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في والمالیة  السیاسیة الالمركزیة عملیة  لعام ١٩٧٨ الدیمقراطي الدستور فتح لقد
المركزي المستویین، مقابل  للحكومة-  مستویات ٣ تشكیل  إلى  أدى مما أسبانیا
مارستھ الذي الضغط وبفضل ومع الدستور الجدید، .١٩٧٨ قبل العاملین والمحلي،
بالحكم تتمتع محلیًا “مجتمعًا ١٧ إنشاء تم وكتالونیا، الباسك مثل الرئیسیة األقالیم
وقد و١٩٨٣. ١٩٧٩ بین عامي وتنفیذیة تشریعیة صالحیات ذات والیة، أو الذاتي”،
مجاالت في ناجحة عام ١٩٧٨، الالمركزیة التدریجیة، بدایة بدستور عملیة كانت
بعد، استكمالھا یتم لم أن بعض الجوانب األخرى ولكن یبدو اإلیرادات؛ وجمع اإلنفاق

المالیة. والعالقات المالیة والمساواة المالیة المسؤولیة مجاالت في خاصة



٣٩ أســبـانیــا

الذاتي  بالحكم المتمتعة  المحلیة المجتمعات نفقات بلغت  ،٢٠٠٣ عام  وفي
وھو االجتماعي.  الضمان ذلك في بما العام، اإلنفاق إجمالي من ٪٣٥ حوالي
الوجود. إلى قد ظھرت الوالیات تلك  تكن لم عندما  ١٩٧٨ عام منذ حاد ارتفاع
التعلیم خدمات بالفعل تقدم والباسك كتالونیا مثل الوالیات حكومات بعض وكانت
المجتمعات جمیع قدمت ،٢٠٠٢ عام وبحلول ١٩٨٢؛ منذ والشرطة والصحة
االجتماعیة الخدمات عدا فیما الخدمات، تلك الذاتي بالحكم المتمتعة المحلیة

تكلفة. األقل الخدمات من وغیرھا الطرق وصیانة الشخصیة

انھا على الذاتي بالحكم للمجتمعات المحلیة المتمتعة المواطنون ینظر والیوم،
ھذه ونتیجة الضرائب.  جامعي تفویض بدون ولكن الخدمات تقدم التي  الھیئة
الضریبیة، لصالحیاتھا الكامل ال تستخدم المدى الوالیات برلمانات أن ھي النظرة
ھذا ویوحي الضرائب. معدالت تخفیض أو الضریبیة االعتمادات باستثناء تقدیم
والمسؤولیة المالي النضج إلى االفتقار إلى الصالحیات الكاملة في استخدام التحفظ
أجل لحافز من حاجة ھناك وبالتالي والناخبین، حكومات الوالیات جانب من المالیة
الخدمات من بالمزید المطالبین المواطنین ضغط ومقاومة المالیة المساءلة زیادة

الوالیات. موازنات في التوازن وإیجاد

مالیان: نظامان  الوالیات مستوى  في ویوجد
متمتعًا محلیًا  مجتمعًا  ١٥ على المطبق  “العام”، 
على منطقة یطبق الذي و”الخاص”، الذاتي بالحكم 
منذ خاص بوضع یتمتعان اللذین  ونافار، الباسك
صالحیات الباسك ونافار من كل قرون. فمثًال، یمتلك
فیما خاصة - المحولة بالضرائب یتعلق فیما أكبر
التماثل انعدام خلق وقد الشركات. بضرائب یتعلق
تكون التي الحاالت  ففي غریبًا: وضعًا ھذا المالي
في بعملیاتھا للقیام الشركات إحدى لجذب منافسة فیھا
أن الخاص النظام ذات للحكومات یمكن معینة، منطقة
معدالت في تخفیضًا ضریبیة جاذبة أو اعتمادات تقدم
ضریبة أو الشخصي الدخل ضریبة على الضرائب
التي المحلیة المجاورة تاركة المجتمعات الشركات،
المنافسة بسبب على القدرة بدون الذاتي تتمتع بالحكم
أن ھي والنتیجة الضعیفة. الضریبیة صالحیاتھا

ذات النظم الخاصة. الوالیات في العمل تختار الشركات

في التحفظ ھذا ویوحي
الصالحیات استخدام
االفتقار إلى الكاملة
المالي النضج إلى
من المالیة والمسؤولیة
الوالیات حكومات جانب
وبالتالي والناخبین،
من لحافز حاجة  ھناك
المساءلة زیادة  أجل
ضغط ومقاومة المالیة
المطالبین المواطنین
الخدمات من بالمزید
في التوازن وإیجاد

الوالیات. موازنات
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المحلیة  األساسي للمجتمعات التمویل قانون خالل العام من النظام تنظیم ویتم
.١٩٨٠ عام علیھ الموافقة تمت والذي (LOFCA) الذاتي بالحكم المتمتعة
الضریبیة الصالحیات بعض تحویل تم فقد األساسي، التمویل قانون وبموجب
الضرائب في مشاركة یوجد كما الذاتي، بالحكم المتمتعة المحلیة المجتمعات إلى
جمیع لدى أصبح ١٩٩٧ عام ومنذ المساواة. لتحقیق ومنح اإلیرادات في ومشاركة
أساس للدخل الشخصي- على ضریبة الذاتي بالحكم المتمتعة المجتمعات المحلیة 
كما الشخصي، الدخل لضریبة المركزیة الحكومة وضعتھا التي الضریبیة القاعدة
وتفرض الوالیات، استھالك على بناء المضافة القیمة ذات الضرائب في تشارك
الذاتي بالحكم المتمتعة المحلیة المجتمعات تمتلك ذلك، إلى باإلضافة الضرائب.
ضریبة العقاریة،  الصفقات ضریبة الثروة، ضریبة (مثال، محولة” “ضرائب 
تغییر معدالت الضرائب صالحیة مع المقامرة) ضریبة الدمغة، ضریبة التركات،
وضع صالحیة تمتلك الضریبیة. كما القواعد بعض الضریبیة وحتى واالعتمادات
المجاالت في جدیدة ضرائب وخلق المحولة الضرائب على إضافیة ضرائب

المركزیة. الحكومة تستخدمھا لم التي الضریبیة

“السباق  مؤخرًا الذاتي بالحكم المتمتعة المحلیة المجتمعات بعض بدأت  وقد
ضریبة التركات. أسعار مع بعضھا البعض لتخفیض التنافس طریق القاع” عن إلى
الضریبیة، القاعدة وفقدان للضریبة الوالیة إلغاء الخطیر السباق ھذا عن ینتج وقد
ذات مركزیة تركات لضریبة ویمكن السبعینیات. في وأسترالیا كندا في حدث كما
في التركات خصم ضریبة طریقھا عن یمكن والتي في معدالت الضریبة، حد أدنى
إال الحالي. الضریبي التنافس لحل كشبكة أمان تعمل أن ضریبي، كائتمان الوالیات

الفكرة. تلك تأكید على والیة أیة حكومة لم تتجرأ أنھ

عشر  الخمسة الذاتي بالحكم المتمتعة المحلیة للمجتمعات المالي النظام  إن
منحة من اآللیة ھذه وتتكون للمساواة.  واضحة على آلیة یحتوي العام النظام ذات
من صیغة المساواة تطورت وقد الضریبیة. واالحتیاجات القدرات توازن مساواة
االختصاصات بین األفقي لإلنصاف الواضح المعیار ولكن إصالحات، عدة خالل
یصمم لم المركزي فإن البرلمان على ذلك، وعالوة تعریفھ.  یتم لم المختلفة القانونیة
الحالي یحتوي النظام وبینما محدد. بشكل القدرات” “الحاجة” و”مساواة أھداف
المتمتعة المحلیة المجتمعات بین المساواة من عالیة درجة على الوالیات لتمویل
متحیزة المساواة صیغة أن إال  العام، النظام تحت عشر الخمسة  الذاتي بالحكم 

فقرًا. األكثر الحكومات بوضوح لصالح

في  الضرائب- مشاركة إیرادات ذلك في بما للفرد- الضرائب إیراد  یتفاوت
الضریبیة والقدرات القواعد الضریبیة ألن الوالیات وحدات بین فدرالیة، دولة أیة



٤١ أســبـانیــا

تلك من التقلیل في بالتحدید المساواة منح دور ویتمثل كبیرًا. اختالفًا تختلف
جدیدة فوارق أیة خلق وعدم علیھا، القضاء بالضرورة ولیس المالیة، االختالفات
المشــروطة، غیر المساواة منـح تحــدد التي  المعادلة إن المقابلة. الدرجة في
بحیث مصممة  ،Fondo de Suficiencia الكفایة" "قـاع باسم والمعــروفة 
بالحكم المتمتعة المحلیة المجتمعات في غالبًا أعلى للفرد النھائي اإلیراد یكون
المساواة تقلل منح ال آخر، بمعنى األغنى. المجتمعات في فقرًا منھ الذاتي األكثر
بالحكم المتمتعة المحلیة المجتمعات في للفرد الضرائب إیرادات في االختالفات
بناء الذاتي بالحكم  المتمتعة المحلیة المجتمعات درجة تغیر بل فحسب،  الذاتي
النظام خارج أخرى منح األساسي. ویوجد في النموذج للفرد إجمالي اإلیراد على
المركزیة واالتحاد الحكومة من المقدمة التنمیة ألغراض االستثمار منح األساسي:

فقرًا. األكثر العشر الوالیات تفید والتي األوروبي،

موجة  توجد كما التسعینیات، بعض القوانین في على ھناك تعدیالت وقد كان
أقامت، وقد نسبیًا. والیة غنیة وھي كتالونیا، تقودھا حالیًا من اإلصالحات جدیدة
الحكومة بین ثنائیة عالقة المالیة، الصالحیات في لعدم التماثل مقترحھا بالنسبة في
"تأثیر كتالونیا في مكاسب ألیة وسیكون للمساواة. جدید ومعیار  المركزیة
ومن بتبنیھا. الذاتي بالحكم المتمتعة األخرى المحلیة المجتمعات وستقوم الدومینو"
إضافیة مالیة صالحیات على المركزیة الحكومة مع االتفاق یتم المحتمل أن غیر
ویجب قریبًا. المساواة جدید لمنح معیار تبني یتم المتوقع أن من ولكن متماثلة، غیر
حوافز بتقدیم یتعلق فیما متوافقًا مع مستوى من الكفاءة للمساواة ھدف أي یكون أن
وحینما اقتصادھا.  زیادة طریق للوالیة عن الضریبیة القاعدة  لزیادة للحكومات

أحادیة. وأقل فدرالیة أكثر مالي نظام عنھ سینتج المالي اإلصالح ھذا یحدث


