كقد قدـ ىذا 
خوَّلت حكومة الربازيل  الربنامج حوافز ضريبية لتوسعة صناعة السكر، كلقي مساندة من استثمارات القطاعُت العاـ كاػباص. كقد

  AEIAشركة بًتكبراس اغبق يف شراء كتوزيع إيثانوؿ قصب السكر يف البالد1 كحبسب بيانات إدارة معلومات الطاقة األمَتكية
 3تعد الربازيل كاحدة من أكرب دكؿ العامل إنتاجا لإليثانوؿ، كأكرب مصدِّر ؽبذا النوع من الوقود عاؼبيا.

 
 ،كبديل موثوؽ ؼبصادر الطاقة   باعتبارهمع كقود االيثانوؿ  للتماشير تقنيات جديدة يتطو  إىلات العمالقة كفبا دفع ببعض الشر 

 عاـ يف فاغن فولكس شركة كتبعتها اإليثانوؿ، استخداـ مع اؼبتوافقة السيارات من جديدا نوعا فورد شركة قدمت 2002 عاـ ففي
الوقود  أك  عبازكلُت، أك اإليثانوؿ، :الثالثة الوقود أنواعستخداـ إحيث استحدثت نوعا من السيارات اليت تتوافق مع  ،   2003

 لشراء للمستهلكُت حوافزعن طريق تقدًن دفع  باغبكومة الربازيلية إىل دعم ىذه األنواع اعبديدة  ىذا ما اؼبهجن من النوعُت 1
 تهاؿبرك تعمل اليت بالسيارات مقارنة % 2 بنسبة الشراء ضرائب خفض خالؿ من كذلك ،وؿاإليثان مع اؼبتوافقة السيارات
 بلغ قد السيارات من النوع ىذا إنتاج كاف 2004 عاـ ىذا النوع من السيارات يزدىر ففي إنتاجكىذا ما جعل ، فقط باعبازكلُت

 اؼبنتجة اعبديدة السيارات نسبة تبلغ كاليـو ،سيارة  ماليُت 5 إىل 2008 عاـ يف اإلنتاج حجم يقفز أف قبل سيارة 328.300
تل مراتب جد ربباإلضافة إىل ما سبق من مصادر طاقوية فاف الربازيل 90،4 %االيثانوؿ  استهالؾ مع كاؼبتوافقة الربازيل يف

ك اعبدكؿ اؼبوايل يوضح ذالك   2010 إحصائياتعاؼبيا حبسب  11ث احتلت اؼبرتبة يحكهرباء لا إنتاجمتقدمة يف ؾباؿ 
 .بالتفصيل 

 
 

                                                           
 اقتصاد الربازيل  ،مرجع سابق . 1
العدد:   2011سبتمرب 28ق اؼبوافق 1432شواؿ 30، صحيفة االقتصادية ،األربعاء صناعة النفط البرازيلية تمر بتحوالت جذريةنعمت أبو الصوؼ ،  2

http://www.aleqt.com/2011/09/28/article_584622.html:(15/09/2012. 20 :45) 
    ابقاقتصاد الربازيل،مرجع س 3
 .73ؿبمد عبد العاطي،مرجع سابق،ص  4
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 مصادر الطاقة في البرازيل  2-4الجدول رقم                           

 
 الربازيل 

 الكمية  الرتبة العاؼبية

 
 الكهرباء إنتاج

11 489.5 billion kWh 

 
 االستهالؾ

12 438.3 billion kWh 

 
 التصدير 

56 1.257 billion kWh 

 
 االستَتاد

7 36.63 billion kWh 

إصبايل الطاقة اإلنتاجية للمولدات اؼبثبتة 
 حاليا

11 106.2 million kW 

 
 التوليد من الوقود األحفورم 

196 17.1% 

 
 التوليد من اؼبصادر النوكية

31 1.9% 

 
توليد الطاقة الكهربائية عن طريق 

 احملطات اؼبائية 

20 74.7% 

 من مصادر الطاقات اؼبتجددة توليد
 

31 6.3% 

إحصاءات الطاقة الرظبية من اغبكومة  - EIA -دائرة معلومات الطاقة  إحصائياتالباحث انطالقا من  إعدادمن  :اؼبصدر
 1ألمريكية.ا

ك اليت تعتمد على اؼبوارد اؼبائية لت كباألخصللطاقة الكهربائية  اؼبنتحيةالربازيل من ابرز الدكؿ  أفمن خالؿ اعبدكؿ يبكن القوؿ 
1كما أهنا تنتهج درب الطاقات البديلة ك الدليل كربتل بذلك مركزا متقدما عاؼبيا  أرضيهاحبكم مركر ثاين اكرب هنر يف العامل على 

وافر على 1كما أهنا تت6.3على اؼبستول الدكيل حىت كلو كانت نسبة التوليد اؼبعتمدة علية ال تتعدل  31على ذالك مركزىا 
 معامالت ننويو موجهة لالستعماالت السلمية .

                                                           
1 http://www.eia.gov/totalenergy/ 2013/01/12 00":15.  الموقع الرسمي     

http://www.eia.gov/totalenergy/
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حيث كاف ،بليوف قدـ مكعبة من الغاز الطبيعي  445، أنتجت الربازيل 2010ففي عاـ الغاز الطبيعي  إنتاجفيما ىبص  أما

 .مرتبطا غالبية ىذا اإلنتاج مع النفط
 

٪ فقط من إصبايل استهالؾ 7بالنسبة لالستهالؾ الغاز الطبيعي ىو جزء صغَت من مزيج الطاقة يف البالد بشكل عاـ، تشكل 
الصادرة يف  الربازيليةترليوف قدـ مكعب حبسب اعبريدة الرظبية 14.7 سبتلكواالحتياطي الذم  أفكما ، 2010الطاقة يف عاـ 

2012. 
على مصادر  عتمادىاإ إىل ةضافإاالستهالكيات فتتمثل يف البًتكؿ ك الكهرباء  صبلةُت للطاقة أما كرب اؼبستهلكأتعد من  أهناكما 

 ك ىذا ما يوضحو الشكل اؼبوايل عييالطبطاقوية أخرل كالفحم اغبجرم ك الغاز 

 
الرظبية من اغبكومة قة إحصاءات الطا - EIA -اؼبصدر: إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات دائرة معلومات الطاقة  

 1.األمريكية
نصف الكرة يف  ةثالثالهي تاسع أكرب مستهلك للطاقة يف العامل، كىي فالربازيل تعد من ابرز مستهلكي الطاقة  أفيوضح الشكل 

كقد زاد إصبايل استهالؾ الطاقة األكلية يف الربازيل دبا يقرب من الثلث يف العقد  ،األرضية الغر ي، كراء الواليات اؼبتحدة ككندا
تعدد ككثرة فركع  أفراكز صناعية كإنتاجية جبارة كما ماؼباضي، كيرجع ذلك إىل النمو االقتصادم كىذا حبكم نوفرىا على 

باإلضافة إىل  ،ا ربتم على الربازيل إنتاج كاستهالؾ الطاقةلشركات األجنبية اؼبتواجدة على أراضيها ك عمليات اإلنتاج اليت تقـو هبا
 2النفط كاإليثانوؿ. اذلك حققت الربازيل خطوات كبَتة يف زيادة إنتاج الطاقة الكلي، كال سيم

 
                                                           

1 http://www.eia.gov/totalenergy 3102  /03 /10   
2 Enrgy information admenstration Brazil   
http://www.eia.gov/cabs/brazil/Full.html :(12/01/2013. 01 :15.) 

21% 

39% 
7% 

3% 1% 

29% 

 2010مقدار استهالك الطاقة بحسب االنواع لسنة (1-4)الشكل رقم

 الطاقات النتجددة

  البنرول

  الغاز الطبعي

   الفحم

 الطاقة النووية

  الطاقة الكهربائية المائية

http://www.eia.gov/totalenergy
http://www.eia.gov/cabs/brazil/Full.html


 وأثرها في إحداث التنمية التكنولوجيا اكتساب تجربة البرازيل في                              :الفصل الرابع

 
 

157 

 
 البرازيل . االقتصادية التي مرت بها الدورات: ثانيالمبحث ال

  
تعد الربازيل من أخصب كأكفر األراضي يف العامل ك أكربىا امتالكا للثركات الطبيعية 1كم أهنا تتمتع كدبجموعة متناغمة من 

اقتصاديات العامل يف ىذا العصر كبامتالكها لكل ىذه اؼبوارد االقتصادية ك البشرية  أىمىذا جعل منها من العرقيات ك الثقافات ك 
ك اليت مرت كسائر الدكؿ دبا يعرؼ بالدكرات االقتصادية  النضوجتشيد اقتصاد قول لكنها كقبل بلوغ مراحل  أفستطاعة الربازيل إ

       نظاـ حكم انتهج سياسات  ففكا،غالبا ما ارتبطت بأنظمة اغبجم اليت كانت تسود ىذا الدكلة ك اليت سبق كاف اشرنا إليها 
 .ض من التفصيل عرىا ببعلى ذك  سنأيت اقتصادية زبصو أيديولوجياتك 
 

 : المرحلة االستعمارية و بداية التحرراألول المطلب
  كاليت يبكن حصرىا فيما يلي  دالللب التنفيذيةعاقبة ك ىذا حبكم تاريخ كتوجو السلطات تاقتصادية م حبلقاتلقد مر اقتصاد الربازيل 

 .Le « cycle » du bois de braise األحمرمرحلية الخشب الفرع األول :

اؼبوجهة الذم كاف يستعمل من اجل استخراج الدىاف ك الصباغة  األضبرػبشب الفحم  كتشافوإبعد قدـك اؼبستعمر الربتغايل ك 
كلكنو لن  اقتصادم تغنمو الربتغاؿ من الربازيلطبيعي مورد  أكؿ أصبحك بالتايل  ألكربابتصديره  قاموالصناعة اؼبنسوجات حيث 

  1 األخَتيكوف 

 Le cycle du sucre 1660-1570دورة القصب السكري الفرع الثاني :

اقتصادية مبنية على زراعة  منظومة أكؿ إلنشاءتعد بداية  أهناتعترب ىذه اؼبرحلة ثاين اغبلقات اليت مر هبا اقتصاد الربازيل كما 
لذا عبا ،التصدير لكن كاف نقص اليد العاملة ىو العيب الوحيد  إىلكتوجيهها ،ستخراج ك صناعة السكر إ قصد القصب السكرم

مث كاصل النمو ،ك اغبقبة الزمنية لجعل سوؽ العبيد يزدىر يف ت كىذا ما األصليُتاالستعانة بالعبيد من السكاف  إىل األبيضالرجل 
 1850.2سنة ماليُت عبد اسود يف مطلع3 اؼبستقدمُتكصل عدد  أف إىل إفريقياباستقداـ العنيد من 

 التحتية البٍت بإنشاء كلفواك باستقداـ العبيد الذين  ،كاف ىذا ىو النمط االقتصادم الذم يسود اؼبنطقة 1670سنة  غاية إىل
 اؼبعنية بزراعة القصب السكرم اؼبوجو للصناعة  اإلقطاعيةربط  اؼبناطق الداخلية ك اؼبزارع  من إجلديد اغبللربازيل من سكك 

منافس جديد  غاية ظهور إىل ك كذبعل من ىذه اؼبنطقة غنية   األسواؽك اليت جعلت من ىذه الصناعة ربتكر  دبوانئ التصدم
 الوافراتمن  لالستفادةاؽبجرة ك اػبركج  إىل األمواؿدفع برؤكس فبا عليو  االعتماد أهنىالكارييب  الذم  على الساحة كىو السكر

  3.ك هبذا انتهت ىذه اغبقبة اليت تسيد فيها القصب السكرم االقتصاد الربازيلي ارييبالكر حعلى الب اؼبطلةيف اؼبناطق  اؼبوجودة

 

 

                                                           
1 Myléne GAULARD , L économie du brésil,op.cité,  p10. 
2 Ibid,p11. 
3  Marie-Françoise Fleury , Les contrastes du développement au Brésil. op, cité  p3 
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 Le cycle de l’or. 1680-1780دورة الذهب  الفرع الثالث:

الذىب استقطب ىذا اجملاؿ العديد  ىبداء ما يعرؼ حبم.1680راضي الداخلية للربازيل سنةكتشاؼ مناجم الذىب يف االإ عم
اؼبرافقة ؽبذا القطاع  التحتية البٍتتشييد  قصد العبيد معهم ُتقدماغبصوؿ على الغنيمة مستمن أجل ليُت الذين ىاجركا امن الربتغ

ىذه الدكرة صاحبتها  أفكما ، بالذىبمن العبيد يف الربازيل كلدكا يف اؼبناطق الداخلية الغنية % 90 أفحيث ،االقتصادم الذم 
ك اليت  (vila ricaفيال ريكا    اآلف( اليت تعرؼ  uro pretoالقوه أال كىي اكركبَتتو   تشييد أكؿ مدينة كبَتة رمزت إىل

ىذا االكتشاؼ الباىر جعل من الربتغاؿ تعوض اػبسائر اليت تكبدهتا  أفكما ،ذباكز تعداد سكاهنا يف ذلك الوقت مدينة نيو يورؾ
 1. ةالربتغاليىذا ما جعل من الربازيل تصبح  جوىرة تاج اؼبستعمرات ، األسيويةبفقداهنا ؼبستعمراهتا 

الربكز كمن  إىل أخرلمل تقتصر ىذه الدكرة االقتصادية على تنمية اؼبوارد الذىبية فقط بل تعدت ذلك كدفعت بعجاالت اقتصادية 
تزاؿ الربازيل تعتمد عليها  ركة اغبيوانية ك اليت الك استغالؿ الث بأنواعهاتوفَت اللحـو قصد يعرؼ باالقتصاد الرعوم  كالدة ما أنبها
  2الوقت الراىن. لغاية

 :Les cycles du café, du coton, du caoutchoucدورة القهوة و القطن و المطاط  :الرابع الفرع

يف النصف الشمايل  األىليةالقطن الذم سببتو اغبرب  إنتاجالذىب يف الربازيل ك اضمحالؿ  إنتاجتزامنت ىذه اغبقبة مع تراجع 
السكر مغتنمو ىذه  صناعةالقطن ك  صناعةكل ىذا جعل الربازيل تزيد من تركيزىا على   1783-1776 األمريكيةمن القارة 

ككاصلت الربازيل غزكىا ؽبذه السوؽ ،الفرصة حيث عرفت ركاجا كبَتا للقطن الربازيلي الذم شكل ثلث مصادر الصناعة الربيطانية 
 بدأت األمريكيالتجارة العاؼبية لكن ك بعد تعايف االقتصاد  إصبايلمن % 85رللقطن تقد  تصديرىا إصبايلكانت 1800فبحلوؿ 

 ةيف تلك اغبقبة حيث يف سن أكرباالقت ركاجا كبَت يف اليت  كالقهوة أخرل ألنواعصناعة القطن تنحسر تدرهبيا كسبهد الطريق 
اكتشاؼ شجرة  أفكما ، الدكيل للقهوة اليت كانت مرتكزة يف ريو برايبا ك ساكباكلو اإلنتاجمن %  56حققت الربازيل 1880

جعل منها مصدرا الستعماؽبا يف اؼبصانع األمازكف  لطبيعي الستخراج اؼبطاط يف غابات اسَتجويرا ك اليت تعد اؼبصدر 
 .3الطبيعي الربازيلي اؼبطاط كمن ىنا بدأت حلقة كأمريكا الشمالية األكركبية

مواطن قوة االقتصاد الربازيلي ك الذم سوؼ وباكؿ  أىميف اؼبستقبل من  تصبحكل ىذه اؼبوارد الطبيعية اليت سوؼ   كتشاؼإب
 419071من إصبايل اإلنتاج الصناعي يف الربازيل سنة % 57ك اليت شكلت  بقوة الغذائيدخوؿ ؾباؿ التصنيع كخاصة يف اجملاؿ 

تبنيو سياسة التصنيع عوضا عن االستَتاد  غاية القطاعات الصناعية البارزة ك ىذا إىلمشكلة مع تصنيع األحذية ك صناعة النسيج 
. غاية إىلك اليت انتهجها يف مطلع اػبمسينيات    شبانينات القرف اؼبنصـر

 
 
 

                                                           
1 Myléne GAULARD ,  L économie du brésil .op, cité , p12 
2   Marie-Françoise Fleury 1 Les contrastes du développement au Brésil, op, cité , p8. 
3  Myléne GAULARD, op, cité1 p13-14. 
4 Ibid,p20. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7
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 المطلب الثاني مرحلة الحكم العسكري 
 

إيل غاية استيالء العسكر على اغبكم معلنُت بداية  بعد التحرر من اغبكم الربتغايل حكمت الربازيل من طرؼ اغبكومات الشعبوية
 حقبة جديدة يف تاريخ الربازيل ،ك اليت ستتخللها ؿبطات كثَتة ك اليت سوؼ كباكؿ إلقاء الضوء على أبرزىا يف ىذا اؼبطلب.  

 
 زة االقتصادية جالمع أوالعصر الذهبي ول :الفرع األ

بتبٍت سياسة  1980كحىت  1950سبيزت الفًتة من حيث بقية دكؿ أمَتكا الالتينية، هنجتها لقد تبعت الربازيل اػبطى اليت 
كبعضا من اؼبشاركة اؼبباشرة  يف اؼبشركعات اعبماىَتم التصنيع عوضا عن االستَتاد، كاتبعت اغبكومة سياسة اغبمائية كالدعم 

 .1التصنيع يف البالدقاعدة اؼبملوكة للدكلة(؛ كذلك من أجل دعم 

، كمنحتها الدكلة حقوؽ  1954يف عاـ  Petrobras بًتكبراس ، شهدت تشكيل شركة النفط الربازيليةىذه الفًتة  أفكما 
كيف اؼبقابل ظبحت الدكلة لشركات التكرير اػباصة باالستمرار يف العمل لكن احتكار التنقيب عن البًتكؿ كاستخراجو كتكريره. 

مبا االقتصاد الربازيلي دبعدالت عالية جدا، كنوّع ىذا االقتصاد من  1980كحىت  1950دكف أف تتوسع يف أنشطتها. كمن 
 .1969لطائرات يف سنة ىذه اغبقبة كانت شاىدة على تأسيس شركة امرباير لصناعة ا أفكما   2.قاعدتو الصناعية

الوقت  يفاإلنتاج للتصدير كىى  إسًتاتيجيةإحالؿ الواردات، إىل  إسًتاتيجيةنتقاؿ من إلاقصد نتهجت الربازيل ىذه السياسة إ
 يفكاف اإلنتاج   1964توجد فيها أسواؽ ؿبلية كاسعة نسبيا كقبل عاـ  اليتنفسو، تبُت أنبية السياسة التجارية بالنسبة للبلداف 

اػبمسينات كبداية الستينات، كانت معدالت صاىف  ففي ،الربازيل، يتمتع حبماية كبَتة سواء التعريفات اعبمركية، أك القيود الكمية
حالة  يف%، كلكنها كانت أعلى بكثَت بالنسبة للسلع اؼبصنعة عنها 100ػ  50اغبماية لكل سلع التجارة الدكلية، تًتاكح بُت 

، فكاف صاىف األجنيبالسياسة التجارية اؼبتبعة، تشجع على التصدير، بسبب اؼببالغة ىف سعر الصرؼ السلع األخرل، كمل تكن 
حالة السلع اؼبصنعة كقد حقق  يف%، كتزيد ىذه النسبة بوضوح 40 - 30الضرائب الضمنية على الصادرات يًتاكح بُت 

 .3بعض جوانبو  يفتقدما  الربازيلياالقتصاد 

االقتصاد الربازيلي مبوا سريعا كتنويعا كبَتا يف نشاطاتو اإلنتاجية نتيجة لسياسة التصنيع إلحالؿ الواردات شهد بفضل ىذه السياسة 
ككانت الصناعة التحويلية سبثل قاطرة   1 سنويا  %7 حيث ذباكز معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل كبو  ،1961 ك  1950 فيما بُت عاـ

كنتيجة  ،  فقط  %4.5 كذلك مقارنة بنمو القطاع الزراعي بنحو  ، خالؿ ىذه الفًتة  %9 يد عليالنمو بتحقيقها معدؿ مبو سنويا يز 
 فقد البفضت أنبية الصناعات التقليدية مثل اؼبنسوجات  ، ؽبذه السياسة التصنيعية شهدت الصناعة تغيَتات ىيكلية كاضحة

 

                                                           
11  Myléne GAULARD, op, cité ,p21. 

 .59،مرجع سابق ،ص البرازيل القوة الصاعدة من أميركا الالتينيةؿبمد عبد العاطي ك آخركف،   2
   الواقع والمتغيرات: تنمية الفقر وهموم التبعية الالتينية أمريكا ،إبراىيم نوار  3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=215180&eid=130.:( 22/01/2013 .21 :30)  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=215180&eid=130
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=215180&eid=130
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 مثل معدات النقل كاآلالت كاؼبعدات الكهربائية كالصناعات الكيماكيةبينما زادت فركع صناعية أخرم ، اؼبالبس كاؼبنتجات الغذائية
 :لك ذيوضح اؼبوايل ك اعبدكؿ  1،مقارنو مع ثالثينيات ك أربعينيات القرف

 

 1980-1920معدالت النمو االقتصادي في الفترة الممتدة بين  2-4الجدول:رقم 

الناتج المحلي  الفترة 
 الحقيقي 

  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة 

1920-1930 

1930-1940 

1940-1950 

1950-1960 

1960-1970 

1970-1980 

4.2 

5.1 

5.9 

7.4 

5.9 

8.6 

3.7 

2.0 

3.1 

4.6 

2.9 

5.5 

3.9 

8.9 

7.7 

9.2 

6.9 

9.3 

 

 Source Fernando de Holanda Barbosa ECONOMIC DEVELOPMENT: THE BRAZILIAN 
EXPERIENCE  Basingstoke, Hampshire   1998.p2 

خاصة فيما ىبص قطاع الصناعات الذم ، اإلحصائيات إليهاكىذا ما شارت  آكلها اإلسًتاتيجية أتتىذه  أفيتمثل بوضوح 
 . %8مبو تقارب  مستويات إىلشهد قفرة نوعية ليصل 

يف أعقبتها السلع االستهالكية غَت اؼبعمرة ك بعد ذلك  إىلالربازيل بتوجيو ىذه السياسة يف بداية اػبمسينيات  بدأتلقد 
 .الواردات يف قطاع السلع اؼبعمرة  بإحالؿ الستينيات 

 
 25.1ر ب القطاع الزراعي يقد إسهاـ، كاف 1950عاـ تغيَت اؽبيكل االقتصادم يف الربازيل تغَتا جذريا 1ففي  إىل أدمىذا ما 

القطاع  أماقادمة من الزراعة. المن الناتج اإلصبايل %  11.5فقط كاف  1990يف عاـ  أمامن الناتج احمللي اإلصبايل الربازيلي  %
ة سانبت يف سىذه السيا أف. كما 1990يف عاـ % 42.1إىل  1950يف عاـ % 24.9 حصتو منالصناعي فقد زادت 

من القوة العاملة تعمل يف القطاع % 59،90، 1950ربويل القوة العاملة من اؼبناطق الريفية إىل اؼبناطق اغبضرية، كيف عاـ 

                                                           
 43221العدد 2005افريل 7مقاؿ منشور يف جريدة األىراـ اػبميس  البرازيل عمالق على الطريقىاين شاكر،1

http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/4/7/FRON10.HTM: (17/01/2013. 10:25).  

   

http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/4/7/FRON10.HTM
http://www.ahram.org.eg/Archive/2005/4/7/FRON10.HTM
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 1950سنة ما قورنت  فإذايف القطاع الصناعي  أما، % 29،23اىل ىذه النسبة تناقصت  1980الزراعي، يف حُت يف عاـ 
 1.%70.77إىل % 40.10من رتقت ا إىذا القطاع فقد حصة  أففسنرل  1980ب

فاستخداـ الربازيل  ،من اؼبشاكل ةترتبت عليها صبل أهنا إال األماـ إىلاالقتصاد الربازيلي  بعجلةىذه السياسة  اليت دفعت  أفرغم 
إيل جانب بعض السياسات االقتصادية اليت أدخلها نظاـ اغبكم العسكرم افقد االقتصاد الربازيلي الكثَت من   ، ىذه السياسة 

سنويا كمبو الصناعة التحويلية   %4 حيث البفض معدؿ مبو الناتج يف ىذه الفًتة إيل ،1967 ك  1962 حيويتو بُت عامي
تركزت علي تغيَت سياسة ، اليت  اإلصالحية ىذا ما دفع بالنظاـ العسكرم القائم آنذاؾ إيل تبٍت بعض السياسات، فقط  %913 إيل

 كس األمواؿ األجنبيةؤ كما اتبعت سياسة عبذب ر   ، سياسة أكثر مركنة خفضت من سعر الصرؼ بصورة كبَتة بإتباعسعر الصرؼ 
-1968 خالؿ الفًتة  1111 ارتفاع معدؿ النمو السنوم للناتج إيل كبو  اإلصالحات  كقد ترتب علي تلك  . كتشجيع الصادرات

ككانت الصناعة التحويلية مرة أخرم ىي القطاع القائد للنمو بتسجيلها معدال سنويا للنمو خالؿ ىذه الفًتة   .1973
  1 ئدة داخل القطاع الصناعي يف تلك اغبقبة ىي إنتاج السلع االستهالكية اؼبعمرةككانت الفركع الصناعية القا  %.13.1 بلغ

 2 .كالصناعات األساسية مثل الصلب كاألظبنت
 

 إىل اؼبرتفع النمو عبء نقلت كاليت األساسية، كأحد الركائز الديوف على اعتمدت اليت اإلسًتاتيجية يف تشجيع الربازيل استمرت
ىذا ما جعل من االقتصاد ،الثمانينيات يف البالد اقتصاد الديوف أزمة ضربت حُت خاصة مرىقا الدين ىذا كأصبح اؼبقبلة األجياؿ

  .   الربازيلي يتسم باؼبديونية اػبارجية الثقيلة كاالرتفاع الشديد يف معدالت التضخم كااللبفاض الشديد يف معدالت النمو
 

  اإلصالحات مرحلة الحكم المدني والمطلب الثالث :
 

فانتهجت التوجو كبو ،قامت الربازيل يف بداية تسعينيات القرف اؼبنصـر بتبٍت سياسات إصالحية ك ىذا لتعديل مسار اقتصاد البالد 
من  كاؼباؿ التجارة قطاعي يف خاصةلقضاء على اغبواجز غَت اعبمركية،  إطالؽ برنامج اػبصخصة ااقتصاد السوؽ كىذا عن طريق 

خالؿ بيع أسهم الشركات الصلب العامة ك شركة إنتاج األظبدة كخطوة أكىل ،كما أهنا قامت بتحرير كاألنشطة التجارية ، كزيادة 
 الدعم اؼبايل اؼبوجو للبحوث كالتنمية. 

 
غلق بعض اؼبشركعات خاصة مع بعض اإلجراءات الراديكالية اليت اتبعتها ىذه اغبكومة مثل   ، لكن النتيجة كانت أشبو بالكارثة

خاصة أف معدؿ النمو االقتصادم  ، ككاف من اؼبنطقي افتقاد ىذه اغبكومة أم دعم سياسي ملموس  . العامة كتسريح العاملُت فيها
إال أنو عاد للهبوط من جديد   ،1991 يف عاـ  %10 كمع أف ىذا اؼبعدؿ ارتفع إيل  %(4 سالب  % 4 دبقدار  1990 ىبط يف عاـ

كتويل اغبكم   1 بتهم تتعلق بالفساد  1992 ككانت النتيجة ىي عزؿ الرئيس دك ميلو يف سبتمرب  .1992 فقط يف عاـ  %019 إيل
  ، ككاف الرئيس اعبديد يف كضع ال وبسد عليو من زاكية البفاض التأييد السياسي غبكومتو  .1994 نائب الرئيس حيت هناية عاـ

 3. 1993 كبرغم أف االقتصاد حقق مبوا يف عاـ

                                                           
1 Fernando de Holanda Barbosa ECONOMIC DEVELOPMENT: THE BRAZILIAN 
EXPERIENCE Development Strategies in East Asia and Latin America, 1999.  p2 

 ،مرجع سابق . الطريقالبرازيل عمالق على  ىاين شاكر، 2
 نفس اؼبرجع . 3
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يعرؼ خبطة  مااإلصالحية عن طريق  اليت احملاكالت قاـ بإطالؽ أكىل  الذمعزيبة الرئيس اعبديد تثبط من ائح مل تىذه الن أفغَت 
كما تبٍت   اغبد من معدالت التضخم اليت فاقت معدالت ىائلة قصد ك ىي العملة اغبالية للربازيل  1994الرياؿ يف سنة 

لة رؤكس األمواؿ األجنبية ك كذا الشركات األجنبية ك بالتايل قالسياسات الداعية إىل إلغاء اغبواجز اليت فرضت يف فًتة زمنية سابقة 
من الشركات الوطنية العاملة يف  ةصبل ةبعض التحفظات خصوصا بعد خوصصكانت لو االنفتاح التاـ لالقتصاد الربازيلي الذم  

 1 التحتية  كالكهرباء ك النقل ك االتصاالت .قطاعات البٍت
     األجنبيةاليت مشلت التخفيض من التعريفات اعبمركية ك الضرائب على الشركات التعديالت االقتصادية ك ىذا االنفتاح  أفكما 

  اؼبر دكديةدخوؿ سوؽ يتمتع بكرب  إىلالساعية ،لكربيات الشركات العاؼبية  ةكجهجعلت من الربازيل ؿبجا ك ،ك كذا اػبوصصة 
       الستينياتمقارنة بفًتة  األجنبيةقبم علية ارتفاع فاحش يف تدفقات االستثمارات  كىذا ما،كما انو يعترب بوابة سوؽ اؼبركسَت 

 . ك الشكل اؼبوايل يوضح ذالك
 

 

 2االكنتكاد.بيانات  مركز على باالعتمادالباحث  إعدادالمصدر :

 

                                                           
1 Lia Hasenclever et Yves-André Fauré ,  Les défis du développement économique et social du 
Brésil contemporain , Documents de travail from Groupe d'Economie du Développement de 
l'Université Montesquieu Bordeaux IV .2012.  p5 

2 http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=fr   
3102.31:02/10/33    
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 تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الفترة الممتدة من ( 2  -4)الشكل رقم 
1970-2012 

http://econpapers.repec.org/paper/monceddtr/
http://econpapers.repec.org/paper/monceddtr/
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=fr
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اؼبباشرة من فًتت السبعينيات األجنبية الربازيل يف ؾباؿ استقطاب االستثمارات  شهدنوالباىر الذم  التطوريدؿ ىذا اؼبنحى على 
اليت اعتمدىا كاردكزك قامت بتحسُت مناخ االستثمار يف الربازيل كجلب الشركات  اإلصالحات ةف فًت أك ،غاية الوقت الراىن  إىل

 200الربازيل كبو "حيث تلقت ،ستقطاب االستثمارات يف حقبة الرئيس لوال إ تعاقبت ىذه النجاحات يفك  الربازيل إىل األجنبية
كىذا نتيجة إلتباع  االقتصاد يف، مع ارتفاع درجات الثقة 2011إىل  2004مليار دكالر كاستثمارات مباشرة خالؿ الفًتة من 

أساؿ لعاب  عدد من الشركات ، فبا 1"برنامج التقشف الذم أدل إىل خفض عجز اؼبوازنة كارتفاع التصنيف االئتماين للبالد 
العاؼبية فلم تؤثر كثَتا على االستثمارات  األزمةيف ما ىبص  أما ىذا السوؽ الواعد السريع النمواقتحاـ  يف ىاكزاد من رغبتاالعاؼبية 

 بل أف معدؿ االستثمارات زاد .العاؼبية  األزمةاالقتصاد الربازيلي تعاىف سريعا من تبعات  أفالداخلة بل اؼبنحٌت يدؿ على 
 

 أف فًتة إال اؼبكاسب، بعض كجنت اؼبدل، قصَت التعايف من قدرا السابقة اإلجراءات كراء من الربازيل حققت أفمن  على الرغم
 الفًتة تلك ففي،االقتصادم  اؼبأمولة النمو توقعات ربقيق يف فشلت 2003 كحىت 1996 من امتدت اليت اإلصالح بعد ما

 2.سنويا % 0.4 يبلغ الفردم الدخل مبو معدؿ كاف الذم الوقت) سنويا % 1.9 مقداره مبو معدؿ اإلصبايل احمللي الناتج حقق
 

 

  3البنك الدكيل إحصائياتالباحث باالعتماد على  إعداد اؼبصدر : 
 

                                                           
 2012مارس28 األربعاءجريدة اقتصادية  اليـو ،اعوام ,9كيف اصبحت البرازيل سادس اقتصاد في العالم فيؿبرر ،  1

:(12/01/2013 .02 :30). http://www.eqtisadalyoum.com/success-stories/3696.html  
 .59ص،مرجع سابق،  البرازيل القوة الصاعدة من أميركا الالتينيةؿبمد عبد العاطي ك آخركف،  2

3 http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx# )23/01/2013. 12:30( 
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ك لكنو مل وبقق اؼبعدالت اليت   اإلصالحاتالقرف بعد  تسعيناتيف  كخاصة مستطردااقتصاد الربازيل عرؼ مبوا  أفالشكل  يوضح

على  ابظالؽب ألقت اعبنوبية أمريكاشهدىا اقتصاد  اليت األزمة أفكما ،ربوؿ  دبرحلة الربازيلي االقتصادكانت مرجوة كىذا ؼبركر 
مدل  أثبتته سرعاف ما اغبكم ك تبنيو سياسات اقتصادية تنموية كاعد ةسد إىللوال  الرئيسكصوؿ  غاية إىلاالقتصاد الربازيلي 

 % 4.7 اإلصبايل احمللي الناتج مبو معدؿ كاف 2008 ك 2004 عامي بُت اؼبمتدة الفًتةيف كخاصة بعد سنوات قليلو ففاعليتها 
الديوف  أزمةدبا فيها ت طبااؼب كل التوقعات ك  متجاكزهىذا الرئيس  حقبةمعدالهتا التنموية يف  اعلي إىلحيث كصلت الربازيل  سنويا

 بكياف دكؿ عظمى  عصفتتعاىف االقتصاد الربازيلي منها ك اثبت قدرتو على زبطي ىذه العقبة اليت  اليت سرعاف ما األمريكية
 أعلى معدؿ على حافظ مث العاصفة، كذركة األزمة قمة يبثل الذمالعاـ  كىو ، 2008 عاـ يف %5.1 مقداره مبو ؿبققا معدؿ"،

    بريطانيا حققتو يف االقتصاد الربازيلي ما فاقت معدالت النمو  2011 من سنة  األكؿالؿ الثلث خ أما،2009 عاـ يف بقليل
ىذا ما ،7.5كىذا بتحقيقها  .كاردكزك سلفوـ بو الرئيس لوال دسلفا ك اق ما بسبب إياىامتجاكزه ك احتلت اؼبرتبة السادسة عاؼبيا 

معدالت النمو يف  أفالرئيس دسيلفا سوؼ يرل  غبقبةجعل االقتصاد الربازيلي وبقق مبوا وبسب ؽبذه السياسات ك للقادة فاؼبتتبع 
 كىي فًتة الثمانينيات أال بالفًتة اليت تعرؼ بالعشرية الضائعة  قورنت ما إذافبتازة  أرقاـالربازيل كانت ربقق 

 ذلك يوضحك اعبدكؿ التايل 
 

 2011-2004معدالت النمو في االقتصاد البرازيلي ( 3 -4) رقم  لالجدو 
 

 معدؿ النمو  السنة 
2004 7.5 
2005 3.2 
2006 4.0 
2007 6.1 
2008 5.2 
2009 -0.6 
2010 7.5 
2011 3 
 1: اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدكيل اؼبصدر 

اليت  ساكاةالالمالفقر ك  ةب الربازيلي الذم كاف يقبع يف خانعكست على الشعنإيس ئالر  اهجها ىذتالسياسات اليت ان أفكما 
حيث اعتمدت ، العشرين القرف تسعينيات منتصفطبقت ىذا باستكمالو خطة من سبقو ك اليت ،السنوات اليت خلت ت طبع

 .الفقَتة لألسر اؼبشركطة اؼبالية اإلعانات برنامج الوسائل ىذه بُت كمن .الدخل يف كالتفاكت الفقر حملاربة كسائل عدةالربازيل على 
كلكنو استمر يف متابعة ىذا الربنامج كيعود لو ،"سيلفا دا لوال" الرئيس كصوؿ قبل بدأ قد الربنامج ىذا ككاف  بولسا فاميليا(، 

كقد كاف إصبايل اإلنفاؽ على الربنامج يصل إىل ، كأمواؿ أكثر فيوالفضل يف توسيع نطاؽ اؼبنفعة من ىذا اؼبشركع كضخ طاقة اكرب 

                                                           
1 http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx#) 32 /01/2013.30:30( 
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مليار دكالر . كيقـو الربنامج على أساس إعطاء معونات مالية لألسر  9ك  6% من إصبايل الناتج احمللى بتكلفة تقدر بُت  0.5
دكالر  28األسرة اليت يقل دخلها عن الفقَتة بقصد رفع مستواىا كربسُت معيشتها، على أساس أف تُػَعرؼ األسر الفقَتة بأهنا 

  1.شهريا
 

التزاـ األسرة بإرساؿ أطفاؽبا للتعليم كااللتزاـ باغبصوؿ على األمصاؿ  صارمة مشلتلكن مت ربط ىذا الربنامج بشركط جد 
دبتوسط يبلغ تقريبا كاللقاحات لألطفاؿ بشكل منتظم. كبعد التأكد من التزاـ األسرة بالشركط السابقة، ربصل األسرة على دعم 

% من اغبد األدىن لألجر يف البالد، كتصرؼ اإلعانة عن كل طفل حبد أقصى ثالثة أطفاؿ، 40دكالر شهريا كىو ما يعادؿ  87
فبا حعل ىذا الربنامج وبقق قباحا باىرا ، كما تصرؼ ىذه اإلعانات لالـ هبدؼ ضماف صرفها لتحسُت ظركؼ األطفاؿ كاألسرة

 2الشعب الربازيلي.ربع مليوف شخص دبا يعادؿ حوايل  64مليوف أسرة، كىو ما يعٌت  11ستفيدين إىل كبو حيث كصل عدد اؼب ،
 

الطبقتُت  د( ك ك( إىل الطبقة  ج(، كىى  االرتقاء من إىل مليوف شخص 23سبق ظبح ىذا الربنامج ؼبا يربو عن  ما إىل باإلضافة
أم زيادة الطبقة اؼبتوسطة يف الربازيل حبسب تصنيف مؤسسة سيتيليم  دكالرا شهريا 753إىل  457الطبقة اليت يًتاكح دخلها من 

  3اؼبتخصصة يف أحباث اؼبستهلكُت.
 

أخرجت فئات كبَتة من السكاف الربازيليُت من دائرة كما يبكن االسًتشاد بالشكل اؼبوايل لتوضيح ما قبم على ىذه السياسة اليت 
 نور اغبياة الكريبة  إىلالفقر ك اغبرماف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   مر كز االىراـ للدراسات االقتصادية كالسياسية ،  نموذج استرشادي لمصرتجربة النمو االقتصادي في البرازيل: ، أمل ـبتار 1

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=84:( 24/02/2013  . 10 :45 )      
 .61ص،مرجع سابق، القوة الصاعدة من أميركا الالتينية البرازيلؿبمد عبد العاطي ك آخركف،  2
 على االئتمان أحالمهافي البرازيل تبني الطبقة المتوسطة :مقاؿ بعنواف  3

http://ara.reuters.com/article/idARAEGO63486720080716,:( 25/02/2013.  20 :49.)    

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=84
http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=84
http://ara.reuters.com/article/idARAEGO63486720080716
http://ara.reuters.com/article/idARAEGO63486720080716
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 (2008-1992مؤشر جني ومعدالت الفقر في البرازيل ) (4-4الشكل رقم )

  
 للدخل، جيٍت مؤشر عن الشكل من األيسر الرأسي كاحملور األزرؽ اػبط يعرب

 السكاف عدد إلصبايل الفقراء نسبة عن األيبن الرأسي كاحملور األخضر اػبط كيعرب
 

 .62مرجع سابق ،ص،البرازيل القوة الصاعدة من أميركا الالتينيةؿبمد عبد العاطي ك آخركف،  اؼبصدر:
 

اغبد ، يف حُت أدت عمليات رفع برنامج  بولس فاميليا( ةدبساعدكىذا  %21مؤشر جيٌت بنسبة يشَت اؼبنحٌت إىل  البفاض 
% 9% من السكاف يزيد بنسبة 10ك يقوؿ البنك الدكيل أف دخل أفقر  ،%32األدىن من األجور إىل خفض اؼبؤشر بنسبة 

% سنويا، كىذا يعٌت تقليل الفجوة بُت الطبقات بصورة تدرهبية. 4-2سنويا يف حُت يزيد دخل الطبقات األغٌت بنسبة تًتاكح بُت 
العدالة االجتماعية عن طريق رفع اغبد األدىن لألجور كإعطاء اإلعانات لألسر الفقَتة، كليس إذا فقد توصل "لوال" اليسارم إىل 

 1عن طريق تبٌت سياسات التأميم، دبعٌت انو ترؾ قمة اجملتمع كعمل على ربسُت قاعدة اجملتمع.
 
 
 
 
 

                                                           

 . مرجع سابق،تجربة النمو االقتصادي في البرازيل: نموذج استرشادي لمصر أمل ـبتار1 
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  وأثرها في إحداث التنمية التكنولوجياقل في نالبرازيل تجربة  :المبحث الثالث
 

على دكر  الضوءسوؼ نلقي ،ذكرنا بعض اقبازاتو  أفجوانب االقتصاد الربازيلي كاؼبراحل اليت مر هبا كبعد  أىمبعد استعراض 
ك اؼبعرفة عن طريق ىذه  التكنولوجياالشركات اؼبتعددة اعبنسيات يف االقتصاد الربازيلي كدكر الدكلة يف العملية اؼبنوطو بنقل 

 كر صبلة من احملاكالت اليت قامت هبا ىذه الدكلة يف سبيل نقلها للمعارؼ ك التكنولوجيا ،كذلك بذ الشركات العمالقة 
 

 .1990-1950األولي ة لالمرح:  المطلب األول
 

،لكن ىذا ال  اؼبنقضيزكالو يف منتصف شبانينات القرف  غاية إىلاغبكم العسكرم على البالد  كىيمنةاتسمت ىذه اؼبرحلة بسطوة 
حاكلت جاىدة ككاف ؽبا ذلك يف ما يعرؼ الربازيل مل رباكؿ يف ىذه الفًتة تقوية اقتصادىا ك السَت يف درب النمو بل  أفيعٍت 

بالعصر اذىيب الذم ذكرناه سابقا ،أما عن ؿباكلتها توطُت كجلب التكنولوجيا فقد كنت من بُت الدكؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ ك 
 . ىذا ما سنستعرضو يف ىذا اؼبطلب

 
 : نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنبي المباشر الفرع األول 

 
 بدأت األجنبيةالشركات  إف إىل  الدراسات   بعض أشارت  منذ القدـ حيث األجنبية االستثماراتلقد عرؼ االقتصاد الربازيلي 
ك لقد تركزت ىذه ،ارات الدكلية يف ىذا البلد منذ هناية القرف التاسع عشر معلنة بداية حقبة االستثمبالظهور يف ىذا االقتصاد 

كىي  ذاؾآن تشكل االقتصاد الربازيليكانت ساسة اليت  اغبقطاعات اليف  األجنبية األمواؿستثمارات يف بدايتها عن طريق ضخ اإل
االقتصاد  إىلاؼبتدفقة  األجنبية األمواؿاعات الغذائية ك التعدين كسبثلت نشركات السكك اغبديدية ك اػبدمات العامة ك الص

يف قطاع السكك اغبديدية مث سرعاف ما  تركزتك اليت الواليات اؼبتحدة ك بريطانيا ك فرنسا ستثمارات اؼبوجو من اإل الربازيلي يف 
فقد  دائيةغال الصناعاتفيما ىبص  أما ،قطاع الطاقة بالرغم من القوانُت اغبمائية اليت اتبعتها الربازيل يف ىذا القطاع  إىلنتقلت إ

 إىل 1917شركات كربل يف الفًتة اؼبمتدة من  أربع إنشاءك ىذا عن طريق  األجانبمن طرؼ اؼبستثمرين  أكثربعناية  حضت
ك الذم  %80اؼبساىم يف ىذا القطاع  األجنيباؼباؿ  رأسحيث فاقت نسبة 1970سنة  هنابةإيل كبقيت تزدىر  1918 غاية

 1.األمواؿ األجنبية ةأصبح بفعل ذلك ربت رضب
  قامتاالقتصاد الربازيلي ففي عشرينيات القرف اؼبنصـر  إىلبُت اغبربُت شهدت دخوؿ شركات عمالقة  اؼبمتدة ىذه الفًتة أفكما 

يع ك عملية الصيانة ك وز بعمليات التجميع ك الت وك اليت كانت منوط فركع ؽبا داخل الربازيل  بإنشاءفورد كجنراؿ موتورز، كفيليبس 
 2.اؼبساعدة التقنية 

                                                           
1Dimitri Germidis , Le transfert technologique par les firmes multinationales 
volume1,oecd,1977, p215. 
2 José E Cassiolato  Brazil  TNCs and the NSI International Seminar on Innovation and 
Development under Globalization:BRICS Experience Trivandrum, 19-21 August 2009 , p9. 

 ،مقاؿ منشور يف جريدة األىراـ متوفر على اؼبوقع إعادة تدويل اقتصاديات العالم الثالث،نادية رمسيس فرح  2
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96103&eid=891 ( 12/03/2013 . 23:30). 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96103&eid=891
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96103&eid=891
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سيطرهتا على عوائد التصدير  بفرضكىذا  ،تطوير الصناعة خالؿ الثالثينات كاألربعيناتانتهاج الدكلة طريق  نتيجةكل ىذا كاف 

 ،دعمت فيو كاردات السلع الرأظبالية كالوسيطة الذمنفس الوقت  يفعن طريق فرض تعريفة ضبائية ضد الواردات االستهالكية، 
، كدعم الصناعات القومية دبزيج من اإلعفاءات الضريبية األساسي الصناعيقطاع اؽبيكل  يفكقامت الدكلة بوظائف االستثمار 

ذاؾ ؾبربا  على آن اغباكمكتثبت األسعار كتوفَت التمويل بتكلفة منخفضة .. اخل ما قبم عنو نقص يف التمويل فبا جعل النظاـ 
كاف اؼبعتقد أنو لن يشكل خطرا   اليتالقطاعات  يفإثر اغبرب العاؼبية كأكائل الستينات كخاصة  األجنيبالسماح بدخوؿ رأس اؼباؿ 

فلم يبر كقت ىذه القطاعات 1يف  األجنبيةكحبكم تغلل فركع الشركات ،زبدـ جهود إحالؿ الواردات  كاليت، القوميعلى االقتصاد 
فبا زاد من زبوؼ اغبكومة الربازيلية   أف ربكم الشركات األجنبية كخاصة األمريكية قبضتها على ىذه الفركع الصناعية طويل قبل

دعمو ي ك ىذا ما1 ما اضطر الدكلة إىل كضع قيود معينة على حربة العمل للشركات األجنبية خاصة إزاء الشركات القومية. ذاؾ أف
 يف االقتصاد الربازيلي  األجنبيةالشركات  أصوؿاعبدكؿ التايل الذم يوضح توزيع 

 
 

 1974-1968في الفترة الممتدة من  توزيع أصول الشركات األجنبية في االقتصاد البرازيلي (4-4)الجدول رقم
 1968 1969 1970 1971 1972 1773 1974 

الشركات 
 العمومية 

58.6 60.2 67.6 69.4 70.9 73.3 74.4 

اػباصة 
 الوطنية 

13.1 12.5 11.4 11.4 10.6 8.9 10.9 

اػباصة 
 األجنبية 

28.3 27.3 21.0 19.2 18.5 17.8 14.7 

Source : Dimitri Germidis , Le transfert technologique par les firmes multinationales.
 volume1,oecd,1977 ,p216. 
 

مئة شركة ناشطة يف االقتصاد الربازيلي يف اغبقبة اؼبمتدة من  ألكرب إحصائيةة عن دراسة اذبنكانت اليت   اإلحصائياتتشَت 
ت هبا اغبكومة مميمات اليت قاأاؼبخاكؼ ك الت نتيجة األجنبيةاليت سبتلكها الشركات  األصوؿ تناقص 1974 إىل 1968

تدكيل االقتصاد  نتهاجإبذلك قاـ  أفىذا التناقص مل يكن دبعدالت كبَتة الف نظاـ اغبكم العسكرم  لكن اؾذآنالعسكرية 
عتمد "سياسة تنمية الصناعة التصديرية كإهباد إما قاـ بو النظاـ السابق الذم ك لكن مع فرض بعض القيود عكس ي الربازيل

االستثمار(.  يفأسواؽ خارجية للتصدير  كىو ما تطلب خفض األجور كإتباع سياسة ربرير للتجارة كزيادة سبركز القطاع اػباص 
  الشركات متعددة اعبنسية( كالربجوازية الصناعية كاؼبالية  األجنيبؿ تكوف ربالفا يضم رأس اؼبا اإلسًتاتيجيةكحوؿ ىذه االختبارات 

األسواؽ اػبارجية من خالؿ التحالف مع الشركات متعددة اعبنسية كدعم رحبيتها عن طريق  يفالتوسع  يفطمعت  اليتاػباصة 
 2."خفض األجور

                                                           

 
 ،مرجع سابق . فرح رمسيس نادية 2
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ما  بعدالربازيل  أفسنرل حتما ا ننإف اهبابيةاالقتصاد الربازيلي بنظرة  إىل األجنبية األمواؿدخوؿ رؤكس  إىلما نظرنا  إذالكن 

معتمدة على إسًتاذبية التوسع يف األسواؽ ك القرب من قوهتا ك تقدما  أثبتتكجهة لشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت  أضحت
باؼبقارنة مع  األجنبيةالتايل الذم يوضح مستويات الربح اليت حققتها الشركات لشكل ا إليويشَت  كىذا مامصادر اؼبواد األكلية 

 .نظَتهتا الوطنية يف الربازيل 
 

 

Source : Dimitri Germidis , Le transfert technologique par les firmes multinationales.

 volume1,oecd,1977,p217.بتصرف 

العاملة يف االقتصاد الربازيلي  األجنبيةحققتها الشركات  اليت،  اؼبداخيلك  األرباحنسبة  أف إىلاليت يف الشكل  اإلحصائياتتشَت 
تراكح مابُت هتا العمومية ك الوطنية اليت حققت مبوا اَت ظمقارنة مع ن 15.83مبت من يف ىذه الفًتة دبعدؿ يقارب 

ك الفًتة  فقد سبثلت يف ليف ت عليها ىذه الشركات  ذالقطاعات اليت كانت تستحو  أماعلى التوايل %  12.53ك8.96
   القطاعات التالية.
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نسب االرباح المحققة من طرف الشركات الناشطة في االقتصاد (5-4)الشكل  رقم 
 1974-1968البرازيلي
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 األصول األجنبية في بعض القطاعات  (5-4)الجدول رقم     

 يف القطاع  األجنبية األصوؿة بنس القطاع  

 60.8 االلكًتكنية ك االتصاالت  اآلالت

 62.8 النقل  معدات

 60.5 اؼبطاط ك الصناعة التحويلية التابعة لو  صناعة

 98.8 التبغ  صناعة

Source : Dimitri Germidis , Le transfert technologique par les firmes multinationales , 
volume1,oecd,1977 ,p220 
 

رات ك الصناعات االسي كصناعةسيطرة كلية كقطاع تركيب  أخرلكمل تقتصر على ذالك بل كانت تسيطر على قطاعات 
 .1%80 األجنبية األصوؿالصيدالنية اليت فاقت نسبة 

 أمواؿرؤكس  إىلالكثيفة ك اليت ربتاج  التكنولوجيالقد تركز نشاط الشركات اؼبتعددة اعبنسيات يف ىذه اغبقبة يف القطاعات ذات 
 إسًتاتيجية اعتمدتاليت طريق ىذه الشركات العمالقة  نع التكنولوجيانقل  بعملياتما يعرؼ  إىل تطمحضخمة فبا جعل الربازيل 

شكل من بك لو مارم اؼبوائم ستثك الكرب مغتنمة فرصة  تعبيد الطريق ك اؼبناخ اال باألنبيةاؼبباشر يف سوؽ اتسم  األجنيباالستثمار 
قطاعات  إهبادالواردات كمن مث  إحالؿنمية عن طريق هنج طموح الدكلة يف هنج درب  التككذا ،الرقابة على بعض القطاعات 

 .ك اليت كاكبت الفًتة الذىبية يف االقتصاد الربازيلي  التكنولوجياذلك يف اكتساب ك نقل  أفموجهة للتصدير ك كذا طموح النظاـ 

ك طريقة استَتاد  األجنبية االستشاراتك الفًتة فقد ذبسد يف تعديل القوانُت اليت زبص لما قامت بو الربازيل يف ت ةصبل أما
    لدعم نشاط نقل اؼبعرفة  1971عد الوطٍت اػباص حبقوؽ اؼبلكية الفكرية يف الربازيل سنة هاؼب بإنشاءقامت  أهناكما   التكنولوجيا

عهد اػباص حبقوؽ اؼب اءإنشقبل  التكنولوجياالبنك اؼبركزم الربازيلي ك الذم كاف يهتم بعمليات نقل  دبعونة إليها التكنولوجياك 
 .2اؼبلكية الفكرية 

                                                           
1Dimitri germidis, Le transfert technologique par les firmes multinationales volume 1.op,cité , p221. 
2 Ibid, p235. 



 وأثرها في إحداث التنمية التكنولوجيا اكتساب تجربة البرازيل في                              :الفصل الرابع

 
 

171 

  1:يف النقاط التاليةاػبصائص ببعض اتبعتها الدكلة يف عقد السبعينات ك اليت سبيزت  اليتيبكن تلخيص السياسات كما 
    ػ إعطاء أكلوية مطلقة للتصنيع كاإلنتاج من أجل التصدير الف التصنيع قادر على زيادة الدخل القومي ك القضاء على الفقر  1

  ك التخلف 
1ك العمل على تشجيع القطاع اػباص 1كإشراؾ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات  ػ االعتماد يف التصنيع على رأس اؼباؿ األجنيب 2

 يف عمليات التصنيع ك خاصة تلك اليت ربتاج إىل رؤكس أمواؿ ضخمة اؼبتعددة اعبنسية 
 .خاصة اؼبتقدمة اليت تعتمد على الكثافة يف رأس اؼباؿ، اػبارجمن ػ االعتماد الكامل على استَتاد التكنولوجية  3

إلحالؿ  امبوذجي ضحت مثاالأ1970 إىل 1950التصنيع من منتصف   بعجلةما سبق فاف ذبربة الربازيل  يف الدفع  إىل باإلضافة
 .اؼبصاحبة لو  التكنولوجياالواردات اليت تقودىا الدكلة دبشاركة قوية من رأس اؼباؿ األجنيب كالتكنولوجيا 

كالتنقيب كاالستخراج    الصناعيةك القطاعات  تآاؼبنشالربازيل بقيت مسيطرة على بعض  أف إالمن كل ىذا االنفتاح  الرغمعلى 
كتكرير النفط، شركات الطَتاف احمللية كاالتصاالت كالنشر كالنقل البحرم الساحلي يف حُت كاف يسمح باؼبشاركة األجنبية جزئية 

          تصنيعك القطاعات توجهت الربازيل كبو لت إىل باإلضافة. فقط يف التعدين كالصيد الكهركمائية اؼبصرفية كالطاقة كالتأمُت
اؿ الصناعات العسكرية ك اكتساب تربز يف ؾب أفاليت مكنت الربازيل يف تلك اغبقبة من  ك، السالح تكنولوجياك اكتساب 
الثمانينات يتميزكف بسرعة خركج  يفىذا ما جعل الربازيليوف ،عقد الثمانينات  يف هحيث حققت طفر ،يف ىذا اجملاؿ  التكنولوجيا
ظرؼ عاـ كدبعايَت تلك  يففًتة قصَتة للغاية فكانت التصميمات زبرج للواقع  يف اإلنتاجخطوط  إىلمن الورؽ  العسكرممنتجهم 

اشتهركا  اليتبعض اؼبنتجات  يفمبيعاهتم العسكرية  يفالربازيليوف ربقيق طفرات  استطاع كاألمريكيوف األكربيوفمن  أسرعالفًتة كانوا 
 2سا كمصر.هبا فالتوكانوا الربازيلية بيعت لربيطانيا كفرن

   الربازيل يف الالسلكية كاالتصاالت الكمبيوترمثاؿ يبكن تقديبو صناعة  أحسنك اؼبدنية   التكنولوجيالكنها مل تستطع اكتساب 
 قامت 1969 عاـ ففي،االستثمار على قيودنا فرض كالذم الداخل اؼبوجو إىل التنمية منهج على تقليدينا الثاك الذم يعد م

 اػباصة Special Secretary of Information (SEI) الكمبيوتر، تصنيع صناعة الوزارة لتنظيم بإنشاء اغبكومة
 كمل ،-السوؽ من ىذا األدىن الطرؼ تعد ما كىى -كلوازمها الكمبيوتر أجهزة بتصنيع الوطنية الشركات انفردت للمعلومات حيث

 للوىلة لبد كلقد .الواردات على اغبظر فرض ،كما اؼبشًتكة الشركات يف صغَتة حصص خالؿ من كلو األجنبية باؼبشاركة يسمح
 احمللى، اؼبستول على الكمبيوتر أجهزة صناعة تنمية يف كبَتنا قباحنا قبحت"السوؽ احتياطي" على القائمة السياسة تلك أف األكىل
 يف مليوف دكالر 190 كاف أف بعد 1988 عاـ يف دكالر مليار 3حوايل إىل ليصل احملليُت اؼبصنعُت اؼببيعات لدل حجم قفز فقد
 3.  %33إىل  % 66 من اعبنسيات متعددة الشركات حصة البفضت الفًتة، تلك كخالؿ 1979 عاـ

                                                           
 . 73ص،1986دار الطليعة للطباعة ك النشر بَتكت الطبعة األكىل ، , العلم و التكنولوجيا و التنمية البديلة ،سليماف رشيد سلماف 1
  نبذة عن الصناعة العسكرية البرازيلية 2

 :(25/03/2013.   15 :30). http://www.arabic-military.com/t19005-topic 
 .14ص مرجع سابق  ،المباشر األجنبية االستثمارات ،سوليفاف ك اخركف .د جوف3
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اؼباؿ  رأسالربازيل استطاعت ربقيق قباحات باىرة عن طريق احتكار ىذا القطاع الذم كاف يشكل  أفالعياف  إىللى جيت الوىلةيف 
 يف الكمبيوتر صناعة يف أكاخر الثمانينات مع تنشأ بدأت الكربل اؼبشاكل من العديد أف إال"، 1969منو قبل  %60 األجنيب
 يف التكنولوجيا تدفعها صناعة يف التكنولوجيا لنقل رئيسية كسيلة قامت بتجرًن األجنبية، للمسانبة منعها خالؿ من فالوزارة،الربازيل
 الربازيليوف من اؼبصنعوف فيو سبكن الذم الوقت يف أنو قبد من مث .التكنولوجية للتطورات استجابة تغَتنا سريعنا كتتغَت األكؿ اؼبقاـ

 كبو على تعاىن الربازيلية جعل الشركات فبا أحدث تكنولوجيا بتطوير قاموا األجانب اؼبنافسوف كاف األجنبية التكنولوجيا ؿباكاة
 ضعيف حافز لديها كانت احمللية الشركات أف عن التنافس،فضال على القدرة كعدـ البالية التكنولوجيا استخداـ من مستمر
كىذا ما األجنبية  اؼبنافسة مواجهة إىل حاجاهتا كعدـ بأكملو احمللى السوؽ على نظرنا لسيطرهتا التكنولوجية االبتكارات كراء للسعي

 إىل الرجوع تستطيع ال أهنا الصغَتة الكمبيوتر أجهزة على تعتمد أخرل صناعات يف العاملة احمللية ا نعكس سلبا على الشركات
 الشركات تلك قدرة إعاقة إىل بدكره أدل ما كىو ؿبلينا، مصنعة منتجات استخداـ عليها كاف كمن مث اؼبتفوقة، األجنبية اؼبنتجات

 من خطَت جانب يف اؼبتميزة اؼبعدات إىل الوصوؿ إمكانية الصناعات نفس يف العاملة األجنبية للشركات كاف حيث التنافس على
 1".االقتصاد مبو كأضعفت الربازيلية الصناعة تطور "السوؽ احتياطي" سياسة أعاقت لقد .هبا العمليات تشغيل إدارة جوانب

  ىذه السياسة انعكست سلبا على جذب الشركات  أفكما ،اؼبتطورة ك اليت تواكب العصر التكنولوجياجعلتو ال يبتلك  أهناحيث  
 ذالك ك الذم كاف يركج  لسياسات آفلعدـ جاذبية القوانُت اليت كانت مفركضة من النظاـ العسكرم   األجنبية االستثماراتك 

 األجانب لكن اؼبستثمركف،اعبنسيات متعددة هبا الشركات تقـو أجنبية أية استثمارات عن كتفضلو الوطٍت االستثمار تؤيد كطنية
 اؼبنحٍت إليويشَت  كىذا ما،الفًتة تلك خالؿ يف الربازيل نشطاء كانوا

 
  2الباحث باالعتماد عل إحصائيات االكنتكاد إعدادالمصدر:

                                                           
  .15،ص،مرجع سابق سوليفاف.د جوف 1

2 http://unctadstat.unctad.org (25/02/2012 16: 07( 
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مقارنة تدفق االشتثمارات االجنبية في البرازيل و (6-4)الشكل رقم 
  الصين،المكسيك،سنغفورة

1970-1989 

   البرازيل

 الصين

 المكسيك

 سنغفورة 

http://unctadstat.unctad.org/
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ك يف تل وقورنت بتوجهات ما إذا األجنبية لالستثماراتحيث جذهبا  عالية من مستوياتالربازيل حققت  أف إىلاؼبنحٍت ىذا  يشَت 
 .اإلرباح لتحقيقفضل اقتصاديات الدكؿ اؼبتقدمة ك الدكؿ النامية اليت تلقى فيها تسهيال ت ك ارض خصبة تاغبقبة ك اليت كانت 

 حجم أف  إالاعبنسيات  اؼبتعدداليت انتهجتها مل تكن ترؽ الشركات  السياسيات أفحققت الربازيل ىذه النتائج بالرغم من حيث 
 األمم مركز هبا قاـ دراسة "كىذا ما أظهرتو،لتلك الشركات  إغراء مصدرمشكال للبالد  الطبيعية اؼبوارد كقاعدة الربازيلي السوؽ
 يف النامية الدكؿ بُت اؼبباشرة األجنبية االستثمارات من قدر أكرب اجتذبت أف الربازيل مظهرة  القوميات عابرة  للشركات اؼبتحدة
لكن يف منتصف الثمانينيات دخل االقتصاد الربازيلي يف دكامو من اؼبطبات قبمت عن الفًتة ،1"1984 إىل 1980 من الفًتة

 اليت التضخممثقال دبعدالت ىائلة من  النظاـ اؼبدين ك الذم كرث اقتصادا ذك بيئة فوضوية إىلالعسكرم  اغبكماالنتقالية من 
 أزمة الحتواء كضعت اليت الطارئة الربامج انتهاج إىلما دفع هبا  جاػبار  من كاالقًتاض الكبَتة اغبكومية النفقات من بدكرىا نشأت

كىذا ما  ،النامية الدكؿ إىل اؼبوجهة اؼبباشرة األجنبية االستثماراتمقارنو مع   ينخفض  الربازيل نصيبجعل  ىذا ما التضخم 
 إىل1985 األكىل سنة  اؼبرتبة تراجع من " حيثالقوميات  عابرة للشركات اؼبتحدة األمم الدراسات اليت قاـ هبا مركز إليو أشرات
 .2تتفوؽ عليو" كونج كىونج اؼبكسيك الصُت، سنغافورة،تاركا  1989اػبامسة سنة  اؼبرتبة

 : يوضحهافيما ىبص القطاعات الٍت استفادت من ىذه االستثمارات يف ىذه الفًتة الزمنية فالشكل اؼبوايل  أما
 

 

  (2 الباحث انطالقا من اؼبلحق رقم  إعداد :اؼبصدر

اىتماـ الشركات  استقطابيف  األسدالصناعات اؼبذكورة يف الشكل حبصة  باألخصي قطاع الصناعات ك ظلقد ح
  الثمانيناتيف منتصف  األجنبيةلالستثمارات  اإلصبايلمقارنة مع قطاع اػبدمات ك الزراعة كىذا بالرغم من تناقص التدفق  األجنبية

                                                           
 .38ص ،مرجع سابق ،سوليفاف ك اخركف  .د جوف 1
 .39ص ،اؼبرجع السابق  2
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 االستثمارات االجنبية بحسب بعض القطاعات الفترة الممتدة (7-4)الشكل 
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ؼبا لو من ميزات كعدـ توفر اؼبنافسة الوطنية ك كرب القاعدة  األجانبالشكل حيث بقي ىذا القطاع هبتذب  يوضحوما كىذا 
جل تنمية اغبصة السوقية يف الربازيل مث التوجو أستثمار من اإل إعادةستثمار ك على اإل األجنبيةالشركات  تعتمدإالسوقية 1حيث 

تنامي دخوؿ  أفالطويل 1كىذا ما سيعود على االقتصاد الربازيلي بالنفع يف اؼبستقبل كما  األمدجعلو كقاعدة تصديرية يف  إىل
 ك اكتساهبا . التكنولوجيايف ىذا القطاع سوؼ يوفر للربازيل منفذا كبَتا لتلقي  األجانباؼبستثمرين 

 النقل عن طريق التراخيص ورسوم االمتياز اني:الفرع الث
 

 يبكن أف معينة دكلة من الًتاخيص كعقود االمتياز  كأقساط اإلتاكات تدفق بيانات أف إىل السابق الفصل يف اإلشارة سبت لقد
 عن صورة الوقت تعطي ذات يف كىي األجانب، طرؼ من الدكلة لتلك اؼبمنوحة الًتاخيص حجم عن كاضحة صورة تعطي

 اؼبمنوحة. الًتاخيص عرب اؼبنقولة التكنولوجيا مستول
 

 
 1.البنك الدكيل  بياناتالباحث باالعتماد على قاعدة  إعداد :المصدر

مستول ؽبا  اعلياؼبستول اؼبطلوب حيث قدر  إىلحقوؽ االمتياز ك الًتاخيص اليت منحت للربازيل مل ترؽ  أفاؼبنحٍت  يوضح
نقل  عمليةىذا ما عطل  ،خصوصا يف منتصف الثمانينات مرت بتذبذبات كثَتة يف تلك الفًتة  أهنامليوف دكالر كما 70ب

البيئة  إىلكيعود ذلك ، األخرلاؼبباشرة  االستثمارات أنواع إىل إضافة أبرزىاعن طريق ىذا اؼبنفذ الذم يعد من  التكنولوجيا
ية  على التمثيل األمثل للعالمات العاؼبالوطنية  طراؼاأل ةدكر حقوؽ اؼبلكية الفكرية ككذا عدـ قدر  تناقصاالقتصادية اؼبًتكبة ككذا 

 ربجم عن منح  األجنبيةالشركات جعل جل ىذا ،نسب الفقر اليت حالت دكف كجود طبقة استهالكية كبَتة  أفكما 
 

                                                           
1 http://donnees.banquemondiale.org/theme/science-et-technologie(.01/02/2013 00:15( 
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 1989-1980رسوم حقوق االمتياز و التراخيص في الفترة المتدة من(8-4)الشكل 

http://donnees.banquemondiale.org/theme/science-et-technologie(.01/02/2013
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 1989يف سنة  مستوياهتا أعلىبلغت  أف إىلتغَت نظاـ اغبكم يف الربازيل  ذلكنها هنجت منحا تصاعديا من،متياز اخيص ك االالًت 
 بالرغم من قلتها. عرب ىذا اؼبنفذ  اؼبتدفقة التكنولوجيا زيادةكىذا ما يدؿ على ،

الشكل يشَت إليو ك اغبقبة من زمن االقتصاد الربازيلي ك ىذا ما ليبكن توثيقو باستعراض العالمات التجارية اؼبسجلة يف تما ىذا 
  أدناه.

 

 

  1البنك الدكيل إحصائياتالباحث باالعتماد على  إعداد :المصدر

 
بشكل  تنامت 1988 غايةايل 1980العالمات التجارية اليت سجلت يف الفًتة اؼبمتدة من إصبايل  فإيل أ اإلحصائياتتشَت 

كىذا فكانت ضئيلة   األجنيبالعالمات اليت سجلت من طرؼ اؼبقيمُت بينما اليت سجلت من طرؼ الشريك  تلكخاصة  ملحوظ
      عقود االمتياز ك الًتاخيص إبراـيادة اليت صاحبت كما انو يوثق الز ،هبرل مع شريك ؿبلي مبط التعاقدات كاف  أفدليل على 

من التذبذبات االقتصادية  اليت صاحبت ىذه الفًتة ك اؼبرحلة  بالرغم،ك اليت تزامنت مع الزيادة يف تسجيل العالمات التجارية 
 االنتقالية اليت كاف يبر هبا اقتصاد منهك ك متعثر .

تنامي  إبرازك كذا  افاعليته مقدارك اؼبتبعة من طرؼ الربازيل  اؼبلكية الفكرية مصداقية قوانُت ل مدقياس  أردنا ما إذا أما
سنة   keith markusاالعتماد على نتائج الدراسة اليت قاـ هبا  باإلمكاف الربازيل ك تلك اليت زبلقها إىلالداخلة  التكنولوجيا

 كثافة ذات سلع الواقع يف ىي االخًتاع براءة  اذباه اغبساسية شديدة السلع بأف أشار اؼبختارة للبيانات كصفو عندحيث  1993
 ذات السلع بأف القوؿ يبكن اؼبنطلق ىذا منك ،الرباءات ؿبكم نظاـ غياب ظل يف نسبيا للتقليد كقابلة كالتطوير البحث يف

 لتحديد بالنسبة الدراسة معايَت يف عليو االعتماد مت ما مع برباءات ضباية تتطلب اليت السلع تلك ىي اؼبتقدمة التكنولوجيا

                                                           
1 http://donnees.banquemondiale.org (.01/02/2013   12:15( 
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  طلبات تسجيل العالمات التجارية في الفترة الممتدة من(10-4)الشكل 
1980-1988 

 مجموع الطلبات

طلبات تسجيل العالمة التجارية 
 للمقيمين

طلبات تسجيل العالمات التجارية لغير 
 المقيمين

http://donnees.banquemondiale.org/theme/science-et-technologie(.01/02/2013
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ك البيانات التالية توضح ، 1الفكرتُت بُت توافقا ىناؾ أف يتبُت اؼبتقدمة Maskus منطق كدبقارنة االخًتاع، التكنولوجيا خصائص
  .ذلك بالنسبة للربازيل

 

 

  2الدكيلالباحث انطالقا من معطيات البنك  إعداد :اؼبصدر

 
 غاية إىلالثمانينات  بدايةتدرجي من  تناقص كانت يف مُتطلبات تسجيل براءات االخًتاع لغَت اؼبقي أف إىل اإلحصائياتتشَت 

مل تلىب رغبة  أهنااؼبراد منحها متوسطة غَت  أكالداخلة  التكنولوجيا أفحيث ازبذت كتَتة شبو ثابتة كىذا ما يدؿ على  منتصفها
 اؼبتقدمة ك اليت مل تكن تشكل كلو التكنولوجيادليل على ذلك صادرات الربازيل من  كأحسن التكنولوجياىذه الدكلة يف امتالؾ 

 إصبايلمن %6حيث شكلت 1989سنة  غاية إىلصادرات السلع اؼبصنعة يف الربازيل  إصبايلنسبة ضئيلة يف تلك الفًتة من 
 . اؼبصدرات

 
مبتغاىا يف توطُت ك  إىلك لكنها مل ترؽ  األجنبيةيلي للشركات ىذه الفًتة اتسمت جبذب االقتصاد الرباز  أفيبكن القوؿ يف األخَت 
على الشركات  اؼبعتمدة األخرلاغبربية ك صناعة الطائرات كصبلة من الصناعات  للصناعاترغم امتالكها  التكنولوجيااكتساب 
جنراؿ ، ك فيات  شركات عمالقة  كفورد ك فولس فاغن تواجدكصناعة السيارات ك اليت كانت رائدة فيها حبكم  األجنبية
 كربقيق  التكنولوجيالتقدـ العلمي ك  إىلالوصوؿ  تستطعالربازيل مل  أفكما ،اليت ذكرهنا سابقا األسباب كىذا عبملة  ،3(موتورز

                                                           
 .116،مرجع سابق ،ليلى شيخة  1

2 http://donnees.banquemondiale.org (.02/02/2013 14:15) 
3 Ford s'est implanté en 1921, General Motors en 1925, Volkswagen en 1957 et Fiat en 1976.  
Brésil : le géant vert ? . http://www.senat.fr/rap/r07-189/r07-1895.html: (24/03/2013.  22:50. )                                                
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  طلبات تسجيل براءات االختراع في البرازيل الفترة الممتدة بين(11-4)الشكل 
1980-1989 

   طلبات تسجيل براءات االختراع للمقيمين طلبات تسجيل براءلت االختراع لغير المقيمين

http://www.senat.fr/rap/r07-189/r07-1895.html
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خلقت مراكز حضارية متقدمو  أهنايركف النقاد ىذا ما جعل صبلة  ،النقل العمودم بالرغم من توفرىا على معاىد كمراكز حبث

عالية مل تستطع تكييفها  تكنولوجياحيث استقطبت الربازيل صناعات ذات ،كىذه الغلطة اليت كقعت فيها  أخرلكنبشت مناطق 
عن العمل بالقضاء على القطاعات الصغَتة ك اغبرفية ك كذالك  العاطلُتخلق موجو جديدة من  إىل أدلفبا  أفرادىامع حاجات 

     مساكاة اال دكاماتذا جعل الربازيل تدخل يف ىكل ،القطاعات اعبديدة اليت مل تستطع امتصاص اليد العاملة  إىل ُتزارعتوجو اؼب
كما أف السياسات اليت اتبعتها مل تأيت ،األجنبية ك الشركات  التكنولوجياربقيق التنمية اؼبرجوة من استقطاب عوض ك الفقر 

بثمارىا الف الربازيل اكتسبت بعض من التكنولوجيا لكنها مل تطورىا للتماشي مع تقلبات العصر كلقد ذبلى ذالك يف اؼبثاؿ الذم 
 ذكر سابقا فيما ىبص صناعة الكمبيوتر

 
 . 2012-1990المرحلة الثانية  الثاني:المطلب 

تعد الفًتة اليت تلت اغبكم العسكرم نقطة االنطالؽ للربازيل فبعد تعثرات يف البداية بدأت الربازيل برسم معامل طريق النمو 

 .اعبديدة عن طريق تبٍت سياسات ك خطط جديدة سوؼ كباكؿ التكلم عن أبرزىا 

 االستثمار األجنبي المباشرالنقل عن طريق  : لو الفرع األ

  األجنبية األمواؿ كرؤكس التكنولوجياك نقلها عن طريق استقطاب  التكنولوجيااكتساب  الستينياتازيل كمنذ حاكلت الرب  أفبعد 
 تستطعمل  أهنا إال ،كالتوقيع على قوانُت اؼبلكية الفكرية 1955اؼبنظمة العاؼبية يف سنة  إىل بانضمامها لذلك كتعبيد الطريق 

صناعة  كتكنولوجية التكنولوجياتض عكتساهبا لبإمعدالت مبو معترب يف السبعينات ك  إىلبالرغم من كصوؽبا  ىاامبتغ إىلالوصوؿ 
سياستها سرعاف ما  أفغَت  ،الصيدالنية الصناعاتك الكمبيوتر  ك تفوقها يف الصناعات اغبربية كبعض  ك السيارات   الطائرات
ة يدكامات التضخم ك اؼبديونية ك الفقر الذم كاف ينهش الغالبيف  كأدخلتهاهبذه التجربة اليت كانت رائدة يف تلك اغبقيبة  أطاحت
غَت انو مل يبقى ،ث كل ىذه اؼبشاكل من سلفو العسكرم كر النظاـ اؼبدين الذم حضي بو كىذا ما ،من الشعب الربازيلي  العظمى

فبحلوؿ سنة   عتهاقبا سرعاف ما اثبت ،ك اليت  1993ك خاصة منذ سنة  اإلصالحاتمن  ةصبل بل اعتمد األيدممكتوؼ 
مع حلوؿ القرف  بدأستكبَتة   حاتانجستتوج با االقتصاد الربازيلي ك اليت سرعاف م أفقتلوح يف  النفراجابوادر  بدأت 199 7

بالديوف اػبارجية  مثقلةيف ربويل الربازيل من دكلت  إليوك الذم سوؼ يعود الفضل ،لوال اغبكم  الرئيسـ استالمنا مع اتز ،اعبديد 
اليت اعتمدىا نظاـ   اإلصالحاتفقد ساعدت  للتكنولوجيافيما ىبص نقلها  أما،تزاحم كربيات الدكؿ العاؼبية  ةدكل إىلك الفقر 
 أماـ سبقوالنظاـ الذم  أكجدىال العقبات اليت جنظاـ اقتصاديا منفتح على العامل مزوبا يف الربازيل  أدخلتاليت  كاردكزك

  مزاضبةاليت سوؼ سبكن الربازيل من  التكنولوجياتطوير القاعدة الصناعية كجلب التقنيات ك  ةبغي أمواؽباك رؤكس  األجنبيةالشركات 
 كبار القـو يف اجملاؿ .
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 اؼبباشر األجنيباالستثمار  اجتذاب ةدبحاكل أبد 1990ة نرئاسة البالد يف س Fernando Collor  كولور فرناندك توىلبعد 
 االقتصادم للوضع منو استجابةكقد كاف ذلك  العاؼبية، اؼبنافسة دبواجهة احمللية الشركات كإلزاـ الربازيلي االقتصاد ربرير خالؿ من

 النامي العامل ذبتاح كانت اليت السوؽ، اقتصاد إىل هةاؼبوج االقتصادم التحرر موجة مع ك سباشيا  سبر البالد كانت الذم الصعب
 ،اؼبباشر األجنيب االستثمار إزاء العاـ التوجو يف حدثت اليت التغَتات على حينا مثاال الربازيلكىذا ما جعل من  ،الوقت ذلك يف

 زبفيض مت كما كالالسلكية، السلكية كاالتصاالت الكمبيوتر قطاعي يف االستثمار على القيود إزالة مت اؼبناخ ىذا ظل ففي
 فضال بالتعريفات، اؼبرتبطة غَت العوائق من كغَتىا الًتاخيص بإصدار اػباصة القيود إزالة أك زبفيض كمت الواردات، على التعريفات

 أقرىا اليت الضرييب اإلصالح إجراءات استهدفتكما  ،اػباص القطاع أسعار كربرير الواردات على اغبظر أشكاؿ معظم إزالة عن
 برنامج كضع يف اغبكومة شرعت كما التكنولوجيا، نقل كتيسَت الداخل إىل اؼباؿ رأس تدفقات زيادة 1991عاـ الربازيلي الربؼباف

 .1االقتصاد يف الدكلة دكر من للحد نفس السنة يف خصخصة
 

 

 2.الباحث اعتمادا على بيانات االكنتكاد  إعداد :اؼبصدر

 33لتبلغ  حوايل 2000يف سنة  الربازيل  يفك اليت بلغت  ذركهتا  ةاألجنبي االستثماراتتنامي تدفق  إىلالبياين  اؼبنحٌتيشَت  
(، كيرجع الفضل يف ذلك إىل ذبارة البالد اغبرة  1991مرة ما كانت عليو عاـ 30 ما يقرب من أكثر من ،مليار دكالر 

اغبمائية كفتحها االبتعاد عن سياساهتا  أف كما،كسياساهتا االستثمارية، فبا جعل الربازيل من أكرب متلقي االستثمارات يف العامل 
سبكنت من توليد حجم    أهناكما لوصوؽبا ؼبا سبق اإلشارة إليو،   ىي اؼبفتاح الرئيسي أضحتلصناعاهتا أماـ رأس اؼباؿ األجنيب 

 .كبَت من االستثمارات األجنبية اؼبباشرة من خالؿ برنامج للخصخصة

                                                           
 .38،مرجع سابق سوليفاف ك اخركف  .د جوف 1

2 http://unctadstat.unctad.org (26/02/2013 20: 07) 
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حيث كانت األجنبية اؼبباشرة،  معدالت االستثمارات يفأكائل التسعينات، بدأت الربازيل تشهد مبونا ثابتنا  يفمنذ ربرير السوؽ 
لكن بعد تويل فرناندك كاردكسو اغبكم قاـ بإجراء العديد من التعديالت ، اإلصالحاتمن مع بديات ابشكل شبو ثابت تز  تتنمى

استهدفت بشكل أساسي إسراع عملية اػبصخصة كإزالة العوائق اليت ربوؿ اليت ،  1995الدستورية كالتغَتات التشريعية يف عاـ 
أقرت اغبكومة عدد تشريعات لضماف معاملة الشركات اليت يبتلكها حيث  ،دكف مسانبة رأس اؼباؿ األجنيب يف اقتصاد الربازيل

 االستثماراتقفزة نوعية يف ؾباؿ استقطاب الك بفعل ربقق الربازيل  ما جعل  ،1األجانب سواء كلينا أك جزئينا معاملة منصفة
االؼ مليوف 10ققتا ما يقارب ؿب  1996ك  1995ما بُت سنة يف النصف  رادبقدارتقائها  ك الدليل على ذلك ىو ، األجنبية
غاية  إىل ةمرتفع تبالتزايد دبعدال ستبدأمعلنو بذلك بداية حقبة جديدة يف ؾباؿ استقطاب االستثمارات األجنبية ،حيث دكالر 
إصبايل تدفقات االستثمارات األجنبية اؼبباشرة يف العامل بسبب اؽببوط يف بسبب الًتاجع اؽبائل  البفضاشهدت اليت  األلفيةبداية 

 .االقتصادم اغباد على مستول العامل بشكل  عاـ

ا قياسينا-شر مليار دكالر من االستثمار األجنيب اؼببا 22"غَت اف الربازيل استطاعت اجتذاب ما مقداره  حيث  –كىو ما يُعد رقمن
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة إىل أمريكا الالتينية. كىف السنوات التالية تراجعت تدفقات  % من إصبايل تدفقات 55  شكل 

 .2كلكن ظلت الربازيل ثاف أكرب متلقي ؽبا من بُت الدكؿ النامية" االستثمارات

كاليت 2007الديوف يف سنة  أزمةصفة اغاية ىبوب ع إىلشرة فقد حققت الربازيل معدالت جد معتربة اكلتها مباليت  الفًتةيف  أما
جدارتو ك يعود  اقتصادىا يثبت أفقبل ،السنتُت  يقارب ما   متدت،حيث افبا اثر على الربازيل ،االقتصاد العاؼبي يف مقتل  ضربت

مستول يف  أعلىاؼبباشرة ؿبققا  االستثماريةمن صايف التدفقات  أمريكيالف مليوف دكالر 66مستقطبا حوايل 2011بقوة يف سنة 
 تاريخ ىذه الدكلة .

العديد من  يفللوصوؿ إىل األسواؽ  بوابةفاف الربازيل تعد  اؼبستثمرينت جبذب اماليت ق اإلصالحاتما سبق من  إىل باإلضافة
كل ىذه ،كقرهبا  إىل أسواؽ الواليات اؼبتحدة ككذا جاذبية سوقها،  MERCOSURدكؿ أمريكا الالتينية من خالؿ "

عن طريق استقطاب ىذا الكم اؽبائل من  التكنولوجياجلب  أماـلتحقيق اؽبدؼ التنموم كفتح السبيل   تضافرتالعوامل 
 . التكنولوجياالطرؽ اؼبنتهجة عبلب  أقبعك اليت تعد من االستثمارات 

ك كذا اعتماد  األجانب اؼبستثمرين أماـ القتصاد أبوابعن طريق فتح  التكنولوجيايف استقطاب  قبا عتها اإلصالحات أثبتتلقد 
الربازيل بإطالؽ عناف اػبوصصة كفتح بعض القطاعات اليت كانت ربتكرىا  فقامت ،سياساهتا اغبمائية إصالحك  نظاـ اػبوصصة 

يف  ها خوصصة شركة امرباير عرب بيع حصصعند قامت بو الربازيل  مثاؿ يبكن تقديبو عن خصخصة الشركات ما لكأفض الدكلة 
 ،باغبصة الذىبية اليت تسمح ؽبا بسلطة االعًتاض يف ؾبلس إدارة الشركة  الربازيليةاغبكومة  احتفاظمع  1994ديسمرب  7

                                                           
 .38ص ،مرجع سابق جوف د.سوليفاف ك اخركف 1
 .39اؼبرجع السابق ص 2



 وأثرها في إحداث التنمية التكنولوجيا اكتساب تجربة البرازيل في                              :الفصل الرابع

 
 

180 

 

 خبوصصتها ك  ،1ساك باكلو الربازيلية " بورصةنيويورؾ األمريكية ك  بورصةيف  أكيل إصدارقدمت شركة امرباير  2000كيف عاـ 
 50اليت يوجد هبا « ERJ-145»قباحات الشركة يف منتصف التسعينات مع بدء تصنيع الطائرة النفاثة  بدأتسرعاف ما 

كخطوط جوية أخرل. كأعطى ذلك للشركة موطأ قدـ يف السوؽ اإلقليمية للطائرات « كونتيننتاؿ إكسربس»مقعدا كاليت اشًتهتا 
مصنع عاؼبي  ثالثصبحت  أف إىلالتنامي  يف بدأتمث ، يث كانت سبثل سوقا كاعدة آنذاؾالنفاثة الصغَتة كمتوسطة اغبجم، ح

. كتستخدـ 2004قباحا باىرا منذ إنتاج أكؿ طراز عاـ « E»حققت سلسلة طائرات  حيثالدكلية   األسواؽللطائرات غازية 
ىذه الطائرات « اػبطوط الكندية»ك« رنسيةاػبطوط الف»ك« اػبطوط اعبوية الربيطانية»ك« دلتا»شركات نقل جوم كبَتة مثل 

النفاثة الضيقة اليت تشبو األنبوب كليس هبا صف مقاعد يف الوسط، كاليت تعرؼ بإصدارىا ضوضاء قليلة كتسببها يف القليل من 
 2«.ر رائعةإهنا طائ»الربازيلية اعبوية اعبديدة: « أزكؿ»اؼبطبات اؽبوائية. كيقوؿ ميغويل داك، موظف تنفيذم رفيع يف شركة 

مكن األجانب من الدخوؿ كخلق ما يعرؼ ربرير صناعة الكمبيوتر من خالؿ فتح األسواؽ كالسماح باؼبنافسة األجنبية،  أفكما   
اليت تنتج لألسواؽ احمللية ىي اليت تسيطر ،ك اؼبملوكة ؿبلينا  مل تعد الشركاتحيث هبذا اإلجراء باؼبنافسة يف ىذا القطاع االقتصادم ،

يف عاـ  نظرنا الرتفاع حجم الواردات اؼبتقدمة تكنولوجيا يًتاجع اإلنتاج احمللى ؼبعدات الكمبيوتر، ما جعل صناعة الكمبيوترعلى 
إصدار قانوف تكنولوجيا اؼبعلومات رغبة منها يف زيادة ،لكن سرعاف ما تداركت اغبكومة الربازيلية ىذه اؽبفوة كقامت ب1991

، باإلضافة إىل ذلك  ، ربت شركط ؿبددةاػبسائر القانوف ؼبصنعي الكمبيوتر احملليُت بتجنب اإلنتاج احمللى، حيث ظبح ذلك
السياسات  ىذه كأسفرتبغرض تفادم ما حدث يف السابق،  دعم أعماؿ البحث كالتنمية اليت تقـو هبا الشركات احمللية، قامت

ىذه الصناعة من  شهدتو، مقارنة دبا  1999. حلوؿ عاـ  اغبكومية عن ارتفاع إنتاج الكمبيوتر ؿبلينا إىل أكثر من الضعف مع
البفاضا كبَتنا، كتوافرت اػبدمات يف ىذا اجملاؿ على كبو أفضل فبا عمل على زيادة تشهد األسعار  ا جعل،فب 1992تراجع عاـ 

الكمبيوتر الزائفُت كالذين ال  يمتناكؿ اؼبستهلكُت. كمع تطور السوؽ بدأ يدفع دبنتج يفالتكنولوجيا كبأسعار معقولة جعلتها  توافر
أسفرت ما شهدتو أسواؽ معدات الكمبيوتر من تطورات  يلتزموف بأساليب كقواعد الصناعة خارج ىذا اجملاؿ من األعماؿ، كلقد

أيضنا، حيث كصلت إىل أكرب معدالهتا على مستول اؼبنطقة. كاليـو ىا ىي الربازيل  ناجحة عن مبو يف صناعة برامج الكمبيوتر
 يفكاإلنًتنت  أمريكا الالتينية، كما أف لديها أكرب عدد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر يفلتكنولوجيا اؼبعلومات  تلك أكرب سوؽسب

                                                           
إمرباير مقاؿ منشور يف ككيبيديا  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1,  
 (26/03/2013.  16 :55).  

ىػ  1431ذك اغبجػة  14 األحد ، األكسط؟ مقاؿ منشور يف جريدة الشرؽ العالمالبرازيلية ثالث أكبر مصنع للطائرات التجارية في « إمبراير»كيف أصبحت  2
  11681العدد   2010نوفمرب  21

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=596134#.UVNDARfkrlE ( 23/03/2013.15:22)  
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مليار  11ؼبعلومات كمعدات الكمبيوتر حوايل ا كصل حجم اإلنفاؽ اغبكومي احمللى خدمات تكنولوجيا 2003اؼبنطقة. كىف عاـ 
كتستحوذ الشركات  ،% 10اؼبعلومات يف السنوات القادمة دبعدؿ يزيد على  دكالر سنوينا، كمن اؼبتوقع أف ينمو سوؽ تكنولوجيا

التكنولوجيا  DELL, SUN, Unisys, Compaq- HP, IBMعلى نصيب كبَت يف سوؽ  العاؼبية الرائدة يف ؾباؿ
اإلنتاج احمللى دبتطلبات  غ كاردات الربازيل من أجهزة الكمبيوتر نسبة ضئيلة حيث يفيمعدات الكمبيوتر يف الربازيل، بينما تبل مثل

 1السوؽ.

ما سبق فقد شهدت صناعة تكنولوجيا اؼبعلومات تطورنا سريعنا، فقد شهدت صناعة االتصاالت السلكية كالالسلكية  إىلباإلضافة 
كأسفرت جهود  ،مبونا ىائال بعد خصخصتها كفتحها أماـ االستثمار األجنيب يف الفًتة ما بُت منتصف إىل أكاخر التسعينات

بحت الصناعة قادرة على مواجهة الطلب على اػبدمات كما أهنا خصخصة ىذا القطاع إىل ربسُت جودة اػبدمات، كأص
 2أصبحت أكثر استعدادا لتوفَت تكنولوجيا جديدة للمستهلكُت.

ركنو يف نقل  ذبربةيف الربازيل شهدت دخوؿ منتجُت جدد ؾ ركنو ك بوجو كتعد  ةرات ك اليت تعد قديباالسي صناعة أفكما 
للبحث ك التطوير دبشاركة برازيلية  مركز بإنشاءمت اق سرعاف ما 1999د دخوؽبا مباشرة يف الرائدة يف الربازيل فبع التكنولوجيا

سيارة صنعها ك ركبها ك الربازيليوف  أكؿ1حيث تعد رنور سانيدرك  % 100برازيلية سيارة أكؿ بإخراجاثبت جدارتو  األخَتىذا ،
 3. األجنيبعن طريق االستثمار اؼبباشر  للتكنولوجيااؾ نقال فعاال نى أفما هبعلنا نقوؿ ، أجنبيةربت غطاء شركة 

لقد ظبحت ىذه اإلصالحات ؽبذه الدكلة  من جذب الشركات العمالقة اليت قامت بإنشاء معاقل ؽبا يف تراب الربازيل سواء عن 
إلعطاء حملة على عدد  طريق التملك أك اؼبشاركة ،ك الدليل على ذلك الكم اؽبائل من الشركات اليت تنتج داخل حدكد الربازيل ك

 .العاملة يف االقتصاد الربازيلي من تلك ض عبوضح ياعبدكؿ اؼبوايل ىذه الشركات ف
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  للمزيد من التفصيل انظر: 

Leonardo Aguiar , Rodrigo Gonsalves  Etude du t Transfer t de technologie 
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 .بغض الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في االقتصاد البرازيلي (6 -4 )الجدول رقم

 الشركات  القطاع 
 ,Bombardier Inc., Eurocopter الطائرات ك الصناعات العسكرية صناعة

 Tenneco Inc 
 ADM (Archer Daniels Midland Co.), Luis Calvo قطاع الزراعة 

 Barilla Spa, Bestfoods, Bongrain SA, Bunge Ltd, Campari  الغذائيةالصناعات 
SpA, Cargill Inc, Cirio SpA, Cremonini SpA, Danone, 

Doux SA, Evialis ex-Guyomarch, Ferrero Spa, FHP 
(Freudenberg Haushalts Produkte), IFF International Flavors 

& Fragrances, Kellogg Co., Montedison SpA, Nabisco 
Holdings Corp., Nestlé SA, Nestlé Waters, Numico (Royal 

NV), Parmalat Finanziaria, PepsiCo Inc., Procter & Gamble, 
Co., Quaker Oats Co., Royal Canin SA, Segafredo Zanetti, 
Seragnoli Spa, SIF Ltd., SOS Cuetara, Symrise AG, Tate & 

Lyle plc., Tereos 
 Aetna Inc., AGF (Assurance Générale de France), Millea  التأمينات

Holdings Inc 
 Banco Frances SA, Bank of America Corp., BBVA   البنوؾ 

Bancomer, HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai 
Banking Corp), JP Morgan Chase & Co., Société Générale, 

UBS (Union de Banques Suisses 
 ,.Agilent Technologies Inc., Ametek Inc, Celestica Inc االلكًتكنية  تالصناعا

Flextronics International Ltd, Freescale Semiconductor, 
Inc., J&K Technologies, Jabil Circuit, Inc, Palm, Inc., 
Sagem, Saint Jude Medical Inc., Salcomp Oy, Storage 

Technology Corp, Thomson SA, Toshiba Corp., Wacker-
Chemie  GmbH1 

 ,Bosch GmbH, Cooper Tire & Rubber Co., Daimler AG صناعة السيارات ك معدات النقل 
Denso Corp., FIAT S.p.A., Ford Motor Co., General 

Motors Corp., Honda Motor Co., Ltd., Johnson Controls, 
Lear Corp., Peugeot SA, Polytec, Renault SA, Ryder 

System Inc., TRW Inc., Valeo SA, Visteon, Volkswagen 
AG 

 (.3 حث باالعتماد على اؼبلحق رقم البا إعداداؼبصدر  
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ك  كز البحث ك التطويرا معظم الشركات اؼبذكورة يف اعبدكؿ تعد من عمالقة الشركات العاؼبية يف ؾباؿ زبصصها  بامتالكها ؼبر 
ك اؼبعرفة  التكنولوجياسوؼ يبنحا ميزة نقل  أراضيهاعلى مكسبا للربازيل حيث بوجود مثل ىذه الشركات  فهي تعد التكنولوجيا ،

ء كانت ىذه البحوث يف اعن طريق البحوث اليت ذبريها سو  أكتقـو هبا ىذه الشركات  اليتعن طريق الدكرات التدريبية  سواء
 .خارجها  أكالربازيلية  األراضي

الفضلى اليت تسمح  الستثماريةا يدؿ على جاذبية السوؽ الربازيلية ك توفر البيئة  إمباتواجد ىذا الكم اؽبائل من ىذه الشركات  أف
اليت تلجا يف الغالب اؼبنقولة من طرؼ ىذه الشركات  التكنولوجياككذا يدؿ على مقدار ،ض النقائص عدبزاكلة األعماؿ بالرغم من ب

ذكرنا ميزاتو بالنسبة لعملية نقل التكنولوجيا يف الفصل  أفك الذم سبق ك ،( يف ىذه السوؽ (jvإىل إتباع مبط الشركات اؼبشًتكة 
 السابق .

الشركات  اسًتاذبياتاؼبباشر ك الذم ذكرنا انو من ابرز  األجنيبلقد حققت الربازيل معدالت ىائلة من تدفقات االستثمار 
التكنولوجيا كمنو يبكن القوؿ اف مقادير من أىم طرؽ نقل  ااؼبتبعة بغية الدخوؿ إىل األسواؽ كما انو يعد كاحداؼبتعددة اعبنسية 

 التكنولوجيا اؼبنقولة للربازيل عن طرؽ ىذا السبيل ىي جد معتربة .

 التراخيص و عقود االمتياز النقل عن طريق  ثاني:الفرع ال

لذ فانو   التكنولوجياسبل نقل  أك أنواعيف ىذا الفصل ك يف الفصل النظرم فاف ىذا النوع من العقود يعد من  قاكما ذكرنا ساب
 منتصفيف  ةالبلد اؼبتلقي ك ؽبذا قامت اغبكومة الربازيلي إىل التكنولوجياك ازداد ضخ  إالمن العقود  األنواعىذه  تزايدتكلما 

  الشكلك تقوية قوانُت اؼبلكية الفكرية اليت كانت قائمة من قبل ك الًتاخيص  بإصدار اػباصة القيود إزالة أك بتخفيض  التسعينات
 .اؼبوايل يوضح ذلك
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 1.الباحث انطالقا من بيانات البنك الدكيل  إعداد :المصدر

 

الشكل يوضح مقدار اؼبدفوعات ك اؼبقبوضات اليت زبص رسـو حقوؽ االمتياز ك الًتاخيص يف الربازيل منذ بداية حقبو  إف
اؼبصادر  إىل حقوؽ االمتياز ك الًتاخيص مدفوعات  بدأتحيث ،نتائجها بالتجلي  ستبدأاليت سرعاف ما  ك ،اإلصالحات

 عليأسنة تسجيل ،1989مقارنة بسنة  قياسيربقيقها مستول  غاية إىلشكل تصاعدم مع بعض التذبذبات تتزايد ب األجنبية
 . قيمة يف الفًتة اليت سبقت اإلصالحات 

معدالت جد كاعدة  بتسجيل بدأت اإلصالحاتفًتة  بدأت أفبعد ك  ،ما دكف اػبمسُت مليوف إىليف االلبفاض  من مث بدأتك 
 ادبمستوياهتا  عليأحيث حققت  2000سنة  غاية إىلاالرتفاع ب بدأتمليوف دكالر كبعدىا 54ما يقارب اؿ إىلحيث ارتقت 

عن ، 2000 غاية إىل 1990ما قامت بو الربازيل يف الفًتة اؼبمتدة مابُت  أفكىذا ما يدؿ على ، مليوف دكالر1400يناىز 
اليت تنتقل عرب ىذين اؼبسلكُت  التكنولوجيةالتدفقات  أفيعرب على  اؼبقدارطيبة فهذا  بنتائججاءت حيث  اإلصالحاتطريق 
 كبدايةربوؿ ك انعطاؼ  ةك اليت ستعد نقط ،2005 غاية إىليف االلبفاض لكن بشكل طفيف عوادة من مث  ،ميابالتن بدأت

 مستول يف  عليأ ةؿبقق 2011ربقيق رقم قياسي يف سنة  غاية إىلالعاؼبية  األزمةز عىت يف ح، ضخموكبَتة ك   تكنولوجيةتدفقات 
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يف ازدياد  التكنولوجيةالتدفقات  أف إىلكىذا ما يشَت  ،أمريكيمليوف دكالر  3300تاريخ االقتصاد الربازيلي باستقباؽبا ؼبا يفوؽ 
 يفيرجع الفضل  ،كمامستول التكنولوجيا اؼبنقولة عرب الًتاخيص اؼبمنوحة ك حقوؽ االمتياز  لىيعطي صورة عكما ،مطرد ككبَت 

إىل تنامي ظاىرة التدكيل من طرؼ الشركات اؼبتعددة القومية ك جاذبية األسواؽ الناشئة اليت خطفت كل األنظار يف اآلكنة  ذلك 
  اعتمدهتا الربازيل.اليتة اػبصخصة يك تزايد حر ك السياسات اإلصالحية ،األخَتة 

اقتصاد  تمواكبة فًتة اإلصالحات ك االنتعاشة االقتصادية اليت ميز ،اليت سجلت يف ىذه الفًتة فيما ىبص العالمات التجارية  أما
اليت تنتج ك تباع  يف الربازيل فبا يتيح لنا  التعرؼ على مدل  األجنبيةالعالمات التجارية  إىل أف  ىذه الدكلة الطموحة فهي تشَت

الداخلة من طرؼ أصحاب ىذه العالمات اليت إما تباع أك ترخص فاعلية قوانُت حقوؽ اؼبلكية الفكرية ك كذا نسب التكنولوجيا 
 .كىذا ما يبثلو الشكل البياين للشريك الوطٍت أك سبنحو االمتياز 

 

 

  1.حث باالعتماد على إحصائيات البنك الدكيلاؼبصدر :إعداد البا

يوثق ازدياد الًتاخيص ك حقوؽ  االعالمات التجارية الوافدة من اػبارج كىذا م تسجيلتنامي ك تزايد طلبات  إىلتشَت البيانات 
 أفكما   اإلصالحاتفقد ارتفعت الطلبات دبعدؿ متزايد خالؿ السنوات اليت تلت ،اؼبباشرة  األجنبية االستثماراتكذا ك تياز ماال

اػبوصصة اليت اعتمدهتا الربازيل كانت مثمرة  سياسة تسريع  أفيوصح 1995الطلبات الوطنية بعد سنة  برفقة وهدتشالتزايد الذم 
 دؿ على اكتساب اػبربات ك زيادة الوعي الذم تأتى من فإهنا تمُت يالزيادة الكبَتة للعالمات التجارية اليت يسجلها اؼبق،أما 
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       دليل على تنامي النقل اؼبعريف يكبالتايل فه،اكتساب اػبربات ك اؼبعارؼ  للمواطن الذم أتاح  االحتكاؾ بالشريك األجنيب
 .يف ىذه الدكلية  التكنولوجيك 

 طلبات تسجيل براءة االختراع ثالث :الفرع ال

اؼبراد  التكنولوجيامقدار ك نوع  إىلتشَت بشكل كبَت  األجانبطلبات تسجيل براءات  االخًتاع من طرؼ  أفنا سابقا كر لقد ذ 
امتالؾ ك ؿباكلة اؼبقيمُت  لمد إىل ضحاشكل ك ب  تشَتقيمُت ؼبسجلة من طرؼ اؼبالرباءات ا أفكما ،منحها للدكلة اؼبتلقية 

 . اإلحصائياتىذه  إىلالشكل اؼبوايل يشَت  اؼبطركحة ك اؼبكتسبة ك التكنولوجياذبديد كتطوير 

 

 1.البنك الدكيل  إحصائياتالباحث باالعتماد على  إعداد :اؼبصدر

 

 اإلصالحاتفيها  بدأتاالؼ طلب يف السنوات اليت 5كانت تقارب   األجانبتقدـ هبا الطليات اليت  أف إىل اإلحصائياتتشَت 
ربوؿ  إىلاخذ نصيب ىذه الطلبات يف التنامي بشكل كاضح ك مطرد مشَتا  1996ك التحرير االقتصادم لكن كبعد سنة 

ىا يف االيت ذكرن األسبابمن  ةصبليعود إىل اؼبتقدمة كىذا  بالتكنولوجياؿباكلة منح الربازيل صناعات تتصف  إىل األجنيبالشريك 
يثق يف  أصيح األجنيبالشريك  أف إىلطلب سنويا ما يشَت  ألف 20فاؽ ؾبموع الطلبات 2005السابق حيث ك حبلوؿ 
الذم  األضبركىذا ما يعكسو اػبط ،اؼبتطورة  التكنولوجياكقدرتو على امتصاص ك تطويع ،مركنتو  اثبتاالقتصاد الربازيلي الذم 

 ةمن صبل أصبحوايف ؾباالت البحث ك التطوير  االستغالؿك  باألجانبين حبكم االحتكاؾ الذ،تنامي طلبات اؼبقيمُت  إىليشَت 
 . للتكنولوجياك اؼبنتجُت  اؼببتكرين 
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 :هبذه الطلبات فيمكن تلخيصها يف الشكل اؼبوايل حضت القطاعات اليت فيما ىبص  أما

 

 wipo.1الباحث باالعتماد على بيانات  إعداد :اؼبصدر

ة كعالية كمنو فيمكن طمتوس تكنولوجيا ذات  ؾباالت ،ىيتسجيل براءة االخًتاع بطلبات  تيحضاجملاالت اليت  إىليشَت الشكل 
إليها ك اليت تشَت  2011 غاية إىل 1997هبا الربازيل يف الفًتة اؼبمتدة من حضت اليت  التكنولوجيةنوع التدفقات  أفالقوؿ 

 متطورة . بتكنولوجياالقطاعات اليت تتمتع  إىلبل تعدهتا ،البسيطة  التكنولوجياالشكل مل تكن تقتصر على يف اؼببينة  اإلحصائيات

الربازيل استطاعت  أفكردكزرك ك لوال فسنجد   الرئيسم الطلبات اليت صودؽ عليها كخاصة يف حقبة يعتمدنا على تقياما  إذا أما
ربويلها ك خلقها ك  كحىت،عالية ك متقدمو  ذات تكنولوجيا بأهنا تتصفك اليت لتستقطب تكنولوجيات الباس هبا ك خاصة ت أف

 صودؽ عليها من اػبارج .قدمها الربازيليوف ك الطلبات اليت  وإليتشَت  ىذا ما

                                                           
1 Statistiques de propriété intellectuelle 

http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/countries/br.html.(03/03/2013. 22: 05( 
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http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/countries/br.html.(03/03/2013
http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/countries/br.html.(03/03/2013
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 wipo.1بيانات : إعداد الباحث باالعتماد على  المصدر

زيل يف تنامي ؿبسوس خصوصا بعد ما قاـ بو االطلبات اػبارجية اؼبصادؽ عليها من طرؼ الرب  أف اإلحصائيات إىلتشَت ىذه 
الرئيس لوال  حقبةل مع نسب تذبذب طفيفة ك يف اػبصوص يف يكىذا ما جعل منها تتنامى كلو بشكل ضئ ،الرئيس كردكزك 

ما قورف  إذاالربازيل  إىلاليت نقلت  التكنولوجيامعتربا من كما   ىناؾ  أفيدؿ على ىذا ما ، 2010غاية ا إىل2005أم فا لدسي
الربازيل حققت مراكز جد متقدمة فيما ىبص  أف إىلالويبو اليت تشَت  منظمةكحبسب ،ك شبانينيات القرف اؼبنصـر  بتسعينات

 اعبدكؿ اؼبواىل . يف وإليك ىذا ما سنشَت  األخرلبالدكؿ  قورنتما  إذااؼبصادقة على الطلبات 

  امتالؾ  رباكؿالربازيل  أف إىلتشَت  أهنا إالتها لآقاـ بتقديبها اؼبقيمُت فهي كرغم ض اليتيها ك علفيما ىبص تلك اليت اؼبصادؽ  أما
مصاؼ الدكؿ  إىلبالرغم من عدـ كصوؽبا  أهنا أمالطلب من اعبهات اػبارجية  إىلما جعل منها تتجو ، التكنولوجياك خلق 
 اعبدكؿ اؼبوايل  يوضحوكىذا ما ، األخرلتتفوؽ على غالبية الدكؿ  أهنا إال اعبنوبيةك الياباف ك كوريا  كأؼبانيا الكربل

                                                           
1 http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/countries/br.html.(02/03/2013. 22: 05( 
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 ا يخص براءة االختراع المصادق عليها مترتيب البرازيل على المستوى الدولي في (7-4الجدول )

الًتتيب على اؼبستول العاؼبي للطلبات  السنة
طرؼ غَت  اؼبمنوحة ك اؼبقدمة من

 اؼبقيمُت 

الًتتيب على اؼبستول العاؼبي للطلبات 
 اؼبمنوحة ك اؼبقدمة من طرؼ اؼبقيمُت 

الًتتيب على اؼبستول العاؼبي للطلبات 
اؼبمنوحة من طرؼ جهات خارجية ك 

 اؼبقدمة من طرؼ اؼبقيمُت 
1997   28 
1998 15 29 28 
1999 14 26 25 
2000   25 
2001 12 23 30 
2002 12 22 30 
2003   33 
2004   33 
2005 18 37 33 
2006 19 37 30 
2007   33 
2008 16 36 33 
2009 17 35 34 
2010 18 34 33 
2011   31 

 wipo .1اؼبصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات

 

 أهناكما ،جد معتربة  إليهااليت نفذت  التكنولوجيا أف أمكز اليت ربتلها الربازيل جد متقدمة ا اؼبر  أف إىليشَت ىذا اعبدكؿ 
             كالزراعةمن اؼبصدرين ؽبا يف ؾباالت معينة   أضحتبل   األخرلاؼبتقدمة مقارنة بالدكؿ  التكنولوجيااستطاعت جلب 

ربذك ك تنتهج درب الشركات العمالقة  بدأت األخرلمتلك شركات متعددة اعبنسيات ىي ،فبا دفعها إىل اك الصناعات الدكائية 
 .اليت كانت ربتك هبا ك تستسقي من خرباهتا  األجنبية

 الواردات النقل عن طريق الفرع الرابع :
 

منو  تلذا سنحاكؿ قياس الكم الذم استفاد التكنولوجيااالستَتاد يعد دربا من دركب نقل  أف إىللقد اشرنا يف الفصوؿ النظرية 
 باالعتماد على معطيات الشكل اؼبواىل: النقل، أنواعالربازيل عن طريق ىذا النوع من 

                                                           
1 http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/countries/br.html.(05/03/2013.11: 05( 
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 (5 ك التصنيف يف اؼبلحق رقم (4 الباحث باالعتماد على بيانات اؼبلحق رقم  إعداد :المصدر

حيث يالحظ أف .   SITC Revision 3سب الواردات اليت تدخل الربازيل حبسب التصنيف نيشَت الشكل البياين إىل 
باعتبار االستَتاد كمنفذ من منافذ نقل التكنولوجيا فانو يبكن ،تدفق السلع اليت تعرؼ بالسلع العالية التكنولوجيا يف تزايد ملحوظ 

ت اليت كصلت معدال،اعبـز على أف الربازيل استفادة من فتح أبواب أسواقها ك تطويع القوانُت يف سبيل جلب التكنولوجيا العالية 
كردكزك الذم اعتمد برنامج الرياؿ ؼبكافحة التضخم كاعتمد   ة حكممن إصبايل كاردات السلع كخصوصا يف فًت %22جد معتربة 

على نظاـ السوؽ اؼبفتوح ـبفض الرسـو اعبمركية حبكم أف الربازيل من أقدـ الدكؿ اليت كانت منظمة إىل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 
نعكس على أنواع أخرل من اؼبنتجات حيث  تبقى اؼبنتجات أك السلع ك اليت تتصف بأهنا اكىذا ما ،1993اليت انبعثت يف سنة 
يدؿ على  فبا% 40 تلقى نصيب األسد من إصبايل الواردات حيث كصلت يف بعض السنوات ما يقارب تمتوسطة التكنولوجيا 

ما السلع اليت تتصف بأهنا سلع ذات تكنولوجيا اقل من اؼبتوسط أ،تدفق ىذا النوع من التكنولوجيا يلقى ركاجا كبَتا يف الربازيل  أف
قل من اؼبتوسط كىذا حبكم توفر الربازيل ك امتالكها ؽبذا النوع من التكنولوجيا ك اليت اكتسبتها من جراء أ ةفيمكن كضعها يف خان

ع ذات التكنولوجيا البسيطة أك اؼبنخفضة أما فيما ىبص السل ،التجربة األكىل ك اإلصالحات اليت شاىدهتا يف بداية التسعينيات
من إصبايل الواردات كما أهنا يف تناقص كىذا ما يدؿ على أف الربازيل (%  8,7  فهي تستوردىا بنسب ضئيلة تًتاكح بُت
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 2012-1990واردات البرازيل من السلع بحسب التقسيم التكنلوجي (18-4)الشكل رقم 

 منتجات اخرى

 منتجات ذاتت تكنولوجيا بسيطة

 منتجات ذات تكنولوجيا اقل من المتوسط

 منتجات ذات تكنلوجيا منوسطة التطور

 منتجات ذات تكنلوجيا عالية 
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ا ما هبعلنا نقوؿ أف الربازيل استطاعت أف تنقل التكنولوجيا كبشكل كبَت عرب ىذ،استطاعت أف توطنها كربكم قبضتها عليها 
 اؼبنفذ أال كىو االستَتاد.

 اإلنفاق على عمليات البحث و التطويرالفرع الخامس :

عن طريق توفَت اؼبناخ اؼبالئم للشركات كىذا  التكنولوجيان جل طرؽ نقل تستفيد م أفقد سبكنت من الربازيل ف إيبكن القوؿ 
كنظاـ ذبارم حر ك توفرىا على الشركط ك ،ك اعتماد اػبوصصة   األجنيبتعديلها لقوانُت االستثمار  ،عن طريقاؼبتعددة اعبنسية 

تلقاىا تسباشيا مع اسًتاذبيات تلك الشركات العمالقة ك اؼبنافسة الشرسة اليت  القوانُت الكافية  ؼبا يعرؼ حبقوؽ اؼبلكية الفكرية
مل تبق مكتوفة  أهنا إال ،تكنولوجيا خصوصا على صعيد جلب االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ك اليت تعد من أىم سبل نقل ال

متقدمة  تكنولوجياسلع ذات  تناجإ هاعن طريق تشجيع البحث العلمي ك ؿباكلت التكنولوجيابل ىي رباكؿ توطُت ك خلق  األيدم
ك كذا صادرات الربازيل من البحث العاؼبي  إىلنفقات اؼبوجهة ال إصبايلالبنك الدكيل فيما ىبص  إحصائيات وإلي تشَت  كىذا ما

 .السلع ذات التكنولوجيا العالية 

 أفمثال سنجد  كأؼبانيا ةر اؼبتطو البحث العلمي ك التطوير مع الدكؿ  عملية إىلاليت توجهها الربازيل  اإلنفاؽما قورنت نسب  إذا
 ناشئة فسنجدىا جد متقاربة ك الشكل اؼبواؿ يوضح ذلك ما قورنت بالدكؿ اليت تعد اقتصادياهتا إذاىناؾ فرؽ شاسع لكل 

 

 1.البنك الدكيل  إحصائياتالباحث باالعتماد على  إعدادالمصدر :

                                                           
1 http://donnees.banquemondiale.org (.01/02/2013 21:00) 
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حيث تشَت ىذه ،كىي الربازيل الصُت ك اؽبند  ال،أعلى البحث ك التطوير العلمي لثالث دكؿ ناشئة  اإلنفاؽيبثل الشكل نسب 
من ىذا القرف  األكيل األلفيةعليو خصوصا يف بداية  اإلنفاؽاالىتماـ بالبحث العلمي ك  إىلالربازيل توجهت  أف إىل اإلحصائيات

لنسب  مصاحباالدخل احمللي يتزايد على مر السنوات  إصبايلعلى البحث ك التطوير من  اإلنفاؽنصيب نسب  أصبححيث ،
طريق تشجع ؾبمعات  ناػبالقة لتكنولوجيا عاع االقًتاب من مصاؼ الدكؿ النمو يف االقتصاد الربازيلي ك الذم وباكؿ قدر اؼبستط

 سالكة طريق الصُت ك اؽبند .،البحث ك التطوير 

 الشكل اؼبوايل  ك اليت يظهرىا  شخص،بعدد العاملُت يف ؿباالت البحث ك التطوير لكل مليوف  وكىذا ما يبكن توثيق

 

 

  1.البنك الدكيل إحصائياتالباحث باالعتماد على  إعدادالمصدر :

 

حيث تشَت اإلحصائيات إىل كجود ، عدد العاملُت يف ؾباؿ البحث ك التطوير يف تزايد متواتر أف إىل اإلحصائياتتشَت ىذه 
الربازيل تسَت يف  أفك ىذا دليل على 2000يف سنة  424مقارنة ب   2008عامل يف ؿباؿ البحث ك التطوير يف سنة 696

كلما زاد االىتماـ بالبحث   انو ،إذعليها  نااليت تكلماؼبنافذ عن طريق ، إليهااليت تدخل  التكنولوجيا واكبةؼبالطريق الصحيح 
كما يبكن ،الدكلة اؼبتلقية للتكنولوجيا يف توطينها ك ؼبا ال خلقها أم ربقيق النقل الراسي  ةكلما زادت رغب، العلمي ك التطوير

  سب ىؤالء العماؿ التقنية ك اؼبعارؼ .تالربازيل استطاعت االستفادة من اػبربات األجنبية اليت بفضلها اك فإالقوؿ 
                                                           

1 http://donnees.banquemondiale.org (.02/02/2013 21:00) 
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يبكن االستدالؿ كذلك بعدد الفنيُت العاملُت يف ؾباؿ البحث ك التطوير يف ىذه الدكلة الطموحة حيث باإلضافة إىل ما سبق 
 ذلك  ىلإاؼبوجودة يف الشكل اؼبوايل  اإلحصائياتتشَت 

 

 1.الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدكيل  إعداد:المصدر 

حكم لوال حركة اهبابية للربازيل  ةتعد ىذه الزيادات يف عدد الفنيُت اؼبختصُت العاملُت يف ؾباؿ البحث ك التطوير خصوصا يف فًت 
   االحتكاؾ باألجانب جراء اليت تعرب عن نيتها يف  اكتساب التكنولوجيا ك حىت تطويرىا كىذا  عن طريق اػبربات اليت اكتسبتها 

  بشكل متواتر حيث تشَت إىل اإلحصائيات إىل تنامي الفنيُت العاملُت يف ؾباؿ البحث ك التطوير ،ك تطويع اؼبعارؼ اؼبنقولة منهم 
   ىناؾ نقل اهبا ي للمعارؼ ك التقنيات أفك ىذا اكرب دليل على  2008يف 600اىل ما يناىز 2000سنة 339ك مستمر من 

 ك التكنولوجيا يف ىذا البلد الصاعد .

ليل صادرهتا بتحما قمنا  إذااعبودة ك ىذا  عالية تكنولوجياتاكتساب  إىلالربازيل يف طريقها  أفسبق يبكن القوؿ  ما إىل باإلضافة
العالية ك اليت سوؼ ندرجها يف  للتكنولوجياامتالكها  لاؼبتطورة ك اليت سوؼ سبكننا من دراسة مد التكنولوجيامن السلع ذات 
 الشكل اؼبوايل .

 

 

                                                           
1 http://donnees.banquemondiale.org (.05/02/2013 21:00) 
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 2010-1990التكنولوجيا العلية  ذات( صادرات البرازيل من السلع 22-4الشكل رقم )

 

 1.اؼبصدر :إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات البنك الدكيل 

شَت تك ىذا ما ،الصادرات اليت تتصف بالتكنولوجيا اؼبتقدمة إذا ما تفحصنا لقد استطاعت الربازيل الوصوؿ إىل مبالغ جد معتربة 
مليوف دكالر لكن بعد  1000حيث كانت مبيعاهتا أك صادرهتا يف الفًتة اليت سبقت اإلصالحات ال تتجاكز ،اإلحصائيات  وإلي

 ىمميزاف الصادرات من التكنولوجيا اؼبتقدمة  يتن لض الشركات كشركة الطَتاف امرباير بدعدخوؿ الشركات العمالقة ك خوصصة ب
 . اؼبتقدمة للتكنولوجيالية كىذا دليل على اكتساب الربازيل ك يتسارع بشكل ثابت إىل غاية كصوؽبا إىل معدالت عا

السلع  صبايلإتقدمة من م تكنولوجيا الصادرات من السلع اليت تعد ذاتنسب  إىلاليت تشَت  باإلحصائياتتوثيقو  ما يبكنىذا 
 . اؼبوايل  الشكلاؼبصنعة يف الربازيل ك اليت يوضحها 

 

 

 

                                                           
1http://donnees.banquemondiale.org (.06/02/2013 21:00)  
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 1.اؼبصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدكيل 

تشَت ىذه اإلحصائيات إىل تزايد نسب السلع اؼبصنعة يف الربازيل ك اليت تعتمد على تكنولوجيا متقدمة من إصبايل السلع اؼبصدرة 
يف بداية التسعينيات % 6ك 5كح بُت كانت اؼبعدالت تًتا  أفالربازيل اكتسبت تكنولوجيا متقدمة بعد  أفكىذا دليل قاطع على 
كل ىذا يعود إىل اإلرادة اليت سبتع هبا ،يف بداية  األلفية  اعبديدة % 19بل ك صلت إىل غاية  %  12أضحت اآلف  تتجاكز 

دائرة الضوء عن طريق التعديالت ك اإلصالحات اليت قاموا هبا ك اليت مكنتهم من  إىلإخراجها  حاكلواحكاـ ىذه البالد الذين 
كانوا ينشدكنو حيث استطاعوا ربقيق أمانيهم   ذم جلب التكنولوجيا ك توطينها ك اؼبضي هبا يف سبيل ربقيق النمو االقتصادم ال

 ديات يف العامل .مصاؼ اكرب عشر اقتصا إىلبتضافر اعبهود ك جعل االقتصاد الربازيلي يصل 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://donnees.banquemondiale.org (.07/02/2013 21:00) 
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 الفصل الرابع:خالصة 

قتصادم ك اؼبضي يف طريق النمو ستقالؿ السياسي ك اإللقد حاكلت الربازيل كجل الدكؿ اليت كانت ربت رضبة اؼبستعمر ربقيق اإل
قتصادية كما أنا حاكلنا شرنا إليو يف ىذا الفصل عن طريق التعريف بالبلد كإبراز مكامن قوهتا اإلأك التنمية االقتصادية كىذا ما 

جل الوصوؿ إىل الرقي ك التمدف ، ك اليت أقتصاد ىذه الدكلة اليت كافحت من إجاىدين التطرؽ إىل اؼبراحل االقتصادية اليت مر هبا 
داية األخطاء اليت كقع فيها حكامها على مدار عشرين سنة ،إىل غاية ب تأظهرت لنا ذبارهبا يف ربقيق النمو االقتصادم ككذا أبرز 

    التسعينيات من القرف اؼبنصـر أين بدأت صبلة من اإلصالحات  سرعاف ما أخرجتها من كيالت الفقر ك الدين إىل جناة التقدـ 
لكي تبدأ مرحلة جديدة سوؼ  ك النمو كىذا بقضائها على الفقر الذم كاف مالزما ؽبا ك تسديد ديوهنا اليت كانت تنهك عاتقها،

قتصاد الربيطاين ك الدكلية كأحسن دليل على ذلك تفوقها على اإل   قتصاديةكبار القـو على الساحة اإل  ذبعل منها عمالؽ يقارع
 . 2011يف سنة 

لكن ىذه التجربة اؼبفيدة مل تكن كليدة األمس بل تعود جذكرىا إىل طبسينيات القرف اؼبنقضي ك خاصة يف ؾباؿ تكوين قاعدة 
ؼبعارؼ ك التكنولوجيا  كىذا ما حاكلنا الًتكيز عليو ألنو موضوع الدراسة اليت كبن بصدد صناعية إنتاجية عن طريق نقل كتطويع ا

ظبو إرتبط إإجرائها لذا فقد حاكلنا إبراز دكر الشركات اؼبتعددة اعبنسيات يف عملية نقل التكنولوجيا إىل ىذا البلد ك الذم كثَتا ما 
الربازيل أف سبتلك قاعدة صناعية  تستطاعإإىل غاية كتابة ىذه السطور ، هبا فبعد عدة ؿباكالت بدأت يف العشرينيات كىي سبتد

تعتمد على تكنولوجيا متوسطة ك متقدمة ،ما جعل منها سبتلك شركات متعددة جنسيات تنتمي إليها كىذا عن طريق نقل اؼبعارؼ 
وفَت اؼبناخ األنسب عبذب الشركات اؼبتعددة ك التكنولوجيا كتعديل قوانُت االستثمار ك التحوؿ إىل االقتصاد اؼبفتوح يف سبيل ت

 اعبنسيات اليت أضحت اؼبسيطر األكرب على مصادر العلم ك التكنولوجيا خصوصا يف اآلكنة األخَتة. 

اؼبتاحة لنقل  ستطاعت أف تستغل جل اؼبنافذإالربازيل  يظهر لنا أف الفصل ىذا اليت كردت يف كالتحليالت البيانات باستقراءك 
البحث  كنشاط كالواردات كالًتاخيص اؼبباشر األجنيب االستثمار عرب ت من ضركريات التنمية االقتصادية ،بحاليت أص التكنولوجيا

كاؼبستول ،فبعد أف استطاع  اغبجم حيث من اؼبنافذ ىذه اليت نقلت عرب التكنولوجيا ختالؼإ مع االخًتاع، كبراءات كالتطوير
ستقطاب كم ىائل من الشركات األجنبية ،مل تبقى حكومتو مكتوفة إمن اإلعاقات اليت كانت تكبلو ك  االقتصاد الربازيلي التعايف

جل كلوج ىذا البلد أستغالؿ مكامن القوة ك التميز يف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات اليت أصبحت تتنافس من إاأليدم  بل قامت ب
ك باستغالؿ اغبكومة الربازيليو ؽبذه اؼبزايا إستطاعت إستقطاب كرب أسواؽ العامل كمفتاح بوابة أمريكا اعبنوبية ، أالذم يعد من 

كتساب اػبربات اليت إحتكاؾ هبا ك نقل اؼبعارؼ ك التكنولوجيا اليت سبتلكها ك كذا اإلىذه الشركات العمالقة ،كىذا فبا مكنها من 
إال للتحوؿ من طالب  يءحث ك التطوير ؼبواكبة التكنولوجيا اليت تتدفق من اػبارج ك ىذا ال لشتتمتع هبا ك القياـ بتشجيع الب
تصحيح أخطائها اؼباضية ،ككعي حكومتها ك شعبها ك أحسن ما يبكن اػبتم بو ىو ب بعد أف قامتكمتلقي إىل مانح ك مصدر ،

  الفوز على ريو مدينة الربازيل ركح ساعدت لقد" يبكى كىو بيادكؼباأل بتنظيم بالده فوز على تعليقا مؤثرة كلمة يف ما قالو لوال
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 لكم أعًتؼ" كأضاؼ ،"ركحاك  قلبا قدمنا بينما عركضا األخرل اؼبدف قدمت لقد كطوكيو، كشيكاغو مدريد مواجهة يف باألكؼببياد
 كعظمتنا الربازيلي قتصاداإل قوة يف يشكك أف اآلف ألحد يبكن ال كقيمة، معٌت ذات ستكوف حيايت فإف اآلف مت لو بأنٍت
 1."ناجحة خطة تقدًن على كقدرتنا جتماعيةاإل
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