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  چاله ھای سياه اقتصاد جھانی
 )بخش نخست( 

  عالئم و انواع پيرامونی ھا

پيرامونی ھا به آن دسته از کشورھا و . حساب می آينده مونی ھا، مھمترين عناصر مکانيزم مدرن اقتصاد جھانی بپيرا

  :سرزمين ھا اطالق می شود که دارای مشخصات زير می باشند

 امر حفاظت از محرمانه بودن اقدامات مالی، تجاری و ديگر عملکردھای اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی ثبت شده ــ

  ؛)»صالحيت رازداری«( اين کشورھا و سرزمينھا را تأمين می کنند در

اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر کشورھا  برقراری نظام مالياتی مطلوب، در حد پائين يا حتی برابر با صفر برای ــ

  .)ايجاد پناھگاه مالياتی(

  ایمان بين المللی، بعضا ھر مؤسسهھر کشور، ھر ساز. البته، يک فھرست جامع و واحدی از پيرامونی ھا وجود ندارد

شمار پيرامونی ھا امروز به دھھا مورد . در چھارچوب يک کشور، فھرست پيرامونی ھای خاص خود را تنظيم می کند

برخی کشورھا صرفنظر از .  درصد کشورھای جھان به اين يا آن شکل دارای عالئم پيرامونی ھستند٣٠تا : می رسد

دارای عالئم روشن پيرامونی می توانند تحت ) مناطق( ھا قيد نمی شوند، اما سرزمينھای که در فھرست پيرامونی اين

 پيرامونی ١٢ھم اکنون  . و انگليس ايجاد شدندامريکا ۀدر اياالت متحد» پناھگاھھای مالياتی«اولين . صالحيت آنھا باشند

و جزيره ) دالوير، وايومينگ(» داخلی«ای  دارای پيرامونی ھامريکا ۀاياالت متحد. تحت صالحيت انگليس قرار دارد

لند، موناکو، مالت، اھ:  حقوقی با عالئم پيرامونی وجود داردۀ حوز١٠ اتحاديه اروپا بيش از ۀدر منطق. ای می باشد

  ...آندورا، لوکزامبورگ، ليختن اشتاين، قبرس، ايرلند

  .سرزمينھای پيرامونی به سه گروه تقسيم می شوند

  ). کارائيب، جزاير نورماندی، ايرلندۀجزاير حوز(اکسونی آنگلوس» ھسته«ــ ١

  ).يسلند، لوکزامبورگ وھمچنين، سواھ(ــ کشورھای بنلوکس ٢

  .جمله، قبرس ــ ساير پيرامونيھای جانبی، من٣

در ادبيات مخصوص، برخی کشورھای .  مالی در اقتصاد جھان مشاھده می شودۀامروز، وجود شبکه ھای پيچيد

. لند و انگلستان را دارای صالحيت ھمکاری غيررسمی در سرزمينھای پيرامونی می نامندادی از نوع ھ اقتصاۀپيشرفت

در .  خود، در ارتباط با پيرامونيھای سنتی فعاليت می کنندۀدر اين کشورھا شرکتھائی ثبت می شوند، که به نوب

 دارای ھالند، مثالً .  می نامند)شروا(کشورھای معتبر غرب چنين شرکتھائی را گاھی اوقات کمپانيھای درزگير
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ولذا، تعداد .  می باشدآروبا، کوراسائو، سنت مارتن دريای کارائيب مثل ۀسرزمينھای پيرامونی خاص خود در منطق

 ھزار واحد در سال ٢٠، که ھيچ حضور بازرگانی محسوسی در اين کشور ندارند، به ھالنداصطالح پستی ه شرکتھای ب

سنتی، از قبيل جزاير آنتيل » پناھگاه ھای مالياتی«نفعان آنھا، شرکتھای وابسته به  د از ذی درص۴٣.  می رسيد٢٠٠۶

مالی در ۀ  بنگاه ويژ۵٠٠ ھزار و ١٢عالوه بر آن، .  کيمن، قبرس، سويس ھستندۀ، جزاير ويرجين بريتانيا، جزيرھالند

 برابر بيشتر از ٨ ميليارد يورو، يعنی ٣۶٠٠، ھالندکشور وجود داشت، که از طريق آنھا، بنا به گزارش بانک مرکزی 

 شمار شرکتھای مالی در کشور به ٢٠٠٠از اواسط سالھای .  به اين کشور وارد شد٢٠٠٢درآمد ناخالص ملی در سال 

با اين وجود، ھيچ . واسطه شرکتھای امانی مديريت می شدنده  واحد آنھا ب٨٠٠ ھزار و ۵ ھزار کمپانی بالغ شد که ۴٢

  . را کشور پيرامونی حساب نمی کنندھالندھای رسمی بين المللی و ملی، يک از نھاد

ساالنه . ی ھستند که جريان مالی و سرمايه گذاری اقتصاد جھانی از طريق آنھا عبور می کندئپيرامونيھا، واحدھای پايه 

يرلند بيش از ميزان ، لوکزامبورگ و اھالند سرمايه، يعنی، حجم صدور سرمايه از دالر تريليون ١٢ - ١٠در حدود 

 يکشد و سبد سرمايه گذاری از طريق جزاير دريای کارائيب و نورماندی  می باامريکا ۀصدور آن توسط اياالت متحد

  . ستامريکاو نيم برابر سبد سرمايه گذاری 

ن از حساب می آيند، که مؤسسات و شرکتھای بسياری از کشورھای جھاه سرزمينھای پيرامونی در عين حال مراکزی ب

، بدين سبب که »چاله«. اقتصاد جھانی می نامند» چاله ھای سياه«کشورھای پيرامونی را اغلب . آنجا مديريت می شوند

بدين معنی، که » سياه«. منابع عظيم مالی مورد نياز برای توسعه کشورھا، از آنجا به مراکز پيرامونی سرازير می شود

 دارائی شرکتھای وابسته به - عمليات و وضعيت مالیۀطالعاتی در باروجه شفاف نيستند و ھيچگونه ا ھيچه آنھا ب

  ...عان آنھا وجود نداردفن سرزمينھای پيرامونی و ذی

  

  تصوير اقتصاد جھانی پيرامونی: ).م. »تين«بعد از اين (» تاکس يوستايس نت ُورک«گزارش 

 گريز از پرداخت ماليات ۀعات مستقل در عرص، که به مطال»تين«بر اساس آخرين گزارش سازمان تحقيقات بين المللی 

مشغول است، در حسابھای بانکی حوزه ھای قضائی پيرامونيھا، بدون احتساب دارائی ھای غيرمالی، مانند قايقھای 

اين .  موجود استدالر تريليون ٣٢ تا ٢١تفريحی، امالک و مستغالت، کاخھا، اشيای تجملی گرانقيمت و آثار ھنری، از 

 دالر تريليون ٢٣١ است که طبق برآورد بانک اعتبارات سويس، يک دھم حجم کل ثروتھای جھانقل معادل مبلغ، حدا

 را در نظر بگيريم، آن نيز با مجموع دالر تريليون ٢١حتی اگر ارزيابی حداقلی.  بوده است)٢٠١١تا اواسط سال (

که، در حين برآورد وجوه موجود در  خصوص اينه ب.  برابری می کندجاپان و امريکا ۀتوليد ناخالص ملی اياالت متحد

سرزمينھای پيرامونی، فقط مبالغ واريز شده به حسابھای بانکی و بدون احتساب درآمدھای صاحبان حسابھای 

ھمچنين الزم به . دست می آورند، مورد مالحظه قرار می گيرده غيررسمی که به صورت بھره يا درآمدھای ديگر ب

 موجودی ۀ، بسيار بيشتر از مجموع برآوردھای قبل از آن در بار»تين«ای مندرج در گزارش تأکيد است، که برآوردھ

 تجاوز دالر تريليون ١٠يک از برآوردھای آنھا از  ھيچ(عمل آورده اند ه پيرامونی ھا می باشد، که نھادھای مختلف ب

  ).نمی کند

پيش از ھمه، دارائيھای بخش (ی در جھان ، ارزش کل دارائی ھای تحت تسلط شرکتھای پيرامون»تين«در گزارش 

ممکن است که ميزان چنين ثروتھائی، حداقل، از جمع کل حجم وجوه . مورد ارزيابی قرار نگرفته است) واقعی اقتصاد

  .موجود در حسابھای بانکھای پيرامونی کمتر نباشد

وی می کند و به مخالفت با مناطق  برخی تحليلگران از باورھای سوسياليستی پيرۀعقيده  سازمانی است که ب»تين«

، اقتصاددان ارشد سابق شرکتھای مک کينزی جيمس ھنری را، »تين«سرپرستی تحقيقات . پيرامونی شھرت دارد
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، اگر چه دو سال اخير را در بر می گيرد، ولی در »تين«الزم به تأکيد است، که که گزارش . مشاوره ای بر عھده دارد

  . يافت انتشار٢٠١٢ سال جوالیماه 

، آماده سازی افکار اجتماعی برای حمله به »تين«تحليلگران اقتصاد جھانی پيش بينی می کنند، که ھدف گزارش

منظور اعمال فشار به بانکھای سويس در سال ه  و انگليس بامريکابانکھای جھانی، از نوع حمالت مؤسسات مالی 

نظر می رسد، يک ه خالف آنچه که در نگاه اول ب »تين«بعضی از کارشناسان عقيده دارند، که . می باشد ٢٠١١

 قضائی پيرامونی ھا را مورد توجه قرار می ۀ نسبت به حوز»تين«آنھا رويکرد متفاوت . سازمان چندان مستقلی نيست

، انگليس و برخی امريکا ھمراه با دولتھای »تين«مدت زيادی از اين واقعيت نگذشته که در سالھای اخير . دھند

افشای اطالعات رسمی بانک محاسبات .  کيمن حمله می کندۀديگر غربی با شدت خاصی به سويس و جزيرکشورھای 

، صندوق بين المللی پول، بانکھای مرکزی و خزانه داری، قبل از ھر چيز، اطالعات اوليه برای )زوريخ(بين المللی 

  .رد استفاده واقع شدند منابع تکميلی موۀمثابه پژوھشھای شرکتھای حسابرسی ب .محاسبات بودند

  

  »تين«پيرامونيھای اصلی در فھرست 

 پناھگاه اصلی مالياتی محسوب می ۀمثابه اعالم کرد، که سويس ھمچنان ب»تين«قبل از انتشار گزارش مورد ذکر، 

ان را ی سازد و ماليات گريزاين کشور در مقايسه با ديگر کشورھای توسعه يافته، اطالعات را با بی ميلی علنی م. شود

 پس از سويس در امريکا کيمن، لوکزامبورگ، ھنگ کنگ و ۀ، جزير»تين«گزارش ه ب. وليت جلب می کندؤبه مس

 ۀلمان و بحرين در اداما، جاپان جرسی، ۀجزير. رديفھای بعدی جدول رتبه بندی عدم شفافيت مالی قرار می گيرند

 کشورھا و سرزمينھای ۀمثابه  پيرامونيھا بۀتصور موجود در بار »تين«رتبه بندی . فھرست اين جدول قرار می گيرند

 ۀ کشورھای توسعه يافتۀتقريبا ھم. را تغيير می دھد) ميلياردر طالئی(» جھان متمدن«واقع در خارج محدوده 

 ۀزيرانگلستان ج (يس و انگلستان در فھرست پيرامونی ھا ثبت شده اند، سوجاپانلمان، ا، امريکاجمله،  اقتصادی، من

  ). کنترل می کند قضائی بريتانيا قرار دارد، عمالً ۀ در خارج از حوزجرسی را، که فقط ظاھراً 

 اقتصاد سرمايه داری جھانی، جزاير کيمن، ترينيداد، توباگو و ديگر کشورھای ۀدر ميان پيرامونی ھای واقع در محدود

 به جمع عنوان مثال، ترينيداد و توباگو، تدريجاً ه اين کشورھا، ب.  دريای کارائيب متمايز می شوندۀحوزه ئی جزير

در اين . مشاھده نمی شود» دمکراسی«در اينجاھا ھيچ اثری از . کشورھای مستقل و آزاد از سياستھای جھانی پيوستند

ه  قضائيۀدر اينجا قو. ی مجازات اعدام تا کنون لغو نشده و تنبيھات بدنی در ھمه جا اعمال می شودئجمھوريھای جزيره 

، ممنوع است و زنان از »جھان متمدن«به ميزان باال و ثابت در فساد فرورفته، تبليغ روابط ھمجنسگرائی خالف 

مانع از آن نمی شود که اياالت » غيردمکراتيک«وليکن، چنين خرده ھای . بسياری از حقوق شھروندی محروم شده اند

 و به هھای خارجی را در کشور مجاز ساختزاير فعاليت کمپانيدولتھای اين ج. بنامد»آزاد« اين جزاير را امريکا ۀمتحد

خود، » مھمان نوازی«حاکميتھای جزاير در مقابل . عمل آوردنده ھمين منظور، برخی تغييرات در قوانين مالياتی ب

  .رشوه ھای کوچکی می گيرند؛ رسيدن به يک تعادل منافع بدين شيوه حاصل شد

  

  انکھای بين المللیب»خدمات«مشتريان پيرامونی ھا و 

ه طور مستقيم يا به  شخصيت حقيقی ميليونر تعلق دارد، که ب١٠ تقريبا به »تين«مبالغ وجوه مورد اشاره در گزارش

 ٣ تا ٢طور متوسط ه ھر يک از اين اشخاص ب.  حسابھای پيرامونی تسلط دارندۀ اشخاص حقوقی بر شمارۀواسط

 درصد آن به اشخاص حقوقی تعلق ۵٣ولھا مستقيما به اشخاص حقيقی و  درصد پ۴٧.  در حساب خود دارنددالرميليون 

  .دارد
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 ھزار نفر از ٩٢، به »تين«، طبق برآورد )دالر ميليارد ٨ تريليون و ٩دقيق تر، (دالر تريليون ٢١تقريبا نصف 

. تعلق دارد) ونی اشخاص حقيقی مالک دارائيھا در سرزمينھای پيرامۀ درصد ھم١يعنی، در حدود (ثروتمندترين افراد 

 حسابھای بانکھای پيرامونی خود بيش از ۀطور متوسط، ھر فرد اين گروه از ثروتمندترين افراد جھان، در شماره ب

  . پول دارنددالر ميليون ١٠٠

بانکھا و ديگر واسطه ھا و مشاوران مالی در واريز کردن پول به حساب اشخاص حقيقی در حوزه ھای قضائی 

گروھھای «ساختارھای رسمی،  می گويد، جيمس ھنریھمانطور که . کمکی و داللی ارائه می دھندپيرامونيھا خدمات 

ی وابسته به عرصه ھای خدماتی، حقوقی، حسابداری و خدمات سرمايه گذاری بانکداری ئفعال دستياران حرفه 

 اين نوع ۀمنظور ارائه ب .در واريز کردن پولھای غيرشفاف به حساب نخبگان دنيای مالی ياری می رسانند» خصوصی

. ی به نام بانکداری خصوصی تأسيس کردندئبزرگ در اواخر قرن گذشته، واحدھا، اغلب بانکھای »حياتی«خدمات 

 خدمات ۀئی گلدمن ساکس، بزرگترين بانکھا در بخش ارائامريکابانک متحد سويس، بانک اعتبارات سويس و بانک 

ت، امروز نتوان ھيچ بانک فراملی را نام برد، که با مشتريان ممکن اس. بانکداری خصوصی شناخته می شوند

 درصد ثروت ١٧ - ١۴بر اساس برخی ارزيابی ھا، . غيررسمی کار نکند يا به مشتريان خود خدمات جانبی ارائه ندھد

  .ھای مالی برون مرزی و تعھدات بانکھای جھان به کشورھای پيرامونی تعلق می گيرد

 پنجاه ۀبا شرکت ھم. ک پيشرو جھانی مشغول به کسب و کار مخفيانه را معين کرده است پنجاه بان،»تين «سازمان

به  ، يعنی، تقريبا نصف ھمه پول صندوقھای غيررسمیدالر تريليون ١٢نزديک به ، »تين«بانک، طبق برآورد 

 بود؛ بدين ترتيب، الرد ميليارد ۴ تريليون و ۵ شامل ٢٠٠۵اين شاخص در سال . سرزمينھای پيرامونی انتقال می يابد

تا سال (دو رديف اول فھرست را . معلوم می شود که در طول پنج سال، تا ميزان بيش از دو برابر افزايش يافته است

سه رتبه بعدی را بانکھای مشھور جھانی اروپا . ، بانکھای متحد و اعتبارات سويس به خود اختصاص می دادند)٢٠١٠

پس از اينھا، بانکھای وال استريت، از جمله، جی .  احراز می کنندسپاريBNPو لمان ا، بانک مرکزی HSBCمانند 

خود اختصاص ه  را ب١٠ تا ١، مورگان استنلی، ولس فارگو و گلدمن ساکس رديفھای امريکاپی مورگان چيس، بانک 

 درصد از جمع کل ۵٠يعنی ( واريز شده است ١٠ تا ١ به حسابھای جانبی بانکھای رديفھای دالر تريليون ۶. داده اند

  ). بانک بزرگ۵٠مبلغ متعلق به 

  

  جريان پول به مراکز مالی پيرامونی از کجا سرازير می شود؟

نيويورک، لندن، زوريخ، ھنگ کنگ، توکيو به بنگاھھای مالی :  وجوه ھنگفت از مراکز مالی بزرگ جھانیۀبخش عمد

 و انگليس از پيرامونی ھا امريکای آنگلوساکسونی، يعنی ی با مدل اقتصادئکشورھا. کشورھای پيرامونی واريز می شود

 کمپانی صاحب سرمايه ھای ھنگفت انگليس، که در فھرست بورس اوراق ١٠٠از . ويژه فعاالنه استفاده می کننده ب

 ۀ مؤسس٨٠٠٠مابقی آنھا بيش از .  کمپانی از خدمات جانبی استفاده نمی کند٢ بھادار لندن جای گرفته اند، مجموعاً 

گرنزی، جرسی و جزاير قلمرو .  خود دارندۀخواھر در حوزه قضائی پيرامونی ھا در سراسر جھان در زير مجموع

) بعد از مؤسسات انگليسی (امريکاشرکتھای چندمليتی .  از چندين قرن پيش جزو مناطق پيرامونی بريتانيا ھستندمين

، که سھام امريکا کمپانی از يک صد کمپانی بزرگ ٨٣. حساب می آينده فعالترين استفاده کنندگان خدمات غيررسمی ب

  .آنھا در بازارھای بورس خريد و فروش می شود، دارای مؤسسات خواھر در مناطق پيرامونی می باشند

 اول از کشورھای ۀ مواد خام و مصنوعات در حجم بزرگ، در وھلۀسيل سرمايه ھا ھمچنين از کشورھای صادرکنند

، »تين«، بر اساس بررسی ھای ٢٠١٠ -١٩٧٠در عرض سالھای . ق پيرامونی جاری می شود نفت به مناطۀصادرکنند

در .  خارج شده استدالر ميليارد ٣٠۶، از نيجريه دالر ميليارد ٣٠٨، از عربستان سعودی دالر ميليارد ۴٩۶از کويت 
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ه ساالنه ب(دالر ميليارد ٧٩٨، از روسيه، يکی از پيشروان ذينفعان درآمدھای غيررسمی، ٢٠١٠ - ١٩٩٠طول سالھای 

داده ھای رسمی بانک مرکزی فدراسيون . به مناطق پيرامونی سرازير شده است) دالر ميليارد ۴٠ طور متوسط، تقريباً 

 بالغ بر ٢٠١٠بدين ترتيب، خروج خالص سرمايه از روسيه در سال .  را تأئيد می کنند»تين«روسيه نيز برآوردھای 

پيش بينی ھا از افزايش .  بوده استدالر ميليون ۵٠٠ ميليارد و ٨٠، ٢٠١١ و در سال الرد ميليون ۴٠٠ ميليارد و ٣۴

 معتقد است که »تين« مدير تحقيقات جيمس ھنری.  حکايت می کنند٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ١٠٠آن به بيش از 

  .بخش اعظم سرمايه ھای روسيه، در جريان خصوصی سازی دارائيھای دولتی خارج شد

البته، داده ھای .  سرمايه به پيرامونی ھا پشت سر گذاشتدالر ميليارد ٢٠٠ تريليون و ١ را فقط چين با انتقال روسيه

بنا بر .  ساله را در بر می گيرد٢٠ را، در رابطه با روسيه، دوره ١٩٧٠ ساله از سال ۴٠ ۀمرتبط با چين، يک دور

صوصی به پيرامونی ھا، پيشتاز بی چون و چرا در ميان  خۀ فرار سرمايۀلحاظ شاخص متوسط ساالنه اين، روسيه ب

در رديفھای پس از روسيه، به ترتيب . محسوب می شود» ميلياردرھای طالئی«  مناطقۀکشورھای خارج از محدود

 - ١٩٧٠در سالھای (دالر ميليارد ۴٩۶ و کويت با دالر ميليارد ۵٢٠، برزيل، با دالر ميليارد ٧٧٩ با ورياکشورھای ک

حداقل (در رابطه با برآورد حداقلی از جمع کل وجوه واريز شده به حسابھای بانکی غيررسمی . جای می گيرند) ٢٠١٠

  . درصد می باشد۴، سھم روسيه )دالر تريليون ٢١
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