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كانــت   ،2٠٠8 لعــام  املاليــة  األزمــة  وقــوع 

عمومــا  إليهــا  يُنظَــر  الضريبيــة  املــالذات 

غريبــة  جانبيــة  عروضــا  باعتبارهــا 

أو  الكاريبــي  جــزر  أو  العاملــي  لالقتصــاد 

املشــاهير  يرتادهــا  التــي  األلــب  جبــال  يف  املاليــة  القــالع 

ذلــك  ومنــذ  األثريــاء.  واألرســتقراطيون  العصابــات  وأفــراد 

احليــن، اســتيقظ العــامل علــى حقيقتيــن تبعثــان علــى القلــق: أوال، 

أن هــذه الظاهــرة أكبــر بكثيــر وأكثــر أهميــة لالقتصــاد العاملــي 

ممــا كان يتصــور أي شــخص تقريبــا؛ وثانيــا، أن أكبــر املــالذات 

نظنــه. كنــا  الــذي  املــكان  يف  ليســت 

واملــالذات الضريبيــة جمتمعــة تكلــف احلكومــات مــا بيــن 

هيئــة  علــى  ســنويا  دوالر  مليــار  و6٠٠  دوالر  مليــار   ٥٠٠

لتقديــرات  وفقــا  الشــركات،  ضرائــب  مــن  ضائعــة  إيــرادات 

 Crivelli, de Mooij, and Keen 2015; Cobham and Janský(

2018(، مــن خــالل وســائل قانونيــة ووســائل ليســت قانونيــة 
الدخــل  ذات  االقتصــادات  نصيــب  ويمثــل  كبيــرة.  بدرجــة 

اإليــرادات الضائعــة حــوايل 2٠٠ مليــار  تلــك  املنخفــض مــن 

مــن  أكبــر  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  نســبة  دوالر—وهــي 

االقتصــادات املتقدمــة وأكثــر مــن القيمــة البالغــة 1٥٠ مليــار 

دوالر أو نحــو ذلــك التــي تتلقاهــا كل عــام يف صــورة مســاعدة 

 »٥٠٠ »فورتشــن  شــركات  احتفظــت  وقــد  أجنبيــة.  إنمائيــة 

األمريكيــة وحدهــا بحــوايل 2.6 تريليــون دوالر يف اخلــارج يف 

عــام 2٠17 وإن كان جــزء صغيــر منهــا أُعيــد إىل الوطــن عقــب 

.2٠18 عــام  يف  األمريكيــة  الضريبيــة  اإلصالحــات 

األفــراد  قــام  فقــد  الوحيــد.  املســتفيد  ليســت  والشــركات 

وفقــا  ضريبيــة،  مــالذات  يف  دوالر  تريليــون   8.7 بإخفــاء 

لتقديــرات Gabriel Zucman (2017)، االقتصــادي يف جامعــة 

شــموال  األكثــر  التقديــرات  وتشــير  بيركلــي.  يف  كاليفورنيــا 

لالقتصــادي واحملامــي جيمــس هنــري )2٠16( إىل جممــوع 

كل  لتقديــرات  ووفقــا  دوالر.  تريليــون   ٣6 إىل  يصــل  مذهــل 

منهمــا، بافتــراض معــدالت عائــد خمتلفــة بشــكل كبيــر، تبلــغ 

مليــار   2٠٠ نحــو  العامليــة  الفــردي  الدخــل  ضريبــة  خســائر 

املتعلــق  اجملمــوع  إىل  إضافتهــا  يجــب  والتــي  ســنويا،  دوالر 

بالشــركات.

وتتفــاوت هــذه التقديــرات غيــر املؤكــدة بشــكل كبيــر بســبب 

وبســبب  املكتملــة؛  غيــر  الرســمية  والبيانــات  املاليــة  الســرية 

الضريبــي.  للمــالذ  عــام  بشــكل  مقبــول  تعريــف  وجــود  عــدم 

ويتلخــص تعريفــي يف كلمتيــن: »الهــروب« و»يف مــكان آخــر«. 

ألجــل الهــروب مــن قواعــد ال حتبهــا، تأخــذ أموالــك إىل مــكان 

هــذا  ملثــل  تفضيلــي  ويرجــع  احلــدود.  عبــر  اخلــارج  يف  آخــر، 

يتجــاوز  تأثيــر  لهــا  املــالذات  هــذه  أن  إىل  الواســع  التعريــف 

الضريبــة: فهــي توفــر طريقــا للهــروب مــن القواعــد التنظيميــة 

املاليــة واإلفصــاح واملســؤولية اجلنائيــة، وغيرهــا. ونظــرا ألن 

متعــددة  الشــركات  مــن  وغيرهــا  الكبيــرة  املاليــة  املؤسســات 

للمــالذات  املســتخدمة  الرئيســية  الشــركات  هــي  اجلنســيات 

مصلحــة  لغيــر  الكفــة  يرجــح  بذلــك  النظــام  فــإن  الضريبيــة، 

االحتــكار. يعــزز  مــا  وهــو  واملتوســطة،  الصغيــرة  الشــركات 

وعلــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة قيــاس األضــرار السياســية 

كميــا، يجــب إضافتهــا إىل الئحــة االتهــام: ففــي املقــام األول، 

غيــر  لألنشــطة  لالختبــاء  أماكــن  الضريبيــة  املــالذات  توفــر 

األغلبيــة  حســاب  علــى  تســتخدمها،  التــي  للنُخــب  املشــروعة 

عــن نفســها بكونهــا  الضريبيــة  املــالذات  قــوة. وتدافــع  األقــل 

قنوات تتســم »باحلياد الضريبي« تســاعد التمويل واالســتثمار 

الدوليين على التدفق بسالسة. ولكن يف حين أن املنافع التي 

تعــود علــى اجلهــات الفاعلــة اخلاصــة املعنيــة واضحــة، فقــد ال 

يكــون األمــر ذاتــه صحيحــا بالنســبة للعــامل ككل؛ فمــن املقبــول 

اآلن بشــكل واســع أنــه باإلضافــة إىل اخلســائر الضريبيــة، فــإن 

األمــوال بحريــة عبــر احلــدود ينطــوي  الســماح بتدفــق رؤوس 

املــايل يف  ذلــك خطــر عــدم االســتقرار  بمــا يف  علــى خماطــر، 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة.

والشــركة  ثــراء  أكثــر  الفــرد  كان  كلمــا  عامــة،  وكقاعــدة 

متعــددة اجلنســيات أكبر—بعضهــا يضــم مئــات مــن الشــركات 

النظــام  يف  اندماجــا  أكثــر  اخلارج—كانــا  يف  التابعــة 

لهــا  القويــة  بقــوة. واحلكومــات  عنــه  دفاعــا  وأكثــر  اخلارجــي 

أيضــا مصلحــة؛ فمعظــم املــالذات الكبــرى يقــع يف االقتصــادات 

الضريبــي  املــالذ  مؤشــر  وبحســب  أقاليمهــا.  يف  أو  املتقدمــة 

للشــركات التابــع لشــبكة العدالــة الضريبيــة حتتــل جــزر فيرجــن 

البريطانيــة وبرمــودا وجــزر كايمــان املراكــز الثالثــة األوىل—

الســرية  البحــار. ومؤشــر  وراء  فيمــا  بريطانيــة  أقاليــم  وكلهــا 

املاليــة التابــع للمنظمــة يصنــف سويســرا والواليــات املتحــدة 

وجــزر كايمــان باعتبارهــا أكبــر ثالثــة بلــدان مــن حيــث الثــروة 

اخلاصــة.

القوائــم،  الغنيــة  البلــدان  تصــدر  ســبب  معرفــة  وألجــل 

تأمــل عــدد النيجيرييــن األغنيــاء الذيــن قــد يخبئــون األصــول 

الســرية يف جنيــف أو لندن—ثــم فكــر يف عــدد السويســريين أو 

البريطانييــن األغنيــاء الذيــن ســيخبئون األصــول يف الغــوس. 

فــرأس املــال اخلارجــي يميــل إىل النــزوح مــن البلــدان الفقيــرة 

الغنيــة. البلــدان  إىل 

املليارات التي جتتذبها املالذات الضريبية تُلحِق الضرر بالبلدان املُرسِلة واملستقبلة 

على حد سواء

نيكوالس شكسون
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النمــو. فعندمــا يقــوم بلــد مــا  والنظــام اخلارجــي آخــذ يف 

يســتقطب  للســرية  تســهيل  أو  جديــدة  ضريبيــة  ثغــرة  بوضــع 

أو  حــذوه  األخــرى  البلــدان  حتــذو  املتنقلــة،  األمــوال  بنجــاح 

جتــاوزه يف ســباق نحــو القــاع. وقــد ســاهم ذلــك يف انخفــاض 

كبيــر يف متوســط معــدالت ضريبــة الشــركات، التــي انخفضــت 

اليــوم.  عــام 1٩8٥ إىل %24  مــن 4٩% يف  النصــف،  بمقــدار 

وبالنســبة للشــركات متعــددة اجلنســيات يف الواليــات املتحــدة، 

الضريبيــة  املــالذات  إىل  املُحوَّلــة  الشــركات  أربــاح  ارتفعــت 

مــن نحــو ٥%-1٠% مــن إجمــايل األربــاح يف التســعينات إىل 

.)Cobham and Janský 2017( اليــوم   %٣٠-%2٥ حــوايل 

وقد وُضعت مبادئ نظام الضرائب على الشــركات الدولية 

يف ظــل عصبــة األمم قبــل قــرن تقريبــا. وهــي تعامــل الشــركات 

مرتبطــة  منفصلــة«  »كيانــات  أنهــا  علــى  اجلنســيات  متعــددة 

خيــال:  حمــض  وهــذا  ضعيفــا.  ارتباطــا  البعــض  ببعضهــا 

فالشــركات متعــددة اجلنســيات يف الواقــع تســتمد قــوة كبيــرة 

واقتصاديــات  الســوق  قــوة  وحصــد  الوحدويــة  طبيعتهــا  مــن 

جممــوع  مــن  أكثــر  يســاوي  الــكل  كان  فــإذا  الكبيــر.  احلجــم 

ضريبــة  تفــرض  البلــدان  فــأي  جغرافيــا(،  )املتنوعــة  أجزائــه 

علــى هــذه القيمــة اإلضافيــة؟ نــادرا مــا تكــون البلــدان منخفضــة 

الدخــل، ألن النظــام يميــل إىل إعطــاء األفضليــة للمــكان الــذي 

يوجــد فيــه مقــر الشــركات متعــددة اجلنســيات، والــذي عــادة مــا 

يكــون البلــدان الغنيــة.

اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــالوة 

يمكنهــا اســتغالل مــا يســمى بأســعار حتويــل املعامــالت بيــن 

ذات  البلــدان  مــن  األربــاح  لتحويــل  التابعــة  الشــركات  هــذه 

املنخفضــة.  الضرائــب  ذات  البلــدان  إىل  املرتفعــة  الضرائــب 

يف  اختــراع  بــراءة  مــا  شــركة  تمتلــك  قــد  املثــال،  ســبيل  علــى 

مــن  باهظــا  مســتوى  وتفــرض  الضرائــب  منخفــض  مــالذ 

إتــاوات العالمــات التجاريــة علــى الشــركات التابعــة يف البلــدان 

مرتفعــة الضريبــة، وبالتــايل زيــادة األربــاح إىل احلــد األقصــى 

فــإن  النظريــة،  الناحيــة  ومــن  الضرائــب.  منخفــض  البلــد  يف 

القصــد مــن أســعار التحويــل هــو أن تعكــس أســعار الســوق التــي 

مــن شــأنها أن تســود يف املعامــالت التــي جتُــرَى علــى أســاس 

جتــاري بيــن طرفيــن غيــر مرتبطيــن. ولكــن هــذه األســعار يف 

كثيــر مــن األحيــان ال يمكــن حتديدهــا بســهولة: حــاول تقييــم 

أداة فريــدة حملــرك نفــاث ال يتــم بيعــه يف الســوق املفتوحــة أو 

بــراءة اختــراع ألحــد العقاقيــر. يف املمارســة العمليــة، غالبــا مــا 

تكــون القيمــة هــي مــا يقولــه حماســبو الشــركة.

ويتمثــل البديــل الرئيســي »للكيــان املنفصــل التــي يتعامــل 

علــى أســاس جتــاري« يف مــا يســمى أحيانــا »فــرض الضريبــة 

علــى الدخــل الكلــي كوحــدة واحــدة مــع التقســيم حســب صيــغ 

حمددة« )unitary tax with formulary apportionment(. وهذا 

النظــام يَعتَبِــر الشــركة متعــددة اجلنســيات كيانــا واحــدا ويــوزع 

األربــاح جغرافيــا وفقــا ملعادلــة تعكــس النشــاط االقتصــادي 

املبيعــات  مــن  مزيجــا  تكــون  أن  يمكــن  والتــي  احلقيقــي، 

فــإن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  امللموســة.  والتوظيــف واألصــول 

هــذه الطريقــة تقطــع الطريــق علــى املــالذات الضريبيــة: إذا كان 

الصيغــة  فــإن  برمــودا،  واحــد يف  بشــخص  مــا مكتــب  لشــركة 

تخصــص جــزءا صغيــرا مــن أرباحهــا العامليــة لذلــك املــكان، 

وبالتــايل ال يهــم مــا إذا كانــت برمــودا تفــرض ضرائــب علــى 

هــذا  يعــاين  العمليــة،  املمارســة  ويف  صفــر.  بمعــدل  نصيبهــا 

يتســم  الصيغــة  واختيــار  فنيــة،  مــن صعوبــات  أيضــا  النظــام 

وأكثــر  وعــدال  بســاطة  أكثــر  بالغ—لكنــه  سياســي  بطابــع 

منطقيــة مــن النظــام احلــايل.

األمريكيــة  الواليــات  مــن  العديــد  اســتخدم  الواقــع،  ويف 

واملقاطعــات الكنديــة والكانتونــات السويســرية لبعــض الوقــت 

إصــدارات حمــدودة مــن النظــام للضرائــب دون الوطنيــة، وإن مل 

يُســتَخدم بعــد دوليــا. وهنــاك خطــوة جاريــة بالفعــل ملطالبــة 

الشــركات متعــددة اجلنســيات بتفكيــك، وحتــى نشــر، املعلومــات 

األمــر  حــدة،  علــى  بلــد  كل  أســاس  علــى  واحملاســبية  املاليــة 

الــذي يمكــن أن يوفــر بيانــات مهمــة لصيغــة تخصيــص دوليــة. 

وهنــاك العديــد مــن اخلطــوات التدريجيــة األخــرى املمكنــة نحــو 

البديــل، وبالتــايل فــإن التغييــر يمكــن أن يكــون تدريجيــا وليــس 

ثوريــا.

مــن  القليــل  ذلــك، كان هنــاك  نحــو  أو  عقــد مضــى  وحتــى 

املكابــح السياســية للتوســع يف املــالذات الضريبيــة. غيــر أنــه 

لســد  لضغــوط  احلكومــات  تعرضــت   ،2٠٠8 عــام  أزمــة  بعــد 

العجــوزات الكبيــرة يف املوازنــة وتهدئــة الناخبيــن الغاضبيــن 

الضرائــب،  دافعــي  مــن  املمولــة  البنــوك  إنقــاذ  عمليــات  مــن 

ممــا أدى إىل زيــادة عــدم املســاواة وقــدرة الشــركات متعــددة 

وكشــفت  الضرائــب.  مــن  التهــرب  علــى  واألثريــاء  اجلنســيات 

املــالذات  اســتخدام  عــن  لكســمبرغ  وتســريبات  بنمــا  وثائــق 

وعــززت  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  ضــارة  ألغــراض  الضريبيــة 

الضغــط للقيــام بشــيء مــا. لــذا أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليــدان االقتصــادي، وهــي جمموعــة البلــدان الغنيــة التــي 

الرئيســية لوضــع املعاييــر للمســائل الضريبيــة  تشــكل اجلهــة 

كبيريــن. مشــروعين  الدوليــة، 

أحــد املشــروعين هــو معيــار اإلبــالغ املشــترك، وهــو نظــام 

ملســاعدة  احلــدود  عبــر  تلقائيــا  املاليــة  املعلومــات  لتبــادل 

الســلطات الضريبيــة علــى تتبــع احليــازات اخلارجيــة لدافعــي 

مــن  العديــد  لكــن هــذا املعيــار ينطــوي علــى  لديهــا.  الضرائــب 

الذيــن  لألشــخاص  يســمح  املثــال،  ســبيل  فعلــى  الثغــرات؛ 

يحملــون جــواز الســفر الصحيــح باملطالبــة باإلقامــة يف مــالذ 

ضريبــي بــدال مــن البلــد الــذي يعيشــون فيــه. وتمثــل الواليــات 

املتحــدة ثغــرة جغرافيــة أكبــر حتــى مــن ذلــك: فبموجــب قانــون 

االمتثــال الضريبــي للحســابات املاليــة األجنبيــة، تقــوم بجمــع 
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معلومــات مــن اخلــارج عــن دافعــي الضرائــب لديهــا، لكنهــا ال 

ثــم  ومــن  اآلخــر،  االجتــاه  يف  قليلــة  معلومــات  ســوى  تشــارك 

يمكــن لغيــر املقيميــن اقتنــاء أصــول يف البلــد يف ظــروف ســرية 

للغايــة، وهــو مــا يجعــل الواليــات املتحــدة مــالذا ضريبيا كبيرا. 

ومــع ذلــك، حقــق معيــار اإلبــالغ املشــترك بعــض النتائــج. 

فقــد قــدرت منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

يف يوليو 2٠1٩ أن ٩٠ بلدا تبادلت معلومات حول 47 مليون 

حســاب بقيمــة 4.٩ تريليــون يــورو؛ وأن الودائــع املصرفيــة يف 

املــالذات الضريبيــة قــد انخفضــت بنســبة 2٠% إىل 2٥%؛ وأن 

اإلفصاحــات الطوعيــة قبــل التنفيــذ قــد حققــت ٩٥ مليــار يــورو 

علــى هيئــة إيــرادات ضريبيــة إضافيــة ألعضــاء منظمــة التعاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجمموعــة العشــرين، والتــي 

تضــم اقتصــادات األســواق الصاعــدة الرئيســية.

تــآكل  مشــروع  هــي  األخــرى  الكبــرى  املبــادرة  وكانــت 

الشــركات  يســتهدف  الــذي  األربــاح  ونقــل  الضريبيــة  القواعــد 

متعــددة اجلنســيات. وكان هــذا املشــروع هــو اجلهــد الــذي بذلتــه 

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مــن أجــل 

االقتصــادي« دون  املضمــون  مــع  الضرائــب  »إعــادة مواءمــة 

الداعــم  طويلــة  فتــرة  منــذ  القائــم  الــدويل  باإلجمــاع  اإلخــالل 

 ،)arm’s length principle( ملبــدأ املعاملــة علــى أســاس جتــاري

املتهربــة  اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  بفعــل  تَعَــزز  والــذي 

مــن الضرائــب وحلفائهــا. وعلــى الرغــم مــن أن مشــروع تــآكل 

القواعــد الضريبيــة ونقــل األربــاح تمكــن مــن حتســين الشــفافية 

للشــركات متعــددة اجلنســيات، فقــد نظــرت إليــه منظمــة التعــاون 

باعتبــاره  النهايــة  يف  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة 

الرقمــي. لالقتصــاد  بالنســبة  فاشــال، وخاصــة 

وقــد أدركــت الواليــات املتحــدة متأخــرة أيضــا أنــه بالنســبة 

حقــوق  حتويــل  املنطقــي  مــن  االســتهالك،  كثيــف  القتصــاد 

فــرض الضرائــب إىل املــكان الــذي حتــدث فيــه املبيعــات. وقــد 

قامــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة، بمــا يف ذلــك كولومبيــا 

وغانــا والهنــد، والتــي اكتســبت املزيــد مــن النفــوذ ابتــداء مــن 

جديــدة.  مناهــج  اعتمــاد  اجتــاه  يف  بالضغــط   ،2٠16 عــام 

االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  وتــدرس 

حاليــا صيغــا قائمــة علــى املبيعــات فقــط، لكــن بعــض البلــدان 

ذات الدخــل األقــل تفضــل صيغــة تشــمل املوظفيــن واألصــول 

امللموســة، والتــي مــن شــأنها منحهــم حقوقــا ضريبيــة أكبــر. 

وتمثــل هــذه التحــوالت بعيــدا عــن عقيــدة املعاملــة علــى أســاس 

جتــاري خطــوة نحــو مطالــب نشــطاء الضرائــب بتطبيــق أســلوب 

.)formula apportionment( حمــددة  صيــغ  حســب  التقســيم 

مــرة،  فــألول  االنهيــار.  يف  الســد  بــدأ   2٠1٩ ينايــر  ويف 

االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  أقــرت 

علنــا باحلاجــة إىل »حلــول تتجــاوز مبــدأ املعاملــة علــى أســاس 

جتــاري«. ويف مــارس، وصفــت كريســتين الغــارد، مديــر عــام 

صنــدوق النقــد الــدويل آنــذاك، الطريقــة بأنها »قديمة« و»مضرة 

الدخــل املنخفــض«. وحثــت علــى  للبلــدان ذات  بشــكل خــاص 

»إعــادة التفكيــر بصــورة جذريــة« مــع حتــركات نحــو مناهــج 

القائمــة علــى الصيغــة. ويف مايــو، نشــرت  الدخــل  تخصيــص 

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي »خارطــة 

طريــق« تقتــرح بموجبهــا إصالحــات تســتند إىل ركيزتيــن: أوال، 

حتديــد أيــن ينبغــي دفــع الضريبــة وعلــى أي أســاس، وأي جــزء 

مــن األربــاح ينبغــي أن يخضــع للضريبــة علــى ذلــك األســاس؛ 

احلــد  دفــع  علــى  اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  حمــل  ثانيــا، 

األدنــى مــن الضرائــب. وقــال البروفيســور روفيــن آڤي-يونــاه، 

مــن كليــة احلقــوق بجامعــة ميشــيغان، إن اخلطــة كانــت »جذريــة 

علــى نحــو اســتثنائي« وكان »يتعــذر تقريبــا تصورهــا« حتــى 

قبــل خمــس ســنوات.

ونحــن اآلن يف بدايــة فتــرة التغييــر األكثــر أهميــة يف نظــام 

الضرائــب علــى الشــركات الدوليــة خــالل قــرن. وســوف يتوقــف 

منهــا  الغنيــة  البلــدان،  بيــن  القــوى:  صراعــات  علــى  التقــدم 

العادييــن  الضرائــب  دافعــي  بيــن  البلــدان،  وداخــل  والفقيــرة، 

وهــؤالء املســتفيدين مــن النظــام الراهــن. لكــن التغييــر اجلــذري 

ممكــن. فشــبكة العدالــة الضريبيــة، التــي عملــت معهــا، تــرى أن 

علــى  البدايــة  يف  رُفضــت  التــي  األربعــة،  األساســية  مطالبهــا 

أنهــا أهــداف طوباويــة، بــدأت تكتســب زخمــا عامليــا: التبــادل 

التلقائــي للمعلومــات املاليــة عبــر احلــدود، والســجالت العامــة 

علــى  التقاريــر  وإعــداد  املاليــة،  لألصــول  االنتفــاع  مللكيــة 

أســاس كل بلــد علــى حــدة، واآلن فــرض الضريبــة علــى الدخــل 

الكلــي كوحــدة واحــدة مــع أســلوب التقســيم حســب صيــغ حمــددة. 

ولفهــم  بدايــة.  جمــرد  إال  هــي  مــا  الشــركات  ضريبــة  لكــن 

القضايــا األوســع نطاقــا، يجــب أن نأخــذ يف االعتبــار القــوى 

التــي جتعــل النظــام اخلارجــي يســتجيب. ومثــال سويســرا معبــر 

يف هــذا الصــدد. ففــي العقــود املاضيــة، اصطــدم السياســيون 

مــع سويســرا  أخــرى  وأماكــن  املتحــدة  والواليــات  أملانيــا  يف 

عــام  ولكــن يف  يُذكَــر.  املصرفيــة، دون جنــاح  الســرية  بشــأن 

ســاعدوا  السويســريين  املصرفييــن  أن  اكتشــاف  بعــد   ،2٠٠8

وزارة  اتخــذت  الضرائــب،  مــن  التهــرب  يف  أمريكييــن  عمــالء 

اســتهدفت  إنمــا  البلــد،  تســتهدف  فلــم  خمتلفــا:  مســارا  العــدل 

الالعبــون  أصبــح  ذلــك،  علــى  وردا  والبنــوك.  املصرفييــن 

اخلاصــون احملاصــرون جماعــات ضغــط رئيســية لإلصــالح، 

الســرية  بشــأن  كبيــرة  تنــازالت  قدمــت سويســرا  مــا  وســرعان 

املصرفيــة ألول مــرة. والــدرس املســتفاد هــو اآلتــي: يجــب أن 

تتضمــن أي اســتجابة دوليــة فعالــة عقوبــات قويــة ضــد اجلهات 

واحملامــون— احملاســبون  ذلــك  يف  بمــا  اخلاصــة،  املُمكِّنــة 

خاصــة عندمــا يقومــون بتســهيل نشــاط إجرامــي مثــل التهــرب 

الضريبــي.
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Shaxson, 7/23/19

املصدر: Sahay and others (2015). تم حتديث البيانات يف يوليو ٢٠١٩.

تمويل مُفرَط؟

معظــم االقتصــادات املتقدمــة، بمــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة، جتــاوزت النقطــة 

التي يكون فيها نمو القطاع املايل مفيدا. 

(التأثير على معدل نمو إجمايل الناجت احمللي، نقاط مئوية)
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وعلــى مســتوى أعمــق، علينــا النظــر فيمــا يلــي. إن حمــرك 

أفضــل  لتوفيــر  البلــدان  بيــن  املنافســة  هــو  اخلارجــي  النظــام 

املــايل.  والتنظيــم  واإلفصــاح  الضرائــب  لتجنــب  الســبل 

وتقليديــا، يتــم حتديــد مثــل هــذا الســباق نحــو القــاع علــى أنــه 

مشــكلة عمــل جماعــي تتطلــب حلــوال تعاونيــة متعــددة األطراف. 

لكــن املناهــج التعاونيــة لهــا عيــوب. فبعــض البلــدان تميــل إىل 

الغــش يف ســعيها إىل اجتــذاب رأس املــال املتنقــل،  ممارســة 

أمــرا بالــغ الصعوبــة.  العمــل اجلماعــي  لذلــك يمكــن أن يكــون 

عــالوة علــى ذلــك، مــن الصعــب حشــد الناخبيــن دعمــا للتعــاون 

املعقــد عبــر احلــدود، خاصــة عندمــا يكــون الهــدف هــو مســاعدة 

الدخــل. البلــدان منخفضــة  أو  األجانــب 

ذو  والســؤال  قــوة.  وأكثــر  جذريــا  خمتلــف  نهــج  وهنــاك 

املــالذات  جتتذبهــا  التــي  املاليــة  التدفقــات  هــل  هــو:  الصلــة 

الضريبيــة تســاعد البلــدان املســتقبلة؟ مــن املؤكــد أنهــا تســاعد 

املصرفيــة  املهــن  يف  هناك—عــادة  مصالــح  جمموعــات 

واحملاســبية والقانونيــة والعقارية—لكــن هــل تعــود بفائــدة 

ككل؟ البلــد  علــى 

صنــدوق  أجــراه  البحــوث  مــن  ومتنــاٍم  جديــد  فــرع  هنــاك 

النقــد الــدويل وبنــك التســويات الدوليــة وجهــات أخــرى يشــير 

إىل أن اإلجابــة هــي ال. فهــذه الكتابــات التــي تتنــاول »التمويــل 

املفــرط« تــرى أن نمــو القطــاع املــايل مفيــد حتــى نقطــة مثلــى 

)راجــع  االقتصــادي  بالنمــو  الضــرر  إحلــاق  يف  يبــدأ  بعدهــا 

االقتصــادات  الســابقة(. ومعظــم  الصفحــة  البيــاين يف  الشــكل 

املتقدمــة، بمــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة 

تلــك  جتــاوزت  الرئيســية،  الضريبيــة  املــالذات  مــن  وغيرهمــا 

النقطــة منــذ فتــرة طويلــة. وبالنســبة لهــا، فــإن تقليــص القطــاع 

املــايل إلزالــة األنشــطة املاليــة الضــارة يتعيــن أن يعــزز الرخاء.

جــون  مــع  باالشــتراك  قمــتُ  فقــد  البحــث،  هــذا  وبجانــب 

كريستنســن، املستشــار االقتصــادي الســابق جلزيــرة جيرســي، 

التمويــل،  لعنــة  مفهــوم  بوضــع  البريطــاين،  الضريبــي  املــالذ 

والتــي تصيــب البلــدان التــي لديهــا قطــاع مــايل متضخــم، وهــو 

مفهــوم شــبيه بلعنــة املــوارد التــي تزعــج بعــض البلــدان التــي 

تعتمــد علــى ســلع أساســية مثــل النفــط. وثمــة أســباب متعــددة 

وراء »مفارقــة الفقــر يف خضــم الوفــرة« هــذه: هجــرة العقول من 

األشــخاص املهــرة مــن احلكومــة والصناعــة واجملتمــع املــدين 

عــدم  وارتفــاع  املرتفعــة؛  األجــور  ذي  املهيمــن  القطــاع  إىل 

ــن للنمــو بيــن القطاعــات املهيمنــة والقطاعــات  املســاواة املُوهِ

القطاعــات  جتعــل  التــي  احملليــة  األســعار  وزيــادة  األخــرى؛ 

الــواردات؛  مــع  املنافســة  علــى  قــدرة  أقــل  األخــرى  التجاريــة 

الســلع  أســعار  يف  املتكــررة  واالنهيــار  االزدهــار  وفتــرات 

األساســية واألصــول املاليــة؛ وزيــادة الســعي للكســب الريعــي 

اإلنتاجيــة  األنشــطة  حســاب  علــى  األعمــال  ريــادة  وفقــدان 

الســهلة. وينتقــد بعــض  األمــوال  لــدى تدفــق  للثــروة  واملولــدة 

الباحثيــن أيضــا »األمولــة« )financialization( أو التحــول مــن 

أنشــطة تكويــن الثــروة إىل أنشــطة أكثــر افتراســية تعتمــد علــى 

اســتخراج الثــروة، مثــل االحتــكار، واألعمــال املصرفيــة التــي 

املــالذات  واســتخدام  لإلفــالس«،  تُتــرَك  أن  مــن  »أضخــم  تُعَــد 

الضريبيــة.

الســرية  إىل  تســعى  التــي  املاليــة  التدفقــات  أن  ويبــدو 

النــوع  األرجــح  علــى  هــي  الشــركات  ضرائــب  مــن  التهــرب  أو 

الــذي يــؤدي إىل تفاقــم لعنــة التمويــل وعــدم املســاواة وزيــادة 

التعــرض لألزمــات، ويتســبب يف أضــرار سياســية غيــر قابلــة 

للقيــاس الكمــي لــدى اختــراق رأس املــال الــذي يكتنفــه الســرية 

للنظــم السياســية الغربيــة. ومــع تدفــق رأس املــال املــايل مــن 

الغنــي،  العــامل  يف  الضريبيــة  املــالذات  إىل  األفقــر  البلــدان 

العاملــة. اليــد  ســتتبعه هجــرة 

وكمــا هــو احلــال دائمــا، هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن البحــث 

أن  االقتصــادات  مــن  للعديــد  بالنســبة  يبــدو  ذلــك،  ومــع  هنــا. 

علــى  ينطــوي  اقتــراح  هــو  خارجــي  مــايل  مركــز  اســتضافة 

إىل  فقــط  اخلــارج  إىل  الضــرر  ينقــل  فهــو ال  للجميــع:  خســارة 

بلــدان أخــرى، بــل إىل الداخــل أيضــا، إىل البلــد املُضيــف. ويمكــن 

للبلــدان التــي تــدرك هــذا اخلطــر أن تتصــرف مــن جانــب واحــد 

باخلــروج  وذلــك  اخلارجيــة،  املاليــة  مراكزهــا  جمــاح  لكبــح 

املــالذات  نشــاط  وكبــح  القــاع  نحــو  الســباق  مــن  ببســاطة 

ذاتــه.  الوقــت  يف  مواطنيهــا  رفاهيــة  حتســين  مــع  الضريبيــة 

فهــذه صيغــة قويــة ورابحــة. 

وهــو   »Poisoned Wells« مؤلــف  هــو  نيكــوالس شكســون 

 »Treasure Islands«كتــاب عــن لعنــة املــوارد يف غــرب إفريقيــا؛ و

عــن املــالذات الضريبيــة؛ وأخيــرا »The Finance Curse«، عــن 

البلــدان ذات القطاعــات املاليــة املتضخمــة.
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يبدو بالنسبة للعديد من االقتصادات أن استضافة مركز مايل 

خارجي هو اقتراح ينطوي على خسارة للجميع



تؤدي الشركات الوهمية التي يتم إنشاؤها يف املالذات الضريبية إىل تقويض 

عملية حتصيل الضرائب يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

يانيك دامغارد، وتوماس إلكيير، ونيلز جوهانسن

صعود 

االستثمارات 
الوهمية
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لكســمبرغ،  تتلقــى  الرســمية،  لإلحصــاءات 

ألــف   6٠٠ ســكانه  عــدد  يبلــغ  الــذي  البلــد 

نســمة، اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة تعــادل 

مــا تتلقــاه الواليــات املتحــدة وتتجــاوز بكثيــر مــا تتلقاه الصين 

املباشــرة  األجنبيــة  واالســتثمارات  االســتثمارات.  هــذه  مــن 

التــي تبلــغ قيمتهــا 4 تريليونــات دوالر يف لكســمبرغ تعنــي أن 

نصيــب الفــرد مــن هــذه االســتثمارات 6.6 مليــون دوالر. ومــن 

املؤكــد أن وجــود اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة بهــذا احلجــم ال 

التقليديــة يف اقتصــاد لكســمبرغ  يعكــس حجــم االســتثمارات 

الصغيــر للغايــة. فهــل هنــاك خطــأ يف اإلحصــاءات الرســمية أم 

أن هنــاك شــيئا آخــر ينبغــي أن يؤخــذ يف االعتبــار؟

حمــركا  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  يكــون  مــا  وغالبــا 

إىل  يــؤدي  إذ  احلقيقــي،  الــدويل  االقتصــادي  للتكامــل  مهمــا 

حتفيــز النمــو وخلــق فــرص العمــل وزيــادة اإلنتاجيــة مــن خــالل 

انتقــال رؤوس األمــوال واملهــارات والتكنولوجيــا. لذلــك، يضــع 

العديــد مــن البلــدان سياســات جلــذب املزيــد مــن هــذا االســتثمار. 

لكــن ليــس كل اســتثمار أجنبــي مباشــر يجلــب رأس املــال الــالزم 

االســتثمار  يُعــرَّف  العملــي،  الواقــع  ففــي  اإلنتاجيــة.  لزيــادة 

األجنبــي املباشــر بأنــه االســتثمارات املاليــة العابــرة للحــدود 

متعــددة  اجملموعــة  نفــس  إىل  تنتمــي  التــي  الشــركات  بيــن 

مــن هــذه االســتثمارات وهمــي بطبيعتــه  اجلنســيات، والكثيــر 

— فهــي اســتثمارات تنتقــل عبــر شــركات وهميــة. وال تقــوم 
التــي يُطلــق عليهــا أيضــا الكيانــات  هــذه الشــركات الوهميــة، 

ذات الغــرض اخلــاص، بــأي أنشــطة جتاريــة حقيقيــة، بــل تقــوم 

أو  داخلــي،  تمويــل  بتقديــم  أو  القابضــة،  الشــركات  بأنشــطة 

بــإدارة أصــول غيــر ملموســة — غالبــا بهــدف تقليــل الفاتــورة 

وتــؤدي  اجلنســيات.  متعــددة  للشــركات  العامليــة  الضريبيــة 

هــذه الهندســة املاليــة والضريبيــة إىل عــدم وضــوح إحصــاءات 

االســتثمار األجنبــي املباشــر التقليــدي وصعوبــة فهــم التكامــل 

احلقيقــي. االقتصــادي 

»أيرلندي مزدوج مع شطيرة هولندية«

توجَّــه  الــذي  املــكان  ملعرفــة  أفضــل  لبيانــات  حاجــة  هنــاك 

إليــه مبالــغ قيمتهــا 4٠ تريليــون دوالر يف صــورة اســتثمارات 

يقــوم  الــذي  ومــن  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  مباشــرة  أجنبيــة 

التفصيليــة  البيانــات  بيــن  اجلمــع  طريــق  وعــن  وملــاذا.  بذلــك 

لالســتثمار األجنبــي املباشــر الصــادرة عــن منظمــة التعــاون 

والتنميــة يف اجملــال االقتصــادي والتغطيــة العامليــة للمســح 

املنســق لالســتثمار املباشــر الــذي أعــده صنــدوق النقــد الــدويل، 

 ،Damgaard Elkjaer, and Johannesen( تقــوم دراســة جديــدة

عالقــات  جميــع  حتــدد  عامليــة  شــبكة  بإنشــاء  قريبــا(  تصــدر 

االســتثمار الثنائيــة — مــع الفصــل بيــن االســتثمار األجنبــي 

الوهمــي واالســتثمار األجنبــي املباشــر احلقيقــي. املباشــر 

املــالذات  مــن  قليــال  عــددا  أن  لالهتمــام  املثيــر  ومــن 

الضريبيــة املعروفــة يتلقــى الغالبيــة العظمــى مــن االســتثمارات 

لكســمبرغ  وتتلقــى  العــامل.  يف  الوهميــة  املباشــرة  األجنبيــة 

وعنــد  االســتثمارات.  هــذه  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  وهولنــدا 

إضافــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة، وجــزر فيرجــن 

البريطانيــة، وبرمــودا، وســنغافورة، وجــزر كايمــان، وسويســرا، 

وأيرلنــدا، وموريشــيوس إىل القائمــة، جنــد أن هــذه االقتصــادات 

العشرة تتلقى أكثر من 8٥% من جميع االستثمارات الوهمية.

املــالذات  مــن  القليــل  العــدد  هــذا  يجــذب  وكيــف  ملــاذا 

املباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن  كبيــرا  قــدرا  الضريبيــة 

اســتراتيجية  هنــاك  تكــون  احلــاالت،  بعــض  يف  الوهميــة؟ 

ممكــن  قــدر  أكبــر  جلــذب  السياســات  مســتوى  علــى  مدروســة 

مزايــا مربحــة  تقديــم  مــن خــالل  األجنبيــة  االســتثمارات  مــن 

— مثــل جعــل معــدالت ضريبــة الشــركات الفعليــة منخفضــة 
الوهميــة  الشــركات  كانــت  إذا  وحتــى  صفريــة.  أو  للغايــة 

يف  املوظفيــن  مــن  قليــل  عــدد  فيهــا  يعمــل  أو  موظفيــن  بــال 

ال  فإنهــا  الشــركات،  ضرائــب  تدفــع  وال  املضيــف  االقتصــاد 

تــزال تســهم يف االقتصــاد احمللــي مــن خــالل شــراء املشــورة 

اخلدمــات  مــن  وغيرهــا  احملاســبية  واخلدمــات  الضريبيــة، 

املاليــة، وكذلــك مــن خــالل دفــع رســوم التســجيل والتأســيس. 

الكاريبــي، تشــكل  الضريبيــة يف منطقــة  للمــالذات  وبالنســبة 

هــذه اخلدمــات النســبة الرئيســية يف إجمــايل النــاجت احمللــي، 

الســياحة. جانــب  إىل 

ويف أيرلنــدا، تــم تخفيــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات 

إىل  العشــرين  القــرن  ثمانينــات  يف   %٥٠ مــن  كبيــر  حــد  إىل 

12.٥% يف الوقــت احلــايل. وإىل جانــب ذلــك، تســتفيد بعــض 

تشــوب  التــي  الثغــرات  مــن  اجلنســيات  متعــددة  الشــركات 

الهندســة  أســاليب  اســتخدام  طريــق  عــن  األيرلنــدي  القانــون 

مثــل  املبتكــرة  الرمزيــة  األســماء  ذات  احلديثــة  الضريبيــة 

»أيرلنــدي مــزدوج مــع شــطيرة هولنديــة«، وهــو أســلوب ينطــوي 

علــى حتويــل األربــاح بيــن شــركات تابعــة يف أيرلنــدا وهولنــدا 

لهــا مــالذات ضريبيــة يف منطقــة الكاريبــي باعتبارهــا املقصــد 

النهائــي املعتــاد. وينتــج عــن اســتخدام هــذه األســاليب فــرض 

ورغــم  تمامــا.  الضرائــب  جتنــب  أو  أقــل  ضريبيــة  معــدالت 

التخفيضــات الضريبيــة، ارتفعــت إيــرادات أيرلنــدا مــن ضرائــب 

الشــركات كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي نظــرا للنمــو الكبير 

يف الوعــاء الضريبــي، وهــو مــا يرجــع يف جانــب كبيــر منــه إىل 

وقــد  األجنبــي.  االســتثمار  مــن  الضخمــة  الوافــدة  التدفقــات 

إىل  تــؤدي  لكنهــا  مفيــدة أليرلنــدا،  االســتراتيجية  هــذه  تكــون 

تــآكل األوعيــة الضريبيــة يف اقتصــادات أخــرى. وقــد انخفــض 

املتوســط العاملــي ملعــدالت الضريبــة علــى الشــركات مــن %4٠ 
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يف عــام 1٩٩٠ إىل حــوايل 2٥% يف عــام 2٠17، ممــا يشــير 

إىل الدخــول يف ســباق نحــو القــاع وإىل أن هنــاك حاجــة إىل 

دويل. تنســيق 

الوهميــة  االســتثمارات  تبلــغ  العاملــي،  الصعيــد  وعلــى 

يعــادل  مــا  أو  دوالر،  تريليــون   1٥ قــدره  مذهــال  مســتوى 

للعمالقيــن  الســنوي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  جممــوع 

الدوليــة  املســاعي  ورغــم  وأملانيــا.  الصيــن   - االقتصادييــن 

وأبرزهــا   — الضريبــي  التحايــل  مــن  احلــد  إىل  تهــدف  التــي 

مبــادرة تــآكل الوعــاء الضريبــي ونقــل األربــاح التــي أطلقتهــا 

املتعلقــة  للمعلومــات  التلقائــي  والتبــادل  العشــرين  جمموعــة 

اإلبــالغ  معيــار  مبــادرة  إطــار  يف  املصرفيــة  باحلســابات 

املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  ارتفــاع  يســتمر   — املشــترك 

الوهمــي، متجــاوزا نمــو االســتثمار األجنبــي املباشــر احلقيقــي. 

نحــو  مــن  الوهمــي  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  ارتفــع  فقــد 

٣٠% إىل نحــو 4٠% مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر العاملــي 

خــالل أقــل مــن عقــد مــن الزمــان )انظــر الرســم البيــاين(. ويقتصــر 

هــذا النمــو علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر. فوفقــا ملــا ورد 

يف دراســة Lane and Milesi-Ferretti (2018)، ارتفعــت مراكــز 

االســتثمار األجنبــي املباشــر بوتيــرة أســرع مقارنــة بإجمــايل 

يف  العامليــة،  املاليــة  األزمــة  منــذ  العاملــي  احمللــي  النــاجت 

احلافظــة  اســتثمارات  ملراكــز  بالنســبة  ذلــك  يحــدث  مل  حيــن 

احلــدود.  عبــر  األخــرى  واالســتثمارات 

يتلقــاه  الوهمــي  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  أن  ورغــم 

يف األســاس عــدد قليــل مــن املــالذات الضريبيــة، فــإن جميــع 

الصاعــدة،  واألســواق  املتقدمــة،   — تقريبــا  االقتصــادات 

ومنخفضــة الدخــل، والناميــة — تكــون عُرضــة لهــذه الظاهــرة. 

فمعظم االقتصادات تستثمر بكثافة يف الشركات الوهمية يف 

اخلــارج وتتلقــى اســتثمارات كبيــرة مــن هــذه الكيانــات، حيــث 

جمموعــات  كل  عبــر  االســتثمارات  هــذه  متوســطات  تتجــاوز 

الدخــل 2٥% مــن جممــوع االســتثمار األجنبــي املباشــر.

الوهميــة  الشــركات  يف  االســتثمارات  تشــير  أن  ويمكــن 

اخلاضعــة  اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  أن  إىل  األجنبيــة 

الضريبــي.  التحايــل  بممارســات  تقــوم  احملليــة  للســيطرة 

وباملثــل، تشــير االســتثمارات التــي يتــم تلقيهــا مــن الشــركات 

اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  أن  إىل  األجنبيــة  الوهميــة 

اخلاضعــة للســيطرة اخلارجيــة تســعى إىل جتنــب دفــع الضرائــب 

تعــرُّض  أن  املســتغرب  غيــر  ومــن  املضيــف.  االقتصــاد  يف 

اقتصــاد مــا لالســتثمار األجنبــي املباشــر الوهمــي يــزداد مــع 

الشــركات. ضريبــة  معــدل  ارتفــاع 

بيانات أفضل من أجل سياسات أفضل
تــؤدي العوملــة إىل ظهــور حتديــات جديــدة أمــام اإلحصــاءات 

شــركة  ألي  يمكــن  احلــايل،  الوقــت  ففــي  الكليــة.  االقتصاديــة 

يف  املاليــة  الهندســة  مــن  االســتفادة  اجلنســيات  متعــددة 

حتويــل مبالــغ ماليــة كبيــرة يف جميــع أنحــاء العــامل، أو نقــل 

أصــول غيــر ملموســة عاليــة الربحيــة بســهولة، أو بيــع خدمــات 

رقميــة مــن املــالذات الضريبيــة دون أن يكــون للشــركة وجــود 

مــادي فيهــا. ويمكــن أن تؤثــر هــذه الظواهــر بشــكل كبيــر علــى 

تــؤدي  حيــث   — التقليديــة  الكليــة  االقتصاديــة  اإلحصــاءات 

علــى ســبيل املثــال إىل تضخيــم أرقــام إجمــايل النــاجت احمللــي 

واالســتثمار األجنبــي املباشــر يف املــالذات الضريبيــة. ومــن 

احلــاالت البــارزة يف هــذا الصــدد نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي 

بعــض  قيــام  بعــد   2٠1٥ عــام  يف   %26 بنســبة  أيرلنــدا  يف 

الشــركات متعــددة اجلنســيات بنقــل حقــوق امللكيــة الفكريــة إىل 

أيرلنــدا، ووضعيــة لكســمبرغ كواحــدة مــن أكبــر البلــدان املتلقيــة 

علــى  وللحصــول  العــامل.  يف  املباشــر  األجنبــي  لالســتثمار 

بيانــات أفضــل عــن عــامل معــومل، يتعيــن تعديــل اإلحصــاءات 

أيضــا. االقتصاديــة 

املباشــر  العامليــة اجلديــدة لالســتثمار األجنبــي  والشــبكة 

ذات فائــدة يف حتديــد االقتصــادات التــي تتلقــى االســتثمارات 

أنهــا  كمــا  االقتصــادات،  لهــذه  املقابلــة  واألطــراف  الوهميــة 

تتيــح فهمــا أوضــح ألنمــاط العوملــة. وتوفــر هــذه البيانــات رؤية 

أعمــق للمحلليــن كمــا يمكــن أن يسترشــد بهــا صنــاع السياســات 

يف ســعيهم نحــو التصــدي للمنافســة الضريبيــة الدوليــة.

اقتصــادات  بيــن  قبــوال  الضرائــب  أعمــال  جــدول  ولقــي 

جمموعــة العشــرين يف الســنوات األخيــرة. وتعــد مبــادرة تــآكل 

اإلبــالغ  معيــار  ومبــادرة  األربــاح  ونقــل  الضريبــي  الوعــاء 

املشــترك مثاليــن علــى اجلهــود التــي يبذلهــا اجملتمــع الــدويل 

الضرائــب  تصميــم  تشــوب  التــي  الضعــف  مواطــن  ملعاجلــة 

الضريبيــة  املنافســة  أن قضايــا  غيــر  الزمــان،  مــن  قــرن  منــذ 

معاجلــة  دون  تــزال  ال  الضرائــب  فــرض  يف  البلــدان  وحقــوق 

اآلن  يتغيــر  األمــر  هــذا  أن  يبــدو  مــا  علــى  لكــن  إىل حــد كبيــر. 

مــع ظهــور اتفــاق واســع النطــاق حــول احلاجــة إىل إصالحــات 

كبيــرة. ويف واقــع األمــر، طــرح صنــدوق النقــد الــدويل هــذا العــام 

بدائــل خمتلفــة لهيــكل ضريبــي دويل منقــح، يشــمل احلــد األدنــى 

للضرائــب وقصــر احلــق يف فــرض الضرائــب علــى اقتصــادات 

صنــاع  يختــاره  الــذي  الســبيل  عــن  النظــر  وبغــض  املقصــد. 

التعــاون  أن  وهــي  واضحــة،  تظــل  حقيقــة  هنــاك  السياســات، 

الــدويل هــو العنصــر األساســي للتعامــل مــع الضرائــب يف البيئــة 

اليــوم.  املعوملــة  االقتصاديــة 

يعمــل يانيــك دامغــارد حاليــا مستشــارا للمديــر التنفيــذي 

يف مكتــب املديــر التنفيــذي ملنطقــة الشــمال األوروبــي وبحــر 

هــذا  معظــم  إجــراء  تــم  وقــد  الــدويل.  النقــد  بصنــدوق  البلطيــق 

البحــث أثنــاء عملــه الســابق كاقتصــادي أول يف البنــك الوطنــي 

الدانمركــي. وتومــاس إلكييــر هــو اقتصــادي أول يف إدارة 

اإلحصــاءات بصنــدوق النقــد الــدويل، ونيلــز جوهانســن 

وعــدم  االقتصــادي  الســلوك  مركــز  يف  االقتصــاد  أســتاذ  هــو 

املســاواة يف جامعــة كوبنهاجــن. 

تعبـر اآلراء الـواردة يف هـذا املقال عـن وجهـات نظـر املؤلفين، وال تمثـل 

بالضـرورة آراء املؤسسات التـي ينتمـون إليهـا.

املراجع:  

Damgaard, Jannick, Thomas Elkjaer, and Niels Johannesen. Forthcoming. “What Is Real 
and What Is Not in the Global FDI Network?” IMF Working Paper, International Monetary 
Fund, Washington, DC.

Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti. 2018. “The External Wealth of Nations 
Revisited: International Financial Integration in the Aftermath of the Global Financial 
Crisis.” IMF Economic Review 66 (1): 189–222.

عدد قليل من املالذات الضريبية املعروفة يتلقى الغالبية 

العظمى من االستثمارات األجنبية املباشرة الوهمية يف العامل

اجلوانب املستترة


