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  )1(البرازيـل

  مقدمة  1

 مليون كيلومتر 8,5تشغل البرازيل نحو نصف مساحة أمريكا الجنوبية، وتغطي مساحتها 
ويعد تعدد . ويقع الجزء األكبر من أراضيها فيما بين خط االستواء ومدار الجدي. مربع

وأهم .                                       ً                               المحاصيل التي تزرع في البرازيل انعكاسا  لهذا االتساع والتنوع في أراضيها
  .لمناطق الزراعية هي الجنوب، والجنوب الغربي وغرب الوسطا

، 1995/1996                                  ُ                              وتبلغ مساحة المناطق المزروعة، طبقا  للتعداد الزراعي الذي أجري في 
وأهم المنتجات .  مليون هكتار178 مليون هكتار، بينما تغطي المراعي نحو 50نحو 

َ                    رز، والذر ة، والقطن، والبقول الزراعية هي البن، والسكر، وفول الصويا، والكسافا، واأل         
                          ً                            مليار لتر من األلبان سنويا ، ويأتي ترتيبها في المرتبة 20وتنتج البرازيل نحو . والقمح

ويبلغ إنتاج البرازيل من . بان في العالملالسادسة أو السابعة بين أكبر البلدان المنتجة لأل
البلدان المنتجة للحوم في  مليون طن سنويا، وتعد البرازيل ثالثة أكبر 15اللحوم نحو 

 .العالم

 في المائة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل بها نحو 10وتمثل الزراعة نحو 
وأهم المنتجات .  في المائة من حصيلة صادراتها20من القوى العاملة وتمثل نحو 

 .لحومالتصديرية هي فول الصويا ومنتجاته، والبن، والسكر، وعصير البرتقال وال

ويعد وقف عملية . وقد شهد االقتصاد البرازيلي تحوالت عميقة خالل العقد الماضي
التضخم من اإلنجازات المهمة وقد ساعد ذلك على حدوث تغيرات زادت من مستوى 

ففي القطاع العام، كان تحقيق التوازن المالي في . الكفاءة في القطاعين الخاص والعام
غييرات على اإلجراءات المطبقة، والسيما فيما يتعلق بوضع المدى البعيد يتطلب إدخال ت

 التي لم تكن على األغلب –وعالوة على ذلك، فإن عملية الميزانية . السياسات وتنفيذها
ِ                              ً                                        م لز مة في الماضي، أخذت تكتسب دورا  متزايد األهمية في تحديد أولويات السياسات  ُ . 

ففي بداية عقد التسعينات من القرن .     ًأيضا وقد امتدت هذه التحوالت إلى السياسة التجارية 
العشرين، شرعت البرازيل في إدخال إصالحات رئيسية على تعريفاتها الجمركية ودخلت 

وقد ساعد . في مناقشات مع األرجنتين من أجل إقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين
                                                      

، أستاذ االقتصاد بجامعة والية ريو دي جانيرو، بتكليف من Antônio Salazar P. Brandãoعدها أ دراسة )1(
، الذي ساعد في Alexandre Pessôa Brandão                       ً       وينبغي توجيه الشكر أيضا  للسيد . منظمة األغذية والزراعة
  .، على ما أبداه من اقتراحات بشأن إعداد صيغة سابقة من هذه الوثيقةIgnez Vargasتحضير البيانات، والسيد 
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ي السياسة التجارية التخلي عن سياسة الحماية القديمة واالتجاه نحو مزيد من التحرر ف
                  ً      ومازال الطريق طويال  أمام .                                    ً           على زيادة كفاءة القطاع الخاص وخصوصا  في الزراعة

ُ                 الزراعي أو القطاعات األخرى، ولكن ع مق هذه العملية عتحرير التجارة سواء في القطا                                  
               ً      ً                                                             سيعتمد اعتمادا  كبيرا  على مدى استعداد شركاء البرازيل التجاريين لمجاراة التحرر وعلى

 .ما ستسفر عنه المفاوضات التجارية متعددة األطراف

فخالل سبعينات القرن . كذلك شهدت السياسة الزراعية تغيرات كبيرة على مر السنين
العشرين وجزء من الثمانينات، كان حصول المزارعين على التسهيالت االئتمانية بأسعار 

الثمانينات، تضاءل االهتمام وبحلول منتصف . فائدة مدعومة هو أهم أدوات الدعم المحلي
باالئتمان، وأصبح الجانب األكبر من الدعم المحلي عن طريق آليات دعم األسعار، وكانت 

وقد أظهرت التحليالت التي . الحكومة تعمل على بناء مخزونات من عدد من المنتجات
يادة                                           ً                              أجريت على هذه السياسات أن تأثيرها كان ضئيال  على الكفاءة وأنها ساعدت على ز

أسعار األراضي، وزيادة تركيز الملكيات الزراعية وزادت من تفاقم توزيع الدخل 
(Brandão and Carvalho, 1992; Brandão and Rezende, 1989) . عنوقد تخلت البرازيل 

                                    ً                                             معظم هذه السياسات خالل التسعينات نظرا  للصعوبات المالية التي كان يعاني منها القطاع 
  .د الدعم المحلي للزراعة التجارية غير ذي بال              ُ  العام، واليوم ي ع

وفي بداية السبعينات، شرعت البرازيل في إجراء عملية إصالح كاملة لنظام البحوث 
الزراعية، بإنشاء الهيئة العامة للبحوث وتخصيص استثمارات كبيرة لتدريب الباحثين 

 االهتمام بالبحوث وقد حافظت معظم الحكومات منذ ذلك الحين على. والتخصصات العلمية
كأحد أولويات السياسة الزراعية، بحيث أصبح في البرازيل اآلن نظام قوي للبحوث 
الزراعية كان له الجانب األكبر من الفضل في تحقيق الزيادات الكبيرة التي تحققت في 

  .القطاع  إنتاجية هذا

ت في كذلك ساعدت التطورات والمستجدات في االقتصاد العالمي على حدوث تغيرا
                                     ً                               فقد فرضت اتفاقيات جولة أوروغواي حدودا  جديدة على أنواع السياسات التي . البرازيل

السوق المشترآة لدول ات اإلقليمية مثل يوعلى نفس المنوال، فإن االتفاق. يمكن تنفيذها
ومن ناحية أخرى، .           ً                       وضعت قيودا  على السياسة التجارية)في أمريكا الالتينية(الجنوب 

ل في مفاوضات من أجل إقامة مناطق أخرى للتجارة الحرة، مثل منطقة دخلت البرازي
التجارة الحرة بين بلدان السوق المشترآة لدول الجنوب واالتحاد األوروبي، ومنطقة التجارة 

ُ         اتفاقية التعاون التي و قعت منذ ات الثنائية، مثل يالحرة لألمريكتين، وغير ذلك من االتفاق                      
  .فترة قصيرة مع المكسيك

وهناك مطالبات كثيرة بتنفيذ سياسات اجتماعية، من بينها مبادرات مثل برامج اإلصالح 
وإزاء ذلك، وفي ضوء القيود المالية التي . الزراعي وبرامج التخفيف من حدة الفقر

تواجهها الحكومة البرازيلية والتنظيمات التي فرضها النظام التجاري الدولي الجديد، لم 
أمام تنفيذ سياسات للدعم المحلي كتلك التي كانت مطبقة قبل يعد هناك مجال كبير 
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وهذه التطورات، باإلضافة إلى أن البرازيل تتمتع بميزة نسبية في المنتجات . التسعينات
الزراعية والمنتجات القائمة عليها، تلقي الضوء على األولوية المتقدمة التي تحتلها 

ل السياسة االقتصادية بالنسبة للحكومة المفاوضات التجارية الزراعية في جدول أعما
  .البرازيلية

  تجربة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  2

لم يفرض تنفيذ التزامات جولة أوروغواي أعباء كبيرة على البرازيل، إذ أن معظم اإلصالحات 
وروغواي          ُ                         كانت قد ن فذت قبل االنتهاء من جولة أ) السياسات الداخلية واالتفاقات اإلقليمية(

  )2(.           ّ                                                    وكانت قد سه لت بالفعل تحقيق األهداف التي تقررت في نهاية المفاوضات

  النفاذ إلى األسواق  2-1

 :كانت االلتزامات التي تعهدت بها البرازيل فيما يتعلق بالنفاذ إلى األسواق كما يلي

 ).1الجدول ( في المائة 35ربط معظم التعريفات الجمركية عند مستوى  •
َ                          ت الجمركية على سلع معينة مثل القمح، والذر ة، واألرز، والقطن، واللحم ربط التعريفا •                                         

 ).3 والجدول 2الجدول ( في المائة 55البقري، واأللبان بنسبة 
ْ  َ َ                                           لم تستفد البرازيل من نظام الت ع ر ف ة ألن األسعار المحلية للمنتجات المستوردة مثل  • َ                             

َ                                    القمح، والذر ة، واألرز والقطن كانت أقل من قيمة ال منتجات المستوردة المماثلة لها بعد            
 .1986- 1984أثناء فترة األساس، ) السعر سيف(إضافة قيمة التأمين والشحن 

السوق المشترآة  في المائة باالتفاق مع األطراف األخرى في 35وقد تم ربط التعريفة بنسبة 
ضمن التعريفة وفي نفس الوقت، كان من المعتقد أن هذه النسبة هي أعلى قيمة . لدول الجنوب

السوق المشترآة لدول ومع ذلك، تبين أن المفاوضات الزراعية داخل . الخارجية الموحدة
 في المائة، 20 الحد األقصى للتعريفة الخارجية الموحدة بنسبة تحديد قد انتهت إلى الجنوب

 على        ًوترتيبا .  في المائة10وتحديد التعريفة الخارجية الموحدة على غالبية المنتجات بنسبة 
                                                     ُِ                     ذلك، أصبحت التعريفات المطبقة أدنى من التعريفات التي ر ب طت في منظمة التجارة 

  )3(.العالمية

                                                      
يستند الملخص التالي على ما جاء في الفصل الثالث، بالمجلد الثاني الذي أصدرته منظمة األغذية والزراعة في  )2(

القضايا المطروحة والخيارات المتاحة في مفاوضات : ارة واألمن الغذائيالزراعة، والتج"، تحت عنوان 2000سنة 
  ".منظمة التجارة العالمية من منظور البلدان النامية

 تواجه البرازيل صعوبة في تنفيذ اتفاقية الزراعة ألن التعريفة الخارجية الموحدة للسوق المشتركة لدول الجنوب )3(
وقد تفاوضت البرازيل مع .  التعريفة المربوطة لدى منظمة التجارة العالميةكانت في حالة بعض المنتجات أعلى من
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   التعريفات المربوطة والتعريفات المطبقة على المنتجات الزراعية- 1الجدول 

  المطبقة المربوطة 

  1995 1996 1997 1998 1999 
  31 36 36 40 32 55  الحد األقصى
 0 0 0 0 0 0  الحد األدنى
 13 13 10 10 10 37  المتوسط

 6 6 6 6 5 11  االنحراف المعياري
 13  13 10 10 10 35  المنوال
 13 13 10 10 10 35  الوسط

  .وحسابات أجراها المؤلف). AMAD(قاعدة البيانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية : المصدر

  التعريفات المطبقة

تركة لدول الجنوب مفاوضات لمراجعة شدت البلدان األعضاء في السوق الم، عق1998في سنة 
التعريفة الخارجية الموحدة، بناء على طلب األرجنتين التي كانت تواجه صعوبات في ميزان 

 في المائة، كما يتضح من 3وانتهت هذه المفاوضات بزيادة معظم التعريفات بنسبة . مدفوعاتها
  .3 والجدول 2الجدول 

      ً                                                           ملخصا  لبيانات التعريفات الجمركية على األلبان ومنتجاتها، وهذا هو 3من الجدول ويتض
                                             ً        ً                      القطاع الذي اشتكى منه المنتجون المحليون كثيرا ، وخصوصا  في ضوء سياسات االتحاد 

 في المائة، ولكن التعريفات المطبقة 55فالتعريفة المربوطة بنسبة . األوروبي والواليات المتحدة
وتطبق أعلى التعريفات على اللبن المجفف وأقل .  ً                           ا  فيما بين المنتجات المختلفةتتباين كثير

  .التعريفات على األلبان المعاملة بالحرارة الشديدة

   التعريفات المربوطة والتعريفات المطبقة على منتجات مختارة- 2الجدول 

  المطبقة المربوطة 

  1995 1996 1997 1998 1999 

 13 13 10 10 10 55  )الصلد(القمح 
 13 13 10 10 10 55  أصناف القمح األخرى

 13 13 10 10 10 55  دقيق القمح
َ  الذر ة      55 8 8 8 11 11 
 13 13 10 10 10 55  األرز
 13 13 10 10 10 55  الشعير
 19 19 16 16 16 55  الجبن

                                                                                                                         
األطراف المعنية في شأن عدم تطبيق التعريفة الخارجية الموحدة في الحاالت التي تتجاوز فيها التعريفة الموحدة 

  .(FAO, 2000)التعريفة المربوطة 
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  المطبقة المربوطة 

  1995 1996 1997 1998 1999 

 19 19 16 16 16  55  الزبد
 13 13 10 10 10 55  اللحم البقري

 15 15 12 12 12 55  ي من العظامخالاللحم البقري ال
 13 13 10 10 10 35  لحوم الضأن والماعز

 13 13 10 10 10 55  لحم الخنزير
 13 13 10 10 10 35  لحوم الدواجن
 11 11 8 8 8 55  فول الصويا

 13 13 10 10 10 35  زيت فول الصويا
 13 13 10 10 10 35  مسحوق فول الصويا

 19 19 16 16 16 35  السكر
 17 17 14 14 14 35  ير البرتقالعص
 8 6 3 3 1 55  القطن

 11 11 8 8 8 55  القطن الممشط

  ).AMAD( قاعدة البيانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية :المصدر

 
 (%) التعريفات المربوطة والتعريفات المطبقة على األلبان ومنتجاتها - 3الجدول 

  المطبقة المربوطة 

  1995199619971998 1999 

 30 27 27 30 32 55  الحد األقصى
 0 0 0 0 0 55  الحد األدنى
 19 17 15 16 16 55  المتوسط

 9 7 7 8 9 0  االنحراف المعياري
 30 17 14 14 14 55  المنوال
 17 17 14 14 14 55  الوسط

  .وحسابات أجراها المؤلف). AMAD( قاعدة البيانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية :المصدر
  

  حصص التعريفة الجمركية

             ُ              ، ولكنها لم ت طبق في الواقع )طن  750  000(البرازيل لها حصة تعريفة جمركية بالنسبة للقمح 
وتوجد حصة أخرى للتعريفة ).  ماليين طن في السنة7- 6تتراوح واردات القمح بين (

والتعريفة المربوطة على الكميات التي ). نط 10  000(الجمركية بالنسبة للتفاح والكمثرى 
ولكن التعريفات .  في المائة على التفاح والكمثرى15تدخل في الحصة هي صفر على القمح، و
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 1997 إلى 1996 في المائة من 10التي كانت مطبقة على التفاح والكمثرى كانت بنسبة 
 )4(.1999و 1998 في المائة في سنتي 13وبنسبة 

  ئية ومكافحة اإلغراقالتدابير الوقا

ْ  َ َ                                                         لم تأخذ البرازيل بنظام الت ع ر ف ة، ولذلك فهي ال تستطيع اللجوء إلى أحكام التدابير الوقائية  َ                          
 .الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة

.                         ً                                                           وقد نفذت البرازيل تشريعا  لمكافحة اإلغراق، وهي تستعد اآلن لتنفيذ تدابير لمكافحة اإلغراق
، طلب اتحاد منتجي المنتجات الزراعية والحيوانية إجراء 1999لثاني كانون ا/ففي يناير

شباط /وفي نهاية التحقيق، في فبراير. تحقيقات عن إغراق سوق البرازيل بواردات األلبان
                     ً                                                        ، فرضت البرازيل رسوما  لمكافحة اإلغراق على واردات األلبان المجففة واأللبان كاملة 2001

وقد أدى ذلك إلى زيادة التعريفات الفعلية . د األوروبي وأوروغوايالدسم من نيوزيلندا، واالتحا
، فقد ارتفعت، على 2على الواردات إلى مستويات أعلى من المستويات المبينة في الجدول 

 ;Bernardes and Netto 2002) في المائة على الواردات من نيوزيلندا 41,8سبيل المثال، إلى 
Netto and Mustefaga, 2001) .أدت نفس العملية إلى الدخول في اتفاقات سعرية مع و

كذلك وافقت األرجنتين على اإلبقاء على نفس بنود . الشركات في االتحاد األوروبي واألرجنتين
التعريفة الجمركية لكي تتجنب دخول واردات من بلدان أخرى إلى أسواقها ثم وصولها بعد ذلك 

السوق المشتركة لدول الجنوب دون أي تغييرات إلى البرازيل أو إلى البلدان األطراف في 
  .2001  وسنة2000               ً                                         وهذا يفسر جزئيا  االنخفاض الملحوظ في واردات األلبان في سنة . إضافية

  الدعم المحلي  2-2

ويعد الدعم .    ِ                                                                    أدخ لت تخفيضات كبيرة في الواقع على الدعم المحلي بعد انتهاء جولة أوروغواي
لحاضر أدنى مما التزمت به في منظمة التجارة العالمية، ويعد المحلي في البرازيل في الوقت ا

 مستويات الدعم المحلي 7 إلى 4وتوضح الجداول من . ذلك في معظمه نتيجة للقيود المالية
 .التي أعلنتها البرازيل

الخدمات العامة، ومنها البحوث، : ويندرج اإلنفاق على البرامج التالية في الصندوق األخضر
الحيوانية والنباتية، واإلرشاد الريفي وبرامج المرافق األساسية، وضمان الصحة قاية والتعليم وو

ويالحظ أن اإلنفاق . التسهيالت االئتمانية؛ والبيئة، وبرامج التنمية اإلقليمية؛ واإلدارة والتخطيط
 مليار دوالر أمريكي في فترة األساس 7,6قد انخفض من ) 4الجدول (على الصندوق األخضر 

  ).              ِ           وهي آخر سنة أبل غت أرقامها (1997/1998             ُ                 ما يقرب من ث لث هذا الرقم في إلى

                                                      
يانات الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية ، و قاعدة الب)2000( أنظر منظمة األغذية والزراعة )4(
)AMAD( ومنظمة التجارة العالمية ،)2000.(  
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ِ                                                        وقد أدر ج برنامجان فقط ضمن فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية، وهما دعم أسعار الفائدة على :       
القروض التي يحصل عليها صغار المزارعين لتغطية المصروفات الجارية، والتسهيالت 

وعلى الرغم من أن هذه . لتي يحصل عليها جميع المزارعيناالئتمانية االستثمارية ا
                                                          ً                        المصروفات مستثناة من التزامات التخفيض، فإنها تعد أقل كثيرا  من المستويات التي كانت 

، حتى على الرغم من أنها قد زادت منذ محصول )7الجدول (عليها في فترة األساس 
1995/1996.  

 )بماليين الدوالرات األمريكية(األخضر  المصروفات في نطاق الصندوق - 4الجدول 

  السنة المحصولية 

1986/19881995/19961996/19971997/1998فترة األساس  

 986 1 704 9542 7771 5  الخدمات العامة
 0 0495338  االحتفاظ بمخزونات عامة ألغراض األمن الغذائي

 435 592326 01  المساعدات الغذائية المحلية
 0 326090  امج الحكومي للتأمين الزراعيالبرن

 0 58200 1  برامج التنمية اإلقليمية
 420 2 458 0403 6854 7  المجموع

  ).2000(منظمة األغذية والزراعة : المصدر

دعم األسعار بموجب سياسة الحد األدنى : وكانت البرامج التي يشملها مقياس الدعم الكلي هي
فقات الجارية والتسهيالت االئتمانية التسويقية؛ وغير ذلك من أشكال لألسعار المضمونة؛ والن

وعلى الرغم من أن البرازيل تقدمت بجدول زمني . الدعم غير الموجهة إلى منتجات معينة
، فإن مقياس الدعم الكلي يعد أدنى من 1986/1988                  ً                  للتخفيضات، استنادا  إلى متوسط الفترة 

في  10و في المائة بالنسبة للدعم السلعي 10حد األدنى وهو الدعم المسموح به بموجب قواعد ال
، ارتفع )5الجدول  (1997/1998وفي السنة المحصولية . المائة بالنسبة للدعم غير السلعي

 مليون دوالر أمريكي، ومع ذلك فهذا 386 مليون دوالر أمريكي إلى 237الدعم السلعي من 
وعلى . زامات البرازيل الخاصة بمقياس الدعم الكلي في المائة فقط من الت40الرقم مازال يمثل 

الرغم من ذلك، كان مقياس الدعم الكلي الذي أبلغت عنه البرازيل في تلك السنة هو 
والقمح )  مليون دوالر أمريكي55,4(مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى دعم القطن  82,9

ما والتسهيالت االئتمانية التسويقية هوفي الحالتين، كان اإلنتاج )  مليون دوالر أمريكي27,4(
الدعم المسموح به بموجب ويعد الدعم غير السلعي أقل من مستوى .  هذه القيمانحددي لذانال

 ارتفعت وبلغت نفس 1997/1998األدنى، على الرغم من أن المصروفات في  الحدقواعد 
                        ً ارتبطت هذه الزيادة أساسا  وقد ). باألسعار النسبية(المستوى الذي كانت عليه في فترة األساس 

  .ئتمانية اإلنتاجيةت االبالتسهيال
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  )بماليين الدوالرات األمريكية( مقياس الدعم الكلي السلعي - 5الجدول 

  السنة المحصولية 

فترة األساس  
1986/1988 1995/1996  1996/1997  1997/1998  

 89 16 19 77  قصب السكر
 87 45 59 130  فول الصويا

 55 10 13 6  القطن
َ  الذر ة      94 73 88 48 
 34 10 11 377  البن
 27 26 41 437  القمح
 26 22 47 239  األرز

 19 20 20 69  محاصيل أخرى
 386 237 283 429 1  المجموع

مجموع مقياس الدعم الكلي الذي 
 997 011 1 025 1   التزمت به البرازيل

نسبة المجموع إلى مجموع مقياس 
ت به الدعم الكلي الذي التزم

  39 23 28   (%)البرازيل 

  ).2000(منظمة األغذية والزراعة : المصدر
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية(مقياس الدعم الكلي غير السلعي  - 6الجدول 

  السنة المحصولية 
فترة األساس 

1986/19881995/1996  1996/1997  1997/1998  

 99 61 78 91.5  االئتمان اإلنتاجي غير السلعي
 7 9 2 13.8  االئتمان التسويقي غير السلعي

 105 70 80 105.3  المجموع

  ).2000(منظمة األغذية والزراعة : المصدر
  

 )بماليين الدوالرات األمريكية( المصروفات من فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية - 7الجدول 

 السنة المحصولية 

 
فترة األساس 

1986/1988 1995/1996  1996/1997  1997/1998  
 157 99 84 211,4  االئتمان اإلنتاجي لشراء مستلزمات اإلنتاج

 216 182 185 689,1  االئتمان االستثماري
 373 281 269 900,5  المجموع

  ).2000(منظمة األغذية والزراعة : المصدر
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حتى وإن كانت (ويرجع ظهور بند االئتمان اإلنتاجي بشكل واضح في البالغات البرازيلية 
إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التجارية )                 ً             توياته أقل كثيرا  من االلتزاماتمس
ولذلك، تقدم وزارة الخزانة . يتفق مع العائد المعتاد الذي يمكن أن يحققه اإلنتاج الزراعي ال

اعتمادات محدودة بأسعار فائدة أقل من األسعار السائدة في السوق، ويمكن للمزارعين 
  )5(. الحصول على جزء من هذه المواردالتجاريين

  سياسات التصدير  2-3

على الرغم من أن البرازيل اختارت مواصلة دعم الصادرات عندما قدمت التزاماتها بموجب 
ولم يعد .                                    ً                                      اتفاقية الزراعة، فإنها لم تقدم دعما  للصادرات الجارية من المنتجات الزراعية

                                      ُ         وهما إعفاء عدد من المنتجات الزراعية الم صنعة من للبرنامجين اللذين شملتهما االلتزامات، 
  . لم يعد لهما وجود–الضرائب والمبيعات الخاصة من المخزونات الحكومية للمصدرين 

 على إدخال تغييرات 1996       ً                                                        وتماشيا  مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، أقدمت البرازيل في سنة 
 ِ                               لغ ت ضريبة الصادرات على المنتجات وفي نفس السنة، أ. من أجل زيادة كفاءة السياسات

.                          ُ                                                    الزراعية والمنتجات نصف الم صنعة، مما أعطى دفعة قوية لصادرات هذا النوع من السلع
                 ِ                                                               وعالوة على ذلك، ألغ ت حصص التصدير التي كانت مطبقة في تلك السنة على البن، والكاكاو 

  .والسكر

  النفاذ إلى أسواق التصدير  2-4

 التشوهات التجارية في السلع الزراعية تأثير كبير على من المرجح أن يكون لتخفيض
بيد أن توقعات . الصادرات البرازيلية، وبالتالي على الدخل الزراعي، وعلى العمالة واإلنتاجية

البرازيل وغيرها من البلدان األخرى المصدرة للمنتجات الزراعية أصيبت باإلحباط في 
  .ية في سياتلاالجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالم

ومنذ ذلك التاريخ تنظر البرازيل بانزعاج إلى القانون الزراعي المطبق في الواليات المتحدة 
                                            ً                                 والذي كان من شأنه زيادة الدعم المحلي، وخصوصا  للسلع التي تهم البرازيل مثل فول 

 وعالوة على ذلك، ال يساعد هذا القانون على. (Womack, 2002)الصويا، والحبوب والقطن 
سكر ومنتجات الزيادة فرص النفاذ إلى األسواق في قطاعات مهمة بالنسبة للبرازيل، مثل 

  .األلبان

وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في اإلنفاق، تشير التقديرات الحالية إلى أن الواليات المتحدة 
ن الزيادة في منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أ   ُ ّ    الم ب لغ للن تتجاوز سقف الدعم الداخلي 

. (Nelson, 2002) في المائة من السقف 80المدفوعات سوف ترفع مقياس الدعم الكلي إلى نحو 

                                                      
 ينبغي التأكيد على أن الجانب األكبر من القروض التي يحصل عليها المزارعون التجاريون يأتي في الوقت )5(

  .وشراء المنتجات                                   ً                               الحاضر من القطاع الخاص، ويكون أساسا  على شكل توريد مستلزمات اإلنتاج 
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 وكلها من المنتجات التي تهم –ويعد القطن، ومنتجات األلبان، وفول الصويا، والسكر والقمح 
يات المتحدة  مستويات الدعم المحلي في الوالىطبق عليها أعل                    ُ من بين السلع التي ت - البرازيل

(Hart and Babcock, 2001).  

ض المساعدة في التسويق، وومن بين جوانب السياسة األمريكية ذات األهمية الخاصة قر
وعلى الرغم من أن صادرات البرازيل من فول الصويا في .       ً                    وخصوصا  بالنسبة لفول الصويا

وتشير .  عليهتزايد، فإن حصتها من الصادرات العالمية يمكن أن تكون أعلى مما هي
التقديرات الحالية إلى أن األسعار العالمية لفول الصويا سوف ترتفع لو أن الواليات المتحدة 

 .وض التسويق أو ألغتهارأوقفت العمل بق

وقد حصل مزارعو فول الصويا في الواليات المتحدة على قروض للتسويق بلغت قيمتها 
، في السنوات  مليار دوالر أمريكي2,8يكي، و مليار دوالر أمر2,9مليار دوالر أمريكي، و 1,3

 22,8المائة، و في 9,7، على التوالي، بموجب هذا البرنامج، كانت تمثل 2000و 1999و، 1998
وقد . (Hart and Babcock, 2001) في المائة، على التوالي من قيمة اإلنتاج 21,5ة وفي المائ
الدعم على األسعار العالمية، والمساحات  تقديرات عن تأثير Westcott and Price (2001)وضع 

  : وكان من بين ما خلصا إليه في هذه الدراسة. اترداصالمزروعة وال

سوف تتسع المساحات المزروعة بفول الصويا بفضل قروض التسويق حتى سنة 
وقروض التسويق تفيد في زيادة العائد الصافي من ...  2000 باستثناء سنة 2004

ارنة بعائد المحاصيل األخرى في معظم السنوات التي شملتها زراعة فول الصويا مق
ومع ذلك، .                  ً                               ، مما سيمثل حافزا  على التوسع في زراعة فول الصوياةمحاكاعملية ال

َ  فإن قروض التسويق الكبيرة نسبيا  التي حصل عليها مزارعو الذر ة سحبت مساحات                                ً                          
  )17صفحة . (من زراعة فول الصويا

، وهي 2000، باستثناء سنة 2004لصويا حتى سنة وسوف تزداد صادرات فول ا
َ  السنة التي أدى فيها برنامج تقديم قروض التسويق لمزارعي الذر ة إلى التقليل من                                                           

وترتفع صادرات مسحوق فول الصويا وزيت . المساحات المزروعة بفول الصويا
ر                ً                                                     فول الصويا أيضا  كلما اتسعت المساحات المزروعة، ألن التوسع في عمليات عص

                  ً                                                 ر فول الصويا محليا  يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وخفض األسعار في سوق منتجات وبذ
  )17صفحة . (فول الصويا

 األراضي نحو زراعة فول الصويا حويل التسويق إلى تقروضوعندما تؤدي ... 
تنخفض أسعار فول الصويا، وسوف يحدث أكبر س) 2004حتى سنة  2001من سنة (

، وهي السنة 2001    ً               سنتا  للبوشل في سنة  49ألسعار بنحو قدر من التأثير بانخفاض ا
  )19صفحة . ( المزروعة بفول الصويا إلى ذروتهاالمساحاتالتي ستصل فيها 

                                                                            ً        وتشير هذه الدراسة القائمة على المحاكاة إلى أن التأثير على األسعار سيكون طفيفا  من سنة 
ؤدي قروض التسويق إلى تحين  2001؛ وسوف يبلغ ذروته في سنة 2000إلى سنة  1998
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                 ً  في المائة تقريبا  10                      ً       ، وهو ما يعادل انخفاضا  بنسبة      ً        سنتا  للبوشل49خفض األسعار بمقدار 
 )6(.مقارنة بأسعار فترة األساس مع وجود قروض التسويق

: ر المحاصيل التالية يأخذ في االعتباWestcott and Price (2001)والتحليل الذي أجراه 
َ  لذر ةَ      ر ة، واالقمح، والذ ان كولقد . الرفيعة، والشعير، والشوفان، وفول الصويا، واألرز والقطن   

 حيث كانت 2001 إلى سنة 1999تأثير قروض التسويق على المساحة المزروعة أكبر من سنة 
، مقارنة )7( مليون هكتار1,6 هكتارات إلى 810الزيادة في المساحات المزروعة تتراوح بين 

 24-20ويتضح من تفحص األشكال . دم تقديم قروض للتسويقبالسيناريو القائم على ع
بالوثيقة التي وضعها الباحثان أن التأثير على زراعات القطن التي تزرع ) 16 صفحة(

 مقارنة بالتأثير على زراعات ،بالمناطق المرتفعة وعلى زراعات فول الصويا سيكون األكثر
َ  القمح، والذر ة  مماثلة بشأن الصادرات من األشكال ويمكن الخروج باستنتاجات. واألرز            

ة بوبالنس.                                                           ً     ً، مع اختالف واحد هو أن التأثير على صادرات األرز سيكون مرتفعا  أيضا 25-30
  :سعار فول الصويا، فقد خلص الباحثان إلى أنهألجميع األسعار، باستثناء 

     ً  سنتا  7 إلى 4ضت أسعار القمح بمقدار ف، انخ2001إلى  1999في السنوات من 
َ  الذر ةوشل في نموذج المحاكاة الخاص بقروض التسويق، بينما انخفضت أسعار للب     

وانخفضت أسعار األرز ....  2000و 1999سنتات للبوشل في سنتي  9ى إل 3بمقدار 
     ً                  سنتا  لكل مائة رطل من 20و 10طوال فترة المحاكاة، وكان االنخفاض يتراوح بين 

                          ً قطن المناطق المرتفعة، طبقا  وكان انخفاض أسعار . 2005إلى سنة  2000سنة 
؛ 2002 سنتات للرطل حتى سنة ةلنموذج المحاكاة، يتراوح بين سنت واحد وخمس

وهي السنوات التي ارتفعت فيها المساحات المزروعة بالقطن إلى ذروتها نتيجة 
  )19صفحة . (لقروض التسويق

 بإجراء تحليالت )59، صفحة (OECD, 2001وقد قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
  :ين التاليينمماثلة على أساس االفتراض

م أي مدفوعات للمحاصيل األخرى، وأن سياسات البلدان دق ُي أن برنامج القروض لم  •
 األخرى بقيت بدون تغيير؛

 ً        ً ا  أمريكيا   دوالر43و، )8(2000      ً        ً              دوالرا  أمريكيا  للطن في سنة 49وأن قروض التسويق بحساب  •
      ً        ً          دوالرا  أمريكيا  للطن في 21و؛ 2002 ً        ً             ا  أمريكيا  للطن في سنة  دوالر31و؛ 2001للطن في سنة 

 .2005 ، وبدون قروض في سنة2004؛ ودوالرين للطن في سنة 2003سنة 

                                                      
  .20، الوارد بالصفحة 34والنسبة المئوية المذكورة في النص مستمدة من الشكل .  ال تتضمن هذه الوثيقة أي جداول)6(
  . مليون إيكر4-2 هذه المساحات تعادل )7(
 Hart محسوبة على أساس(      ً        ً       دوالرا  أمريكيا  للطن 37 هي 2000 كانت القيمة الفعلية لقروض التسويق في سنة )8(

and Babcock, 2001 مليون طن 75 055، وبلغ إنتاج الواليات المتحدة 2، الجدول.(  
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 :، خلصت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى ما يليين االفتراضين        ً       واستنادا  إلى هذ

)  في المائة5  ً       يا  بنسبة مبدئ(يؤدي سحب المدفوعات إلى خفض إنتاج فول الصويا 
َ  وزيادة إنتاج الذر ة ).       ً                      مبدئيا  بنسبة واحد  في المائة(والقمح ) في المائة 2      ً       مبدئيا  بنسبة (                 

وهذه التغيرات في اإلنتاج لها تأثير مؤقت على مستويات التصدير وعلى األسعار 
 المائة  في7 إلى 6لفول الصويا بنحو  وفي البداية ترتفع األسعار العالمية. العالمية

َ         بينما ستنخفض األسعار العالمية للذر ة بنسبة  ومع ذلك، سوف تتآكل .  في المائة3                                
، (OECD, 2001. ل األسواق أوضاعها       ُ  ّّّّعندما ت عد     2004هذه التأثيرات بحلول سنة 

  )59صفحة 

  اإلقليميةاالتفاقيات   2-5

                        ً ول الجنوب، التي تضم أيضا                                       ً                          أهم اتفاقية إقليمية تعد البرازيل طرفا  فيها هي السوق المشتركة لد
وباإلضافة إلى ذلك فإن شيلي وبوليفيا عضوان في منطقة . غواي وأوروغوايااألرجنتين، وبار

ولقد كان تنفيذ هذه االتفاقية . التجارة الحرة ولكنهما ال تشاركان في التعريفة الخارجية الموحدة
دة أسونثيون، التي أقيمت وكانت معاه. خطوة مهمة في سبيل تحرير التجارة في البرازيل

بموجبها السوق المشتركة لدول الجنوب، قد سبقتها عدة اتفاقيات أخرى بين البرازيل 
                      ً      ً                                            ولذلك، كان تنفيذها سهال  نسبيا ، وحققت نتائج سريعة ومهمة والسيما فيما يتعلق . واألرجنتين

ومع . التحاد الجمركيولقد تحقق تقدم ملموس بالفعل في تنفيذ ا. بتحرير التجارة داخل المنطقة
  . المفاوضات والتنفيذ من الصعوبات، كما سيتضح فيما يليخلذلك، لم ت

                           ً                                             كانت البرازيل أكثر استعدادا  من األرجنتين لقبول قيم أقل للتعريفة الخارجية  •
َ                           القمح، والذ ر ة، واأللبان المجففة، واألرز (المشتركة على منتجات زراعية معينة  ُ           

وكان قبول ذلك من جانب األرجنتين . ر موقف البرازيل      ً     وأخيرا  انتص). واللحوم
     ً           ً                                                            قرارا  استراتيجيا  لمنع البرازيليين من الضغط من أجل زيادة التعريفات على السلع 

 .                ً                              الصناعية، وخصوصا  السلع الرأسمالية وسلع الحاسوب
كانت هناك فترة انتقال لسلع الحاسوب والسلع الرأسمالية إلى أن يتم تنفيذ التعريفة  •

 .لخارجية الموحدة بالكاملا
، وقعت العديد من 1999لما كانت البرازيل قد قررت تعويم سعر الصرف في  •

فقد أدى التخفيض الكبير في قيمة العملة بعد . النزاعات التجارية مع األرجنتين
ومن بلدان (تطبيق نظام سعر الصرف الجديد إلى تخفيض الواردات من األرجنتين 

وقد أدى ذلك إلى . مدفوعاتال ً       ً           ا  إضافيا  على ميزان وفرض ضغط)          ًأخرى أيضا 
مثل تدابير جمركية                                 ً                 على الواردات البرازيلية استنادا  إلى تدابير غير دفرض قيو

وكان من بين النزاعات المهمة نزاع يتعلق بصادرات . الصحة والصحة النباتية
 .البرازيل من الدواجن



 البرازيل 69

 

شتركة لدول الجنوب تتصل ملسوق الكانت العقبة الرئيسية أمام المضي في تطوير ا •
        ُ                                      فقد كان ي رى أن حل المشاكل الحالية في األرجنتين . بالجوانب االقتصادية الكلية

يجب أن يسبق أي إجراء لتعميق السوق المشتركة لدول الجنوب وتسوية القضايا 
ركة ومع ذلك، تعد الزيادة الهائلة التي شهدتها التجارة بعد إنشاء السوق المشت. القائمة

 .مازالت ملتزمة بهذه االتفاقية اإلقليمية                   ً                      لدول الجنوب تأكيدا  على أن البلدان األربعة

  الصحة والصحة النباتية معايير  2-6

إذ أن وزارة . لم تترتب على اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية آثار ضارة بالبرازيل
تطبيق المواصفات الصحية وتدابير الزراعة تضمن، من خالل أمانة الدفاع عن الزراعة، 

 كما يحرص مصدرو ،وعلى الرغم من ذلك، تحرص الحكومة البرازيلية. الصحة النباتية
                           ً                                        على تنفيذ االتفاقية، وخصوصا  فيما يتعلق بالمسائل التي من الممكن أن ،المنتجات الزراعية

  .يكون لها أكثر من تفسير

دثت فيه إحدى السلطات الكندية عن وجود مرض ومما يدلل على هذه الشواغل البيان الذي تح
جنون البقر في البرازيل، وهو ما ثبت عدم صحته وإن كان قد تسبب في خسائر قصيرة 

 وكلما ازدادت صادرات البرازيل من اللحوم، أصبح هذا المجال من المجاالت المثيرة )9(.األجل
   ً      ً                   دما  كبيرا  في القضاء على مرض للقلق، السيما في الوقت الحاضر الذي تحقق فيه الحكومة تق

  .الحمى القالعية

إذ تتمتع البرازيل بإمكانيات كبيرة . وتعد الفواكه والخضر من المجاالت األخرى المثيرة للقلق
                                                  ً                                   في مجال تصدير الفواكه االستوائية ولكنها تواجه قيودا  السيما في الواليات المتحدة واليابان 

ُ البرازيل في الوقت الحاضر تدابير م وتتخذ .     ً                    نظرا  لوجود ذبابة الفاكهة كلفة لضمان تلبية فواكه                                 
وهناك حاالت ترتفع فيها التكاليف .                  َ     التي يشترطها الب لدانتافمثل المانجو والباباي للمواص

مثل اشتراط وزارة الزراعة األمريكية وجود أحد دون مبرر من جراء االشتراطات المجحفة، 
 نون أو التجار المحليوالمنتجأن يتحمل على ، على اإلنتاجموظفيها في موقع اإلنتاج لإلشراف 

  .تكاليف ذلك

 حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  2-7

ِ                              وقد أع د هذا القانون في إطار االتحاد . 1997يوجد في البرازيل قانون لوقاية النباتات منذ سنة       
وهذا هو الشكل . ف المشتقة منهاتد لحماية األصنامالدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة وي

 ال يتضمن 1996زيل، ألن قانون الملكية الصناعية الصادر في االوحيد لوقاية النباتات في البر
  .حماية الكائنات الحية

مكلفة بتسجيل األصناف الجديدة والعمل هي الواإلدارة العامة لحماية األصناف بوزارة الزراعة 
  .على تنفيذ القانون

                                                      
  . من المؤكد أن البرازيل حققت مكاسب في المدى البعيد بعد أن ثبتت عدم صحة مزاعم السلطات الكندية)9(
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هيئة العامة للبحوث بالدور الرائد في عملية إعداد هذا القانون كما تقوم بدور نشط وقد قامت ال
ويرجع قيام الهيئة العامة للبحوث بدور رئيسي في هذه العملية، في جانب كبير منه، . في تنفيذه

. ن العاملون فيهاباحثوالعدم وجود أشكال قانونية لحماية األصناف الجديدة التي يستنبطها إلى 
ن المرجح أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة الحافز لدى القطاع الخاص لالستثمار في البحوث وم

 ومن المؤكد أنه سيساعد على قيام شراكات بين القطاعين الخاص والعام من أجل ،الزراعية
  .ديدة من البذورجاستنباط أصناف 

 ولكن الجمهور وقد تعرض هذا القانون للنقد من جانب بعض المنظمات غير الحكومية،
ويبدو أن الفكرة . المجموعات ذات المصالح الخاصة، مثل جمعيات المزارعين، لم تعارضه أو

السائدة هي أنه بدون ذلك لن تتوافر للقطاع العام الموارد الكافية في المدى البعيد للوفاء 
مر في                                                       ً                   بالتزاماته إزاء البحوث الزراعية، وأن القطاع الخاص أيضا ، بدون ذلك، لن يستث

وهناك إدراك واضح أن الوضع التنافسي للبرازيل لن يكون من الممكن . البحوث الزراعية
 .المحافظة عليه بدون نظام قوي للبحوث الزراعية

 استعراض تجارة المنتجات الغذائية والزراعية  3

ازيل ع البريوتب. البرازيل قديمة العهد بتصدير السلع الزراعية وقد بلغت في ذلك مرحلة النضج
ولم يتأثر تركيب أو حجم تجارة البرازيل . مجموعة متنوعة من السلع لجميع األقاليم في العالم

في المنتجات الزراعية بتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي سواء من جانبها أو من جانب البلدان 
 أسفرت عن نظامجولة أوروغواي ويعد ذلك، إلى حد كبير، ألنه على الرغم من أن . األخرى
  .ألسواقلفإنها لم تؤد إلى تحرير حقيقي كبير  - وهذا هو أهم إنجازاتها – للتجارة الدولية جديد

الرئيسية التي شكلت هيكل تجارة المنتجات الزراعية في مجال مستجدات  ال من بينوكان
إصالح نظام التعريفات الجمركية من جانب  السياسات االقتصادية الكلية والسياسات الداخلية

وقد أدي إصالح نظام التعريفات . وتنفيذ السوق المشتركة لدول الجنوب 1990د في سنة واح
 في المائة، 14 في المائة إلى 32الجمركية إلى خفض المستوى المتوسط للتعريفات المطبقة من 

 وقد أجري تعديل آخر على )10(. في المائة10وريفات الزراعية تتراوح بين صفر وكانت التع
مات التي تعهدت بها البرازيل في مفاوضات إنشاء السوق ا          ً         فات تماشيا  مع االلتزمستوى التعري

 .المشتركة لدول الجنوب

وقد أثر عدم االستقرار االقتصادي العام على تجارة البرازيل في المنتجات الزراعية 
ة خاصة من جراء اقتران سعر الفائدة الحقيقي فوقد تأثرت الزراعة بص. الزراعية وغير
ارتفاع قيمة العملة، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجين وزيادة تكاليف الخدمات بفع المرت

 .المالية بدرجة كبيرة

                                                      
  . في المائة32ة عليه بنسبة  كان االستثناء الرئيسي في هذا الوقت هو اللبن المجفف حيث كانت التعريفة المطبق)10(
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 ميزان تجارة المنتجات الزراعية والغذائية  3-1

ويمكن أن نتبين . 1985/2000      ً                                     ملخصا  لتجارة المنتجات الزراعية في الفترة 8يتضمن الجدول 
والصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية قد ارتفع، وإن من الجدول أن مستوى الواردات 

 وغني عن القول إن .كانت الصادرات الصافية قد انخفضت فيما بين الفترتين األولى والثانية
البيانات ال تنم عن أي ارتباط بين عقد وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي وتجارة المنتجات 

 ً                                              ا  أن انخفاض الصادرات الغذائية الصافية قد تجاوز ومن الجدير بالمالحظة أيض. الزراعية
 ).باء(و ) ألف(بدرجة طفيفة انخفاض الصادرات الزراعية الصافية فيما بين الفترتين 

، بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر )المتوسطات السنوية( تجارة المنتجات الزراعية والغذائية - 8الجدول 
 الثابت للدوالر

 الصادرات الصافية  الصادرات اتالوارد الفترة

 الغذائية الزراعية الغذائية الزراعية الغذائية الزراعية 

1985-1994 
 335 4 527 5 638 5 352 7 303 1 825 1 )ألف(

1995-2000 
 860 3 362 5 272 6 816 8 412 2 454 3 )باء(

1985-2000 
 157 4 465 5 876 5 901 7 719 1 436 2 )جيم(

  .مة األغذية والزراعةمنظ: المصدر

  :ويمكن مالحظة الجوانب التالية.                    ً معلومات أكثر تفصيال 2 والشكل 1ويتضمن الشكل 

 لتصل 1977انخفضت قيمة الصادرات الزراعية البرازيلية بشكل مطرد بعد سنة  •
الرسم البياني (، عندما لوحظ تغير في االتجاه 1991إلى أدنى مستوياتها في سنة 

                    ً ، شهدت الصادرات نموا  1997 إلى 1991وفي الفترة من ). 1األول في الشكل 
                ً                                     ً                  في المائة سنويا ، ولكن النمو بعد ذلك كان بالسالب نظرا  للمغاالة في قيمة 2,9بنسبة 

 .العملة البرازيلية والنخفاض أسعار السلع
. 1991و 1977زيلية بشكل مطرد فيما بين انخفضت قيمة الواردات الزراعية البرا •

 .ة الواردات بعد ذلك ثابتةوبقيت قيم
 في 70انخفض نصيب الصادرات الزراعية ضمن مجموع الصادرات من نحو  •

ومع ذلك، ففي الفترة . 2000 في المائة في سنة 23 إلى 1973المائة في 
 25، ارتفع نصيب الصادرات الزراعية ضمن مجموع الصادرات من 1991/1998
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 على الرغم من ارتفاع أسعار الصرف وقد حدث ذلك.  في المائة30في المائة إلى 
 ).2أنظر الشكل (الحقيقية في تلك الفترة 

، انخفض وبقي 1977                                             ً       ً    وبعد أن حقق فائض تجارة المنتجات الزراعية رقما  قياسيا  في  •
وعلى ). 1أنظر الرسم البياني األول في الشكل  (1986                   ً     في مستوى ثابت نسبيا  بعد 

ات في تناقص، تعد الزراعة أحد الرغم من أن نصيب الزراعة ضمن الصادر
 )11(.القطاعات التي تسهم بالقدر األكبر في التدفق الصافي للنقد األجنبي في البرازيل

  اتجاهات تجارة المنتجات الزراعية في البرازيل-1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  . القطاع اآلخر هو حساب رأس المال في ميزان المدفوعات)11(

تجارة المنتجات الزراعية في البرازيل
بماليين الدوالرات باألسعار الثابتة
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روغواي، إذا كان لها أي والبيانات اإلجمالية تعزز الفرضية القائلة بأن تأثير اتفاقية جولة أو
إصالح نظام ( المحلية تطوراتقل أهمية بالنسبة للبرازيل من الأتأثير على اإلطالق، كان 

ُ                                    ، والمعاهدات التي و قعت بين البرازيل واألرجنتين خالل عقد )1990التعريفات الجمركية في                    
ين دول الجنوب  وتنفيذ السوق المشتركة ب(Pereira, 1996)الثمانينات من القرن العشرين 

(Brandão, Rezende and Pereira, 1996).)12( واألساس الذي يستند إليه هذا القول هو أن 
 بوقت طويل، بل أن الصادرات انخفضت بعد سنة 1995الزيادة في الصادرات بدأت قبل سنة 

  ).وإن كان ذلك بسبب اتجاه األسعار وليس بسبب نقص الكميات (1998

  .2000-1975الصرف في البرازيل، اتجاهات سعر : 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الصادرات  3-2

 الصادرات من منتجات زراعية معينة خالل فترات فرعية من الفترة 9ويوضح الجدول 
 في المائة 80                        ً     وتمثل هذه المنتجات عموما  نحو ).  بالمرفق1         ً        أنظر أيضا  الجدول  (1985/2000

وقد انخفض نصيبها في الفترة التي يتناولها . من مجموع قيمة الصادرات الزراعية البرازيلية
وإن كان ذلك قد رافقته تغيرات مهمة في )  في المائة79 في المائة إلى 82من (التحليل 

                                                      
ُ                         و قعت معاهدة أسونثيون في )12(   .1995، وبدأ تنفيذ نظام التجارة الحرة في 1991 

البرازيل
100 = 1994آب /مؤشر سعر صرف الريال البرازيلي، أغسطس
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در من ألكبر ق) 9اللذان ال يشملهما الجدول (فقد تعرض البن والكاكاو . المنتجات كل على حدة
مثل صادرات منتجات فول الصويا في   ُوت . االنخفاض، بينما كان انخفاض السكر أقل من ذلك

 في المائة من الصادرات الزراعية البرازيلية، بينما تحتل المنتجات 42الوقت الحاضر نحو 
  .                                    ً     ً                األخرى مثل اللحوم وعصير البرتقال حيزا  مهما  في سلة الصادرات

  عية بحسب السلعة الصادرات الزرا- 9الجدول 

  الفتراتاتمتوسط 
النسبة المئوية للتغيرات 

  السنوية

 1985-1989 1990-1994 1995-2000   

  باء / جيم  ألف / باء )جيم( )باء( )ألف( 

   فول الصويا
بماليين الدوالرات (القيمة 

 9,59 1,08 041 1 629 596 )بالسعر الثابت
 12,81 5,38 531 7 881 3 986 2 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 2,03- 4,00- 145 162 199  )طن/الثابت

      مسحوق فول الصويا
بماليين الدوالرات (القيمة 

 1,22  3,01- 277 1 194 1 391 1 )بالسعر الثابت
 2,95 1,60 524 10 968 8 284 8 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 1,77- 4,49- 121 134 168 )طن/لثابتا

      زيت فول الصويا
بماليين الدوالرات (القيمة 

 8,58 1,26- 441 281 299 )بالسعر الثابت
بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 

 0,06 3,40- 316 315 375 )طن/الثابت
       السكر
بماليين الدوالرات (القيمة 

 19,91 9,31 285 1 473 303 )بالسعر الثابت
 22,95 3,53 714 7 476 2 082 2 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 5,04- 4,79 148 196 155 )طن/الثابت
       البن

بماليين الدوالرات (القيمة 
 9,22  11,35- 557 1 959 751 1 )بالسعر الثابت

 0,51-  2,02 934 961 869 )بآالف األطنان(الكمية 
بسعر الدوالر (دة قيمة الوح
 6,44  14,24- 434 1 017 1 192 2 )طن/الثابت
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  الفتراتاتمتوسط 
النسبة المئوية للتغيرات 

  السنوية

       عصير البرتقال
بماليين الدوالرات (القيمة 

 2,61 0,35- 869 754 768 )بالسعر الثابت
 2,13 8,44 157 1 030 1 687 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 3,07- 8,28- 631 749 154 1 )طن/الثابت

       اللحم البقري
بماليين الدوالرات (القيمة 

 3,89  3,55- 436 353 423 )بالسعر الثابت
 1,62 3,26- 263 241 284 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 0,01 0,79- 455 1 454 1 514 1 )طن/الثابت

       الدواجن
بماليين الدوالرات (القيمة 

 9,65 9,85 578 349 218 )بالسعر الثابت
 8,48 10,73 638 408 245 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 1,47- 0,72- 794 861 893 )طن/الثابت

       لحم الخنزير
بماليين الدوالرات (القيمة 

 19,48 22,77 111 42  15 )بالسعر الثابت
 21,32 23,51 94 32 11 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 3,46-  0,83- 075 1 305 1 361 1 )طن/الثابت

  .منظمة األغذية والزراعة: المصدر

 
 :خالص المالحظات التاليةت بالمرفق باس1 والجدول 9وتسمح البيانات المبينة في الجدول 

 كانت صادرات مجموعة منتجات فول الصويا غير منتظمة خالل تلك الفترة، ولكنها •
ويفسر انخفاض األسعار العالمية لمنتجات فول الصويا، إلى . 1991أخذت تتزايد منذ 

، ألغت 1996في نهاية و. 1997حد كبير، االنخفاض في قيمة الصادرات بعد 
ثير كبير على صادرات أريبة التصدير على فول الصويا، وكان لذلك تضالحكومة 

 .وق وزيت فول الصويافول الصويا دون أي تأثير سلبي على صادرات مسح
 2001و 1995ت من فول الصويا فيما بين كانت الزيادة الهائلة في كمية الصادرا •

ترجع، إلى حد كبير، إلى تحقيق زيادات ملموسة في )  مليون طن15,6 إلى 3,5من (
، وهو التاريخ الذي طبقت فيه البرازيل نظام سعر الصرف 1999وبعد . اإلنتاجية
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، ازدادت مرة أخرى صادرات البرازيل من جميع منتجات )2شكل لأنظر ا(المرن 
 .فول الصويا

، مقابل 2000 في المائة من الصادرات الزراعية في سنة 20كانت اللحوم تمثل  •
، 2          ُ                ا يمكن أن ي ستشف من الجدول موك.  في المائة خالل عقد الثمانينات10 نحو

ات الدواجن ، بفضل صادر1999كشفت الصادرات عن اتجاه نحو الصعود بعد 
تفعت الصادرات من لحم الخنزير بشكل مطرد، على الرغم ركذلك ا. واللحم البقري

وكما يتضح من .                         ً      ً                 من أنها مازالت تمثل جزءا  صغيرا  من صادرات اللحوم
زيادة ، يرجع الجانب األكبر من الزيادة في قيمة صادرات اللحوم إلى 9 الجدول

 .ي السنوات األخيرةالكميات، ألن جميع األسعار قد تناقصت ف
نات تكنولوجية يتحسإدخال يرتبط التوسع في قطاعي اللحم البقري والدواجن ب •

) بالنسبة لألبقار(جوهرية في الصفات الوراثية للقطعان، مع تحسن في المراعي 
 في ة الزراعييةاالئتمانالتسهيالت وبعد توقف دعم . وإدخال تقنيات لإلدارة الحديثة

كان على منتجي الحيوانات أن يلجأوا إلى التكنولوجيا الحديثة من نهاية الثمانينات، 
 . على المنافسةتهمأجل خفض تكاليف اإلنتاج والمحافظة على قدر

 في المائة من قيمة الصادرات 10مازال عصير البرتقال المركز يمثل نسبة  •
 من االتحوقد فقد هذا القطاع قوته، بعد أن ارتبط التوسع فيه بحدوث . الزراعية

ويرجع ذلك إلى انتقال . الصقيع الحاد أثرت على إنتاج البرتقال في الواليات المتحدة
إنتاج البرتقال في الواليات المتحدة إلى المناطق التي ال تتأثر بالصقيع وبسبب 

ومع ذلك، . التعريفات المطبقة على عصير البرتقال المركز في الواليات المتحدة
                                               ً     ى القيمة الحقيقية للصادرات في مستوى ثابت تقريبا  منذ استطاع القطاع المحافظة عل

ويرجع األداء الجيد .  في المائة في الكميات المصدرة34 ولكن بزيادة نسبتها 1991
وكما هو مبين في . في الفترة األخيرة إلى زيادة الكميات ألن األسعار قد تناقصت

 في المائة في 18,7، انخفضت أسعار عصير البرتقال المركز، بنسبة 9الجدول 
، بينما ارتفعت الكميات 2000-1995 و 1994-1990المتوسط فيما بين الفترتين 

 )13(. في المائة12بنسبة 
وقد بلغت الكميات . 1980يمة صادرات البن إلى نحو ثلث قيمتها في قانخفضت  •

انب جويرجع هذا األداء، في ال. 1990               ً      مليون طن سنويا  منذ 950المصدرة نحو 
منه، إلى المنافسة في الخارج، وانخفاض األسعار، وارتفاع مديونية المنتجين األكبر 

 .وعدم استقرار السياسات الداخلية
قد انخفضت قيمتها في سنتي و. 1991 صادرات السكر بشكل مطرد منذ تتزايد •

وعلى الرغم من . ، ألن انخفاض األسعار لم تقابله زيادات في الكميات2000و 1999
                                                      

ُ  ِ                                                         يالحظ أنه لما كانت معدالت النمو قد ح س بت على أساس متوسطات الفترات، ال يمكن الربط هنا بين النسبة)13(                                    
  .المئوية للتغيير في القيمة، والكميات واألسعار
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 1,6حيث ارتفعت من : يادة في كمية الصادرات هائلة في تلك الفترةذلك، كانت الز
 6,7ولكنها انخفضت إلى  (1999 مليون طن في 12,5 إلى 1990ون طن في يمل

َ                              نظرا  لض عف المحصول في والية سان باولو2000مليون طن في سنة    ً     .( 
ويتضح . 1999  الجهات التي كانت تتجه إليها الصادرات البرازيلية منذ10ويوضح الجدول 

، تليه ) في المائة في المتوسط46(من الجدول أن االتحاد األوروبي يستأثر بالنصيب األكبر 
وبلدان )  في المائة في المتوسط12 (اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشماليةالبلدان األعضاء في 

ب بقية العالم ويبلغ متوسط نصي).  في المائة في المتوسط5(السوق المشترآة لدول الجنوب 
ْ وقد ارتفعت الصادرات إلى بلدان السوق المشترآة لدول الجنوب بمقدار الض ع . في المائة 37  ِ ف                                                                   

، بعد إبرام العديد من االتفاقيات مع 1993 و 1991 ما بين ةمن مستواها شديد االنخفاض في الفتر
وعلى ). دول الجنوبآان التوقيع على بعضها قبل إبرام اتفاقية السوق المشترآة ل(األرجنتين 

                ُ                                                                  الرغم من ذلك، ال ت عد البلدان األعضاء في السوق المشترآة لدول الجنوب من الجهات المهمة 
 اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشماليةوتعد بلدان . التي تتجه إليها صادرات البرازيل الزراعية

لبرازيلية، وإن آانت في من الجهات المهمة التي تتجه إليها الصادرات اواالتحاد األوروبي 
 في 54 ( الجانب األآبر من  الصادرات البرازيليةىوسوف يظل االتحاد األوروبي يتلق. تناقص

وعلى الرغم من ذلك، هناك زيادة هائلة في صادرات البرازيل إلى ). 2001المائة في سنة 
في األسواق المناطق األخرى من العالم، وربما كان ذلك من جراء ارتفاع مستوى الحماية 

  .ن زيادة الصادرات إلى تلك األسواقوالتقليدية مما يحول د

   الصادرات البرازيليةالبلدان التي تتجه إليها – 10الجدول 

السنوات
السوق المشتركة 
  لدول الجنوب

اتفاقية التجارة الحرة بين 
  دول أمريكا الشمالية

االتحاد 
 األوروبي

مجموع األعمدة 
 الثالثة السابقة

دول بقية 
 العالم

1991 3 19 51 72 28 
1992 4 17 51 72 28 
1993 6 15 48 68 32 
1994 5 12 49 67 33 
1995 6 10 43 59 41 
1996 6 11 44 61 39 
1997 6 9 47 61 39 
1998 7 8 44 59 41 
1999 5 11 44 60 40 
2000 6 11 45 62 38 
2001 4  8 42 54 46 

  .اعة والتجارة والسياحةوزارة التنمية والصن: المصدر
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 في المائة من مجموع حصيلة 40وباختصار، تمثل حصيلة الصادرات الزراعية نحو 
وسلة الصادرات الزراعية البرازيلية متنوعة ويتم تصديرها إلى جميع . الصادرات البرازيلية

ات جولة وال يكشف تحليل البيانات عن أي دالئل على تأثيرات إيجابية التفاقي. أنحاء العالم
وقد بدأ نمو الصادرات في بداية عقد التسعينات، أي قبل وقت . أوروغواي على الصادرات

طويل من انتهاء المحادثات التجارية، كما ال توجد أي قرائن تنم عن حدوث أي تغييرات أثناء 
 أي سفر عن                                                               ُوعدم وجود مثل هذا التأثير إنما يرجع إلى أن اتفاقية الزراعة لم ت . فترة التنفيذ

ومازال . تخفيضات ذات بال في حماية السلع التي تتمتع فيها البرازيل بميزة نسبية، مثل السكر
في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومازال الدعم       ً مستمرا  دعم الصادرات الزراعية 

 من              ً                                                                 المحلي مرتفعا  في تلك البلدان، ومازالت التعريفات التصاعدية تمثل مشكلة في العديد
 .القطاعات، مثل البن وفول الصويا

  الواردات  3-3

تمثل الواردات البرازيلية من المنتجات الزراعية شريحة ضئيلة ومتناقصة من مجموع قيمة 
، كانت الواردات 2000وفي سنة . 1الواردات، كما يتضح من الرسم البياني الثاني في الشكل 

اردات ووال تعد ال. قط من مجموع قيمة الواردات في المائة ف8الزراعية البرازيلية تمثل نسبة 
الزراعية ذات قيمة كبيرة من زاوية ميزان المدفوعات، كما أنها أقل قيمة من حيث كونها 

 .      ً                                          مصدرا  لإليرادات الجمركية التي تحصل عليها الحكومة

ن اون دوالر أمريكي من الحبوب، وكيمل 1,441، استوردت البرازيل ما قيمته 2000ففي سنة 
َ   في المائة والذر ة10 في المائة من المجموع، بينما كان األرز يمثل 71القمح يمثل نحو   في 14                

وتعد األلبان من البنود . وتعد الحبوب أكبر بند منفرد في سلة الواردات البرازيلية. المائة
                                                          َِ                المهمة األخرى، ليس من حيث قيمة الواردات بقدر ما هي من حيث ك ب ر عدد المنتجين 

وقد أدت واردات منتجات األلبان إلى . ضغط السياسي المحلي الذي يمارسونه على الحكومةوال
                                                   ً     ً                 زيادة المخاوف لدى بعض المنتجين بمرور السنين، وخصوصا  نظرا  للدعم في االتحاد 

 .في الواليات المتحدةالمفروضة على الواردات ز جحواالاألوروبي و

السلع في فترات فرعية مختارة خالل الفترة  واردات البرازيل من بعض 11ويوضح الجدول 
ويالحظ حدوث ارتفاع في قيمة الواردات من القمح، واألرز واأللبان خالل . 1985/2000

ها، ومع ذلك، فكما كان الحال بالنسبة للصادرات، كان ذلك إلى حد كبير من جراء لالفترة بأكم
 .ملهازيادة الكميات ألن قيمة الوحدة انخفضت خالل الفترة بأك



 البرازيل 79

 

   الواردات الزراعية بحسب السلعة- 12الجدول 

 متوسط الفترات
النسبة المئوية للتغيرات

  السنوية

1985-1989 
 )ألف(

1990-1994 
 )باء(

1995-2000 
  باء /جيم   ألف /باء )جيم(

  القمح
بماليين الدوالرات بالسعر (القيمة 
 6,60 10,06 650 457 283  )الثابت
 7,61 15,31 905 6 613 4 262 2  )طنانبآالف األ(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 1,29- 3,23- 96 103 121  )طن/الثابت
  األرز

بماليين الدوالرات بالسعر (القيمة 
 2,27 12,32 195 172  96 )الثابت
 4,00 11,46 905 729 424 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 2,00- 1,38- 210 234 251 )طن/الثابت
َ  الذر ة      

بماليين الدوالرات بالسعر (القيمة 
 1,31- 3,61 86 92 77 )الثابت
 2,29 4,97 082 1 955 749 )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 1,23- 2,66- 91 98 112 )طن/الثابت
  األلبان
بماليين الدوالرات بالسعر (القيمة 
 17,51 0,12 311 128 127 )الثابت
 20,86 4,57- 912 1 674 852  )بآالف األطنان(الكمية 

بسعر الدوالر (قيمة الوحدة 
 2,69-  2,99 165 192 165 )طن/الثابت

  .منظمة األغذية والزراعة: المصدر

 

 بالملحق، الذي يوضح قيمة الواردات البرازيلية من الحبوب 2ويمكن أن نستخلص من الجدول 
ات األلبان انخفضت بعد أن كانت قد بلغت داروسعر الثابت للدوالر، أن القيمة الحقيقية لواأللبان بال

ويعد االنخفاض في قيمة الواردات . 1995 مليون دوالر أمريكي في 425ذروة بوصولها إلى ال
وعلى الرغم من انخفاض قيمة واردات القمح، فقد ازدادت كمياتها، كما .    ً    ًوسا  جدا موكمياتها مل

وعلى الرغم من .                               ً                    وبقيت واردات األرز ثابتة تقريبا  منذ بداية التسعينات. 11من الجدول يتضح 
َ  زيادة واردات الذر ة  أن 11ويوضح الجدول .                           ً        ً، ال يبدو أن ذلك يمثل تغيرا  مستديما 2000في سنة                  
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نة وعالوة على ذلك، ففي س. 2000-1995و 1994-1990                       ً       ً          متوسط الكميات بقي ثابتا  تقريبا  فيما بين 
 مليون دوالر أمريكي، 60فقط إلى نحو                      َ لم تنخفض واردات الذر ة) غير المبينة في الجدول (2001

أمريكي، ومن المرجح  دوالر مليون 500بل إن الصادرات ارتفعت لتصل إلى مستوى قياسي هو 
  ).2الشكل  (1999لك بتأثير خفض قيمة الريال البرازيلي بعد سنة ذأن يكون 

  (%) الواردات البرازيلية  مصدر- 12الجدول 

السنوات
السوق المشتركة 
 لدول الجنوب

اتفاقية التجارة الحرة بين 
  دول أمريكا الشمالية

االتحاد 
 األوروبي

مجموع األعمدة 
 الثالثة السابقة

بقية دول 
 العالم

1991 44 19 17 80  20 
1992 52 15 17 83 17 
1993 52 16 12 81 19 
1994 50 19 13 81 19 
1995 49 17 17 82 18 
1996 53 16 13 82 18 
1997 57 13 12 83 17 
1998 62 12 13 86 14 
1999 63 9 13 86 14 
2000 66 7 13 86 14 
2001 63 7 14 85 15  

  .وزارة التنمية والصناعة والتجارة والسياحة: المصدر

ردات تأتي ا معظم الوويمكن أن نتبين منه أن.  مصدر الواردات البرازيلية12يوضح الجدول 
وقد ارتفع نصيب الواردات . من بلدان السوق المشتركة لدول الجنوب، ومعظمها من األرجنتين

 المبينة في ةالتي تأتي من البلدان األعضاء في السوق المشتركة لدول الجنوب خالل الفتر
. بر من ذلكالجدول؛ وإذا نحن نظرنا إلى ذلك من منظور بعيد المدى لوجدنا أن الزيادة أك

اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا ويبلغ متوسط نصيب الواردات التي تأتي من البلدان األعضاء في 
.  في المائة17 في المائة ومن بقية دول العالم 14 في المائة، ومن االتحاد األوروبي 14 الشمالية

                  ً  ليم األخرى يعد آبيرا                                      ً                            وعلى الرغم من أن الواردات أآثر ترآيزا  من الصادرات، فإن نصيب األقا
تجات نسواق المأ                  ً       ً     يل تعد شريكا تجاريا  عالميا  في ز  ً                                    يضا ، مما يعزز الفكرة القائلة بأن البراأ    ً  نسبيا  

 .1997     ً                                  ً       ً          ظ أيضا  أن نصيب بقية دول العالم بقي ثابتا  تقريبا  بعد سنة حونال. الزراعية
  التطورات الخاصة باألمن الغذائي  4

 باألمن الغذائي في البرازيل باتفاقية جولة أوروغواي أو بسلوك ال يمكن ربط القضايا الخاصة
وتمثل . فصادرات البرازيل الرئيسية ليست من السلع الغذائية األساسية. الواردات والصادرات

وعلى سبيل .                                                 ً                    الواردات من معظم الحبوب واأللبان نسبة ضئيلة نسبيا  من اإلمدادات المحلية
 في المائة 9 األغذية والزراعة، كانت الواردات من األلبان تمثل              ً              المثال، فطبقا  لبيانات منظمة

واالستثناء .  في المائة12دادات المحلية، بينما كانت الواردات من األرز تمثل مفقط من اإل
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ومن . في المائة من اإلمدادات المحلية 81الملحوظ من ذلك هو القمح، حيث تمثل الواردات 
 )14(.زايد منذ بداية التسعيناتتتاألنصبة أخذت           ً                المهم أيضا  أن نالحظ أن هذه 

. وعلى الرغم من ذلك، يوجد بالبرازيل عدد كبير من السكان الذين يعانون من نقص التغذية
 مليون 15,9مة األغذية والزراعة، بلغ عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية ظ     ً    فطبقا  لمن

ويعد هذا العدد . ائة من مجموع السكانمال في 10، يمثلون نسبة 1999-1997نسمة في الفترة 
ون نسمة كانوا يمثلون ي مل19,3، وهو 1992-1990بل له في الفترة ا        ً              أقل قليال  من العدد المق

ها هنا، شار إليموهذا يعزز أحد جوانب الفرضية ال.  في المائة من مجموع السكان13نسبة 
 )15(. األمن الغذائي في البرازيلوهي أن جولة أوروغواي لم يكن لها تأثير سلبي كبير على

 اهتمامات البرازيل في المفاوضات  5

المناقشات التي أثيرت في القسمين الثاني والثالث تلقي الضوء على أن جولة جديدة من 
والسلع . لة مصدرة للمنتجات الزراعية مثل البرازيلوالمفاوضات قد تأتي بمكاسب كبيرة لد

نسبية تحصل على مستويات مرتفعة من المساعدات الشاملة في التي تتمتع فيها البرازيل بميزة 
بل ومتزايد في بعض (بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، في شكل دعم محلي مرتفع 

ق قليلة، وباإلضافة إلى ذلك فإن دول منظمة التعاون ا، كما أن فرص نفاذها إلى األسو)الحاالت
وهكذا تركزت المفاوضات على ثالث أمور . ن تلك السلعاالقتصادي والتنمية تدعم صادراتها م

رئيسية هي دعم الصادرات، والدعم المحلي والنفاذ إلى األسواق، وهو ما سوف تؤيده 
 االهتمامات غير التجارية وكذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية في ذوسوف تؤخ. البرازيل

إن الحجم المتزايد من صادرات ومع ذلك، ف )16(.(WTO, 2001)االعتبار حسب مقتضى الحال 
                        ً                                                            البرازيل الذي يتجه حاليا  إلى البلدان النامية يدل على أن زيادة االستثناءات واالعتبارات 

وعالوة على ذلك، فإن إضافة . بالبرازيل في المدى البعيدالخاصة بدرجة كبير قد يضر 
حتماالت تحقيق تحرير االهتمامات غير التجارية سوف يزيد من تعقيد المفاوضات، ويقلل من ا

جوهري للتجارة، ويزيد من احتماالت التوصل إلى اتفاق جزئي يعود بالفائدة الكبرى على 
  .الجانب األقوى خالل التنفيذ

                                                      
 60 في المائة بالنسبة لألرز و 8 في المائة بالنسبة لأللبان، و 2:  هي1992 كانت األرقام المقابلة لذلك في سنة )14(

  .في المائة بالنسبة للقمح
على األمن الغذائي في ) و سلبيةإيجابية أ( الفرضية التي نناقشها هنا هي أن جولة أوروغواي لم تكن لها آثار )15(

ويأسف المؤلف ألن البيانات التي تساعد على إجراء دراسة أعمق لهذه الفرضية ليست متوافرة في الوقت . البرازيل
  .الحاضر

يشترك       ُ ِ                                              فقد ك ت بت هذه الورقة من منظور أستاذ لالقتصاد الزراعي ال.  من الالزم توخي الحذر إزاء هذه النقطة)16(
وتحاول الورقة اإلحاطة باهتمامات البرازيل في .  في المفاوضات أو في اتخاذ القرارات الحكوميةبشكل مباشر

ومع ذلك، فإن الرأي الدبلوماسي يقوم على اعتبارات أخرى تخرج عن . المفاوضات التي ستتناول القضايا الزراعية
  .نطاق هذه الورقة كما أنها بعيدة عن مجال خبرة المؤلف
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فتسوية المنازعات في منظمة التجارة . وال يمكن زيادة التأكيد أكثر من ذلك على هذه النقطة
ُ العالمية أمر م  ُ كلف وم               ِ  ره ق      ان النامية الوصول إلى اتفاق بسيط ويتسم ، ومن مصلحة البلد 

وقد مر كثير من البلدان بتجارب سابقة فيما يتعلق بسياساتها الداخلية، تدل على أن . بالشفافية
القواعد المعقدة والتي تفتقر إلى الشفافية تساعد على تحقيق مكاسب على حساب اآلخرين، 

ل الممكنة في مفاوضات منظمة التجارة وينبغي تالفي ذلك بكل السب. وتفيد األغنى واألقوى
  .العالمية

  :وتوضح الفقرة التالية، المستخلصة من بيان البرازيل، موقف حكومة البرازيل

     ُ                                                                     لقد ض للت بعض البلدان النامية لدرجة أنها أصبحت تعتقد أنها سوف تحقق أهدافها 
ح في وهذا غير صحي. اإلنمائية من خالل االهتمامات والسياسات غير التجارية

فاالهتمامات غير التجارية، والسيما في بعض البلدان المتقدمة، ال ينبغي .    ِ  رأي نا
وسوف . التسوية بينها وبين االستثناءات التي تحتاجها البلدان النامية بكل جدارة

تتعرض المفاوضات لمناقشة إيجاد حلول لهذه االستثناءات من خالل المعاملة 
يغيب عن بال البلدان النامية أن أي إصالح في ال أوينبغي ... الخاصة والتفضيلية 

القطاع الزراعي يتناول، في نفس الوقت وبنفس مستوى االلتزام، احتياجات 
وخصوصيات الدول الجزرية الصغيرة، واالقتصاديات الناشئة، وبلدان العجز 
الغذائي ذات الدخل المنخفض، واالقتصاديات التي تمر بمرحلة التحول إلى 

                          ً                                    السوق، والبلدان األقل نموا ، واالقتصاديات التي تعتمد على محصول اقتصاديات
ة على الظروف الطبيعية، وتوفير فرص عمل ظواحد، والتنمية الريفية، والمحاف

إلى غير ذلك من الموضوعات، من ... لسكان الريف، ودور المرأة في الزراعة 
يفة ولن يكون من فسوف تكون القواعد مجتزأة وضع. المرجح أال تحقق أي تقدم

وبمثل هذا السيناريو، لن يفوز إال . الممكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل
  )17(.                  ًاألقوى واألكثر نفوذا 

  :                       ُ                                وتمثل الجوانب التالية ل ب اهتمامات البرازيل في المفاوضات

 إلغاء دعم الصادرات وكل آليات التهرب من المنع؛  •
لتعريفات الجمركية وتوسيع نطاق حصص سوف تسعى البرازيل من أجل تخفيض ا •

                         ً                                            التعريفة الجمركية، وخصوصا  بالنسبة لمنتجات مثل السكر، وعصير البرتقال، 
 ل الصويا، والبن المجهز، وغير ذلك من السلع؛وواللحوم، وزيت ف

 تخفيض التعريفات التصاعدية؛ •
 على جدول                                                           ً       ًويحتل تخفيض الدعم المحلي الذي يؤدي إلى تشويه التجارة مكانا  متقدما  •

فمن الالزم إعادة النظر في نظام الصناديق الحالي مع وضع . أعمال البرازيل

                                                      
  .G/AG/NG/W/62ازيل، الوثيقة  بيان البر)17(
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تعريف أدق للدعم الذي يؤدي إلى تشويه التجارة والدعم الذي ال يؤدي إلى تشويه 
 .التجارة

ومن الالزم، في هذا الصدد، إعادة النظر في تعريف دعم الصادرات، ألن معظم أشكال الدعم 
                                             ً                          ي تؤدي إلى تشويه التجارة سيكون لها تأثير أيضا  على الصادرات وعلى األسعار المحلي الت
التسويق في الواليات المتحدة التي تعترف بأن في  ةمساعدالومن أمثلة ذلك، قروض . العالمية

البرنامج يؤدي بطبيعته إلى تشويه التجارة ويتضمن ما تنفقه الواليات المتحدة في إطار 
هذا الدعم يعني زيادة الصادرات من الواليات المتحدة، وإزاحة البلدان و. الصندوق األصفر

لدعم ) ما لم تكن مساوية(المنافسة في األسواق األخرى، وبذلك تكون له تأثيرات مماثلة 
  .الصادرات وبالتالي ينبغي إدراجه في الصندوق األحمر

قود مرونة اإلنتاج في ومن األمثلة األخرى على الصعوبات التي ترتبط بنظام الصناديق ع
تعد مما يؤدي إلى ال فهذه المدفوعات ال ترتبط بمستويات اإلنتاج الحالية و. الواليات المتحدة
ومع ذلك، فإنها تؤدي إلى تقليل التكاليف الرأسمالية على ). الصندوق األخضر(تشويه التجارة 

عات، إلى جانب إلغاء وقد أعطت هذه المدفو.                 ً                 رعين وتوفر حافزا  على زيادة اإلنتاجاالمز
 أعطت كلها دفعة قوية إلنتاج – وقروض المساعدة في التسويقالكميات التي كان يتم تجنيبها 

 .1998وصادرات فول الصويا بعد سنة 

 الريفي  ر قانون األمن الزراعي واالستثما–ويؤكد القانون الزراعي الجديد في الواليات المتحدة 
فقد بدأ العمل . تعامل مع هذه القضية بجدية في المفاوضات أهمية ال– 2002الصادر في سنة 

ِ                            بالمدفوعات التعويضية في حالة انخفاض األسعار، وس م ح بإعادة النظر في المساحات   ُ                                              
           ّ         ً ولو أننا نح ينا جانبا  . المزروعة والكميات المنتجة لتحديد المدفوعات المباشرة والتعويضية

ل التي تهم البرازيل قد ارتفع مستواه، لرأينا أن الحقيقة بأن الدعم المحلي لمعظم المحاصي
السماح بإعادة النظر في المساحات والغلة يدل على االرتباط بين المدفوعات المباشرة 

إدخال تعديالت جديدة على ) أو يتوقعون(ويعرف المزارعون . والمدفوعات التعويضية
ولكي . 2007صدر في سنة المساحات المزروعة وعلى الغلة في القانون الزراعي الذي سي
 العرض وأن ا اآلن، وأن يزيدوايتسنى لهم االستفادة من هذه التعديالت، يجب عليهم أن ينتجو

  . الصادرات من الواليات المتحدةايزيدو

ومن المهم أن نؤكد في ختام هذا القسم على التشوهات التجارية التي تنطوي عليها تدابير الدعم 
ملحة إلى تناول هذه القضية ل الحاجة اىدة وفي البلدان األخرى، وعلالمحلي في الواليات المتح

 .في المفاوضات المقبلة

  الخالصة  6

ا يتعلق بتجارة المنتجات الزراعية، متستعرض هذه الورقة بعض القضايا التي تهم البرازيل في
وسيكون الهدف .             ً                                             وتتضمن تحليال  الهتمامات البرازيل في المفاوضات متعددة األطراف

الرئيسي من جدول األعمال الجديد الخاص بالتجارة هو إقامة أساس قوي يساعد على تحقيق 
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وخالل العقدين الماضيين، كانت القضايا . إمكانيات البرازيل بالكامل في القطاع الزراعي
االقتصادية الكلية تصرف انتباه صانعي السياسات الذين لم يكن بوسعهم الوصول إلى تقدير 

لذي يمكن أن تقوم به التجارة في المنتجات الزراعية والمنتجات القائمة على سليم للدور ا
الزراعة في تحقيق مسار مستدام للنمو االقتصادي، وفي التخفيف من حدة الفقر من خالل إيجاد 

  .فرص عمل في الزراعة واألنشطة المتصلة بها، وفي المساهمة في ميزان المدفوعات

                                 ً             ً         جولة الجديدة من المفاوضات، أوضاعا  مختلفة تماما ، بعد أن في هذه التواجه البرازيل، و
                                       ً       ً                                   استطاعت السيطرة على التضخم، وحققت تقدما  ملموسا  في سياسات القطاع الداخلي وكذلك في 

وتنفيذ اتفاقية  1990ولقد كان إلصالح نظام التعريفات الجمركية في سنة . السياسة التجارية
فقد أصبح . دد من اآلثار المختلفة على القطاع الزراعيالسوق المشتركة بين دول الجنوب ع

 في المائة 13وأصبح متوسط التعريفات المطبقة على السلع الزراعية .                     ًمستوى الحماية منخفضا 
وعلى سبيل المقارنة، .  في المائة37يفات المربوطة ر، بينما أصبح متوسط التع1999في سنة 

  )18( في المائة62لتعاون االقتصادي والتنمية يبلغ متوسط التعريفات في بلدان منظمة ا
(OECD, 2001) . ، وعالوة على ذلك، فإن االنحراف المعيار يساوي ث لث المتوسط تقريبا  ً                 ُ                                          

وعلى الرغم من أن القطاع كان .                            ً                  يدل على انخفاض التشتت نسبيا  في جدول التعريفات مما
فسة من الخارج، فإن الزيادات التي عليه أن يتعامل مع مشاكل التكيف الناجمة عن ازدياد المنا

وسوف يكون من مصلحة . تحققت في اإلنتاجية ساعدت على تعزيز قدرة القطاع على المنافسة
البرازيل في المفاوضات متعددة األطراف أن تستغل إمكانياتها الزراعية بالتركيز على 

  .ألسواقهي دعم الصادرات، والدعم المحلي والنفاذ إلى اوالمجاالت التقليدية 

ومن الهم في ختام هده الورقة أن نلقي الضوء على أنه لما كانت البرازيل اآلن قد بلغت مرحلة 
النضج في تصدير المنتجات الزراعية، ينحصر جل اهتماماتها في جولة المفاوضات الجديدة 

بخفض (في المجاالت الرئيسية وهي إلغاء دعم الصادرات، وزيادة فرص النفاذ إلى األسواق 
) صص التعريفة الجمركية، والتقليل من التعريفات التصاعديةحالتعريفات الجمركية، وزيادة 

ونظام الصناديق الحالي ال يخدم .  تغيير كامل على المواقف الخاصة بالدعم المحليلوإدخا
ويجب أن تأخذ عملية .                              ً                                 النظام التجاري كما كان متوقعا  عند انتهاء مفاوضات جولة أوروغواي

ة في االعتبار أن السياسات التي يشملها الصندوق األصفر، وبعض السياسات التي راجعمال
تضمنها الصندوق األخضر، لها تأثير مباشر على الصادرات وتؤدي إلى خفض األسعار ي

وعلى أقل . العالمية، مما يتسبب في اإلضرار بالبلدان األخرى التي تقوم بتصدير هذه المنتجات
  . على جميع أشكال الدعم المحليتقدير، ينبغي فرض حدود

                                                      
 ينبغي النظر إلى هذه المقارنة بحذر، ألن متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يشمل منتجات مختلفة )18(

                                                   ً                        وعلى الرغم من ذلك، فإن االختالف بين القيمتين كبير جدا  ويوضح أن مستوى الحماية . 8ليست مبينة في الجدول 
 .                       ًفي البرازيل منخفض نسبيا 
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   صادرات البرازيل من منتجات زراعية مختارة-  بالمرفق 1الجدول 
  )بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت للدوالر(

 السنوات
منتجات فول 

 السكر  الصويا
عصير 
 البرتقال

اللحم 
  الدواجن البقري

لحم 
 الخنزير

مجموع 
درات صا

  الكاكاو اللحوم
1980 2 748 1 563  411 325 254 2 479 846  
1981 3 509 1 168 725  487 391 4 802 657 
1982 2 201 601 596 480 293 6 751 445 
1983 2 654 529 610 543 245 4 789 560 
1984 2 470 565 1 362 524 256 11 822 638 
1985 2 361 343 696 507 229 8 800 726 
1986 1 496 349 623 369 216 12 655 576 
1987 2 046 286 731 406 200 14 704 514 
1988 2 576 292 968 559 214 24 942 439 
1989 2 942 247 822 276 231 17 650 269 
1990 2 185 401 1 124 189 259 18 608 261 
1991 1 491 324 661 316 299 23 869 200 
1992 1 921 427 751 455 332 55 1 182 183 
1993 2 129 545 572 417 414 61 1 289 184 
1994 2 790 669 666 390 438 53 1 305 199 
1995 2 507 1 260 727 323 441 66 1 265 86 
1996 2 842 1 027 889 280 565 90 1 466 111 
1997 3 570 1 104 627 272 312 102 1 101 79 
1998 2 917 1 191 777 364 484 105 1 553 94 
1999 2 272 1 147 744 485 564 85 1 890 65 
2000 2 439 697 600 455 525 110 1 876 59 

  .منظمة األغذية والزراعة: المصدر
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   واردات البرازيل من منتجات مختارة-  بالمرفق 2الجدول 
 )بماليين الدوالرات األمريكية بالسعر الثابت للدوالر(

 األلبان ة َر الذ  األرز القمح  الحبوبالسنوات
1980 1 774 1 277 120 326 112 
1981 1 377 1 059 73 186 25 
1982 979 883 49 0 25 
1983 1 006 808 114 37 29 
1984 894 810 0 45 19 
1985 759 615 78 34 23 
1986 831 256 299 252 256 
1987 381 261 25 76 100 
1988 179 94 30 3 21 
1989 310 191 50 21 236 
1990 463 253 110 74 130 
1991 786 404 273 81 161 
1992 636 444 110 51 56 
1993 879 582 148 121 110 
1994 988 603 218 134 184 
1995 1 057 699 193 119 425 
1996 1 151 861 192 48 333 
1997 967 678 201 58 302 
1998 1 017 542 335 120 314 
1999 756 524 165 53 266 
2000 837 597 82 117 227  

  .منظمة األغذية والزراعة: المصدر

 


