خلق احليز
املايل

تعزيز الطاقة الضريبية احمللية ضروري لتقوية احلماية االجتماعية
وتنمية رأس املال البشري
ديفيد كودي
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الرسم التوضيحيISTOCK / BEASTFROMEAST; ALFEXE :

ُت َع ُّد

كيفية تعبئة اإليرادات العامة الضرورية
يف ظل اتساع القطاع غير الرسمي أحد
أهم التحديات التي تواجه االقتصادات
النامية الراغبة يف تقوية نظم احلماية
االجتماعية لديها وزيادة فرص احلصول على اخلدمات
التعليمية والصحية.
ويتسم القطاع غير الرسمي يف العادة بارتفاع مستويات
األعمال احلرة ،وانخفاض مستويات املهارة ،وتعدد مصادر
الدخل وتقلبها يف كثير من األحيان .وهذا ما يحد من القدرة
على تعبئة اإليرادات عن طريق فرض الضرائب على الدخل —
وخاصة من الفئات منخفضة الدخل — األمر الذي يتطلب

القدرة على التحقق من مقدار جمموع الدخل الفردي .ويف إطار
التأمينات االجتماعية ،فإن ذلك يعني أيضا االعتماد على
التمويل من مصادر إيرادات احلكومة العامة أكثر من النماذج
املمولة باملساهمات التي تؤكد االقتصادات املتقدمة على
استخدامها (راجع املقالين «مد وجزر» و«إعادة تخيل احلماية
االجتماعية» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية).
كذلك َتخ ُلص آخر الدراسات البحثية إىل انتقال البلدان
إىل مسار النمو األعلى بمجرد أن تصل إيراداتها الضريبية
إىل حوايل  %15من إجمايل الناجت احمللي (دراسة
“ ،)”Gaspar, Jaramillo, and Wingender 2016مما يرجع
جزئيا الرتفاع معدل اإلنفاق االجتماعي .غير أن نصف

عصر انعدام األمن
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البلدان منخفضة الدخل تقريبا — و ُثلث اقتصادات األسواق
الصاعدة — ال تصل النسب الضريبية فيها إىل هذا املستوى
احلدي البالغ  .%15وبالتايل جند أن النسب الضريبية
املنخفضة بدورها تؤدي إىل انخفاض مستويات اإلنفاق
االجتماعي (راجع الرسم البياين .)1
ويشير هذا التباين الكبير يف النسب الضريبية يف
بلدان األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل إىل أن
كثيرا من هذه البلدان لديه حيز كبير لزيادة الضرائب .وقد
جنح بعضها يف زيادة النسب الضريبية خالل السنوات
األخيرة مما حقق زيادة يف اإليرادات الضريبية على نحو
قابل لالستمرار والوصول بها إىل نسبة تقارب  %15من
إجمايل الناجت احمللي أو جتاوزها .وحتتل جورجيا مكانة
رائدة ضمن هذه الفئة من البلدان ،حيث تمكنت من زيادة
إيراداتها الضريبية بنسبة قدرها  %12.9من إجمايل الناجت
احمللي خالل الفترة من  .2008-2004وزادت ملديف

تنتقل البلدان إىل مسار النمو
األعلى بمجرد أن تصل إيراداتها
الضريبية إىل حوايل  %15من
إجمايل الناجت احمللي.
إيراداتها بنسبة قدرها  % 11من إجمايل الناجت احمللي
خالل الفترة من  .2015-2011ومن البلدان األخرى التي
حققت مكاسب كبيرة على مدار فترات مماثلة دومينيكا
( ،)2006-2002 ،%7.5وغانا (،)2004-2000 ،%7.3
وموريتانيا ( ،)2014-2010 ،%6.1وموزامبيق (،%6.1
 ،)2011-2007وغينيا ( ،)2012-2008 ،%5.8وماالوي
( ،)2007-2003 ،%5.7وكمبوديا (.)2016-2012 ،%5
ويتضح من جتارب هذه البلدان ما يمكن حتقيقه من
إجنازات .ولكن كيف تتمكن احلكومات من زيادة طاقتها
الضريبية على نحو يتسم بالعدالة والكفاءة على السواء؟
بينما تمضي البلدان نحو حتديث نظمها الضريبية ،جندها
تتوسع عادة يف تطبيق ضرائب االستهالك واسعة النطاق
وضرائب اإلنتاج االنتقائية ،كما تعطي أولوية لتطبيق نظم
ضريبة الدخل التصاعدية (راجع الرسم البياين .)2
ضرائب االستهالك واسعة النطاق :كانت زيادة اإليرادات
من ضرائب االستهالك ،وال سيما ضريبة القيمة املضافة ،هي
احملرك الرئيسي الذي استعانت به معظم البلدان التي رفعت
نسبها الضريبية بصورة ملحوظة على مدار العقود األخيرة.
زيادة االعتماد على ضرائب اإلنتاج االنتقائية :الضرائب
«التصحيحية» على بعض السلع كالطاقة والكحول والتبغ
إىل جانب املشروبات احملالة بالسكر (املثيرة للجدل إىل

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴــﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ ﺗــﺆدي إﱃ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ .وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ
ﻓﺈن ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻹﻳﺮادات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﺴﺎر ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ.
) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٤٠
٤٠

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺼﺤﺔ
اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ

٣٥
٣٥
٣٠
٢٥
٢٥
٢٠
٢٠
١٥
١٠

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
)٣٤؛ (٣٥

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﻟﻬﺎدئ
)٢٣؛ (١٩

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أوروﺑﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
)١٤؛ (١٦
)٢٣؛ (٢١
)١٩؛ (١٨
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اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
)٣٠؛ (٢٩

٥٥
ﺻﻔﺮ
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﻏﻨــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪان اﻷﻓﻘــﺮ ،ﻣــﻊ زﻳــﺎدة اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ
ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ وﺿﺮاﺋﺐ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
)اﻹﻳﺮادات ٪ ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٣٠

اﻟﺘﺠﺎرة
ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك

٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠١٦-٢٠١٠ ١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠١٦-٢٠١٠

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ

١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠١٦-٢٠١٠ ١٩٩٩-١٩٩٠ ٢٠١٦-٢٠١٠

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ
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حد ما) — والتي يتم حتصيلها بجانب ضريبة القيمة املضافة
املعتادة — يمكن أن تكون مصدرا فعاال لإليرادات ،وتساعد
على احلد من اآلثار الصحية السلبية املصاحبة الستهالكها.
وتتيح الضرائب االنتقائية ،إىل جانب ضرائب االستهالك،
وسيلة ممكنة من الناحية اإلدارية لزيادة اإليرادات على
املدى القصير.
ضرائب الدخل الشخصي التصاعدية :ال يزال تطبيق مثل
هذا النظام يمثل مصدرا مهما لإليرادات يف االقتصادات
املتقدمة وعنصرا رئيسيا يف نظم إعادة توزيع الدخل ذات
الكفاءة العالية .غير أن ارتفاع مستويات اإلعفاء الضريبي
أو التهرب الضريبي يف اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية يحد من قدرتها على حتقيق هذه
اإليرادات على املدى القصير .ومع ذلك ،تفيد التجارب بأن
هذه البلدان ال تزال قادرة على تعبئة إيرادات إضافية كبيرة
عن طريق تطبيق نظم ضرائب الدخل الشخصي القوية.
التدابير الضريبية اإلضافية :يمكن االستعانة بتدابير
أخرى حلماية املصادر الضريبية وتوسيع نطاقها .ومن
هذه التدابير تنفيذ اإلصالحات الكفيلة بالتصدي للتهرب
من ضريبة دخل الشركات ،واحلد من املنافسة الضريبية

الدخل عند تعزيز القدرات اإلدارية .ويمكن أن تسهم نظم
التدقيق الضريبي على أساس اخملاطر يف تعزيز االمتثال
والعدالة الضريبية .ويف سياق ضريبة القيمة املضافة ،يمكن
حتري إمكانية حتقيق مثل هذه املكاسب يف اإليرادات من
خالل مفهوم «كفاءة التحصيل» — الذي ُيع َّرف بأنه نسبة
اإليرادات الفعلية إىل اإليرادات احملتملة لدى تطبيق ضريبة
القيمة املضافة بمعدل موحد على جميع أوجه االستهالك
وتستخدم نسبة كفاءة التحصيل لقياس
يف البلد املعنيُ .
مدى قرب احلكومة من حتصيل الضريبة على جميع أوجه
االستهالك يف االقتصاد .وزيادة هذه النسبة تزيد احتماالت
حتصيل اإليرادات بدرجة كبيرة .ويف الواقع العملي ،جند أن
ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة املضافة يف العقود األخيرة
كان مدفوعا أساسا بتحسين نسبة كفاءة االستهالك وليس
بزيادة معدالت الضريبة (دراسة ”.)”Keen 2013
رفع كفاءة اإلنفاق :هناك تباين كبير يف النتائج االجتماعية
بين البلدان اخملتلفة ذات مستويات اإلنفاق املماثلة ،مما
يشير إىل أن اجملال يتسع إىل حد كبير لرفع كفاءة اإلنفاق،
وهو أمر ضروري لضمان عدم إهدار اإليرادات اإلضافية .فمن
الضروري تفحص كل بنود اإلنفاق للتأكد من حتقيقها األهداف

هناك تباين كبير يف النتائج االجتماعية بين البلدان اخملتلفة ذات
مستويات اإلنفاق املماثلة ،مما يشير إىل أن اجملال يتسع إىل حد
كبير لرفع كفاءة اإلنفاق.
الدولية املدمرة لألطراف الداخلة فيها ،وإن كانت قد تتطلب
كذلك تعاونا دوليا وثيقا لضمان فعاليتها .فقد سجل متوسط
معدالت ضريبة دخل الشركات الفعلية تراجعا كبيرا على مدار
العقود األخيرة يف خمتلف أنحاء العامل ،كما أن هذه املعدالت
عادة ما تكون أقل من املعدالت القانونية بسبب اإلعفاءات
واخلصومات والتخطيط الضريبي .وتفيد التقديرات األخيرة
بأن التكاليف على املدى الطويل املترتبة على حتويل األرباح
إىل البلدان ذات املعدالت الضريبية املنخفضة تتراوح بين
 1و  %1.5تقريبا من إجمايل الناجت احمللي يف االقتصادات
النامية (دراسة ”.)”Crivelli, de Mooij, and Keen 2016
من املمكن حتقيق مكاسب كبيرة يف اإليرادات عن طريق
إلغاء احلوافز الضريبية ،كاملناطق احلرة واإلعفاءات والسماح
الضريبي املؤقت .واجملال يتسع أيضا يف معظم اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية لزيادة إيراداتها من
الضرائب العقارية ،التي تمثل مصدرا عادال وكفؤا لإليرادات،
وإن كانت إمكاناتها متواضعة نسبيا .وأخيرا ،تمثل إيرادات
املوارد الطبيعية يف بلدان كثيرة مصدرا عادال وكفؤا لإليرادات
لكنه ال يستغل بالقدر الكايف يف أغلب األحيان.
وال بد أن تترافق اإلصالحات على مستوى السياسات
واإلصالحات املؤسسية يدا بيد .فعلى سبيل املثال ،يمكن
خفض املستوى احلدي لضريبة القيمة املضافة وضريبة
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االقتصادية واالجتماعية املنوطة بها .وتشير تقديرات أوجه عدم
كفاءة اإلنفاق يف قطاع الرعاية الصحية إىل أن نسبة تصل إىل
 %40من اإلنفاق ربما يتم إهدارها يف كل البلدان على اختالف
فئات دخلها .فكثير من البلدان تنفق مبالغ طائلة على إعانات
دعم الطاقة التي تفتقر للكفاءة والعدالة بهدف حماية املستهلك
احمللي من تقلبات أسعار النفط الدولية .ومن أهم العقبات أمام
إصالح نظام الدعم هذا عدم وجود شبكة أمان قوية توفر احلماية
الكافية للفقراء من تزايد أسعار الطاقة.
وبينما تمثل ضرائب االستهالك واسعة النطاق وضرائب
اإلنتاج االنتقائية مصادر عالية الكفاءة لتحصيل اإليرادات،
فمن الضروري التأكد من توافر شبكات أمان قوية للبلدان
لكي توفر احلماية الكافية للفقراء وحمدودي الدخل من
زيادات األسعار املصاحبة .ويف غياب مثل هذه احلماية يمكن
التخفيف من حدة الضرر الواقع على الفقراء عن طريق رفع حد
التسجيل لضريبة القيمة املضافة ،الذي يحدد متى يصبح حجم
الشركة كبيرا بما يكفي ،على أساس مبيعاتها ،لتكون ملزمة
بفرض ضريبة القيمة املضافة .وهناك طريقة أخرى ممكنة
وهي تخفيض معدل ضريبة القيمة املضافة على السلع التي
يستهلكها الفقراء أكثر من غيرهم .كذلك يمكن أن تركز زيادات
الضرائب االنتقائية يف البداية على السلع التي تستهلكها
األسر األعلى دخال أكثر من سواها ،مثل البنزين واملشروبات

LETTER TO THE EDITOR

عصر انعدام األمن

 تبرز احلاجة إىل نظم لإلدارة،وبنفس القدر من األهمية
املالية العامة تتسم بالشفافية والفعالية بحيث تضمن كفاءة
إنفاق اإليرادات الضريبية وعدم إهدارها أو استخدامها بطرق
. وتفصح عن ذلك،احتيالية
ديفيد كودي رئيس قسم سياسة اإلنفاق العام يف إدارة
.شؤون املالية العامة بصندوق النقد الدويل
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 ومن شأن إجراء عملية. وربما التبغ أيضا،الكحولية الفاخرة
إصالح تدريجي تراعي التدرج والتسلسل يف تطبيق الزيادات
الضريبية على املنتجات اخملتلفة أن تسمح بتخصيص جانب
،من مكاسب اإليرادات لتقوية شبكات األمان على املدى القصير
ومن ثم تتيح احلماية الكافية للفقراء وحمدودي الدخل من أثر
. اإلصالحات األكثر شموال على املدى املتوسط
وينبغي صياغة استراتيجيات تعزيز الطاقة الضريبية
يف إطار عملية أوسع نطاقا تشمل جميع قطاعات احلكومة
، ومشاركة املواطنين،)(الوزارات التنفيذية ووزارة املالية
 ومن الضروري تضمين خطط اإلصالح.واحلوكمة الرشيدة
الضريبي يف خطط التنمية الوطنية التي حتدد احتياجات
 والتي غالبا ما ترتكز على االستراتيجيات،اإلنفاق ذات األولوية
.»الوطنية لتحقيق «أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
ومن الضروري كذلك توخي فعالية التشاور والتواصل
اجلماهيري بشأن اخلطط الشاملة لإلنفاق والضرائب بهدف
 وقد يؤدي ذلك.تقوية العقد االجتماعي مع اجملتمع املدين
إىل اعتماد استراتيجية متوسطة األجل لإليرادات قائمة على
 حسبما ورد توضيحه يف « منصة التعاون بشأن،توافق اآلراء
 (ال أحد يصوت.)”IMF and others 2016“ الضرائب» (دراسة
)!لصالح أي زيادة ضريبية بمعزل عن األوضاع احمليطة
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