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 ١٢تريليون دوالر تقريبا هي جمرد استثمارات لشركات
وهمية حول العامل
يانيك دامغارد ،توماس إلكيير ،نيلز جوهانسن

كشف

حيل شركات صورية خارجية

يُنظــر عــادة إىل االســتثمار األجنبــي املباشــر علــى أنــه
اســتثمارا اســتراتيجيا مســتقرا طويــل األجــل يعكــس
القــرارات األساســية املتعلقــة باملوقــع الــذي توجــد بــه
الشــركات املتعــددة اجلنســيات .ومــن املعتقــد غالبـ ًـا
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الرسم التوضيحيISTOCK.COM/ALUXUM :

بحــث جديــد أن الشــركات
متعــددة اجلنســيات اســتثمرت
 ١٢تريليــون دوالر حــول العــامل
يف شــركات صوريــة ،وأن مواطنــي بعــض البلــدان
غيــر املســتقرة ماليـ ًـا والــدول املنتجــة للنفــط يمتلكــون
حصــة كبيــرة منهــا ال تتناســب مــع ثروتهــم الشــخصية
التــي تبلــغ  ٧تريليــون دوالر خمبــأة يف املــاذات
الضريبيــة.
بالرغــم مــن أن تســريبات ســويس (Swiss
) Leaksووثائــق بنمــا ،وعمليــات اإلفصــاح األخيــرة
الصــادرة عــن هــذه الصناعــة اخلارجيــة ،قــد كشــفت
بعــض الطــرق املعقــدة التــي تســتخدمها الشــركات
متعــددة اجلنســيات واألفــراد األثريــاء يف املــاذات
الضريبيــة للهــروب مــن دفــع حصتهــم العادلــة ،فــإن
العــامل املــايل اخلارجــي مــا يــزال شــديد الغمــوض.
وبســبب الســرية التــي ترتكــز عليهــا اخلدمــات التــي
تقدمهــا املصــارف اخلارجيــة ،واحملامــون وشــركات
التوطيــن ،مــن الصعــب معرفــة األمــوال التــي يتــم
توجيههــا مــن خــال املــاذات الضريبيــة ،فيمــا يتعلــق
بمــن أيــن تأتــي وإىل أيــن تذهــب.
واليــوم تكتســب هــذه األســئلة أهميــة خاصــة يف
البلــدان التــي تكثــر فيهــا املبــادرات السياســية الراميــة
إىل احلــد مــن االســتخدام الضــار للمــاذات الضريبيــة.
فالسياســات التــي تعــرف باختصاراتهــا ،مثــل فاتــكا
(( )FATCAالقانــون األمريكــي لالمتثــال الضريبــي
املعنــي باحلســابات اخلارجيــة) ،وســي أر أس ()CRS
(معيــار اإلبــاغ املوحــد) ،وبــي إي بــي إس ()BEPS
(تــآكل القواعــد الضريبيــة ونقــل األربــاح) ،تقــدم
جمموعــة متنوعــة مــن متطلبــات اإلبــاغ اجلديــدة

تشــمل :قيــام الشــركات متعــددة اجلنســيات بإبــاغ بلد
تلــو اآلخــر بمعلومــات حــول نشــاطها االقتصادي .كما
يجــب علــى املصــارف إجــراء عمليــات حتقــق شــاملة
عــن خلفيــات العمــاء لتحديــد احلســابات اململوكــة
ألجانــب وإبــاغ الســلطات الضريبيــة باملعلومــات
التفصيليــة عــن تلــك احلســابات؛ وبالتــايل يجــب علــى
الســلطات الضريبيــة تبــادل املعلومــات ذات الصلــة
بالضرائــب مــع نظيراتهــا األجنبيــة بموجــب اتفاقيــات
تبــادل شــامل للمعلومــات.
هــذه املوجــة اجلديــدة مــن سياســات فــرض
الضرائــب تثيــر جــدال .فبينمــا يرحــب البعــض
باحملــاوالت الطموحــة إلصــاح مــا يُنظــر إليــه علــى
أنــه نظــام ضرائــب دويل غيــر صالــح حيــث يطبــق علــى
النخــب يف العــامل معــدالت ضريبيــة فعالــة منخفضــة،
يرى آخرون أن تكلفة إنفاذ هذه السياســات يمكن أن
تقلــل مــن فوائدهــا .ومــن املســتحيل حتديــد أي وجهــة
نظــر أقــرب إىل احلقيقــة دون اتخــاذ تدابيــر موثوقــة
تتناســب مــع نطــاق هــذا التحــدي اخلارجــي .وحلســن
ـرا عــن منظمــة
احلــظ ،إن اإلحصــاءات الصــادرة مؤخـ ً
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وبنــك
التســويات الدوليــة بشــأن املراكــز املاليــة العابــرة
للحــدود قــد ســمحت للباحثيــن بالشــروع يف اختــراق
غطــاء الســرية اخلارجيــة.

51

Damgaard, corrected 5/10/18

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺣﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻮرﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻳﻮﺟــﻪ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳋﺎرﺟــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﺮﻛﺎت ﺻﻮرﻳــﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ.

)ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻤــﺮر ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻛﻴﺎﻧــﺎت ذات ﻏــﺮض ﺧــﺎص إﱃ إﺟﻤــﺎﱄ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳋﺎرﺟﻲ(

١٠٠
٨٠
٦٠

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ٪٣٧٫٨ :

٤٠
٢٠

اﳌﻜﺴﻴﻚ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻛﻨﺪا
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
اﻟﻬﻨﺪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
روﺳﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺴﺎﺑﺎت إﱃ دراﺳﺔ ).Damgaard and Elkjaer (2017
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺸــﻤﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﺑﻠــﺪان ﻻ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻣــﻼذ ﺿﺮﻳﺒــﻲ آﻣــﻦ وﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ ﻧــﺎﰋ ﳏﻠــﻲ أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ
 ٣٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٪٣ﰲ
 .٢٠١٥اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﻫﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ.

أن مثــل هــذا االســتثمار يجلــب فــرص العمــل ،واإلنتــاج ،وبنــاء
املصانــع اجلديــدة ،ونقــل التكنولوجيــا .إال أن دراســة جديــدة
( ،)Damgaard and Elkjaer 2017نشــرتها منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،جتمــع بيــن اإلحصــاءات
التفصيلية عن االســتثمار األجنبي املباشــر والتغطية الشــاملة
للمســح املنســق لالســتثمار املباشــر الــذي أجــراه صنــدوق النقــد
الــدويل ،تبيــن أن رقــم  ١٢تريليــون دوالر املذهــل — وهــو مــا
يقــارب  %٤٠مــن جميــع مراكــز االســتثمار األجنبــي املباشــر
عامليــا — رقــم خمتلــق تمامــا :فهــو يتكــون مــن اســتثمار
ً
مــايل يمــر مــن خــال شــركات صوريــة ليــس لهــا أي نشــاط
حقيقــي.
هــذه االســتثمارات يف شــركات صوريــة تــكاد تمــر دائمــا
مــن خــال املــاذات الضريبيــة املعروفــة جيــدا .وتســتضيف
اقتصــادات االنتقــال الرئيســية الثمانيــة  -وهــي هولنــدا
ولكســمبرغ وهونــغ كونــغ ،وجــزر فرجــن البريطانيــة ،وبرمــودا،
وجــزر كايمــان ،وآيرلنــدا ،وســنغافورة  -أكثــر مــن  %٨٥مــن
اســتثمارات العــامل يف كيانــات ذات غــرض خــاص ،والتــي
غالبا ما تكون قد تأسســت ألســباب متعلقة بالضرائب .تشــمل
ً
خصائــص هــذه الكيانــات تســجيل قانــوين خاضــع للقانــون
الوطنــي ،وملكيــة نهائيــة لألجانــب ،وعــدد قليــل مــن املوظفيــن
أو عــدم وجــود موظفيــن ،وقلــة اإلنتــاج أو عــدم اإلنتــاج يف
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االقتصــاد املضيــف ،ووجــود مــادي قليــل أو غيــر موجــود علــى
اإلطــاق ،ومعظمــه مــن األصــول واخلصــوم األجنبيــة ،وتمويــل
جماعي أو أنشــطة حيازة تمثل عمل هذه الكيانات األساســي .إن
مثــل هــذا االســتثمار اخلارجــي يــزداد أهميــة .وعلــى عكــس حمفظــة
االســتثمار وغيرهــا مــن االســتثمارات ،فقــد أخــذ االســتثمار
األجنبــي املباشــر يف التوســع يف أعقــاب األزمــة املاليــة ،مدفوعــا
أساســا بمواقفــه جتــاه املراكــز املاليــة نتيجــة للتعقيــد املتنامــي
يف هيــاكل الشــركات متعــددة اجلنســيات الكبيــرة (دراســة Lane
.)and Milesi-Ferretti 2018
إن اســتخدام الكيانــات الناقلــة يف املــاذات الضريبيــة ال
يعنــي يف حــد ذاتــه جتنــب الضرائــب ،ولكنــه يعنــي بالتأكيــد توفيــر
مزيــد مــن الفــرص لتجنــب الضرائــب وحتــى التهــرب الضريبــي.
تتطلــب العديــد مــن االســتراتيجيات األكثــر تشــددا للحــد مــن
الضرائــب تنظيــم االســتثمارات بهــذه الطريقــة علــى وجــه التحديــد،
ومــن املوثــق جيـ ًـدا أن الشــركات متعــددة اجلنســيات ذات الوجــود
االســمي يف املــاذات الضريبيــة تدفــع ،يف واقــع األمــر ،ضرائبــا
أقــل علــى أرباحهــا العامليــة.
هــذا النــوع مــن هندســة الضرائــب املاليــة يشــكل ظاهــرة
عامليــة تتقاطــع مــع االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة .ففــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة ،مثــل الهنــد
والصيــن والبرازيــل ،يمــر مــن  %٥٠إىل  %٩٠مــن االســتثمار
األجنبــي املباشــر اخلارجــي مــن خــال كيــان أجنبــي ال يمتلــك أي
جوهــر اقتصــادي؛ وذلــك بنســبة تتــراوح بيــن  %٥٠إىل  %٦٠يف
االقتصــادات املتقدمــة مثــل اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة
(انظــر الرســم البيــاين .)١وعلــى الصعيــد العاملــي ،يقتــرب املتوســط
مــن  .%٤٠علــى الرغــم مــن أن حصــة الكيــان ذي األغــراض
ـبيا يف بعــض بلــدان منظمــة التعــاون
اخلاصــة منخفضــة نسـ ً
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،إال أن التحــدي الضريبــي الــذي
يشــكله ال يــزال كبيـ ًـرا ،ألن االســتثمار األجنبــي املباشــر املتجــه
ـبيا ،بشــكل عــام ،بالنســبة حلجــم الكيــان
إىل اخلــارج مرتفــع نسـ ً
االقتصــادي.

الثروة اخلفية

أيضــا املــاذات
يف أجــزاء كثيــرة مــن العــامل ،يســتخدم األفــراد ً
الضريبيــة علــى نطــاق واســع ،كمــا يتضــح مــن دراســة جديــدة
(( )Alstadsæter, Johannesen, and Zucmanقيــد اإلصــدار) .حتليــل
اإلحصــاءات التــي أصدرهــا مؤخـ ًـرا بنــك التســويات الدوليــة حــول
الودائــع املصرفيــة عبــر احلــدود ،وتوثــق الدراســة اختالفــات
واضحــة بيــن الــدول يف مقــدار الثــروة التــي يتــم االحتفــاظ بهــا
يف حســابات خارجيــة شــخصية .علــى الصعيــد العاملــي ،يمتلــك
األفــراد حــوايل  ٧تريليــون دوالر — أي مــا يعــادل تقريبــا ٪١٠
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي — يف املــاذات الضريبيــة.
ومــع ذلــك ،يتــراوح اخملــزون مــن الثــروة اخلارجيــة بيــن حوايل ٪٤
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف الــدول االســكندنافية إىل حــوايل
 ٪٥٠يف بعــض الــدول املنتجــة للنفــط ،مثــل روســيا واململكــة
العربيــة الســعودية ،ويف البلــدان التــي عانــت حــاالت عــدم اســتقرار
مــايل كبيــر ،مثــل األرجنتيــن واليونــان (انظــر الرســم البيــاين .)٢
تشــير هــذه األنمــاط إىل أن الضرائــب املرتفعــة ال ترتبــط
بالضــرورة بمســتويات عاليــة مــن التهــرب الضريبــي يف
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ســيزداد التحــدي الضريبــي الــدويل يف الســنوات القادمــة
بســبب زيــادة رقمنــة األصــول ونقلهــا (ت ــأمل بالفيســبوك
وغوغــل وتينســينت) .تســلط الدراســات اجلديــدة الضــوء علــى
األمــوال التــي تمــر باملــاذات الضريبيــة وتكشــف عــن فــروق
صارخــة بيــن البــاد يف التعــرض للتحــدي اخلارجــي ،لكــن
هــذه التحليــات تســتند إىل أدلــة غيــر كاملــة ،ألن الشــركات
متعــددة اجلنســيات واألفــراد يمكــن أن يســتخدموا أســاليب
أخــرى لتأميــن الثــروة يف اخلــارج .ولهــذا الســبب ،هنــاك حاجــة
إىل املزيــد مــن البيانــات الختــراق حجــاب الســرية املاليــة
اخلارجيــة بالكامــل.
أوالً ،ينبغــي علــى املزيــد مــن البلــدان أن تبــدأ باإلبــاغ
املنتظــم عــن البيانــات املاليــة التفصيليــة مقســمة حســب
األدوات والقطــاع احمللــي والقطــاع املقابــل والبلــد والعملــة
وتاريــخ االســتحقاق .ثانيـ ًـا ،تتعــرض اإلحصــاءات التقليديــة
لالقتصــاد الكلــي التــي تســتند إىل مفهــوم االقتصــاد الوطنــي
باعتبــاره احلــد الوحيــد ذات الصلــة ،إىل حتديــات مــن العوملــة
املاليــة .وينبغــي اســتكمال هــذه اإلحصــاءات ببيانــات الترابــط

ﻟﻌﺒﺔ اﻹﺧﻔﺎء واﻟﺒﺤﺚ

ﻳﺴــﺘﺨﺪم أﻓــﺮاد ﻣــﻦ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص اﳌــﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻄــﺎق واﺳــﻊ ﰲ أﺟــﺰاء
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ.

)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﺮوات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
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اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ٪٩٫٨ :
ﻛﻮرﻳﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﻬﻨﺪ
اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻛﻨﺪا
إﻳﺮان
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻫﻮﻟﻨﺪا
اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
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إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺎﻳﻮان اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎن
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ
روﺳﻴﺎ
داﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
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اخلــارج :فالبلــدان االســكندنافية تتمتــع بأعلــى معــدالت
ضرائــب دخــل يف العــامل ،ولكــن لديهــا القليــل نســبيا مــن
الثــروات الشــخصية يف اخلــارج .وتشــير النتائــج أيضــا إىل
أن األفــراد أحيانــا يخبئــون األمــوال يف حســابات خارجيــة
ألســباب ال عالقــة لهــا إطالقــا بالتهــرب الضريبــي ،وال ســيما
يف ســياق اقتصــادات األســواق الصاعــدة .فعلــى ســبيل املثــال،
قــد تعمــل بنــوك املــاذ الضريبــي علــى التحايــل علــى ضوابــط
رأس املــال خــال أزمــة العملــة ،كمــا قــد توحــى بــه املســتويات
العاليــة بشــكل اســتثنائي للثــروة الشــخصية اخلارجيــة يف
األرجنتيــن ،وغســل عائــدات الفســاد يف صناعــات اســتخراج
املــوارد ،علــى النحــو الــذي تبديــه إحصــاءات دول مثــل روســيا
وفنزويــا.
تســلط الدراســة الضــوء أيضــا علــى التغيــرات اجلذريــة يف
حصــة املــاذات الضريبيــة يف ســوق إدارة الثــروات العامليــة:
فقــد انخفضــت نســبة الثــروات العامليــة اخلفيــة التــي تديرهــا
تقريبــا عشــية األزمــة املاليــة
املصــارف السويســرية مــن ٪٥٠
ً
إىل  ٪٢٥اليــوم مــع توســع املــاذات الضريبيــة اآلســيوية مثــل
هــوجن كونــغ ومــاكاو وســنغافورة .قــد يشــير هــذا التطــور إىل
أن التعــاون الــدويل يف املســائل الضريبيــة مــن جانــب سويســرا
وغيرهــا مــن املــاذات الضريبيــة األوروبيــة يعــد رادعــا
للمتهربيــن مــن الضرائــب .ولكنــه قــد يكــون عالمــة علــى أن
ـراء يف العــامل هــم مــن اآلســيويين الذيــن
نســبة أكبــر مــن األكثــر ثـ ً
يقومــون بأعمــال مصرفيــة خارجيــة يف مــاذات ضريبيــة
قريبــة.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
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اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Alstadsæter, Johannesen, and Zucmanﻗﻴﺪ اﻹﺻﺪار(.
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العاملــي والتــي تتعــدى االحتفــاظ بالثــروة املاليــة عبــر احلــدود
للعثــور علــى أصحابهــا النهائييــن .هــذه البيانــات ســتجعل
تقييــم تكاليــف ومزايــا املبــادرات السياســية اخملتلفــة ممكنــا:
يجــب أن تســتند القــرارات املســتنيرة إىل أدلــة غنيــة ومفصلــة
وموثوقــة.
يانيك دامغارد اقتصادي أول يف البنك الوطني الدانمركي،
توماس إلكيير اقتصادي أول يف إدارة اإلحصاءات بصندوق
النقد الدويل ،ونيلز جوهانسن أستاذ االقتصاد يف مركز
السلوك االقتصادي وعدم املساواة يف جامعة كوبنهاجن.
تعبــر اآلراء الــواردة يف هــذا املقــال عــن وجهــات نظــر املؤلفيــن ،وال تمثــل
بالضــرورة آراء املؤسســات التــي ينتمــون إليهــا.
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