
 

 

نمى اقتصادي و استمرار التفاوتاث في التنميت البشريت: البرازيل   

 
 :اٌثزاسًَ لىج فالحُح وثزي      

  
 تتُّش اٌفالحح اٌثزاسٍَُح تمىج اٌشراػاخ اٌتسىَمُح وفٍ طٍُؼتها اٌثٓ ولصة اٌسىز واٌحىاِض * 

 . تتّزوش اٌشراػاخ اٌتسىَمُح  فٍ إٌّاطك اٌساحٍُح خاصح اٌدٕىب اٌشزلٍ * 

 .َّتٍه اٌثزاسًَ لطُؼا ضخّا ِٓ اٌّاشُح ،  وتاٌتاٌٍ َؼتثز ِٓ أهُ اٌذوي إٌّتدح واٌّصذرج ٌٍحىَ واٌحٍُة وِشتماته* 

  

 :اٌثزاسًَ لىج صٕاػُح وتدارَح خذَذج      
  

         َؼذ اٌثزاسًَ أحذ اٌثٍذاْ اٌصٕاػُح اٌدذَذج وأوي لىج صٕاػُح فٍ أِزَىا اٌالتُُٕح وثأٍ لىج صٕاػُح فٍ اٌؼاٌُ اٌثاٌث تؼذ 

 .اٌصُٓ وَحتً اٌّزتثح اٌتاسؼح ػاٌُّا

         تتُّش األٔشطح اٌصٕاػُح اٌثزاسٍَُح تتٕىػها وتاحتالٌها ِزاتة ِتمذِح ػاٌُّا 

        ُِزوىسىرَؼتثز اٌثزاسًَ اٌمىج اٌتدارَح األوًٌ فٍ اٌسىق اٌّشتزوح ألِزَىا اٌدٕىتُح اٌّؼزوفح تاس  Mercosur . و

 .وَحمك فائضا ِهّا فٍ ُِشأه اٌتدارٌ . َشىً ِٕافسا خطُزا ٌٍذوي اٌّتمذِح فٍ األسىاق اٌؼاٌُّح 

  

 :اٌؼىاًِ اٌّفسزج ٌّٕى االلتصاد اٌثزاسٍٍَ 
  

 : اٌؼىاًِ اٌّفسزج ٌمىج وً لطاع التصادٌ  
 :بالنسبت للقطاع الفالحي * 
 .تٕىع اٌتضارَس وغٍثح إٌّاخ اٌّذارٌ و شثه اٌّذارٌ ، و فزج اٌتسالطاخ و اٌشثىح إٌهزَح  : ػىاًِ طثُؼُح - 
 .فالحح رأسّاٌُح تسىَمُح تحتىزها اٌشزواخ اٌّتؼذدج اٌدٕسُح ، ووفزج اٌُذ اٌؼاٍِح اٌزخُصح : ػىاًِ تٕظُُّح و تشزَح - 
 . ، االػتّاد ػًٍ اٌثحث اٌؼٍٍّ ،  اٌسذود و لٕىاخ اٌزٌ اٌتهدُٓ إٌثاتٍ و اٌحُىأٍاٌّىٕٕح ، : ػىاًِ تمُٕح - 

         بالنسبت للقطاع الصناعي: 
 .وفزج اٌّؼادْ  و تؼض ِصادر اٌطالح، و ضؼف أخىر اٌُذ اٌؼاٍِح           -
 .اِتالن اٌذوٌح ٌثؼض اٌشزواخ ، و تشدُؼها ٌٍمطاع اٌخاص اٌىطٍٕ           -
 .استمطاب اٌزأسّاي األخٕثٍ            -

 :بالنسبت للقطاع التجاري *  
 . Mercosurاالٔفتاذ ػًٍ اٌّحاور اٌتدارَح اٌؼاٌُّح ، و اإلٔتّاء إًٌ ِدّىػح ِزوسىر - 
 . أهُّح اٌشزواخ اٌّتؼذدج اٌدٕسُح و األتٕان -
 . ضخاِح اإلٔتاج اٌىطٍٕ ، و اِتالن ِىأئ وثزي -
  

 : العىامل المشتركت 
                                                              تذوراخ التصادَح ِز اٌثزاسًَ 20 إًٌ ِٕتصف اٌمزْ 16ِٕذ اٌمزْ * 

 . اتده اٌثزاسًَ إًٌ سُاسح اٌتصُٕغ 20فٍ إٌصف اٌثأٍ ِٓ اٌمزْ * 

         َسدً اٌثزاسًَ حضىرا لىَا ػًٍ اٌساحح اٌذوٌُح 

         فٍ اٌفتزج األخُزج ألزخ اٌذوٌح اٌثزاسٍَُح اٌثزٔاِح اٌىطٍٕ ٌّحارتح اٌفمز 

          تساػذ شساػح اٌّساحح ػًٍ وفزج تؼض اٌثزواخ اٌطثُؼُح 

         َحتً اٌثزاسًَ اٌّزتثح اٌخاِسح ػاٌُّا ِٓ حُث ػذد اٌسىاْ ، ِّا َساهُ فٍ وفزج اٌُذ اٌؼاٍِح واٌسىق االستهالوُح. 

  

 :اٌتفاوتاخ اٌسىسُى ِداٌُح   
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         َتُّش اٌدٕىب اٌشزلٍ واٌدٕىب تتّزوش األٔشطح االلتصادَح 

          َؼذ اٌشّاي واٌشّاي اٌشزلٍ واٌىسظ اٌغزتٍ ِٕاطك ألً استفادج ِٓ إٌهضح االلتصادَح واالختّاػُح. 
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         ْوتتىاٌٍ اٌسُٕٓ َشداد اٌفارق تُٓ اٌطثمتُٓ . تىخذ هىج شاسؼح تُٓ اٌطثمح اٌغُٕح ، وغاٌثُح اٌسىا. 


