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 دوريةسلسلة دراسات 
 

سات دورية،  سلة درا صدر عن اإلدارة املركزية سل سلة دورية ت سل هي 
 االستثمار القومي.للدعم الفني لالستثمار بقطاع االستثمار واملوارد، بنك 

املوضوعات التي تساهم وتهتم هذه السلسلة بإلقاء الضوء على أهم  
 .يف زيادة ثقافة ومعلومات العاملني
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 جتربة النمو االقتصادي يف الربازيل

 مقدمة

اقتصاد  أكبرأعلنت البرازيل رسميا أنها أصبحت سادس  2011في عام  ▪

 فهي، اإلجماليمن حيث حجم الناتج المحلى على مستوى العالم 

ووفقا لتصريحات وزير المالية أمريكا الالتينية،  فيتعد أكبر اقتصاد 

حققت نموا بنسبة  حيث قد تقدمت علي بريطانيا بالدهالبرازيلي فإن 

 0.8االقتصاد البريطاني نموا بنسبة  فيه % في الوقت الذي حقق 2.7

األمر إن هذا االنجاز لم يكن إال ثمرة نجاح برنامج اقتصادي  %، وواقع

إصالحي طموح شهدته البرازيل طوال ثماني سنوات هي فترة حكم 

 الدوليبعد تجربة صندوق النقد ”  دا سيلفالويس ايناسيو لوال“الرئيس 

 .المريرة

 

فترات نهضة وفترات ركود بتنوعه حيث مر بتاريخ دولة البرازيل  يتميز ▪

جمهورية به  تمروفترات أزمات وعثرات وصندوق نقد وتاريخ مماثل لما 

ألنها ركلت  من الواجب التعرض لتجربة دولة البرازيللذا  ،مصر العربية

زادت من  التيبرامجه اتباع ونحته جانباً بعد  الدوليصندوق النقد 

حقق تنمية اقتصادية  وطنيإلى تبنى برنامج إصالح  وتحولتعثرتها 

 فيواجتماعية ترتب عليه نهضة صناعية واقتصادية اجتماعية ساعدت 

 ،مليون مواطن من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة 30نقل 

على االستثمارات األجنبية المتدفقة ضرائب انها قامت بفرض ولدرجة 

 .وللحد منهااليها الكتفائها 
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تهدف الدراسة إلى االقتراب من تجربة النهضة االقتصادية البرازيلية  ▪

( ومحاولة فهم 2003-2010” )لوال دا سيلفا“في عهد الرئيس 

سياساته االقتصادية التي أدت إلى نقل البرازيل من هوة اإلفالس 

وكيف  ،التقدم االقتصادي في خالل ثماني سنوات فقطإلى قمة 

استطاعت تلك السياسات التأثير في حياة ماليين البرازيليين ونقلهم 

مع التأكيد على  ،من مصاف الطبقات الفقيرة إلى الطبقة الوسطى

أن أي نموذج مهما كان ناجحا ال يمكن استنساخه في بلد آخر، ولكن 

لك النماذج في بناء نموذج اقتصادي يجب االستفادة واالسترشاد بت

مصري طموح للخروج من األزمات االقتصادية الكبيرة التي تعيشها 

 :ويمكن استعراض الدراسة من خالل النقاط التالية ،مصر
 

 مراحل تطور األوضاع االقتصادية .1

  كما يلي:أربع عقود  مديويمكن استعراض طبيعة األوضاع االقتصادية على  

فترة 

سبعينيات 

القرن 

 العشرين

تبنت الحكومات سياسات رأسمالية دافعت فيها عن مصالح 

رجال األعمال وأصحاب الشركات، دون االكتراث نهائيا 

بالطبقات الفقيرة وقامت بدور حامى البالد من الوقوع في 

خطر الشيوعية وتكرار النموذج الكوبي، وشكلت تحالفا قويا 

كما عمدت إلى ، يكيةمع الرأسمالية الوطنية واإلدارة األمر

االقتراض من الخارج لتنفيذ مشروعاتها التنموية، مما خلف 

 .ديون اقتصادية كبيرة شكلت عبء على األجيال الالحقة

فترة 

ثمانينات 

القرن 

  العشرين

واجهت البالد مثلها مثل دول أخرى في العالم الثالث أزمة 

 تراضيةقاالخاصة بعد السياسات  (Dept crisis) الديون

تلك شهدت  لذا، السابقةالمتهورة التي انتهجتها الحكومات 

عدة محاوالت للسيطرة على معدالت التضخم فترة ال

  .المرتفعة كما شهدت تراجعا في معدالت النمو

فترة 

تسعينيات 

القرن 

  العشرين

 

تم االنتقال السلمي والتدريجي للسلطة إلى حكومات 

مدنية متعاقبة، فقد انتهجت الحكومات المدنية في خالل 

عقد التسعينيات سياسات اقتصادية رأسمالية، حيث تبنت 

سياسات االنفتاح االقتصادي وسياسات السوق وعمت 

البرازيل حمى الخصخصة والتحرير االقتصادي كما كان الحال 

من دول العالم الثالث التي اتبعت توجيهات  في العديد
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صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما أدى إلى تقدم في 

لم يكن يعنى تقدما  مر الذياألمؤشرات االقتصاد الكلى 

أن سياسات االنفتاح االقتصادي أصابت المنتجين  حيثفعليا، 

المحليين بخسائر فادحة مما أدى إلى مزيد من البطالة 

ثم تراجع معدالت  حاد في اإلنتاج المحلى ومنوتراجع 

معدالت الفقر التي كانت مرتفعة  ارتفاعالتصدير وكذلك 

فقد أثبتت تجربة التسعينيات في البرازيل  لذا، أساساً 

والعديد من دول العالم الثالث أن استقرار االقتصاد الكلى ال 

ى يعنى بالضرورة نموا حقيقيا في االقتصاد واإلنتاج وال يعن

تقدما في مستوى دخل األفراد وحل المشكالت االقتصادية 

مثل البطالة ومستويات الفقر المرتفعة ومشكالت الدين العام 

 .والتضخم وغيرها

محاوالت 

 وكارد وس

( محاوالت 1995-2002” )وكارد وس“قدم الرئيس األسبق 

 منها: عديدة إلصالح االقتصاد البرازيلي

التي كان هدفها دمج االقتصاد ” الريال“وضع خطة   -

 .المحلى في االقتصاد العالمي

تبنى سياسات السوق الحر واالستدانة الخارجية،   -

إلى  150من في عهده حيث ارتفع الدين الخارجي 

التضخم في الدين إلى  حيث ادي دوالر،مليار  250

أزمة انعدام ثقة في االقتصاد البرازيلي سواء من 

هات الدولية المانحة أو المستثمرين المحليين الج

 واألجانب. 

طرح سندات الدين الداخلي بفوائد مرتفعة اتجه نحو  -

مما شجع المستثمرين على التخلي عن االستثمار 

المنتج لصالح شراء السندات الحكومية حتى ارتفع 

وهكذا انحرفت  %، 900الدين الداخلي بنسبة 

محاوالته إلى مزيد من األعباء على األجيال القادمة 

ولم تحقق تقدما في اإلنتاج بل تقدما فقط في قطاع 

الزمة الثقة،  أكبرالمال وزيادة في الديون وتعقيد 

وبالطبع استمرار األوضاع االقتصادية المتردية للطبقات 

 .الفقيرة

ى قرض جديد سعيا مستميتا للحصول عل” وكارد وس“سعى 

رد الصندوق بأنه و في أواخر عهده، من صندوق النقد الدولي

مليار دوالر ولكن  30 بـعلى استعداد إلقراض البرازيل قرضا 

 .عقب االنتخابات الرئاسية ومعرفة توجهات الرئيس الجديد
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 2003 املشكالت االقتصادية واالجتماعية عند وصول لوال للحكم يف .2

 
 تعاظمت المشكالت االقتصادية وقد كان منها:  :مشكالت اقتصادية

 .انخفاض قيمة الريال البرازيلي أمام الدوالر األمريكي ✓

 التضخم وارتفاع مستويات الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي ✓

  النمو.أزمة الثقة وضعف معدالت تنامي األمر الذي أدى إلى 

النقص الحاد في توصيل الكهرباء إلى مساحات شاسعة من  ✓

البالد، وهو ما يعيق مشروعات التنمية الزراعية والصناعية بشكل 

 .معدالت النمو وكذلككبير 

 :نها على سبيل المثالم :مشكالت اجتماعية 

 التسرب من التعليم وتردى أحوال المدارس بشكل عام. ✓

تجارة المخدرات شأنها في ذلك انتشار الجريمة المنظمة وخاصة  ✓

 شأن معظم دول القارة.

الجوع والبطالة والفقر الحاد والتفاوت الشديد بين طبقات انتشار  ✓

كان ينقسم بوضوح شديد إلى طبقتين، األولى  حيثالمجتمع، 

عبارة عن شريحة رفيعة جدا من األغنياء غنًى فاحش في مقابل 

تكاد تكون الطبقة شريحة عريضة من الفقراء فقر مدقع فيما 

الوسطى غير مرئية على اإلطالق في مشهد صارخ للتفاوت 

  .االقتصادي وانعدام شبه كامل للعدالة االجتماعية

بين المشكالت االقتصادية من ناحية واالجتماعية  الفصلولعله من الصعب 

من ناحية أخرى، حيث أن كال منهما يؤدى إلى اآلخر وفى البرازيل تبدو األمور 

فعلى سبيل المثال هناك حلقة مغلقة تدور فيها  ،ر تداخال وتعقيداأكث

مشكلتي التسرب التعليمي وعصابات المخدرات، بمعنى أن أطفال األحياء 

الفقيرة يتسربون من التعليم فتضيع فرصهم في الحصول على وظائف 

محترمة فال يجدوا أمامهم سوى العمل في عصابات المخدرات، وتلك 

ن هذا م بشدة كافة برامج اإلصالح الحكومي لألحياء الفقيرة ألالعصابات تقاو
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اإلصالح من شأنه اإلضرار بتجارتها، ومن ثم يزيد الفقر والجوع بسبب عدم 

الحصول على التعليم وهكذا، حتى تتصل الدائرة وتغلق وتحكم الخناق على 

 .مستقبل النمو والتقدم في البرازيل

لجأت الدولة مرارا لالستدانة من الخارج وفى مثال آخر فإنه وبسبب الفقر 

لتوفير االحتياجات األساسية ولكن زيادة هذه الديون أدى بالبالد إلى أزمة 

ثقة قوية حجبت عنها االستثمارات األجنبية بل والمحلية ومن ثم تناقصت 

المشروعات االستثمارية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة ومعدالت 

يعنى مجموعة من الحلقات المغلقة التي تجعل الحلول  الفقر وهكذا، مما

 .تؤدى في اغلب األحيان إلى مزيد من المشكالت وتردى األوضاع االقتصادية

 بني الواقع وما كان متوقع منه " االشرتاكيلوال" اسرتاتيجية .3

لم يكمل  الذيعاما  57الـ صاحب « لوال» أصبح 2002 بنهاية عام •

طفولته تاركا التعليم من الصف الخامس وتجرع الفقر  فيتعليمه 

للدفاع عن حقوق  النقابيالعمل  فيوالعناء طيلة حياته والنضال 

 للبرازيل.رئيسا العمال 

الحكم سادت حالة من الخوف والترقب بين أوساط رجال يه ومع تول •

األعمال والمستثمرين المحليين من أن يتبنى الرئيس الجديد 

سياسات اقتصادية يسارية على خالف مجمل الرؤساء المتالحقين 

منتصف الثمانينيات ومن قبلهم  فيمنذ بداية الحقبة المدنية 

ن أمرا مختلفا تماما الحكومات العسكرية المتعاقبة لكن ما حدث كا

أن لألغنياء أيضا حقوقا وللطبقة الرأسمالية مصالح  فكان مدركاً 

ومطالب، وأن الفقراء يجب أن يكون لهم األولوية ألنهم يحتاجون إلى 

تبنى هذا الرجل سياسات يسارية  أفضل، لذااإلعانات لتكون حياتهم 

العدالة تقدم قوى في تحقيق  وإلنجازلحل معضلة الفقر البرازيلي 

أخرى انتهج سياسات ليبرالية تفوق كل أحالم  ناحيةاالجتماعية، من 

شريحة الرأسماليين لحماية صناعتهم واستثماراتهم لدرجة جعلت 
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من الطبقتين الوسطى والفقيرة التي  ههذه الطبقة أكثر تأييدا لحكم

وصلت كان يمثل لهم البطل ذو الشعبية المطلقة لدرجة أن شعبيته 

 .قبيل انتهاء فترة رئاسته الثانية  % 80 الي

 " االقتصاديلوالبرنامج " .4
السياسة 

 المالية
تنفيذ برنامج للتقشف بهدف سد عجز الموازنة والقضاء على 

 الدولياستكمل لوال برنامج صندوق النقد لذا أزمة الثقة، 

على غير توقعات « وكارد وس»الذى كان قد بدأه سلفه 

ومخاوف الطبقات العليا، ولجأ للصراحة والمكاشفة وأعلن أن 

الحل األول واألمثل لحل مشاكل  هيسياسة التقشف 

االقتصاد، وطلب دعم الطبقات الفقيرة له والصبر على هذه 

السياسات، وقد كان له هذا بسبب شعبيته ونجاحاته 

عجز الموازنة  وقد أدى برنامج التقشف إلى خفض، المتتالية

 فيللبالد واستعادة الثقة  االئتمانيوارتفاع التصنيف 

مليار دوالر  200االقتصاد البرازيلي، وتدفقت الى البرازيل نحو 

، وقد أدت هذه 2011وحتى  2004استثمارات مباشرة من 

االستثمارات إلى رفع الطاقة اإلنتاجية للدولة وهو ما يعنى 

حل مشكلة  فيالمساهمة توفير فرص عمل جديدة ومن ثم 

 فيالفقر وبعد أن كان صندوق النقد يرفض إقراض البرازيل 

 فيأعوام من العمل  ثمانيأصبح اآلن بعد  2002أواخر عام 

 مليار دوالر 14مدين للبرازيل بـ  االقتصاديبرنامج لوال 
السياسة 

 النقدية
توفير تسهيالت ائتمانية، من خالل سياسات اإلقراض  تغييرب

% وهو ما  8.75% إلى  13.25حيث ُخفض سعر الفائدة من 

سهل اإلقراض بالنسبة لصغار المستثمرين، مما أدى الى 

تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل ورفع 
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مستوى الطاقة اإلنتاجية والنمو والحد من مشكلة الفقر، 

 فيالتضخم حيث بلغ  وكذلك استهداف معدالت منخفضة من

 %. 4حوالي  2007 فيالسنة الرابعة من توليه الحكم 
التوسع 

 في

الزراعة 

واستخراج 

النفط 

 والمعادن

فالبرازيل تمتلك قدرات طبيعية ضخمة من أراضٍ زراعية 

شاسعة وانهار وأمطار بوفرة كبيرة ومناخ جعل منها منتجة 

 فيوغير متوفرة  عالميلمحاصيل زراعية متميزة عليها طلب 

بالد أخرى مثل البن وأنواع من الفواكه، وكذلك أيضا ثروات 

معدنية ونفطية هائلة وقد اعتمدت البرازيل على تصدير هذه 

وقبل « لوال»حكم لالسنوات األولى  فيالمنتجات الخام 

واستفادت من ارتفاع أسعار المواد  2008 فياألزمة العالمية 

وهو األمر الذى أدى بالتبعية إلى  األسواق العالمية فيالخام 

ميزان المدفوعات الذى كان يعانى منه  فيسد العجز 

 .2003قبيل عام  البرازيلياالقتصاد 
التوسع 

 في

 الصناعة

هذا الشأن إلى  فيحيث تم توجيه السياسات االقتصادية 

االهتمام بشقين للصناعة، األول هو الصناعات البسيطة 

القائمة على المواد الخام مثل تعدين المعادن والصناعات 

كانت موجودة بالفعل  وهيالغذائية والجلدية والنسيج، 

الزراعة  فيولكنها شهدت توسعات نتيجة للنهوض 

هذه الصناعات  فيواالكتشافات البترولية ومن ثم التوسع 

فهو الصناعات  الثانيوالتصدير كما سبق اإلشارة. أما الشق 

 فيالتقنية المتقدمة، حيث خطت البالد خطوات واسعة 

صناعات السيارات والطائرات، ومن أهم  فيالعقد األخير 

تعتبر ثالث أكبر  والتي، (-Embraerامبراير)األمثال شركة 

ص وبوينغ وأكبر شركة شركة تصنيع طائرات تجارية بعد إيربا

%  37كل البرازيل، وتمثل طائرات شركة إمبراير  فيمصدرة 
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وقد تم  ،أمريكا فيمن أسطول شركات الطيران اإلقليمية 

ولكنها ظلت  1969 في العسكريمن قبل النظام ؤها إنشا

عهد  في 1994 فيشركة خاسرة، حتى تم خصخصتها 

ققت نجاحا التقدم ولكنها ح في، ومن ثم أخذت «كاردوسو»

 .عهد سيلفا فيالسنوات األخيرة  فيكبيرا ومتميزا 
تنشيط 

قطاع 

 السياحة

ما تمتلكه من طاقات طبيعية تم تنشيط السياحة الستغالل 

نادرة ومذهلة من غابات وشواطئ وجبال مؤهلة وبقوة 

ابتكرت نوعا خاصا ، في حين الجتذاب أفواج سياحية كبيرة

من السياحة يعرف بسياحة المهرجانات، من خالل ابراز 

باالحتفال عن طريق المهرجانات الجماهيرية  الشعبيالتراث 

الشوارع  في الجماعيتشهد حالة من االحتفال  التي

برقصات السامبا والموسيقى واأللوان واالستعراضات 

الخاص من  الترويج لمثل هذا اللون فيالمبهرة، وقد نجحت 

 .إنعاش االقتصاد وموارده فيالسياحة مما ساهم كذلك 
الطرق 

المباشرة 

لحل 

مشكلة 

 الفقر

وأهمها سياسة اإلعانة البرازيلية المعروفة بـ )بولسا 

 "لوال"استمر  و« كاردوسو»عهد  فيفاميليا(، وهو برنامج بدأ 

توسيع نطاق  فيمتابعة هذا البرنامج ويعود له الفضل  في

وقد كان ، وأموال أكثر فيه أكبروضخ طاقة  هالمنفعة من

 إجمالي% من  0.5اإلنفاق على البرنامج يصل إلى  إجمالي

حيث  ،مليارات دوالر 9: 6بين  ما الناتج المحلى بتكلفة تقدر

البرنامج على إعطاء معونات مالية لألسر الفقيرة  تأسس

تَُعرف األسر  حيث، مستواها المعيشيبقصد رفع وتحسين 

دوالر شهريا..  28عن االسرة فيها  يقل دخل بالتيالفقيرة 

وتم ربط هذه المعونات بشروط صارمة تشمل التزام األسرة 

وبعد  بتوفير حد معين من الرعاية الصحية والتعليمية ألطفالها
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دعم  تحصل علىلشروط تلك االتأكد من التزام األسرة ب

% من الحد  40 بنسبة نحودوالرا شهريا  87 نحوبمتوسط 

البالد، وتصرف اإلعانة عن كل طفل بحد  فياألدنى لألجر 

لألم بهدف ضمان صرفها  وتصرفأقصى ثالثة أطفال، 

وقد كانت انجازات هذا  ،لتحسين ظروف األطفال واألسرة

البرنامج باهرة خالل عهد لوال، فقد وصل عدد المستفيدين 

مليون شخص( بما يعادل  64أسرة، ) مليون 11إلى نحو 

لم تقضى « لوال» جالبرازيلي. براممن الشعب  ثلث حوالي

الفجوة بين الطبقات بصورة  خفضتعلى الفقر تماما ولكنها 

 ذوي البشرة السوداءزاد دخل السكان  حيث       تدريجية 

والفقراء أصبحوا يتسوقون ، % 220بنسبة  "عهد "لوال في

 قبل.رية وهو ما لم يكن متاحا لهم من من المراكز التجا
لتوجه ا

نحو 

التكتالت 

االقتصادية 

على 

مستوى 

السياسات 

االقتصادية 

 الخارجية

بمثابة السوق  وهي( رالميرو كسووذلك من خالل منظمة )

المشتركة لدول الجنوب بين كل من البرازيل واألرجنتين 

وعضوية غير كاملة لفنزويال  1991 في وأوروجواي وباراجواي

العالم،  فيقوة اقتصادية  أكبرتعد اليوم رابع  وهيوبوليفيا.. 

كما شكلت البرازيل مع روسيا والصين والهند مجموعة 

ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا  2009 في -BRICS) البريكس)

اقتصاديات  أكبروهو تجمع لخمس دول تعد صاحبة  ،2010 في

 اإلجماليل النامية، حيث يعادل الناتج على مستوى الدو

 بحلول ،المحلى لتلك الدول مجتمعة ناتج الواليات المتحدة

ستنافس اقتصاديات تلك الدول اقتصاد أغنى دول  2050 عام

األسواق  أكبرحال تشكل واحدة من  أيعلى  وهي ،العالم

 .العالمية وأسرع االقتصاديات نموا في العالم
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  االقتصادي إىل مكاسب سياسيةترمجة النجاح  .5

على إصالح الوضع االقتصادي المتردي لـ"لوال" الرئاسي البرنامج لم يقتصر  -

للبالد فقط، بل أيضا كان له برنامج شديد الطموح فيما يخص السياسة 

في مسار في تحقيق مكاسب استخدم النجاحات االقتصادية فقد الخارجية. 

وجه سياسته الخارجية النشيطة  االخروعلي الجانب السياسة الخارجية، 

لقيام بعمل ، من خالل التحقيق مكاسب اقتصادية جديدة وهكذا بالتوازي

دبلوماسي نشيط ليس فقط على المستوى اإلقليمي داخل قارة أمريكا 

، ويقوم على أساس احترام أيضاً  الجنوبية ولكن على المستوى الدولي

اظ على عالقات تتسم بالسلمية مع البرازيل للسيادة الوطنية للدول والحف

أمريكا وايران في ذلك الوقت، كافة دول العالم، وأيضا مع طرفي العداء 

، وهذا يعتمد علي تميز والحفاظ على مسافات متساوية مع جميع الفرقاء

، أال وهو معرفة حجم بالده دون الوقوع في سياسته الناجحة بعامل مهم

أن الرؤية السياسية  ، حيثقليل من الذاتاحد الخطأين وهما التهويل أو الت

البرازيلية في عهده عبرت عن االرتباط الحكيم بين القوة االقتصادية وبين 

 .اتخاذ مواقف فعالة في السياسة الخارجية

  

باعتبارها دولة صاعدة البرازيل تقديم نفسها  حاولتمن خالل )البريكس(  -

مقعد دائم في  تسعى إلى وضع دولي أفضل يتمثل في الحصول على

مطلباً  أصبحيكن هذا مطلب لوال في بداية توليه ولكنه  ولم، األمنمجلس 

 .تحرزه البرازيلكل تقدم اقتصادي  معملحا 

  

بشراء السندات الحكومية البرتغالية في محاولة منها قامت البرازيل  -

لنموها االقتصادي الكبير والذي تزامن مع التدهور  هابعد تحقيقلمساعدتها 

فقراء أوروبا ورفض فرض  دعموايضاً الحاد الذي أصاب دول االتحاد األوروبي، 

دعم دولي في قضية الحصول  وهدفها من ذلك كسب برامج التقشف عليهم
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قطب اقتصادي وسياسي دولي  اعلى مقعد دائم في مجلس األمن باعتباره

 .صاعد

في أصبحت بعد ان  النامية،للدول  أكبربكوته تصويتية  البرازيلطالبت  -

الدول المقرضة للبنك الدولي بعد أن كانت  أحدالسنوات القليلة الماضية 

 .مدينه له

   

 الدروس املستفادة من جتربة لوال االقتصادية يف الربازيل .6

 يمكن تلخيص الدروس المستفادة من تجربة البرازيل في عهد "لوال " في

 النقاط التالية: 

ضرورة توفر الرؤية الواضحة، واإلرادة السياسية القوية، والصدق  ✓

 .والشفافية في التعامل مع الجماهير

ضرورة توافر مناخ ديمقراطي راسخ، بمعني انه ال يمكن تحقيق  ✓

التقدم االقتصادي في غياب الديمقراطية حيث تم إرساء بذور 

خالل برنامج بولسا اإلصالح في عهد سلفه "كاردوسو" من 

 فاميليا وانشاء منظمة المير وكسور.

الحفاظ على قواعد الديمقراطية ومكتسباتها من خالل االكتفاء  ✓

بفترتين رئاسيتين وعدم السعي لتغيير الدستور بالرغم من كونه 

 مطلباً شعبياً.

حل المشكالت المتعلقة بالعدالة االجتماعية والفقر التوازن بين  ✓

فقط باعتبارهم جزء من  الغنية ليسلطبقات مراعاة حقوق او

مواطني الدولة لهم كافة الحقوق وإنما أيضا من باب أن حماية 

حقوق المستثمرين ورجال األعمال المحليين واألجانب يؤدى إلى 

انتعاش األسواق وزيادة فرص العمل وهو ما يصب في النهاية 

ت لصالح النمو االقتصادي بشكل عام وتحسين حالة الطبقا

 .خاصالفقيرة بشكل 
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برنامج إلعطاء أقساط مالية  ليستبرامج اإلعانات االجتماعية،  ✓

 برامج مشروطة بالتعليم والصحة، فقط وإنمالمساعدة الفقراء 

لتزامه افي حالة اال حيث أن المواطن ال يحصل على هذه اإلعانة 

 .أوالده الي المدارس، واعطائهم االمصال الوقائية بإرسال

إتباع  معتطوير اإلنتاج المحلى سواء الزراعي أو الصناعي  ✓

من شأنها رفع القدرة الشرائية المحلية،  يكونسياسات اقتصادية 

لحماية االقتصاد الوطني من أن يكون عرضة لالزمات االقتصادية 

والمجتمع ، العالمية والتي تعصف باالقتصاد العالمي اليوم

ومتنوعة، باإلضافة إلى كونه طاقة إنتاجية كبيرة  المصري يمثل

 سوقا واسعا. 

في صراعات خارجية قد تكلف الدولة مزيدا من  الخوضعدم  ✓

ثم في وقت الحق تستخدم النجاحات  النهوض،األعباء في مرحلة 

 .االقتصادية لمزيد من النجاح في السياسة الخارجية

لرئيس دولة او سلفه او تجربة شخصية التجربة البرازيلية لم تكن  ✓

فر إرادة الو لم تتوتنجح هي تجربة نجاح ما كان لها أن  خليفته بل

وكم تحتاج  شعبية حقيقية ووعى جماهيري ألهمية النهوض،

مصر ماليا  أفسدمصر اليوم وبعد ثورة أسقطت نظاما سياسيا 

واقتصاديا فسادا بالغا إلى مثل هذه الروح والعزيمة الشعبية 

 .للخروج من عثرتها االقتصادية
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