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درة علـى متويـل االسـتثمار وغـريه مـن اإلنفـاق العـام الـالزم لتلبيـة ينبغي أن تكون حكومات البلدان الغنية والفقرية على حد سواء قـا - 2014أيلول/سبتمرب  10جنيف، 
وأكثـر اسـتدامة مـن  ات اخلارجيـةاملعونـاإليرادات املالية احمللية، وهي يف األجل الطويل أكثـر موثوقيـة مـن  توفري وتنميةمطالب مواطنيها حبياة أكثر رخاًء وأمناً. وال غىن عن 

 .املتاح لصانع القرار وط املقيدة حليز السياساتالديون وأقل خضوعاً من كليهما للشر 

  
يـد اتز تفاع متوسـط مسـتويات الـدخل، وحتتاج البلدان، يف عملية التنمية، إىل زيادة اإلنفاق العام على البنية التحتية واخلدمات األساسية والتحويالت االجتماعية. ومع ارت

الضـغوط واملمارسـات  ومـع األخـذ يف عـني االعتبـار، السـبب الدولـة. وهلـذاقبـل مـن ميكـن االعتمـاد عليهـا أكثـر  لتحصـيل اإليـرادات أكـرب القاعدة الضريبية وتتوافر مصـادر
  ية.التنمية االقتصاد متوازيا مع تطور احليز املايلما يكون  فعادتاً السياسية احمللية، 

  

يف نفـس ايل لالقتصـاد العـاملي جيعـل مـن املتعـذر علـى البلـدان زيـادة اإليـرادات احلكوميـة و الصـادر اليـوم، فـإن اهليكـل احلـ 20141لتقريـر التجـارة والتنميـة، غري أنه وفقاً 
، بينمـا أحـدثت الزيـادة يف حركـة رأس املـال اخلارجيـةالتجاريـة إىل هبوط كبـري يف إيـرادات ضـرائب اجلمركية أدى ختفيض التعريفات كذلك اختيار هيكلها الضرييب. و الوقت 

حنـو  ذات الضريبية تغيرياً كبرياً يف ظروف فـرض الضـرائب علـى الـدخل والثـروة. وميكـن أن يـؤدي التنـافس الضـرييب بـني البلـدان إىل "سـباق ضـرييبواالستخدام املكثف للمال
يـة علـى حـد سـواء، بينمـا مالقاع" يف حماولة جلذب أو إبقاء املستثمرين األجانب. وقـد اخنفضـت معـدالت الضـرائب علـى الشـركات وعلـى الـدخل يف البلـدان املتقدمـة والنا

العــبء علــى حتــول النظــام الضــرييب لصــاحل األغنيــاء وزاد هشاشــة اهليكــل الضــرييب  ةاديــز مــع ارتفــع معــدل الضــريبة علــى القيمــة املضــافة وغريهــا مــن الضــرائب غــري املباشــرة. و 
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تـوفر  اخلـارجيف  راكـز ماليـة إىل م –ع اآلليـات للتحايـل علـى الرقابـة القضـائية والتنظيميـة الـيت تسـتخدم مجيـع أنـوا  -نسبة كبرية مـن التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة  تذهبو 
يف مالذات ضـريبية، ومعظمهـا غـري  حيتفظ ا يف املائة تقريباً من صايف الثروة املالية لألسر املعيشية 15و 8رتاوح ما بني ي ما إنحيث . السرية من خالل نظامها القانوين

بليـون  84بليـون دوالر و 66بليون دوالر سـنوياً، منهـا مبلـغ يـرتاوح مـا بـني  290بليون دوالر و 190اخلسارة يف اإليرادات العامة نتيجة لذلك ما بني مسجل. وترتاوح 
 الرئيسية للتجنب الضرييب أو التهـرب الضـرييب دوالر تفقدها البلدان النامية، وهو ما يعادل ثلثي املساعدة اإلمنائية الرمسية السنوية. أما فيما يتعلق بالشركات، فإن وسيلتها

" (أي عندما تسّعر الشركات الدولية أو النقل "سعر التحويل التالعب يف استخدام ما ميكن تسميتهالبلدان هي  خارج هذهرؤوس األموال  كذلك لنقلو  يف البلدان النامية
قلل من مدفوعاا الضريبية). وذه الطريقة، قد تفقد البلـدان الناميـة مـا يزيـد علـى ي ط أرباح وخسائرمننشاطها التجاري خللق  مواقعالسلع واخلدمات املقدمة إىل خمتلف 

  بليون دوالر سنوياً، وهو ما يتجاوز كثرياً جمموع ميزانيات املعونة يف البلدان املتقدمة. 160
 

هـات الـيت تـوفر أن املراكـز املاليـة اخلارجيـة واجل 2014تقريـر التجـارة والتنميـة، . ويؤكـد يبتحايل الضـريومل يتكيف اهليكل الضرييب الدويل حىت اآلن بشكل سليم مع هذا ال
مندجمـــة متامـــاً يف النظـــام املـــايل العـــاملي، وأن نســـبة كبـــرية مـــن حركـــات التجـــارة ورأس املـــال (مبـــا يف ذلـــك  ذهب إليهـــا التـــدفقات املاليـــة غـــري املشـــروعة،الـــيت تـــو  قانونيـــة، ســرية

ارسة التجارية "العادية" يف معظـم الشـركات واملصـارف الكـربى. اآلن جزء من املماملراكز استخدام هذه قد أصبح . و تلك املراكز من خالل رنيب املباشر) متاالستثمار األج
لبلـدان. ولـذا، فـإن تغيـري هـذا عالوة على ذلك، فإن أهم اجلهات الـيت تـوفر السـرية املاليـة هـي بعـض أكـرب بلـدان العـامل حجمـاً وأكثرهـا ثـراًء أو منـاطق حمـددة داخـل هـذه ا

  ي عليها، ولكن أيضاً وجود قيادة سياسية قوية.النظام يتطلب ليس فقط دراية بالتقنيات اليت ينطو 
 

احليــز املــايل. ويشــري التقريــر إىل أن احلــوافز  علــى علــى اإليــرادات العامــة وبالتــايلويف عــدد كبــري مــن البلــدان الناميــة، ال يــزال لعمليــات القطاعــات االســتخراجية تــأثري قــوي 
ن حيـث فقـدان اإليـرادات العامـة. وتظهـر حسـابات األونكتـاد لعينـة مـن البلـدان الناميـة الغنيـة بـاملوارد أنـه يف الضريبية املقدمة إىل هذه الصـناعات كانـت باهظـة التكلفـة مـ

يف املائــة مــن عائــدات الصــناعات االســتخراجية الــيت ــيمن عليهــا  34و 17مل حتصــل احلكومــات ســوى علــى نســبة تــرتاوح بــني  2012و 2004الفــرتة مــا بــني عــامي 
  الشركات اخلاصة. 

 
لسياســات املتبعــة يف الصــناعات  بالنســبةحتــاول حتســني مجــع الضــرائب. و  -يف البلــدان املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء  -يالحــظ التقريــر أن عــدداً كبــرياً مــن احلكومــات و 

ئب جديـــدة وتعـــديل درجـــة ملكيـــة الدولـــة االســـتخراجية، يعـــين ذلـــك إعـــادة التفـــاوض علـــى العقـــود احلاليـــة أو إلغاءهـــا، وزيـــادة نســـب الضـــرائب أو اإلتـــاوات، وفـــرض ضـــرا
لزيادة احتمال  قاعدة عامة ملكافحة التجنب الضرييب يف تشريعاا علىللمشاريع االستخراجية. وأما فيما يتعلق بالتدفقات املالية غري املشروعة، فتعتمد بعض احلكومات 

 عند الطعن فيها أمام احملـاكم. وميكنهـا أيضـاً التصـدي مبزيـد مـن الفعاليـة إلسـاءة اسـتعمال النظم الضريبة لبعض الشركات اليت تسعى للتجنب الضرييب احلكم بعدم شرعية
  يف جتارا الدولية باستخدام أسعار مرجعية لعدد من البضائع اليت تدخل يف التبادل التجاري، وخباصة السلع األساسية. " أو النقل "سعر التحويل والتالعب يف

 
األطــراف بالغــة األمهيــة ملنــع ممارســات إفقــار اجلــار ووضــع قواعــد واضــحة ومشــرتكة تضــمن دفــع الشــركات للضــرائب يف البلــدان الــيت متــارس فيهــا  غــري أن التــدابري املتعــددة

خراجية إلزاميـة وتوسـيع االسـت أنشطتها وحتقق فيها أرباحها فعلياً. وفيما يتعلـق بالصـناعات االسـتخراجية، ينبغـي جعـل مبـادرات دوليـة مثـل مبـادرة الشـفافية يف الصـناعات
راقبــة امل بــدور جر يف الســلع األساســية. كمــا ينبغــي زيــادة االهتمــاماتــالــيت تشــركات النطاقهــا: فينبغــي أال تركــز علــى احلكومــات فحســب، بــل أيضــاً علــى الشــركات املنتجــة و 

  اليت حتكم نشاط الصناعات االستخراجية. الشروط واألنظمة املالية  تطبيق وتنفيذرصد واملراجعة واملساءلة، باإلضافة إىل تدعيم الو 
 

وبعضـها  -لبـاً االقتصـادات املتقدمـة ويعرتف التقرير باجلهود املبذولة حديثاً لتحسني الشفافية وتبادل املعلومات بشأن املسائل الضريبية. غـري أن هـذه املبـادرات تقودهـا غا
وهنـاك احتمـاالت لعـدم مراعـاة النقـاش الـدائر الحتياجـات وآراء معظـم  -والشركات عرب الوطنية القوية  ونيةواجلهات اليت توفر سرية قان الواليات القضائية السريةمدفوع ب

ابعـة ون الـدويل يف املسـائل الضـريبية، التاالقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية. ولذا فمن املهـم إعطـاء دور أهـم ملؤسسـات مثـل جلنـة اخلـرباء املعنيـة بالتعـا
  النظر يف اعتماد اتفاقية دولية ملكافحة التجنب الضرييب والتهرب الضرييب. ، كذلك من املهملألمم املتحدة

 
ة يف خطة التنمية ملا ينبغي أن حتتل هاتان املسألتان مكانة هامفألمهية احليز املايل واحلوكمة املالية لعدد كبري من البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية،  اً ونظر 

  . 2015بعد عام 
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