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 چاله ھای سياه اقتصاد جھانی

 )دومبخش  (

   بخش نخستۀادام

  رسمی کردن اقتصاد جھانی ناشی از غيرمشکالت

 تريليون ٧، در حدود ٢٠١٠تا سال ١٩٧٠، از سال .)م. »تين«بعد از اين (بر اساس برآورد تاکس يوستايس نت ُورک 

به خارج منتقل )  کشور١٣٩، از مجموعاً ( از اقتصادھای توسعه يافته دالر ميليارد ٣٠٠ تريليون و ٩ ميليارد تا ٣٠٠و

با احتساب درصدھا و انواع ديگر درآمدھا، حجم واقعی اين ). دالر ميليارد ٢٠٠االنه طور متوسط، سه ب(شده است 

اگر اين پولھا به پيرامونی منتقل ). محافظه کارانه ترين برآورد( می رسيد دالر تريليون ١۵سرمايه ھا به کمی بيش از 

اگر سرمايه ھای .  جدی توسعه يابندطوره نمی شدند، کشورھای فقير می توانستند ديون خود را پرداخت نمايند و ب

 تريليون ويکصد ۴  کشورھای توسعه يافته را در نظر بگيريم که طبق برآوردھای سنتی مجموعاً ۀ ھمۀگزارش نشد

 دالر تريليون ١١ بدھی خارجی داشتند، به اين نتيجه می رسيم که بدھی آنھا منفی ٢٠١٠ در پايان سال دالرميليارد 

به بيان ساده تر، اگر . در واقع، اين کشورھا، کشورھای بستانکار خالص ھستند، نه بدھکارعبارت ديگر، ه است، ب

ه می توانستند ب)  درصد جمعيت جھان٨۵(پولھا در اقتصاد کشورھای کمتر توسعه يافته باقی می ماندند، مردم آنھا 

ی خارج شده به گروه کوچک ھمانطور که در گزارش گفته می شود، دارائی ھا.  ديگری زندگی کنندطرز مطلقاً 

کارشناسان عقيده دارند، که .  شھروندان آوار می شودۀثروتمندان تعلق دارد، ولی سنگينی بدھی ھای دولتی بر دوش ھم

 درصد بوده باشد، سود ٣٠ درصد درآمد داشته و ماليات اين درآمد ٣ دالر تريليون ٣٢ تا ٢١اگر ساالنه مبلغ پنھان 

 برسد و خود اين مبلغ دالر ميليارد ٢٨٠ الی ١٩٠رقانونی در ھمان سال اول می توانست حاصل از دارائی ھای غي

کشورھای عضو سازمان توسعه و ( اقتصادی ۀ است که کشورھای رشديافتئیتقريبا دو برابر بيشتر از ميزان آن کمکھا

  .اختصاص می دھند» ميلياردرھای طالئی« زيستی ۀ کشورھای خارج از منطقۀبرای توسع) ھمکاری اقتصادی

برای اصالح قابل توجه «جيمس ھنری تأکيد می کند، که حجم مالياتھای پرداخت نشده بسيار بزرگ است و خود آن 

 مدير تحقيقات، ۀتوأم با آن، به گفت. »ويژه کشورھای رو به رشد کفايت می کنده اوضاع اقتصادی بسياری از کشورھا، ب

را که سيل پول به آنھا سرازير می » چاله ھای سياھی«ارد وآن اين که، جھان در اين خبر جنبه ھای مثبت ھم وجود د

  .پنھان در پيرامونی ھا را برآورد نمود» گنج«شود، شناسائی کرد و حجم اين 
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خصوص در سه عرصه ه تقويت جنبه ھای پنھان اقتصاد جھانی موجب بروز مشکالت اقتصادی و اجتماعی جدی، ب

  :اساسی زير می شود

 آنھا از خدمات مخفی استفاده می کنند، ی را که دولتھائیطح پائين ماليات در مناطق پيرامونی، پايه ھای کشورھاــ س١

 پنھان شده در دالر تريليون ٣ کشورھای جھان ساالنه از ۀ ھمۀطبق خوشبينانه ترين برآوردھا، بودج. تضعيف می کند

  .سرزمينھای پيرامونی محروم می شوند

 تروريسم بين المللی از طريق ۀت مخفی، پيش نيازھای شستن درآمدھای غيرقانونی و تأمين بودجــ انجام عمليا٢

ويژه، جرايم فرامرزی ه  اقتصادی، بۀکشورھای پيرامونی به رشد جرايم سازمانيافت. پيرامونی ھا را فراھم می سازد

  .کمک می کنند

اصطالح گرم به مناطق ه ل غيرقابل کنترل پولھای ب اعمال مقررات ضعيف مالی، خطر سرازير شدن سيۀــ در نتيج٣

  .پيرامونی افزايش می يابد و موجب بی ثباتی نظام مالی جھانی می شود

  

  عليه پيرامونيھا» جنگ صليبی«: دولت باراک اوباما

  و کشورھای اروپائی ناگھان متوجهامريکا، )سالھای اول قرن حاضر(از زمان شروع مبارزه با مخفی کاری مالی 

 دولتی به ۀ، طبق برآوردھای رسمی، خزانامريکادر . شدند، که مقادير قابل مالحظه ای از مالياتھا را از دست می دھند

ه ب.  محروم می شوددالر ميليارد ١٠٠ئی از خدمات پيرامونی، ساالنه حداقل از امريکا ماليات دھندگان ۀسبب استفاد

که بحران مالی  حتی قبل از آن.  مبارزه با پيرامونی ھا صرف نمودويژه دولت باراک اوباما نيروی زيادی را برای

 آغاز شده بود؛ اوباما امريکادر » جلوگيری از سوءاستفاده از پناھگاھھای مالياتی« قانونی ۀآغاز شود، کار تدوين اليح

  :ن اليحه بودندموارد زير، مھمترين موازي.  ادامه دادامريکا ۀ قانونی به کنگرۀبه فشارھا برای تقديم اليح

ــ اعطای اختيار به خزانه ٢ئيان تحت صالحيت پيرامونی؛ امريکاــ اعمال الزامات دقيق تر برای اخذ ماليات از ١ 

 برای اتخاذ تدابير ويژه عليه صالحيت خارجی و بنگاھھای مالی، که موانعی در مقابل جمع آوری ماليات امريکاداری 

ه تراستھای تحت پوشش، که برای خريد امالک و مستغالت، مصنوعات ھنری و ــ بستن ماليات ب٣ايجاد می کنند؛ 

رسميت شناختن افرادی که عمال از دارائی ه ئی مورد استفاده واقع می شوند، و بامريکاجواھرات زينتی به اشخاص 

 ١۵٠اھھای مالياتی تا ــ افزايش ميزان جريمه برای استفاده کنندگان از پناھگ۴ھای تراستھای غيرقانونی سود می برند؛ 

  .درصد درآمد آنھا از اين نوع فعاليتھا

 را به امريکا پس از وارد شدن کشور به بحران مالی، مقامات امريکا فدرال ۀافزايش شديد بدھی دولتی و کسری بودج

 باراک اوباما اظھارات. خود با پيرامونی ھای جداگانه وادار ساخت» مقابله «ۀ برنامۀاعالم بيانات پر سروصدا در بار

 او قرار ۀ ديد ويژۀئی در نقطامريکا سرمايه ھای ۀ مورد عالقۀجزاير کيمن، منطق. در اين زمينه، شديدترين آنھا بود

ئی و جھانی مانند کوکاکوال، پروکتر اند گامبل، جنرال موتورز، اينتل، امريکاغولھای ) تابعه(شرکتھای خواھر. گرفت

در جھان مالی اين ادعا که مشھورترين ساختمان متعلق به . ا به کسب و کار مشغولندفديکس، اسپرينت و غيره، در آنج

 معمولی واقع در کيمن ۀدنيای مالی نه ساختمان بورس نيويورک يا لندن، بلکه آگلند ھاوس، يک ساختمان پنج طبق

باراک . نظر برسده ببزرگ، يعنی، آدرس حقوقی ھزاران شرکت ثبت شده در جزاير کيمن می باشد، شايد يک شوخی 

در جزاير کيمن ساختمانی ھست که در «:  در منچستر ايالت نيوھمپشاير اظھار داشت٢٠٠٨ سال جنوری ۵اوباما در 

رکز تقلب در جھان اين، ھمان بزرگترين ساختمان جھان، يا بزرگترين م. ئی ثبت شده اندامريکا ھزار شرکت ١٢آن 

 پس ء، که از قضاامريکا اما، صرفنظر از قصد نامزد رياست جمھوری وقت .»له را بررسی می کنيمأما اين مس. است

  . آگلند ھاوس برآيدۀقدرت رسيدن ھم تزلزل نشان نداد، با نفوذترين شخصيت جھان نتوانست از عھده از ب
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گام  را می توان جدی ترين امريکا در ٢٠١٠تصويب قانون اصول مالياتی مربوط به حسابھای خارجی در ماه مه سال 

 ھمکاری برای اجرای اين قانون ۀ توافقنام٢٠١٢ سال بروریدر ماه ف.  مبارزه با پيرامونی ھا دانستۀعملی در عرص

 ۀدر چھارچوب اين توافقنامه، آژانس ملی ماليات از حق مبادل. ، انگلستان و اسپانيا امضاء شدالمانبا فرانسه، ايتاليا، 

بر اساس مفاد . ويژه از اين قانون بھره می برده  بامريکا ۀما اياالت متحدا.  گزارش برخوردار استۀاطالعات و ارائ

 بدل امريکااين قانون، بانکھا و ساير بنگاھھای مالی کشورھای ديگر می بايست داوطلبانه به بنگاه سرويس مالياتی 

ت اشخاص حقيقی و حقوقی و معامال) امريکااز نقطه نظر منافع مالياتی ( حسابھای مشکوک ۀآنھا بايد در بار. شوند

 امريکابا سرويس مالياتی » ھمکاری«اگر بانکھا و ساير بنگاھھای مالی کشورھای ديگر به . ئی گزارش بدھندامريکا

درک اين . عمل آورده  چنين بنگاھھائی بۀ می تواند اقدام مقتضی در رابطامريکاتمايل نشان ندھند، در اينصورت 

 می خواھد امريکا ۀش مبارزه با پيرامونی و سوءاستفاده ھای مالياتی، اياالت متحدواقعيت دشوار نيست، که تحت پوش

  .خود درآورد) اداری(کشورھای ديگر را به زير کنترل مالی مستقيم 

  

  مبارزه با پيرامونی ھا و طرح مالی جديد

 پيرامونيھا استفاده ۀجير زنۀاينک برای سلب ھويت صاحبان ثروتھا، نه از يک سرزمين پيرامونی، بلکه، بايد از ھم

نام صاحبان و مديران اسمی ثبت می شود و صاحبان ه  سرزمينھائی وجود دارند که شرکتھا بکرد، که در ميان آنھا قطعاً 

ه ، بچنين طرحی، مثالً . می نامند) سود برندگان واقعی(آنھا را ذينفعان . اصلی در ھيچ يک از اسناد رسمی قيد نمی شود

  .د، سران گروھھای جنايتکاران سازمانيافته مورد استفاده واقع می شود مقامات فاسۀوسيل

اسامی دارندگان اسمی اوراق قرضه به چشم می خورد که ) ، در تارنماھای رسمیمثالً (امروزه در اسناد رسمی مختلف 

ن اسمی ھم فاش وليکن خود صاحبا.  خدمات اوليه بانکی تعريف می شوندۀعنوان بانکھای معظم جھانی ارائه دھنده ب

چنين اطالعاتی را فقط در صورت درخواست دادگاه می . نمی کنند که صاحبان واقعی اوراق قرضه چه کسانی ھستند

  .»آفتابی بشوند«دست آورد و خود اين، مناسب ترين شکل پنھان کردن چھره برای کسانی است که نمی خواھند ه توان ب

 ٩٧صاحبان . يک نگاه گذرا به شرکتھای سھامی روسيه کافيست. برای نشان دادن مثال، الزم نيست راه دوری برويم

صاحب اسمی سه چھارم ) »اوراسيا«(لند ابانک بين المللی ھ. درصد سھام شرکت لوک اويل، سھامداران اسمی ھستند

به » لوک اويل« عظيم سھام ۀ تصور می شود که بستھر چند.  سھام به صاحبان روس تعلق داردۀسھام آن است و بقي

 ٣تعلق دارد، ولی اشخاص حقيقی صاحب )  درصد٩(و لئونيد فدون )  درصد٢١( واحد علی اکبراوف - ن آنامدير

  .با اين حال، راستی آزمائی اين اطالعات ممکن نيست. درصد سھام ھستند

 درصد ۵٠بيش از . نيز اسمی ھستند» گازپروم«ی  درصد سھام شرکت دولت٢٧بر اساس گزارشات اخير، صاحبان 

سھامداران اسمی، صاحب . به شرکتھای خارجی يا پيرامونی تعلق دارد» نيکل ناريل«سھام شرکت معدن و متالوژی 

  .واسطه پيرامون اداره می شوده ھستند و کليت شرکت ب» روساال« درصد سھام شرکت ٢۵

 مجری صالحيتھای جانبی قوقی و حتی اشخاص حقيقی جداگانه، که قبالً  بزرگترين بانکھای جھان، شرکتھای حعمالً 

دولتھای غربی » مقابله «ۀبه ھمين سبب، نتيج.  خود گرفتندۀ سھامداران و ذينفعان نھائی مخفی را بر عھدۀبودند، وظيف

  .ناچيز بود»  اطالعات غيرشفافۀمنطق «ۀمثابه با پيرامونی ھا ب

  

   نفوذ جھانی بين گروھھای مالیۀ ابزار تقسيم حوزۀمثابه مبارزه با پنھانکاری مالی ب

فشارھای دولتھای .  نفوذ خود را تقسيم می کنندۀ دولتھای غربی با پيرامونيھا، بانکھای غربی حوزۀتحت پوشش مبارز

مين مرکز  مبارزه با پيرامونيھا، روند نابودسازی سوۀبه بھان.  آن استۀيس برجسته ترين نمون و انگليس در سوامريکا
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، انگلستان و فرانسه امريکا برن مجبور شد با اياالت متحده ٢٠١١در سال . وقوع می پيوندده مالی بين المللی ب

منظور افشای اطالعات مربوط به مالياتھای پرداخت ه قراردادی داير بر ھمه گونه ھمکاری با دولتھای اين سه کشور ب

. يس آغاز شد سرمايه ھا از سوۀدر نتيجه، خروج گسترد. تند، امضاء کنديس ھس اتباع آنھا که مشتری بانکھای سوۀنشد

ئی و انگليسی، پيش از ھمه به جزاير ويرجين بريتانيا و باھاما واقع در امريکابه کجا؟ به مناطق تحت کنترل بانکھای 

خارج از «دشاھی  مستقل ھستند، اما در واقع سرزمينھای پااين سرزمينھا ظاھراً ( قضائی ھمان انگلستان ۀحوز

بخشی از سرمايه ھا به بانکھای ). ھستند که فرمانداران آنھا را اليزابت دوم، ملکه انگليس منصوب می کند» انگلستان

  . و انگلستان انتقال يافتندامريکامعتبر فعال در اراضی 

 يس رسماً  سو٢٠١١ل  ساگستدر ماه ا. يس مجبور شدند سر کيسه را شل کنندبانکھای سو.  قضيه اين نيستۀاما ھم

صورت سپرده در بانکھای سويس ه  خود را بۀعنوان مالياتھای پنھان اتباع انگليس که سرمايه  بدالر ميليون ۶٠٠

انجام تحقيقات ه  بامريکا وزارت دادگستری ٢٠١٢ سال جنوریاز ماه . نگھداری می کنند، به اين کشور پرداخت کرد

فرار از ماليات «نھا، بانکھای وگلين، کرديت سويس و جوليوس بائر به  آۀ بانک سويس، از جمل١١در مورد کمک 

، بانک وگلين، يکی از بانکھای قديمی سويس، کسب و کار خود ٢٠١٢در آغاز سال . مشغول است» امريکاشھروندان 

تحت عنوان له منتفی نيست که بانکھای سويس مبالغ قابل مالحظه ای أاين مس.  تحقيقات آغاز شده فروختخاطره را ب

  . پرداخت می کنندامريکائی خود از پرداخت ماليات، به وزارت خزانه داری امريکاخاطر فرار مشتريان ه غرامت ب

  

  بايد مجازات کرد، عفو ممکن نيست: مبارزه با پنھانکاری مالی

با پنھانکاری  غربی و بسياری از سياستمداران سرشناس به مبارزه ۀ کشورھای عمدۀھنگام آخرين بحران مالی، ھم

پناھگاھھای مالی را از برکات دعای خود محروم می «حتی پاپ ُرم بنديکت شانزدھم اعالم کرد، که . مالی پيوستند

مناسبت پايان کنفرانس بين المللی تأمين مالی برای ه منتشره برم، پاپ » شورای عدالت و آزادی«در سند رسمی . »کند

گفته می شود، که بازارھای قلمرو پيرامونی ھا با سودھای غيرقانونی ) ٢٠٠٨مبر  نو٢٩( منعقده در دوحه ۀتوسع

آنھا با . کاربرد سياستھای مالی غيرمنطقی در سرزمينھای پيرامونی، باعث بحران مالی کنونی گرديد. مرتبط است

ت غول آسا به راه انداختند، خساراه فراھم ساختن امکانات برای پنھان کردن ماليات، سيل عظيم خروج سرمايه را ب

  .کشورھای فقير وارد آوردند و به ھمين سبب بايد بسته شوند

سياست واقعی اغلب . سرعت به خاموشی گرائيده اما پس از پايان فاز اول بحران مالی آتش ضد پيرامونی غرب ب

و حتی (ی حفظ از يک سو، آنھا تالشھايشان را برا.  پيرامونی بسيار متناقض استیکشورھای غربی در قبال سرزمينھا

 جھان به حساب ۀآن بخش از سرزمينھای پيرامونی تشديد می کنند که سرازير شدن جريان سرمايه از ھم) ۀتوسع

از ديگر سوی، اقداماتی برای ممانعت از ريزش سرمايه از اراضی خود به قلمرو . بانکھای خود را تأمين می نمايند

  .می کند، به عمل می آورندپيرامونيھا، که ماھيت مالحظات مالی را ديکته 

 تأثير  کارائيب، که در باال ذکرش رفت، فعالً ۀگام عملی دولت باراک اوباما در امر مبارزه با پنھانکاری مالی در حوز

را دولتھای اروپا ) با سويس و لوکزامبورگ(با پيرامونيھای خود » ن تکليفييتع« چنين دقيقاً . بسيار ناچيزی داشته است

، ضمن بررسی تدابير مقابله ٢٠ سران گروه ٢٠٠٨پس از شروع بحران در سال . وعده کردند)  کنگبا ھنگ(و چين 

، اصالحاتی در کنوانسيون مدل مالياتی سازمان ٢٠١٠در سال . با بحران، بارھا بستن پناھگاھھای مالی را متعھد شدند

از سال . ای اطالعات را سختگيرانه تر کردندعمل آوردند، که بر اساس آنھا، موازين افشه ھمکاری اقتصادی و توسعه ب

شدت ه  تبادل اطالعات امضاء شده است که عالوه بر ھر چيز، اسرار بانکی را بۀ توافقنامه در بار۶٠٠ بيش از ٢٠١٠

  .با اين وجود، ھيچ موفقيت قابل مالحظه ای در پی نداشتند. محدود می کنند
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ۀ و دولتھای منطقه ای به ديسکھای غيرقانونی حاوی اطالعات در بار دستيابی دولت فدرال - المان عملی دولت ۀتجرب

که از  اين اقدام با اين.  توجه استۀبانکھای مربوطه، در مبارزه با پوششھای سرمايه در مناطق پيرامونی اروپا شايست

رار گرفت، ولی مورد انتقاد ق» کار غيراخالقی«عنوان يک ه سوی بسياری از مقامات رسمی و سياستمداران اروپا ب

 زير بار سنگين به نفس المانکه بحران بدھی در اروپا اوج گرفته و اقتصاد  با اين حال، امروز زمانی. بسيار مؤثر بود

  . اھميتی نداردالمانبرای مقامات » پاکيزگی اخالقی«نفس افتاده، 

، ايتاليا قوانين خوبی در مثالً . ده نيستشايد قوانين ضد پيرامونی ضروری باشند، ولی شرايط مبارزه با پيرامونی ھا آما

در توليد ناخالص ملی و از لحاظ حجم خروج » سايه«لحاظ سھم اقتصاد ه اين زمينه تدوين و تصويب کرده، اما ب

در عين حال، در قلمرو کشورھای اروپای شمالی، که . سرمايه، در ميان کشورھای اروپای غربی ھمچنان پيشتاز است

با . بسيار پائين است» خاکستری«و » سياه«د کافی باالست، سطح استفاده از طرحھای پيرامونی ميزان ماليات به ح

 درصد است، ولی شرکتھای نفتی ٨٠که ميزان ماليات بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز در نروژ  وجود اين

ق، شرايط ثابت و شفاف، توجه خود علت فقدان کامل فساد، حمايتھای مؤثر دولتی از پروژه ھای عظيم و دقيه خارجی ب

  .را به اين کشور معطوف داشته اند

ھدف مبارزه با پيرامونی ھا در مجموع عبارت از نابود ساختن بنگاھھای پنھانکاری مالی و ھمچنين، استفاده از آن 

ھای داير بر در يکی از آخرين بررسي.  رقابتی می باشدۀبرای تقويت موقعيت شرکت کنندگان اين مبارزه در مبارز

معنی ه پيشبرد آن در ھمه حال، ب. جنگ با پيرامونی ھا، جنگ بسيار عجيبی است«: سرزمينھای پيرامونی گفته می شود

 ۀزدن آنھا باعث تخريب ھم. زيرا پيرامونی ھا يکی از سنگ بناھای جھان مالی ھستند. مبارزه با دست راست خود است

ھا جنبه جھانی پيدا نکرد؟ چرا لندن به اين ھمه پيرامونی نياز دارد؟ چرا در چرا جنگ با پيراموني... ساختار می شود

که پيرامونيھا بھترين وسيله برای تصاحب پولھای   گل زندگی کارائيب شکوفا می شود؟ برای اينامريکاحيات خلوت 

 می شود، بيائيد، از آمدن خارج کنندگان سرمايه ھای خودی مھم نيستند، اما آنچه به بيگانه ھا مربوط. ديگران ھستند

کس حق موجوديت پيرامونيھا را   جھان را پيرامونيھا جمع آوری می کنند، بدين سبب، ھيچۀپولھای ھم. شما خرسنديم

   .انکار نمی کند
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