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فحسب، التضخم الكبیر عصر تنھ لم نقدیة استقرار ١٩٩٤خطة البرازیل عام تبنت
العملة حدیثة كشفت وقد الفدرالیة. المالیة اإلدارة عمیق على تأثیر لھا كان بل
التوصل على الحكومیین اإلداریین وأرغمت الھیكلي التوازن اختالل االستقرار 
ما، حد إلى مركزي الال البرازیلي الفدرالي االتحاد وفي لحساباتھم. تسویة ما إلى
فقد فرض الدولة. مؤسسات في إجراء تغییرات ھامة المالي االنضباط تنفیذ تطلب
الموظفین على نفقات حدودًا تم سنھ عام ٢٠٠٠ الذي المالي” “االنضباط  قانون
القیود أثرت الوقت، نفس وفي المحلیة. والحكومة مدیونیة الوالیة مستوى وعلى
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استقرار أجل من االقتصاد الكلي أھداف فرضتھا التي الصارمة على الموازنات
الموازنة. موارد بإنفاق فیما یتعلق دون القومي الذاتي الحكم على األسعار،

إلى  المالیة، الموارد توزیع في  واألفقیة الرأسیة المساواة عدم یعتبر وحالیًا
المستویات جمیع على اإلیرادات تخصیص في الحریة مستوى انخفاض جانب
فعل لردة ونتیجة العام.  اإلنفاق في الكفاءة لعدم أساسیة  مصادر  الفدرالیة،
الوعي شجع الضریبي اإلجمالي، فقد العبء في اإلضافیة الزیادات تجاه المواطنین
موجة العامة الموارد جودة استخدام وتحسین عدم الكفاءة لمكافحة بالحاجة المتنامي
لقد الموازنة.  في النفقات جانب على المالي الجدل بتركیز المطالبة من جدیدة 
تقییم في المغاالة على النقدي، االستقرار عصر بدایة في األسعار، استقرار اعتمد
ضربت التي المتعاقبة الخارجیة المالیة األزمات ولكن الریال، المستحدثة، العملة
الثاني النصف في آسیا وروسیا شرق وجنوب مثل المكسیك الناشئة، االقتصادات
أسعار في التحكم عن التخلي على البرازیلیة الحكومة أرغمت التسعینیات، من
التخفیض حدوث ومع السوق. في القومیة  العملة  وتعویم ١٩٩٩ عام الصرف
للحسابات المسؤولة اإلدارة على یعتمد النقدي االستقرار أصبح قیمة الریال، في
محل المالي االنضباط وحل التضخم تستھدف جدیدة سیاسة وضع تم وقد المالیة.

التضخم. لتفادي نقطة االرتكاز على أنھ الصرف سعر

نظامًا  وأنشأ القومیة، دون الضریبیة الصالحیات ١٩٨٨ عام دستور عزز وقد
ذات اجتماعیة موازنة فقد خلق السیاسات االجتماعیة. لحمایة محاولة في ثنائیًا مالیًا
االجتماعیة” “اإلسھامات باسم المعروفة الفدرالیة- الضرائب من محددة مجموعة
االقتصادیة األزمة أن إال فیھا.  المشاركة القومیة الحكومات دون من طلب والتي -
عانت والتي المحلیة، والحكومة الوالیات حكومة إیرادات صالح في لم تكن الناشئة
كان و موازناتھا. على المرتفعة الفائدة تأثیر معدالت كذلك من المالیة إداراتھا
االعتماد الجدید، المالي االنضباط ظروف في المتسعة، االجتماعیة الحقوق على
اإلنفاق في الحادة  الزیادة لمواجھة الكافي المال جمع على الفدرالیة القدرة  على
الجدیدة الفدرالیة الضرائب الغایة، بدأت تحقیق ھذه أجل ومن وھكذا، االجتماعي.
اتجاه عكس إلى أدى مسارًا مستھلة االرتفاع، في للموازنة االجتماعیة المخصصة

المالیة. الالمركزیة

االستعانة  فقد أدت الفدرالیة، الجھة في صالحیات اإلنفاق تركیز جانب وإلى
سلبیة نتائج إلى االجتماعي اإلنفاق في الزیادة لمواجھة االجتماعیة باإلسھامات
انعدامًا اإلسھامات لتلك خلق التأثیر المتعاقب الفدرالي. وقد واالتحاد االقتصاد على
فقد الفدرالي، بالنسبة لالتحاد أما الخارجیة. بالتجارة االقتصادیة وأضر في الكفاءة
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دون في استقاللیة اإلنفاق الكبیر اإلضرار المشروطة إلى المنح في الزیادة أدت
خاص. بشكل واألفقي الرأسي التوازن من اختالل وزادت القومي

رئیسیة.  على الوالیات بصورة المالیة للالمركزیة المعاكس التوجھ أثر وقد
الذاتي الدستوري، الحكم من كبیرة بدرجة تتمتع البرازیلیة الوالیات أن من وبالرغم
الفدرالیة الحكومة تحدد نسبیًا. حیث محدودة القرار لدیھا اتخاذ صالحیات أن إال
وجمع تطبیق معاییر بوضع المحلیة والحكومات الوالیات حكومات قیام حدود 
دون بالموازنات تتعلق تفصیلیة شروطًا وتضع والخدمات؛ السلع على الضرائب
العامة المرافق مثل مجاالت في للوالیات قوانینھا في مجاًال تترك ال وتكاد القومیة؛

الطبیعیة. الموارد عن والتنقیب البیئة وحمایة

الوالیات  لحكام الممنوحة الحریة درجة  فإن  باإلنفاق، یتعلق فیما وحتى
االستحقاقات تترك ال حیث معدومة. شبھ أصبحت قد الموازنة موارد لتخصیص
لتمویل أموال أي عملیًا الیومیة النفقات  إلى  باإلضافة المخصصة واإلیرادات
قدرة فإن محدودة للغایة، ھي القروض إلى الوصول إمكانیة وبما أن االستثمارات،
منع فقد ذلك،  إلى باإلضافة تالشت.  قد التنمیة سیاسات مواصلة على الوالیات
إجراءات اتخاذ من المحلیة والسلطات الوالیات سلطات المالي” “قانون االنضباط
في مكافئ اقتطاع أو للتمویل مصدر تحدید بدون النفقات من المزید إلى تؤدي
الوسیلة إلى الوالیات تلجأ أن المصادفة قبیل من فلیس لذلك األخرى. النفقات
شرسة ضریبیة منافسة في االنخراط الصناعیة: المؤسسات لجذب المتاحة الوحیدة

البرازیلیة. الوالیات الخصومة بین مصادر أحد أصبحت

الحكومات  أن ذلك تمامًا؛ مختلف فھو المحلي بالنظام یتعلق فیما الوضع  أما
بھ تتمتع الذي ذلك من أكبر باستقالل  الواقع، في تتمتع، البرازیل في المحلیة
الحضریة الخدمات وتوفیر البلدیة األراضي استخدام لتنظیم مؤھلة فھي الوالیات.
العقاریة. الضرائب لجمع الخاصة معاییرھا وتحدید الخدمات على رسوم وفرض
كبیر جزء یأتي بموازناتھا، حیث یتعلق فیما أكبر باستقالل تتمتع بشكل عام وھي

العامة. ذات األغراض من المنح إیراداتھا من

في  الحق للبلدیات الدستور علیھا ینص التي اإلیرادات مشاركة آلیات وتعطي
و٢٥٪ الفدرالیة التصنیع وضرائب الدخل ضرائب من ٪٢٢,٥ على الحصول
الحصة لتقسیم المطبقة المعاییر ولكن الوالیات.  في المضافة القیمة ضریبة من
المدن وتعاقب الصغیرة البلدیات متحیزة إلى جانب الفدرالیة الضرائب من البلدیة
فقط ٪١٠ على ولكنھا تحصل السكان ربع على تشتمل الرئیسیة، التي الحضریة
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إلى اإلیرادات مشاركة آلیات أصابت التي التشوھات تلك أدت وقد الكمیة. ھذه من
االتحاد أنحاء عبر العام المال توزیع في األفقیة عدم المساواة من كبیرة درجة وجود
الغرب ووسط األمازون مناطق السكان في الوحدات متناثرة تتلقى الفدرالي. حیث
فقرًا األكثر الشمالیة تلك التي تدیرھا الوالیات أكثر من لكل فرد األموال من كمیات

بالسكان. وازدحامًا

فإن  للبلدیات، الممنوح لالستقالل ونتیجة
االستثمارات تنسیق تستطیع ال الوالیات حكومات
عبر واالجتماعیة الحضریة الخدمات وتوفیر
كما المحلیة.  القانونیة  الصالحیات  حدود 
الحكومة بین المتزایدة المباشرة العالقة أن
كبیرة كمیات تحویل مع والبلدیات، الفدرالیة
المحفظة إلى مباشرة الفدرالیة االعتمادات من
السیطرة على  الوالیات قدرة ُتْضِعف المحلیة،
حیث أقالیمھا. في تحدث التي األنشطة على 
إلى واالفتقار  فوق من البرامج فرض یؤدي
وارتفاع الموارد إھدار  إلى والتنسیق  التكامل
للخدمات المتساوي والوصول غیر اإلنتاج تكلفة
البلدیات في المقیمون الفقراء یحصل إذ العامة،
بلدیات في یعیشون الذین حاًال األفضل باألشخاص مقارنة أقل فوائد على منحًا األقل
القومي ورد الفعل لفترة قادمة، الكلیة االقتصادیة القیود إن استمرار مالیًا.  غنیة
الضرائب، من المزید المجال لفرض في یسمح ال الذي الضریبي العبء زیادة تجاه
البالد أنحاء في الموازنة موارد استخدام في الھدر ُتَخفِّض إلجراءات الدعوة فإن
التوازن فإن اختالل ذلك، الرغم من وعلى أنحاء البلد. في مختلف صدى لھا تجد
الحالي البرازیلي الفدرالي االتحاد تمیز التي القویة والخصومات واألفقي الرأسي
كامل بإصالح القیام بدون  الصعوبة شدید االتجاه ھذا في ملموس تقدم أي تجعل

البرازیلیة. المالیة للفدرالیة

القیود استمرار إن
لفترة الكلیة االقتصادیة
القومي الفعل ورد قادمة،
العبء زیادة تجاه
یسمح ال الذي  الضریبي 
المزید لفرض المجال في
الدعوة فإن الضرائب،  من
الھدر ُتَخفِّض إلجراءات
الموازنة موارد استخدام في
صدى البالد تجد أنحاء في
البلد. أنحاء مختلف في لھا


