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تقرير لألمم المتحدة يحث على اتساق أكبر بين السياسات الضريبية والسياسات االستثمارية 

 الدولية
رائب مــع تعزيـــز االســتثمار يف التنميــة املســـتدامة، يف الوقــت نفســـه، مـــن املمكــن مكافحـــة جتنــب دفــع الضـــ - ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٤جنيــف، 

، الصادر عن األونكتاد يف ظل استمرار النقـاش والعمـل السياسـايت يف أوسـاط اتمـع )١( ٢٠١٥حسبما أشار إليه تقرير االستثمار العاملي 
  الدويل بشأن اإلسهام املايل للشركات املتعددة اجلنسيات.

 
ام لألونكتاد، موخيسا كيتويي، إن "ما يتعني القيام به من ناحية السياسات هو اختاذ إجراءات ملكافحة جتنب دفع الضرائب، من وقال األمني الع

  أجل دعم حشد املوارد احمللية ومواصلة تيسري االستثمار املنتج من أجل التنمية املستدامة". 
 

سات "تآزرية"، ال سيما يف ضوء االحتياجات املالية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة للفرتة ويقرتح التقرير سبالً ملعاجلة هذه املسائل من خالل سيا
اليت ستحددها األمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب. ويقدم التقرير جمموعة مبادئ توجيهية لتعزيز االتسـاق بـني السياسـات الضـريبية  ٢٠٣٠-٢٠١٦

 ية للتقرير هي التالية:والسياسات االستثمارية الدولية. والنقاط الرئيس
  

بليــون دوالر  ٧٣٠يقــّدر األونكتــاد مســامهة الفــروع األجنبيــة للشــركات املتعــددة اجلنســيات يف امليزانيــات احلكوميــة للبلــدان الناميــة حبــوايل   •
مـوع اإليـرادات يف املائة من جم ١٠يف املائة من جمموع مسامهات الشركات و ٢٣). ويشكل ذلك، يف املتوسط، حوايل ١سنوياً (الشكل 
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ن احلكوميــة. ورغــم أن احلجــم النســيب هلــذه املســامهة (وتركيبتهــا) يتغــري حبســب البلــد واملنطقــة، فهــو أعلــى يف البلــدان الناميــة منــه يف البلــدا
  املتقدمة، ما يبّني اعتماد البلدان النامية على مسامهات الشركات ومدى انكشافها يف هذا اال. 

 
نب دفع الضرائب من منظور االستثمار، يتضح دور مراكز االسـتثمار احملوريـة يف اخلـارج (مـالذات ضـريبية وكيانـات ذات وإذا ما ُحبث موضوع جت

يف املائـة مـن جممـوع اسـتثمارات الشـركات عـرب احلـدود  ٣٠أغراض خاصة يف بلدان أخرى) كجهات فاعلة رئيسية يف االسـتثمار العـاملي. فحـوايل 
 ). ٢ اخلارج قبل أن تصل إىل مقصدها كأصول إنتاجية (الشكل متر عن طريق هذه املراكز يف

  
أســـهم التخطـــيط الضـــرييب، ضـــمن عوامـــل أخـــرى، يف الـــدور املبـــالغ فيـــه الـــذي تؤديـــه مراكـــز االســـتثمار احملوريـــة يف اخلـــارج يف اســـتثمارات   •

لضرائب، ويستخدم أكثرها هياكل استثمارية تضـم  الشركات العاملية. وتلجأ الشركات املتعددة اجلنسيات إىل جمموعة روافع لتجنب دفع ا
 كيانات يف مراكز استثمار حمورية يف اخلارج؛ 

  
ممارســات جتنــب دفــع الضــرائب مــن جانــب الشــركات املتعــددة اجلنســيات هــي مشــكلة عامليــة ــم مجيــع البلــدان ألن االســتثمار مــن مراكــز   •

لسواء. بيد أن حتويل األرباح خارج البلدان النامية قد يؤثر تأثرياً سلبياً كبرياً يف آفـاق حمورية خارجية يتم يف البلدان النامية واملتقدمة على ا
قيــد التنميــة املســتدامة فيهــا. ويف الكثــري مــن األحيــان، تكــون البلــدان الناميــة أقــل جتهيــزاً ملواجهــة ممارســات جتنــب دفــع الضــريبة العاليــة التع

 وموارد؛بسبب عدم توافر ما حتتاجه من خربات تقنية 
  
احملورية تقدر خسائر البلدان النامية من إيرادات الضرائب املفروضة على أرصدة االستثمار الداخل املرتبطة ارتباطاً مباشراً مبراكز االستثمار   •

ارج مـن أرصـدة بليون دوالر يف العام. ومثة صلة واضحة بـني حصـة االسـتثمار يف املراكـز احملوريـة يف اخلـ ١٠٠يف اخلارج مبا جمموعه حوايل 
ملبلـغ االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل البلدان املضيفة هلذه املراكز، ومعدل عائدات االسـتثمار األجنـيب املباشـر (اخلاضـعة للضـريبة) ا

نقـاط مئويـة  عنها. وكلما زاد حجم االستثمار عرب املراكز الرئيسية يف اخلارج، قل حتقيـق أربـاح خاضـعة للضـريبة. ويف املتوسـط، كـل عشـر
  من االستثمار يف اخلارج يقابلها تراجع يف معدل العائدات بنسبة نقطة مئوية واحدة، وذلك يف مجيع االقتصادات النامية. 

 
مـن ي جـزء وقال الدكتور كيتويي إن "مراكز االسـتثمار احملوريـة يف اخلـارج تـؤدي يف الوقـت الـراهن دوراً منهجيـا للتـدفقات االسـتثمارية الدوليـة: فهـ

ه املراكـز، اهلياكل األساسـية املاليـة العامليـة لالسـتثمار األجنـيب املباشـر". وأضـاف أن "أيـة تـدابري علـى الصـعيد الـدويل ميكـن أن تـؤثر يف وظيفـة هـذ
جيـــب أن تشـــمل منظـــوراً يراعـــي السياســـات  -كاملعاهـــدات الضـــريبية   - املتمثلـــة يف تيســـري االســـتثمار، أو يف الروافـــع الرئيســـية لتيســـري االســـتثمار

  االستثمارية". 
 

عشـرين وتركز اخلطط، كمشروع مواجهة تآكل الوعاء الضرييب ونقل األرباح الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي وجمموعـة ال
الضـريبة، بشـكل أساسـي، لكـن األونكتـاد يـرى أن مثـة حاجـة إىل اختـاذ تـدابري إضـافية  اليت تضم االقتصادات الرئيسية، علـى مكافحـة جتنـب دفـع

  دعماً الستمرار االستثمار وذلك من أجل حتقيق النمو والتنمية االقتصاديني على الصعيد العاملي.
 

ياســات االســتثمارية. لكــن التقريــر يـــرى أن وتــويل النقاشــات الــدائرة يف اتمــع الــدويل حــول مكافحــة جتنــب دفـــع الضــرائب اهتمامــاً حمــدوداً للس
  لالستثمار دوراً أساسياً يف بناء اهلياكل التنظيمية اليت تتيح جتنب دفع الضريبة.
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ر ومن شأن وضع جمموعة مبادئ توجيهية حتقق االتساق بني السياسات الضريبية والسياسات االستثمارية الدولية أن يساعد على إجياد أوجه تآز 
االســتثمارية واملبــادرات الراميــة إىل مكافحــة جتنــب دفــع الضـريبة. وتشــمل األهــداف الرئيســية لــذلك القضــاء علــى فــرص التخطــيط  بـني السياســات

ة الضــرييب الشــرس كروافــع لتشــجيع االســتثمار؛ والنظــر يف األثــر احملتمــل لتــدابري مكافحــة جتنــب دفــع الضــريبة يف االســتثمار؛ واعتمــاد ــج شـــراك
يات املشـــرتكة بـــني البلـــدان املضـــيفة والبلـــدان األصـــلية والبلـــدان الوســـيطة؛ وإدارة التفاعـــل بـــني االتفاقـــات االســـتثمارية واالتفاقـــات اعرتافـــاً باملســـؤول

علـى ان الناميـة الضريبية الدولية؛ وتعزيز دور إيرادات االستثمار واإليرادات الضريبية على السواء يف التنمية املستدامة، فضـًال عـن تعزيـز قـدرة البلـد
 التصدي لقضايا جتنب دفع الضريبة.

 
     اإليرادات الحكومية من مساهمات الفروع األجنبية للشركات المتعددة الجنسيات ١الشكل 

  (بالنسبة املئوية وباليني الدوالرات)

  
الــدويل للضــرائب والتنميــة، وقاعــدة البيانــات املاليــة تقــديرات األونكتــاد، باالســتناد إىل قاعــدة بيانــات اإليــرادات احلكوميــة التابعــة للمركــز   املصادر:

  احلكومية وإحصاءات ميزان املدفوعات التابعتان لصندوق النقد الدويل.
  .٢٠١٢السنة املرجعية املستخدمة هي  ملحوظة:
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  ٢٠١٢حصة أرصدة استثمارات الشركات من مراكز االستثمار المحورية في الخارج،  ٢الشكل 
  (بالنسب املئوية)

  
وإىل معلومات  ٢٠١٢و ٢٠١١تقديرات األونكتاد باالستناد إىل االستقصاء املنسق لالستثمار املباشر الذي أجراه صندوق النقد الدويل عامي   املصدر:

  املصارف املركزية بشأن استثمارات الكيانات ذات األغراض اخلاصة. 
. التحليل قائم على مصفوفة األونكتاد لالستثمارات اخلارجية، منظور أحادي اكز املالية غري اخلارجيةقط املر جمموعة البلدان املستفيدة تضم ف ملحوظة:
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