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  *  والنتينکاتاسانوف
  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٧ می ٢١

 وکار در پوشش امور خيريه کسب

ھای ميلياردی خود  ئی ماليات بر درآمدھا و داراۀھا، که کسب و کار برای گريز از تأدي  پناھگاهئیصالحيت قضا

ھای  پناھگاه«جز اين، ه ب. شود المللی شمرده می برد، يکی از مسائل کليدی اقتصادی و مالی بين آنجا پناه میبه 

شود و ھيچ کسی قصد از ميان   آنھا سخن گفته میۀديگری ھم در جھان وجود دارند، که بندرت در بار» مالياتی

در پشت اين عنوان در برخی . اصطالح خيريه استه ھای ب ھای سازمان سخن بر سر فعاليت.برداشتن آنھا را ندارد

ھا،  ھا، بانک شرکت .کند  استفاده مییشود که از معافيت مالياتی کامل يا بخش کشورھا کسب و کاری پنھان می

  .دريافت نمايند» خيريه«توانند وضعيت  ھای غيرانتفاعی می بنيادھا، سازمان

طور مستقيم يا ه ھا نفر ب باشد و ميليون ی ابعاد خاصی می داراامريکا ۀھای خيريه در اياالت متحد فعاليت

اوايل ( به من دست داد امريکاھای  زمانی که فرصت حضور در دانشگاه. ھا جلب شده است غيرمستقيم به آن

 دريافت ۀ در زمين) fund-raising( بنياد رايزينگ، در کمال حيرت متوجه شدم، که کار در )١٩٩٠ھای  سال

را چند سال به » علم« اين  .ھاست ھا از بنيادھای خيريه يکی از پر طرفدارترين حرفه ير کمکھا و سا پاداش

طور کامل يا ه شوند، که ب سساتی استخدام میؤھا برای کار در آن م دھند، پس از آموزش، آن دانشجويان تعليم می

  .ھای مالی بنيادھای خيريه وابسته ھستند  به کمکئیجز

در اواخر سال .شمارم  را برمیامريکاھای خيرخواھانه در   فعاليتۀھای کلی در مورد دامن دهدر اينجا برخی از دا

سازمان مشغول به ) رقم دقيق يک ميليون و پانصد و بيست و يک ھزار و پنجاه و دو( يک و نيم امريکا در ٢٠١۵

 ھزار ٩٠ه تعداد آنھا در حدود  ک ھستند» سنتی «ۀ اول، بنيادھای خيريۀھا، در وھل اين. امور خيريه وجود داشت

 مؤسسان خود ۀواسطه بنيادھای خصوصی ب. شوند آنھا به دو بخش خصوصی و عمومی تقسيم می. واحد است

ھا  الظاھر با افراد مشخص يا شرکت بنيادھای عمومی علی). ، بنيادھای فورد، راکفلر، کارنگیمثالً (شوند مديريت می

ھای بيشتری ھستند،  ھای خيريه که دارای گونه تراست. کنند مالی بنياد عمل میفاصله دارند و مطابق منافع حاميان 

چرايتيبل رمايندر يونيتراستس، چرايتيبل رمايندر انيوتی تراستس، : مانند. شوند به درجات خاص تقسيم می

 Charitable Remainder Unitrusts, Charitable Remainder Annuity( و غيره چرايتيبل ليد تراستس

Trusts, Charitable Lead Trusts  .(بنياد دونر ادوايزد«نام ه  بئیھا امروز سازمان«)Donor advised 

funds(ھای  ان، بلکه، توسط سازمان مؤسسۀواسطه  نه ببا اين که بنيادھا ظاھراً . کنند  محبوبيت بيشتر کسب می
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در . د به روند مديريت برخوردار استشوند، اما، فرد مؤسس ھر لحظه از حق ورو  متخصص اداره میئی حرفه

.  شدء بانکی اجراۀ حساب ويژۀ ھزار شمار٢١٧ با کمک مکانيزم بنياد دونر ادوايزد مديريت بيش از ٢٠١٣سال 

اصطالح حامی وجود دارد که در بازار صندوق خيريه به ايفای نقش مشاور يا ه ھای ب ھمچنين تعداد زيادی سازمان

  .دالل مشغول ھستند

در اين بخش در .  پديد آمدامريکا گذشته در ۀاصطالح امور خيريه، طی سده ظيم تجارت مبتنی بر ببخش ع

 ٢٠١٢در سال . کند  کار میامريکاھای اقتصادی   درصد مشغوالن فعاليت٧ ميليون نفر يا ١٠مجموع بيش از 

 ميليارد ۶۵٠ يک تريليون و ، سود آنھادالر تريليون ٣ ساختارھای مختلف نوع عمومی خيريه به بيش از ئیدارا

ھا با  ھا، درآمدھا و ھزينه ئی داراۀالبته، بخش عمد. شد  بالغ میدالر ميليارد ۵٧٠ و مخارج آنھا يک تريليون و دالر

مخارج اختصاص يافته به امور خيريه به شکل . کند کسب و کار سنتی مرتبط است و بر اساس افزايش سود کار می

 ميليارد و ٣٧٣ به ٢٠١۵ بود، اما در سال دالر ميليون ۴٠٠ ميليارد و ٣۵٩ شامل ٢٠١۴در سال » پسماند جامد«

صورت مطلق مشاھده ه  زمانی چھار دھه بۀاين مبلغ رکوردی است که در باز.  افزايش يافتدالر ميليون ٢۵٠

برای . ر است برابامريکا و يک دھم درصد توليد ناخالص ملی ٢ با صورت نسبی تقريباً ه اين مبلغ ب. شود می

چھار منبع .  دھم درصد توليد ناخالص ملی بود٩ميانگين انتقاالت خيريه در مدت چھار دھه گذشته يک و : مقايسه

؛ )٢٠١۵ در سال دالر ميليون ٢٨٠ ميليارد و ٢۶٨(ھای شخصی  کمک - ١: ھای خيريه عبارت است از اصلی کمک

 ميليارد و ١٨(ھا  ھای کمپانی کمک -٣؛ )دالر ميليون ٧٢٠ ميليارد و ٢٨(ھا  نامه ھای حاصل از وصيت ئیدارا -٢

  ).دالرميليون ١٩٠ ميليارد و ۵٧(ھای بنيادھای خيريه  کمک -۴؛ )دالر ميليون ۴۶٠

 - دينیۀحوز): ٪( به ترتيب زير بود ٢٠١۵ھا ھدايت شدند؟ چينش ھدفمند در سال  ھا به کدام عرصه پس کمک

ھا  ؛ ساير حوزه٨ - ؛ بھداشت و تندرستی١١ - ھای خيريه ؛ صندوق١٢ - هدوستان ھای نوع ؛ کمک١۵ - ؛ تحصيل٣٢

  .٢٢ -)المللی ھای بين محيط زيست، حفاظت از حيات وحش، فرھنگ و ھنر، برنامه(

 کننده به طرف ذیأطور مستقيم از اھداه تواند ب  میئیوجه اھدا. مسيرھای انتقال وجوه خيريه بسيار متنوع ھستند

گيری از اينترنت و  با بھره(کنند  میأ سسات خيريه اينترنتی در اين مورد نقش ھر چه بيشتری ايفمؤ. نفع انتقال يابد

ه امکان دارد ب. ارائه شود) مؤسسات و بنيادھای خيريه(ممکن است کمک از طريق واسطه ). حتی ارز رقمی

گيرند به چه کسی و به  ن تصميم میھای خيريه انتقال يابد، در اين صورت بنيادھا خودشا  اھداءکننده به بنيادۀواسط

  .آخر و الی. چه ميزان کمک نمايند

 بر اين باورند، که نقش ساختارھای خيره در توزيع توليد ناخالص داخلی امريکائیشناسان  اقتصاددانان و جامعه

 طريق ، از٢٠١٠ در سال امريکاآمده زير نظر بانک  عمله بر اساس مطالعات ب. در آينده افزايش خواھد يافت

 ٢٠٠ تريليون و ٢١از )  سال۵۵در طول  (٢٠۵٢تا ١٩٩٨ھای   زمانی سالۀمکانيزم مؤسسات خيريه در دور

 در دالر تا يک تريليون ٣٨٠طور ميانگين ساالنه ه عبارت ديگر، به ، بدالر ميليارد ۴٠٠ تريليون و ۵۵ميليارد تا 

ً (وليد ناخالص داخلی از طريق مؤسسات خيريه  جاری بازتوزيع تۀدر اواسط سد.  بازتوزيع خواھد شدامريکا  تقريبا

به سخن ديگر، دولت در . قابل قياس خواھد بود )فدرال( دولتی ۀبا بازتوزيع بودج)  آنھا موقعيت غيردولتی دارندۀھم

را بر عھده خواھد » تعھدات اجتماعی«کار خصوصی ھمه  و خواھد کرد و کسب» استراحت« اجتماعی ۀعرص

  .گرفت

 عقب مانده امريکابشدت از » اقتصاد خيريه «ۀ توسعۀين باره نوشتم، که اروپا در قرن بيستم در زمينمن در ا

بنا به ارزيابی سازمان مرکز .  بيست و يکم به ايجاد سريع اين عرصه جديد پرداخته استۀاست، اما از اوايل سد
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کرد؛ در اين مؤسسات در   فعاليت می خيريه در اروپاۀ ھزار مؤسس١١٠ بيش از ٢٠١٠، در سال ئیبنياد اروپا

  .شد  ميليارد يورو بالغ می١٠٠ھای خيريه به  حدود يک ميليون نفر به کار اشتغال داشت؛ کمک

وکار و شھروندان ثروتمند برای به  کسب: که دنيای کھنه و نو را فراگرفته، بسيار ساده است» تب خيريه«علت 

ھا  ويژه امروز، که حمله به بسياری از پناھگاهه ب. مند ھستند  عالقهترين نظام مالياتی بسيار دست آوردن مطلوب

، از امريکادر . شوند  آزاد میئیمؤسسات خيريه ھم از ماليات بر درآمد و ھم از ماليات بر دارا. آغاز شده است

ست چرا فقفط ماليات خاصی، که معلوم ني. جمله، اين حق بنيادھای خيريه در قانون مالياتی تصريح شده است

الزم به ذکر است، که .شود گذاری اخذ می  درصد از سود خالص سرمايه٢ -١شود، به ميزان  غيرمستقيم ناميده می

ترامپ وعده داده است آن را (شود   درصد اخذ می٣۵ با نرخ امريکاھا در  در حال حاضر ماليات بر درآمد کمپانی

  .مند ھستند  از چنين حقوقی بھرهيز تقريباً مؤسسات خيريه اروپا ن).  پائين آورد٢٠ -١۵تا 

تر،  عبارت روشنه ب. ھای مالياتی برخوردارند کنندگان نيز از معافيت  مھم ديگر اين است، که حمايتألۀيک مس

اشخاص حقيقی از . کنند، از ماليات معافند کند و کسانی که بدون واسطه عمل می ھر کس با مؤسسات خيريه کار می

 برای ئی اھدائیمعافيت از ماليات بر ارثيه يا دارا. شوند ھا از ماليات بر درآمد معاف می ات و کمپانیماليات بر عايد

طور تصاعدی دريافت ه در اکثريت کشورھای غربی ماليات بر ارث ب. افراد حقيقی ثروتمند اھميت خاصی دارد

 -ستان ؛ انگل۴٠ -؛ جمھوری چک٣۴ -اسپانيا): ٪(سقف ماليات در کشورھای مختلف به اين ترتيب است . شود می

طور ه  رياست جمھوری بوش ماليات بۀ در دورامريکاقابل توجه اين است، که در . ۶٠ -؛ فرانسه۵٠ - المان؛ ۴٠

در اينجا ميزان ماليات طبق .  برقرار نمودند آن را مجدداً ٢٠١١کلی ملغا گرديد، اما بعد از مدت کمی، در سال 

ھای متوفيان ثروتمند را در اختيار  ئیمؤسسات خيريه دارا. درصد۵۵حداکثر . شود ھا معين می قوانين ايالت

ويژه اگر ه ب .نمايند  به مديريت معتمد تلقی میئی تحويل داراۀمثابه گيرند، در اين حالت وارثان اينگونه انتقال را ب می

 روشن چنين ۀ خاندان راکفلر نمون بنيادھایۀشبک. در ميان باشد» خانوادگی«و وجوه » خانوادگی «ئیسخن از دارا

  .ھای راکفلر بنياد راکفلر، بنياد برادران راکفلر، بنياد خانواده:شوند شمرده می» خانوادگی«بنيادھای خيريه 

  ، خانوادهمثالً . توانند در عين حال در پشت چند بنياد پنھان شوند ھای اليگارشی برای گريز از ماليات می خانواده

در .  خيريه و صندوق امانی پنھان نمودندۀ مؤسس١٠٠ ثروت خود را در پشت بيش از ١٩٧٠ھای  راکفلرھا در سال

به » ھمکالسی«توانند وجوه مالی خود را در قالب   خدمات متقابل، میۀھا با توافق ضمنی در بار اين حال اليگارش

  .واگذار نمايند» چتر حمايتی «ۀعھد

ھا و مجالت پر زرق و برق، فقط بخش  نيادھا و مؤسسات در گزارش بسياری از بۀشد  منعکسهھای خيري فعاليت

. امور خيريه يعنی تظاھر. نماياند اغلب فقط نوک کوه يخ را می. تواند بازتاب دھد ھای آنھا را می کوچکی از فعاليت

ين کوه يخ، که اما قسمت پائ. شود، درست، اما نه ھمه، بلکه فقط بخشی از آن حساب درآمد تأمين مالی میه اين که ب

سخن بر سر آن است، که بنيادھای خيريه به عمليات مالی مرسوم و اغلب . شود خوبی ديده نمیه در آب است، ب

طور کلی در گزارشات مالی بنيادھای ه تواند ب عواقب مالی چنين عملياتی می. شوند آميز مشغول می بسيار مخاطره

الظاھر ھيچ ارتباطی با بنياد نداشته باشند، انتقال يابد، اما اين   که علیئیتاب نيابد، بلکه به ديگر ساختارھازخيريه با

فقط بايد توجه داشت، که . قرار دارند) ھمان راکفلرھا و ساير ميلياردرھا(ھای پيچيده زير نظارت ذينفع اصلی  طرح

مثال، با (شوند   تأمين مالی میآميز  اوراق بھادار کمتر مخاطرهۀواسطه ترند و ب کار بنيادھای خيريه در اروپا محافظه

ھا، و نه فقط در قالب  گذاری در اوراق بھادار شرکت  با سرمايهامريکابنياد خيريه در ). داری  خزانهۀق قرضااور

ھای تأمينی   صندوقۀآنھا در سرماي. آميز است وکار مخاطره صورت سھام، يک کسبه اوراق قرضه، حتی ب
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به ھمان » امور خيريه«در کل، تحت پوشش. آخر کنند و الی الی مشتقه کار مینمايند، با ابزارھای م مشارکت می

  .شوند، که سوداگران عادی مشغول ھستند  مشغول میئیکارھا

ھای مالی ساده  از امتيازاتی مانند گزارش) امريکائیويژه بنيادھای ه ب(شايسته توجه است، که بنيادھای خيريه 

کنند، آنھا را بازرسی  ن مالی با آن دقتی که مؤسسات تجاری را بازرسی میکنندگا تنظيم. شده برخوردار ھستند

در » بنيادھای خيريه در بازار اوراق بھادار«نام ه  در اثر خود ب)A. V. Levchenko( لوچنکو. و. آ. کنند نمی

در . تشفافيت اطالعات مؤسسات خيريه به حد کافی پائين اس«: نويسد بنيادھای خيريه می» شفافيت«خصوص 

ارتباط با عدم نياز به انتشار اجباری گزارش محاسباتی برای تمامی مؤسسات خيريه، فقط برخی از بنيادھای خيريه 

ھمچنين، يکی ديگر از . نمايند گزارش محاسبات خود را، آنھم در مقادير مختلف و به اشکال مختلف اعالم می

توانند به شکل  ھا می ھا، که بخش بزرگ آن ئیی دارامشکالت عبارت است از عدم وجود معيارھای يکسان ارزياب

در واقعيت . »)ھا و غيره سھام انتقالی بدون حق رأی، مجموعه نقاشی(غيرنقدی، مرتبط با الزامات خاص باشند 

بنياد . داران با پيگيری برای کسب سود در غليان است امر، در ورای ديوار امور خيريه زندگی عرفی سرمايه

اين .آيد حساب میه  بزرگترين بنياد خيريه در جھان امروز ب)Stichting INGKA( ای کا جی ان استيکتينگ آی

 ئیدارا.  تعلق دارد)ИКЕА(اِی ای کا آی، مؤسس و صاحب کمپانی اينگوار کامپراد، يدنیمؤسسه به ميلياردر سو

يک فرض بسيار ( درصد ۵ھا  ئیرااگر فرض شود، که سودآوری دا. شود  برآورد میدالر ميليارد ۴٠بنياد او حداقل 

زمينه،  ھای خيريه در اين پس کمک.  خواھد بوددالر ميليارد ٢است، در اين صورت سود ساالنه آن شامل ) منطقی

 يک پناھگاه  ای کا جی ان بنياد استيکتينگ آیبه نظرم، . رسد نظر میه دھد، ناچيز ب که کمپانی کامپراد ارائه می

  .العاده بزرگ است فوق

 را در اين خصوص که بنياد خيريه ليندون الروش امريکائیر پايان نظر اقتصاددان و کنشگر سياسی د

اين، سود . بنياد خيريه قبل از ھر چيز، بر مبنای رباخواری استوار شده است«: شويم  چيست، يادآور میۀنشاندھند

 در امور ئیھا  ھزينه- از معافيت مالياتیطور معمول ه باشد، که ب بنياد، باالتر از يک شرکت مالی می. خالص است

چنين . ھدف اصلی بنياد عبارت است از تداوم خود از راه توليدمثل بر اساس ربا. برخوردار است...خيريه و غيره

اين بنيادھا از حق مالکيت بر بخش بزرگی از . کنند  بازی میامريکاوپا و ر اۀ نقش اصلی را در جامعئیبنيادھا

ترين شکل کسب  در حال حاضر اين بنيادھا سود خود را از عايدات به متنوع. برخوردار ھستندھای مالی  ئیدارا

منظور کسب سود تجاری در تجارت، از قبيل ه  آنھا ب .کنند گذاری می آنھا در اوراق بھادار سرمايه. نمايند می

آنھا به . روند  به حداقل مخاطرات میبنيادھا فقط. کنند گذاری می  و غالت سرمايهئیالمللی مواد غذا ھای بين کارتل

ھا،  ھای مالی از بانک  قدرتۀمثابه آنھا ب. دھند گيرند، پول قرض می کارفرمايانی که مخاطرات بر عھده خود می

در نتيجه اين، آنھا بر زندگی اقتصادی اکثريت مردم نظارت . کنند ھای بيمه و امثالھم پشتيبانی می شرکت

دھند و به برکت آن  ھای مالی ارائه می آنھا کمک: شوند ھا به امور خيريه نيز مشغول میعاله بر اين، آن.کنند می

ل وھا، بخش اصلی مطبوعات را کنتر آنھا رسانه. آورند ل خود درمیوتحصيل، علم، فرھنگ و ھنر را به زير کنتر

شما ! نه. کند ، دولت آن کار را میکند دولت اين کار را می:گويند  داريم که مردم مییا  جامعهما، واقعاً . نمايند می

ھا به سان انگل در بدن  اين. دارند ھا ھستند که آنھا را به برداشتن اين يا آن گام وامی ببينيد چه کسانی در پشت دولت

 .»جامعه موجودند و آنھا، بنيادھا، ھمچو سرطان

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ثور - ارديبھشت٣٠-روسيه » شاراپوف«اقتصادی ھای  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھش*

١٣٩۶ 

  


