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 هي الصفحة هذه في عنها أعرب التي اآلراء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو اإلنمائي المتحدة األمم

 البرازيل في اإلجتماعي واإلنفاق للضرائب التوزيعية اآلثار: العدالة المالية
 

الكلية البرازيلية لإلدارة العامة  ،ريزيندي فرناندو؛ التطبيقية اإلقتصادية البحوث معهد ،سيلفيرا جايجر فرناندو

 البرازيلي المعهد ،أفونسو روبرتو جوزيهفارجاس، البرازيل؛  مؤسسة جيتوليو( / EBAPE)وإدارة األعمال 

 معهد ساس، البرازيل ،فيريرا جوناتان فارجاس، البرازيل؛ مؤسسة جيتوليو( / IBRE)لإلقتصاد 
 العام أن واإلنفاق الضريبية للسياسات التوزيعية لآلثار السلوكي التحليليوضح 

 هناك كانت جدا ، ولكن من حيث اإلبتكار تنازليا   ظل البرازيلي الضريبي النظام

 ،3002 عام في بينما .اإلجتماعي اإلنفاق يةفي تصاعد ،جدا   كبير بعضها، مكاسب

 3002 عام الضريبي، في النظام ةتنازلي إجتماعي بإعتدال عوضت تصاعدية اإلنفاق

 التوزيعية على أثر آثاره تغلبت فيه يةوتعميق التصاعد اإلجتماعي اإلنفاق زيادة معو

  .جبايةال تركيز

 دخل على لضرائبل المفرط  العبء، أي البرازيلفي  الضرائب نظامنازلية تإن 

 أو المباشرة، غير الضرائبتُعزى إلى سكان، من ال المتوسط الدخلشرائح و الفقراء

 المباشرة غير الضرائب فينازلية الت ههذو.تلك الضرائب حجمإلى  تحديدا أكثر بشكل

 تحصيل في المباشرة غير الضرائب عبء ولكن الدولي، الواقعبتصطدم  ال

 المباشرة الضرائب ةيتصاعد فإن المقابل، في. الدخل تركيز رأث الضرائب يعزز

اء من التوزيعي التأثير خفي ذلك، ومع. نسبيا   مرتفعة  يذال الصغير عبءال جرَّ

 الضريبي النظامية تنازل ىتأتتال  النحو، هذا علىو. الدخل على الضرائب هذه هتضع

 غير الضرائب يةتنازلو أ المباشرة الضرائب يةتصاعدنتيحة  كثيرا   البرازيل في

بالنسبة  الضرائب مننوعين ال ينهذنوع من  أهمية كل مدى نتيحة بل ،المباشرة

 حين في ،األسر علىالضريبة  عبء دزي مل ،3002 و 3002 عامي بينو. لدخلل

ي جتماعاإل اإلنفاق مكونات ةجيتن الدخل في الالمساواةفي  كبير   اض  إنخف هناك كان

  .ولةدلل المالية لسياسةل

، أكبر غمبالإنفاق أي  –حركيات ال هذه تحت الموضوعةجاالت الم شملتو

 لضمانل الوطني المعهد)ي جتماعاإل للضمان الوطني النظام –علىاأل يةتصاعدالو

 وخاصة ية،جتماعاإل والرعاية، ةالعام والصحة، العام والتعليم ،(INSS ي،جتماعاإل

معاشات وهي شريحة  – جدا   تنازليةال دخلالشريحة  بل إن. فاميليا بولسا برنامج

 للدخل، توزيعي رأثوقع عليها   – المعاشاتمن وغيرها  نييوممالع ينالموظف تقاعد

 .يةتنازلال درجة في اضإنخفو الدخل تها منحص في اض  إنخفهناك  كان حيث

 حيث ،انييالب الشكل من ههذ اإلنفاق تنازل/  تصاعدركيات حتضح ت أن يمكنو

 وفقا   المختلفة، الدخل مراحل في األسرة دخل من الفرد نصيب متوسط األعمدة رظه  تُ 

 ستثناءإب اإليرادات، جميعيأخذ في الحسبان  الذيو األصلي، الدخل( أ) :الدولة لتدخل

يأخذ في الحسبان  الذيو األولي، الدخل( ب) ؛ةاألسراها لقتتالتي ساعدات مال

 األولي الدخل وهو المتاح، الدخل( ج) ستحقاقات؛األصلي اإل الدخلإلى  باإلضافة

 القابل الدخل وهو ،ضريبة الدخل بعد( د) المباشرة؛ و الضرائبمطروحا  منه 

 النقدية القيمة نضيف عندما ،أخيراُ  .المباشرة غير الضرائب مطروحا  منه للتصرف

  .النهائي دخلال( هـ)إلى  صلن -،ةالعام والصحة، العام التعليم – العينية مزايالل

الضمان  ستحقاقاتإقديم تل في ظ الدخل يفواة الالمسا في اضإنخف هناك كان

 يعكسفي اإلتجاه ال ضاخفناإل هذاوقد تحرك . المباشرة الضرائبعبء و يجتماعاإل

 هذهل تنازليةال للطبيعة نظرا   المباشرة، غير الضرائب عبء خالل من جزئيا  

إلى  و الصحة التعليم على يجتماعاإل اإلنفاق يؤدي ذلك، ومع .هاوحجم الضرائب

  .الالمساواة في جدا   كبير   اض  إنخف

د أن ، 3002و 3002 عامي األصلي الدخل يلمستوي جيني مؤشر مقارنةبو  هناكُوج 

 أكثرير التغ هذا يصبحو. التوزيع فيالمساواة ال في نسبيا   سلس نحو على تراجع

 في المئة في 0.0 ضإنخفحيث  لياألوَّ  للدخل جيني مؤشرفي  النظر عند وضوحا

غير ويت. األصلي في الدخل فقط المئة في 7.1 نسبته اض  إنخفب مقارنة   ،3002 عام

كنه لو. المباشرة وغير المباشرة الضرائبفي النظر  عند ا  طفيف ا  يرتغ ختالفاإل هذا

 كان ،3002 عام فيف. والصحة التعليم على العام اإلنفاقة ضافإ عند كبير بشكل ينمو

  وهو ،3002 عام فين مستواه ع المئة في 2.9 بنسبة أقل لنهائيا لدخلل جيني مؤشر

 - والمتاح، والنهائي واألولي، واألصلي، للدخل اإلجمالي، جيني مؤشر سلوك

 2002-2002و 2002-2002 البرازيل،

 (بالريال البرازيلي ،3002 القيم بأسعار عام  الشهري، الفرد دخل)

 معهدال أجراهالذي ( POF)سرة األ ميزانية مسح منبيانات إفرادية  :المصدر
 البحوث معهد هعملب قامأعاله والشكل . (IBGE) واإلحصاء للجغرافيا البرازيلي

 التطبيقية اإلقتصادية
 

 

ضمان ال سياسات خالل من المتحققالمساواة ال نخفاض فياإلضعف  تقريباما يمثل 

 3002 عام في ز  حر  أُ  الذي التقدم أن الواضح من وبالتالي، .يةجتماعاإل اتوالمساعد

  .الضريبي الهيكل في للتغيرات ية وليسجتماعاإل السياساتإلى  يرجع

فإن هذا  المالية، السياسة في جديد واحد عنصر هناك كان إذا هأن النتائج وتبين

. أعمق صاعدىتسجل جنبا  إلى جنب مع  يجتماعاإل اإلنفاق أهمية هو زيادةالعنصر 

التي و –الضريبي للعبء المتزايدة نتقاداتاإل المستغرب من النحو، هذا علىو

الساعة  ا  ضيأو مايُسمى أ) Impostômetro ائبالضر ادعدَّ  مثل مبادراتها عكست

مضافا  إليه  الضرائب لدفع الالزمة العمل أيام عددرقميا  والذي يُظهر  ،(الضريبية

 الضرائب،مقدار  فيتكن لم  التغيرات أهمأن  رىت حيث – حد بدون ضرائباو يوم

 ولكن العبء حجمل فعل رد ليس هذا أنيبدو  الوضع، هذافي ضوء و. هاوجهأ في بل

 .ةالضريبو اإلنفاقسجل  في يراتللتغ
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