الگوی برزیلی فقرزدایی برمبنای پرداخت یارانه نقدی
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سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
دفتر برنامهریسی و بررسیهای اقتصادی

پشداخت یاساًِ یکی اص هْوتشیي سیاستّای اقتصادی دٍلتّا تشای تااصوَصی دسمهاذ ٍ واشٍر دس عاهااِ اسات
ّ ذف اصلی پشداخت یاساًِ تِ هشدم ،ایجاد عذالت دس وَصی دسمهذ ٍ وشٍر تیي اقطاس هشدم ٍ حوایت هالی اص اقطااس
فقیش عاهاِ است لزا چٌاًچِ یاساًِ تِ ّوِ هشدم یک کطَس یکساى پشداخت ضَد ،هفَْم خَد سا تشای تاصوَصی وشٍر
ٍ دسمهذ اص دست هی دّذ تِ تیاى دیگش ّذف اص پشداخت یاساًِ ،کاّص ضکاف دسمهذی است کِ پشداخات یکسااى
پَل تِ ّوِ افشاد فقیش ٍ غٌی دس یک کطَس (کِ الثتِ وقشیثاً دس ّیچ کطَس دًیا یاساًِ یکساى تاِ ّواِ هاشدم کطاَس
پشداخت ًویضَد) ،مًْا سا هحقق ًویساصد
تا وَعِ تِ مهاس هَعَدّ ،ش سال حذٍد ّ64ضاس هیلیاسد وَهاى یاساًِ ًقذی دس ایشاى پشداخت هیضَد دس حاالی کاِ
تَدعِ پشداخت ضذُ تِ کل عشحّای عوشاًی کطَس دس سال  35;5حذٍد ّ53ضاس هیلیااسد وَهااى تاَدُ ٍ دس ساال
ً 35;6یض حذٍد 3/7تشاتش تَدعِ عوشاًی کطَس صشف پشداخت یاساًِّا ضذُ است عالٍُ تش ایي ،هغاتق ًظشیاِّاای
علن اقتصاد ،پشداخت یاساًِ دس پی اصالح وَصی دسمهذ ،کاّص ضشیة عیٌی سا ًیض تاِ ّواشاُ خَاّاذ داضات لایکي
تشسسی سًٍذ ضشیة عیٌی کطَس دس سالّای اخیش ،تْثَد قاتل وَعْی دس کاّص ضکاف عثقاوی سا ًطاى ًویدّذ
ّشچٌذ افضایص ضشیة عیٌی عی سالّای ( 35;4 -35;3اص  3/5973تِ  4)3/5;66سا هیوَاى یکی اص پیاهذّای
سکَد عویق ،اًتظاسار وَسهی ضذیذ ٍ افاضایص ًاشا اسص دس پای سیاساتّاای ًاهٌاساة اقتصاادی ٍ اسصی ًاضای اص
وحشینّای ظالواًِ علیِ کطَس داًست لیکي اعشای قاًَى ّذفوٌذساصی یاساًِّا (اعاشای غیشکاسضٌاسای تاِ صاَسر
پشداخت یکساى تِ ّوِ افشاد عاهاِ) ٍ ّوشاُ ًثَدى ایي سیاست هْن تا سیاستّای پَلی ٍ هالی صاحی ٍ هٌاساة،
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ًِ وٌْا هَعة تْثَد الگَی وَصی دسمهذ دس ایشاى ًطذ تلکِ اوش سیاستّای کٌتشل قیوت سا ًیض (تِ صَسر هساتقین
ٍ غیشهستقین) خٌثی ًوَدُ ٍ هَعة ًَساًار ضشیة عیٌی ٍ دس ًْایت افضایص مى عی سالّای اخیش گشدیذ لازا تاا
پشداخت یاساًِ ًقذی تِ ووام افشاد عاهاِ ،عوالً ّذف اصلی اص پشداخت یاساًِ دس کطَس وحقق ًیافت
الصم تِ رکش است کِ اص سال ًَ ،35;4اقص ،هاایة ٍ مسیةّای پشداخت یکساى یاساًِ تِ ووام افشاد عاهاِ ،هَسد
وَعِ تشًاهِسیضاى ٍ سیاستگزاساى کطَس قشاس گشفت لیکي عذم دستشسی تِ اعالعاار صاحی اقتصاادی خاًَاسّاا،
کاّص اعتواد ٍ اعویٌاى هشدم تِ تشًاهِّا ،وصویوار ًاّواٌّگ ٍ اقذاهار مضفتِ دس ایاي صهیٌاِ ،هٌجاش تاِ حازف
تشخی خاًَاسّا اص فْشست یاساًِتگیشاى گشدیذ کِ ضَاّذ ٍ هغالاار هیذاًی هَیذ حزف ًاتجای تشخی افشاد علیسغان
قشاس داضتي دس گشٍُّای پاییي دسمهذی (تِ عای حزف تش اساس دّکّای دسمهذی) ٍ تیًظوای دس اٍلَیاتتٌاذی
خاًَاسّا تشای دسیافت یاساًِ هیتاضذ
تٌاتشایي سیاست پشداخت یاساًِ تِ ووام افشاد عاهاِ ًِ ،وٌْا اّذاف عذالت اعتواعی-اقتصادی سا دس کطاَس هحقاق
ًساختِ تلکِ تا عذم وخصیص تْیٌِ هٌات هالی ٍ تَدعِ کطَس وضایف تخص سشهایِ ،وَلیاذ ٍ دس ًْایات صاٌات سا
ًیض تِ ّوشاُ داضتِ است (ّش سالِ تخطی اص داساییّای سشهایِای کطاَس هساتْلک ضاذُ ٍ اص ساَی دیگاش کااّص
تَدعِ عوشاًی دس ساستای وأهیي تَدعِ تشای پشداخت یاساًِ ًقذی ،تِ هاٌای کاّص داسایایّاای ساشهایِای کطاَس
است) تش ّویي اساس ًظام کًٌَی پشداخت یاساًِ دس ایشاى ًیاصهٌاذ اصاالح ٍ تْاشُگیاشی اص الگَّاای هَفاق ساایش
کطَسّا هیتاضذ دس حال حاضش سیاست "پرداخت یاراوة یکسان" دس ّیچیک اص کطَسّای عْاى کااستشد ًذاضاتِ ٍ
کطَسّای هختلف ،هتٌاسة تا ضشایظ ٍ سَاتق اقتصادی-اعتواعی خَد اص ضیَُّای گًَاگًَی تاشای تااصوَصی دسمهاذ
استفادُ هیکٌٌذ دس ایي هیاى ،پژٍّصّا ٍ هغالاار وغثیقی هَیذ مى است کِ تشًاهاِ ٍ سیاسات کطاَس تشصیال دس
ضیَٓ پشداخت یاساًِ ٍ دستیاتی تِ اّذاف فقشصدایی ،یکی اص الگَّای هَفق عی سالّای اخیش تَدُ است هَفقیتّاای
کسة ضذُ دس اعشای "بروامٍ برزیلیِ فقرزدایی" تش هثٌای "یاراوٍ وقدی مشريط" 3تا ّذف "شکسته تلٍ فقر با تمرکس

بر تًاومىدسازی کًدکان" ٍ "فقرزدایی درآمدی خاوًارَا" دس کطَس تشصیل ،ایي کطَس سا تاِ یاک کطاَس هشعا دس
الگَی فقشصدایی تش هثٌای پشداخت یاساًِ ًقذی وثذیل کشدُ است علیسغن اًذک تَدى ّضیٌِّای ایي تشًاهاِ ،اتاااد
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وأویش مى تسیاس گستشدُ تَدُ است ایي تشًاهِ ًِ وٌْا 47دسصذ اص کال عوایات تشصیال سا پَضاص هایدّاذ ،تلکاِ
پشداختّای اًذک مى ،وَاًستِ دسمهذ تیتضاعتوشیي خاًَادُّای تشصیلی سا دٍ تشاتش ًوایذ
ٍیژگیّای یاساًِ ًقذی هطشٍطِ تشصیلی کِ اعشای مى اص سال  4335مغاص ضذُ است ،تِ ضشح صیش هیتاضذ<
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تشًاهِ فقشصدایی تشصیل "بًلسا فامیلیا"ً 1ام داسد کِ تِ هاٌای "کمک َسیىٍ خاوًادٌ" هیتاضذ
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دس چاسچَب ایي تشًاهِ ،اتتذای ّش سال یک سقن دسمهذی تِ عٌَاى خظ فقش تِ عَس سسوی اعالم هایضاَد

سقن خظ فقش ،تِ گًَِای واییي هیضَد کِ وقشیثاً 47دسصذ اص کن دسمهذوشیي افشاد عوایت کطَس ،دسمهذی کوتش اص
خظ فقش داضتِ ٍ هطوَل دسیافت یاساًِ ًقذی ضًَذ
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عالٍُ تش ضٌاسایی خاًَاسّای هطوَل دسیافت یاساًِ وَسظ دٍلات ،خاًَاسّاایی کاِ خَدضااى اعاالم کٌٌاذ

دسمهذضاى اص سقن سسوی خظ فقش کوتش است ،هی وَاًٌذ یاساًِ ًقذی دسیافت ًوایٌذ (دس صَسر اوثاار خاالف ایاي
ادعا ،عشیوِّای سٌگیي تشای مًْا هٌظَس هیضَد)
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پشداخت یاساًِ ًقذی هطشٍط تش مى است کِ کَدکاى  3:-7سالِ خاًَاس تِ عَس هٌظن تِ هذسساِ تشًٍاذ ٍ

تِ عَس هٌظن دس تشًاهِّای سٌجص ٍ هاایٌِ پضضکی ضشکت کٌٌذ
7

اساهی خاًَاسّای دسیافت کٌٌذُ یاساًِ ًقذی تِ ّوشاُ سقن دسیافتی ٍ هذر صهاى دسیافات یاساًاِ ًقاذی ،دس

یک سایت سسوی کِ داسای اهکاى عستجَ ًیض هیتاضذ ،وثت هیگشدد
8
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ّش هاُ دسصذی اص خاًَاسّای دسیافتکٌٌذُ یاساًِ ًقذی ،تِ لحاػ هیضاى دسمهذ هاّاًًِ ،ظن حضَس کَدکااى

دس هذسسِ ٍ ًیض ضشکت دس هاایٌار پضضکی ،تِ دقت هَسد اسصیاتی قشاس هیگیشًاذ کاِ دس صاَسر اوثاار وخلاف
خاًَاس ،عشیوِّای سٌگیي تشای خاًَاس دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ
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کل یاساًِ ًقذی خاًَاسّای هطوَل دسیافت یاساًِ ،تِ حساب هادس خاًَاس ٍاسیض هیضَد هگش ایٌکاِ هاادس دس

قیذ حیار ًثاضذ (تِ ایي وشویة یکی اص کاسکشدّای غیشهستقین یاساًِ ًقذی هطشٍط ،اسوقای عایگاُ صًااى ٍ کااّص
وثایض علیِ مًاى دس خاًَاسّای هحشٍموش کطَس تشصیل هیتاضذ)
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ّوضهاى تا وَساِ تشًاهِ یاساًِ ًقذیِ هطشٍط کِ ّن اکٌَى حذٍد 47دسصاذ خاًَاسّاای فقیشواش تشصیلای سا

ضاهل هیضَد ،سایش تشًاهِّای فقشصدایی تشصیل هتَقف (یا ضذیذاً هحذٍد) ضذُاًذ لازا خاًَاسّاای دسیافاتکٌٌاذُ
یاساًِ ًقذی هطشٍطً ،ویوَاًٌذ وحت پَضص سایش تشًاهِّای فقشصدایی کطَس تشصیل تاضٌذ

الصم تِ رکش است کِ عی سِ سال اتتذایی اعشای ایي تشًاهِ ،فقش دس تشصیل دسحذٍد 37دسصذ کاّص یافت ٍ اداهِ
ایي سًٍذ هَعة ضذ وا دس سال  ،4336ضاخصّای فقش ،کوتش اص 5دسصذ عوایت کل کطَس تشصیل سا ضاهل ضَد کِ
تاًک عْاًی ایي سقن سا تِ هاٌای سیطِکي ضذى فقش هیداًذ لزا تا وَعِ تِ هَفقیتّای کسة ضذُ دس ایي تشًاهاِ ٍ
وحقق اّذاف فقشصدایی ٍ گستشش عذالت اقتصادی دس پی اعشای مى ،عی چٌذ سال اخیش ،هشاکاض پژٍّطایًْ ،ادّاای
سیاستگزاسی ٍ وطکّلّای هشدهی  85کطَس دًیا (اغلة کطَسّای دس حال وَساِ تا دسمهذ هلی هتَسظ سٍ تِ تااال)
تِ هغالاار هیذاًی دس صهیٌِ تشًاهِ "یاراوٍ وقدیِ مشريط در برزیل" پشداختِاًذ کِ تخطی اص ایي هغالاار هٌجش تاِ
عشاحی تشًاهِّای هطاتِ تا اتااد کَچکتش دس ایي کطَسّا ضذُ است

ز

ز

4

