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:ملخص

 كما، تستثمر البلدان النامية الوقت واملوارد الشحيحة للتفاوض وإبرام معاهدات االزدواج الضرييب مع البلدان املتقدمة

أهنا تقبل بفقدان اإليرادات الضريبية ألن هذه املعاهدات عادة ما تفضل فرض الضرائب على أساس اإلقامة أكثر منها
 وال ميكن أن تُعوض التكاليف املتكبدة، وعادة ما تكون البلدان النامية مستوردة صافية لرأس املال،على أساس املصدر
دليل
ً هذه الدراسة تقدم،إال إذا كانت البلدان النامية تتوقع تلقي املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة يف املقابل
على أن البلدان النامية اليت وقعت على معاهدات االزدواج الضرييب مع البلدان املتقدمة يف الواقع تتلقى املزيد من
 فإن معاهدات االزدواج الضرييب فعالة فقط يف جمموعة البلدان، ومع ذلك، االستثمار األجنيب املباشر من هذه الدول
. وليس ذات الدخل املنخفض،النامية املتوسطة
.دخل الشركات، اإلتفاقيات الثنائية، االزدواج الضرييب، االستثمار األجنيب املباشر:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Developing countries invest time and other scarce resources to negotiate and
conclude double taxation treaties (DTTs) with developed countries. They also
accept a loss of tax revenue as such treaties typically favour residence-based
over source-based taxation and developing countries are typically net capital
importers. The incurred costs can only pay off if developing countries can
expect to receive more foreign direct investment (FDI) in return. This is the first
study to provide evidence that developing countries that have signed a DTT
with the US or a higher number of DTTs with important capital exporters
actually do receive more FDI from the US and in total. However, DTTs are only
effective in the group of middle-, not low-income developing countries.
Keywords: Foreign direct investment, double taxation, bilateral treaties,
corporate income
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مقدمة

توقععع البلععدان الناميععة معاهععدات االزدواج الضعرييب مععن أجععل اجتععذام املزيععد مععن االسععتثمار األجنععيب
املباشععر ،فهععي يستسععلمون للقيععود املفرو ععة علععى قععدرري علععى فععرض عرائب علععى دخععل الشععركات مععن
املستثمرين األجانب ،وهو ما ال ميكعن أن يُقبعل إال إذا كعان هنعاا زيعادة يف االسعتثمار األجنعيب املباشعر
باملقابل ،ولكعن هعل ذتعذم هعذه املعاهعدات املزيعد معن االسعتثمار األجنعيب املباشعر إا البلعدان الناميعة

هذا هو مو وع التحليل املقدم هنا.
وهن ععاا أس ععبام ت ععدعو إا االفع عااض ب ععلن معاه ععدات االزدواج الضع عرييب ميك ععن أن تزي ععد االس ععتثمار
األجنيب املباشر ،فمن خلل إثقال النشاط االقتصادي يف بلد أجنيب مرتني ،ميكن أن يشكل االزدواج
الضعرييب عائ ًقععا أمععام االسععتثمار األجنععيب ،ممععا يشععوه التوزيععع الفعععال للمعوارد املاليععة الشععحيحة عع بلععدان
أيضا االستثمار األجنيب املباشر بقدر
العامل ،ومع ذلك ،ميكن أن ختفض معاهدات االزدواج الضرييب ً
ما تقلل من التهرم الضرييب ،وغري ذلك من االسااتيجيات القانونية لدعي الضرائب.

وألن كعان االسعتثمار األجنعيب املباشعر هعدس يسعععى إليعو صعانعو السياسعات لبلعداهني ،فعإن العوامععل
اليت تؤثر يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر غالبًا ما تكعون غعري قابلعة للتطويعع سياسعيًا ،إمعا ألهنعا غعري

قابلة للتغيري ،مثل املوارد الطبيعية ،والقرم الثقايف واجلغرايف من بلدان املصدر الرئيسية ،أو ألن تغيريهعا

عمليععة لويلععة األجععل جع ًعدا ،كمععا يف سالععة وكفععاوة املؤسسععات السياسععية ،وسجععي السععو  ،أو التعلععيي
واإلنتاجية للقوى العاملة احمللية.
ومععع ذلععك ،ال يعزال هنععاا عععدد مععن التععدابري الععيت ميكععن اختاذهععا للتنععافس علععى االسععتثمار األجنععيب:
فمععن ناسيععة ،ميكععن ختفيععف القيععود املفرو عة علععى املسععتثمرين فيمععا يتعلععق ،علععى سععبيل املثععال ،بإعععادة
األرباح إا مولنهي من جانعب واسعد ،أو العروتني ،أو ختفعيض عرائب الشعركات ،ومعن ناسيعة أخعرى،
ميكن اختاذ تدابري ثنائية ،مثل إبرام معاهدات االستثمار الثنائية.
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الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذلك املو وع :ومن أمثلة الدراسات العربية:
 أمهية اتفاقية ذنب االزدواج الضرييب يف الضرائب على الدخل يف تشجيع االستثمار – حممد خالداملهايين ،القاهرة.1122 ،
 مسامهة إتفاقيات تفادي االزدواج الضرييب يف تدفق اإلستثمار األجنيب املباشر:دراسة سالة اجلزائر -املغرم -تونس ،األردن.1122 ،
 هيثي علي حممد  ،علقة االزدواج الضرييب باالستثمار بني اعادة التكيف والتغري ،جملة كلية بغدادللعلوم االقتصادية ،العدد اخلامس والثلثون. 2013،
دور اإلعفاوات الضريبية يف تشجيع االستثمارات األجنبية ،قاسي حممد عبد اهلل البعاج جملة بغدادللعلوم االقتصادية،العدد األربعون.٤١٠٢،
ومن الدراسات األجنبية:
)-Figueroa, A.H, (1992
)- Paul L. Baker Dagan, T, (2000
)-Christians, A, (2005
)-Egger, P., Larch, M., Pfaffermayr, M., and Winner, H, (2006
)-F., Busse, M.and Neumayer, (2010

مشكلة البحث:
يف ظل اجلدل القائي بني الباسثني سول فعالية االتفاقيات امل مة بني خمتلف الدول يف العامل ألجل
سل مشكلة االزدواج الضرييب ،نستطيع لرح التساؤل اجلوهري كما يلي :ما مدى مسعامهة اتفاقيعات
تفادي االزدواج الضرييب يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر إا الدول النامية
فرضيات البحث:
الفرضية األولى :يؤدي تفادي االزدواج الضرييب إا تشجيع تدفق االستثمار األجنيب املباشر.
الفر ية الثانية :هناا حمددات أخرى أساسية الستقطام االستثمار األجنيب املباشر ،كفيلة بلن حتل
حمل تفادي مشكلة االزدواج الضرييب.
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المبحث األول :االزدواج الضرييب واالستثمار األجنيب املباشر.
المبحث الثاني :حتليل العلقة بني االزدواج الضرييب واالستثمار األجنيب املباشر.
الخاتمة والتوصيات.
المبحث األول :االزدواج الضريبي واالستثمار األجنبي المباشر
أوال :االزدواج الضريبي المفهوم واألنواع:
ً
االزدواج الضرييب" " Double Taxationهو :فرض نفس نوع الضريبة على نفس مصدر الدخل
اخلا ع للضريبة ،وخلل نفس املدة املعنية ،و يشاط لتحقيقو شروط هي :1
 نفس الشخص املكلف بلداو الضريبة. نفس املصدر اخلا ع للضريبة. نفس الواقعة املنشئة للضريبة. نفس الضريبة املفرو ة.وقد يكون االزدواج الضرييب حمليًا أو دولياً ،وحيدث االزدواج الضرييب الداخلي عندما تتوفر الشروط

اآلنفة الذكر على دخل تُفرض عليو أكثر من ريبة ولنية داخل سدود الدولة.

أما االزدواج الدويل فيحدث عندما تتوافر تلك الشروط يف دخل تُفرض عليو الضريبة يف أكثر معن
دولة واسدة ،فمن املمكن أن تفرض الضريبة على دخل املستثمر األجنيب يف كل من الدولة اليت حيمل
جنسيتها ،والدولة اليت يقيي فيها.
وقعد يكعون االزدواج الضعرييب معن جهعة أخعرى مقصعود كمعا قعد يكعون غعري مقصعود ،فعاالزدواج
الضرييب املقصود هو :ذلك الذي يعتمد املشرع حتقيقو وسدوثو داخل الدولة لزيادة سصعيلة الضعرائب،
أما االزدواج الضرييب غري املقصود :فإنو حيصل بغري تعمد من املشرع ،ويلسظ ذلك غالبًا يف االزدواج

الضرييب الدويل ،فاملفروض أن كل دولة تضع تشريعها الضرييب وف ًقا لظروفها اخلاصة ،ومن دون مراعاة
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املختلفة آنذاا.2
اتفاقيات االزدواج الضريبي":" Double Taxation Treaties
دائما مطابقة ألسكام وقوانني البلدين املتعاقدين وتكون املعاملة
وهي من االتفاقيات النمطية وتليت ً

هبا باملثل وهي اليت تعاجل مو وع االزدواج الضرييب بني عدد من البلدان أو بني بلدين فقط.

ومعن املهعي تو ععي أن بلعد اإلقامعة (أو الععولن) هعو الدولعة الععيت يوجعد فيهعا مقععر اإلقامعة ،يف سععني أن
البلععد املضععيف هععو الدولععة الععيت حيععدث هبععا االسععتثمار األجنععيب ،وبالتععايل سيع يععتي توليععد الععدخل ،و عذا
أيضععا باسععي البلععد املصععدر يف سععيا الض عرائب ،يف سععني يشععري البلععد
السععبب ،يشععار إا هععذا األخععري ً
املصدر يف سيا االستثمار األجنيب املباشر إا البلد األصلي للشركة املتعددة اجلنسيات.

وهنعاا بععض العدول ال تلجعل إا معاجلعة االزدواج الضعرييب معن خعلل االتفاقيعات إذ أن أكثعر دول
العامل ال يوجد بينها اتفاقيات لتجنب االزدواج الضرييب ،وتلجل إا لر ووسائل أخرى وهي:

3

 نظام اإلعفاو الكامل. نظام تلجيل الضريبة الولنية. نظام تنزيل الضريبة األجنبية من وعاو الضريبة الولنية. نظام خصي الضريبة األجنبية من قيمة الضريبة الولنية. نظام ختفيض سعر الضريبة.وهناا نوعان من اتفاقيات االزدواج الضرييب تصنف سسب عدد الدول املوقعة وهي بذات
أألهداس واملعطيات ،ويتمثل النوع األول يف:االتفاقيات اجلماعية وهي االتفاقيات املوقعة بني جمموعة
من الدول كااالتفاقيات اليت تعقد يف إلار األمي املتحدة أو جامعة الدول العربية ،والنوع الثاين
هو:االتفاقيات الثنائية ،وهي اتفاقيات بني دولتني ،وقد تكون الدولتان من االتفا اجلماعي إذ أن
االتفاقيات اجلماعية ال متنع االتفا الثنائي.
وتعععود اجلهععود الراميععة إا ذنععب االزدواج الض عرييب إا فععاة لويلععة يف التععاري إا املنظمععات متعععددة
األل عراس مثععل عصععبة األمععي (وبعععد ذلععك األمععي املتحععدة) ومنظمععة التعععاون االقتصععادي األورو (الععيت
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اتفاقيععة لععلزدواج الض عرييب قبععل توقيععع اتفاقيععات االسععتثمار الثنائيععة األوا ،وسععأ أواخععر السععتينيات مععن
أساسا بني البلدان املتقدمة ،مث بعد ذلك إبرام عدد
القرن املا ي أُبرمت اتفاقيات االزدواج الضرييب ً
متزايد من االتفاقيات بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ،وإا سد أقل بني البلدان النامية. 4
الشكل رقم( :)2نمو االتفاقيات الضريبية خالل الفترة 1022 – 2590

Source :UNCTAD http://unctadstat.unctad.org/EN

ثانيًا" :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأهميته:

ذهب بعض الكتام إا تعريف االستثمار األجنيب املباشر"" Foreign Direct Ivestment

بلنععو " :تكععوين منشععلة أعمععال جديععدة ,أو توسععيع منشععلة قائمععة ،وذلععك عععن لريععق مقيمععي دولععة معينععة
من سدود دولة أخرى".5
ويعرس صندو النقد الدويل االستثمار األجنيب املباشر بلنو مباشعر سعني ميلعك املسعتثمر  %21أو
أكثر من أسهي رأس مال إسدى مؤسسات األعمال ،على أن ترتبط هذه امللكيعة بالقعدرة علعى التعلثري
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الشركات هبدس ختقيق عائد مايل دون التحكي يف إداررا ،مع رورة التنبيو إا صعوبة التفرقة بشكل
دقيق بني النوعني.6
أهم أشكال االستثمار األجنبي المباشر :يلخذ االستثمار األجنيب املباشر عدة أشكال من أمهها:7
 -2مشروعات ملكيتها مشاكة (االستثمار املشاا).
 -1مشروعات متلكها الشركات األجنبية بالكامل.
 -2الشركات املتعددة اجلنسية.8
وقد أصب االسعتثمار األجنعيب معؤخراً مصعدراً معن مصعادر التعدفقات املاليعة املعاصعرة ،سيع تتسعابق
الدول النامية يف جذم املزيد منو ،وذلك عن لريق منحو إمتيازات وإعفاوات ،كاإلعفاو من الضرائب
علعى الععدخل لفععاة حمععدودة ،9ويبععني اجلععدول والشعكل التععاليني تععدفقات رأس املععال األجنععيب يف عععدد مععن
الدول.
الشكل رقم( ) :)1تدفقات رأس المال األجنبي إلى مجموعات الدول في الفترة 1022 -1022

)(Millions of dollars

Source : UNCTAD,WORLD INVESTMENT REPORT 2017,P.222-225
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زيادتو بنسب ئيلة ،وزيادتو إا الدول املتقدمة خلل الست سنوات األخرية .
ثالثًا :أسباب تبني اتفاقيات االزدواج الضريبي:
 في البلدان النامية:توقععع البلععدان الناميععة اتفاقيععات االزدواج الض عرييب مععن أجععل اجتععذام املزيععد مععن االسععتثمار األجنععيب
املباش ععر ،وه ععي تُس ععلي ب ععالقيود املفرو ععة عل ععى ق ععدررا عل ععى ف ععرض ع عرائب عل ععى دخ ععل الش ععركات مع عن
املستثمرين األجانب ،وهو ما ال ميكن أن حيدث إال إذا كان هناا مزيد من االستثمار األجنيب املباشر
كمقابل لذلك.
ومما ال شك فيو أن الغرض األساسي هو القضاو على االزدواج الضرييب؛ سي إن االتفاقية ختفعف
مععن عععدم اليقععني بالنسععبة للمسععتثمر األجنععيب بشععلن كيفيععة فععرض الضععرائب علععى األربععاح اخلارجيععة علععى
أساس كسعبها وإعادرعا العولن ،وميكعن أن تكعون تلعك االتفاقيعات شثابعة إشعارة إا االلتعزام ببيئعة مواتيعة
للستثمار ،وإذا أدى ذلك باإل افة إا عوامل أخرى إا زيادة االستثمار األجنعيب املباشعر ،فعإن هعذه
أيضععا بقاعععدة عريبية متزايععدة،
البلععدان ستسععتفيد مععن الفوائععد املاتبععة عليهععا ،وسععتتمتع البلععدان الناميععة ً

وبالتععايل زيععادة اإليعرادات الضعريبية (أربععاح األعمععال والضعرائب املسععتقطعة)  ،وتسععم تلععك االتفاقيععات
للش ع عريك مع ععن البلع ععدان الناميع ععة با صع ععول علع ععى "االع ع عااس االقتصع ععادي الع ععدويل" أو "شع ععارة االس ع عاام
االقتصادي الدويل".10
وب ععالرغي م ععن ذل ععك ،ف ععإن هن ععاا تك ععاليف كب ععرية عل ععى البل ععدان النامي ععة م ععن ال ععدخول يف مث ععل ه ععذه
االتفاقيات ،ويتمثل ذلك يف الوقت اللزم لتنفيذ هذه االتفاقيات بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة،
سي ميكن أن تستغر هذه االتفاقات سنوات للتفاوض ،بعل ال تعتي أسيانًعا سعأ قبعل التوقيعع عليهعا،
ومععا أن يععتي التوقيععع عليهععا فإنععو ال ي عزال يتعععني التصععديق عليععو يف البلععدان املعنيععة قبععل أن تكععون نافععذة
املفعول ،وهي عملية ميكن أن تسعتغر سعنتني أو ثعلث سعنوات أخعرى ،أو سعأ لفعاة ألعول ،وتتمثعل
التكاليف اليت تتحملها البلدان النامية يف التخفيض املتفاوض عليو يف معدالت الضرائب املقتطعة.
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هي معن جانعب واسعد إا سعد كبعري؛ سيع أن االسعتثمار األجنعيب املباشعر اخلعارج معن البلعدان املتقدمعة
إا البلدان النامية يفو بكثري أي تعدفقات للسعتثمار األجنعيب املباشعر معن البلعدان الناميعة إا البلعدان
املتقدمععة؛ ولععذلك ،علععى الععرغي مععن أن التخفععيض املتفععاوض عليععو يف معععدالت الضعريبة املقتطعععة ينطبععق
بالتساوي لكل من الدولتني املتعاقدتني ،فإن البلدان الناميعة توافعق علعى ختفعيض أكع بكثعري ،ومعن مث،
فعإن البلععدان الناميعة تععدخل يف اتفاقععات االزدواج الضعرييب معع البلععدان املتقدمععة بتكلفععة كبععرية علععى أمععل
اجتذام املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والفوائد اليت ذلبها.11
 في البلدان المتقدمة:أيضا يف اتفاقات االزدواج الضرييب مع البلدان النامية للقضعاو علعى االزدواج
تدخل البلدان املتقدمة ً

الضرييب ،وهذا يفيد املنشآت متععددة اجلنسعية يف البلعدان املتقدمعة ععن لريعق ايتهعا معن أن تكعون يف
و ع غري موات للتنافس بسبب التكاليف الضريبية املفرلة ،كما أنو يفت البام أمام فرص االستثمار
األجنيب لفائدة كعل معن املنشعآت متععددة اجلنسعية والبلعدان املتلقيعة معن البلعدان الناميعة ،ومعع ذلعك فعإن
اتفاقيعات االزدواج الضعرييب ليسعت مطلوبعة فعليًعا لتحقيععق ذلعك للبلعدان املتقدمعة ،سيع ميكعن بسععهولة

القضاو على االزدواج الضرييب من جانب واسد ،وميكن القول أنو من األسهل القيام بذلك من جانب
واسد ألنو ال يتطلب التفاوض على معاهدة دولية.12
وتععدخل البلععدان املتقدمععة فعليًععا إا اتفاقيععات االزدواج الض عرييب ملنععع التهععرم الض عرييب ،وهععذا عععل

املنشآت متعددة اجلنسية ختتار عدم االستثمار يف البلد املضيف (أسد ألراس املعاهعدة) ممعا يعؤدي إا
عريا م ععا ت ععتي ه ععذه ا ج ععة فيم ععا يتعل ععق ش عواد املعاه ععدة
ت ععلثري س ععليب عل ععى االس ععتثمار األجن ععيب املباش ععر ،وكث ع ً
النموذجية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (وال سيما املادة  9املتعلقة باملشاريع املرتبطة)

اليت تشري إا قدرة الدولة املتعاقدة علعى تععديل األربعاح معن املؤسسعة العيت تعاملعت معع مؤسسعة مرتبطعة
يف الدولة األخرى شبالغ أخرى،إال إذا كانت املؤسسات مستقلة عن بعضها البعض.13
وقععد يكععون السععبب لععدخول الععدول املتقدمععة يف معاهععدات االزدواج الض عرييب هععو حتويععل العائععدات
الضريبية من البلدان النامية ( البلد املضيف) إا البلدان املتقدمة ،ويتمثل ذلك يف تدفقات االسعتثمار
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اإلي عرادات الض عريبية مععن البلععدان الناميععة إليععو ،ومععن خععلل التفععاوض علععى ختفععيض الض عرائب املقتطعععة،
سجمععا يتعععني علععى البلععدان املتقدمععة أن تسععم بععو مقابععل الضعرائب
هنععاا ائتمععان عرييب أجنععيب أصععغر ً

احمل لية املفرو ة على الدخل املعاد إا الولن ،مما يزيد من قيمة الضريبة اليت ذمعها.14

وسأ عندما يستخدم البلد املتقدم آلية إعفاو لإليرادات املعادة إا الولن ،تسم الضرائب
املنخفضة لب املزيد من األموال العائدة واحملولة إا البلد املتقدم والذي حمللق فرصة لزيادة الضرائب
املدفوعة على الدخل احمللي ،هذه الفكرة توصف بلهنا ريبة اإلقامة على سسام رائب املصدر.
لععذلك هنععاا اذععاه لععدى الععدول املتقدمععة لتوسععيع مفهععوم تعريععف املنشععلة الدائمععة ونشععالها اخلا ععع
للضريبة ،األمر العذي حيعد بشعكل فععال معن العدخل العذي ميكعن أن حملضعع للضعريبة يف البلعد املضعيف؛
بيعد أن االسععتثمار األجنعيب املباشععر ركعي تعريفععو حيعدده جزئيًععا االسعتثمار الطويععل األجعل الععذي سععيؤهلو

عععادة كمكععان ثابععت ل عمععال ،وعععلوة علععى ذلععك فععإن نشععاط املنشععآت متعععددة اجلنسععية يهععيمن عليععو

النوع األفقي (تكرار العمليات يف اخلارج خلدمة السو احمللية) الذي سيؤهلو للعمل بنشعاط ،ولعذلك،
فإن معظي تدفقات االستثمار إا البلدان النامية ستصب يف الواقع من الناسية العمليعة مؤسسعة دائمعة
وستكون أرباسها خا عة للضريبة يف البلد املضيف.15
المبحث الثاني :العالقة بين اتفاقيات االزدواج الضريبي واالستثمار األجنبي المباشر
تسعى معظي العدول جلعذم االسعتثمار األجنعيب معن خعلل ريئعة املنعا املناسعب وتقعدم التسعهيلت
وا وافز ،واليت من بينها تفادي االزدواج الضرييب عن لريق التصديق على اتفاقيات منع سدوثو.
ولقد ازداد االسعتثمار األجنعيب املباشعر زيعادة هائلعة يف العقعود القليلعة املا عية  ،سيع تلقعت البلعدان
النامية يف عام  1122ما يقرم معن  %34معن االسعتثمار األجنعيب املباشعر مقابعل  11يف املائعة فقعط
يف الثمانينعات ،16وبعالنظر إا وعو اتفاقيعات االسعتثمار الثنائيعة واتفاقيعة االزدواج الضعرييب ،فعإن الشعكل
رقي ( )4يقارن بينهما منذ عام  2921وسأ عام .1124
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الشكل رقم ( :)2نمو اتفاقيات االستثمار الثنائية واالزدواج الضريبي خالل الفترة .1022-2590

Source: https://martinhearson.wordpress.com/2014/10/07/learning-from-pastmistakes-in-tax-and-investment-treaties/

ويبعني الشعكل أنعو يف سعني أن ععدد االتفاقيعات الضعريبية ال يعزال يف منحعدر صععودي الرتفعاع أسعي
لطيععف نسععبيًا ،فقععد مععرت اتفاقيععات االسععتثمار بفععاة انفجععارات يف منتصععف التسعععينيات وأوائععل العقععد

األول من القرن ا ادي والعشرين.

استعراض الدراسات المتعلقة بتأثير اتفاقيات االزدواج الضريبي على االستثمار األجنبي
المباشر:
عددا معن الدراسعات بشعلن وجعود علقعة معن عدمعو بعني املعاهعدات الضعريبية
شعهدت الفعاة املا عية ع ً

واالستثمار األجنيب املباشر ،وتقسي الدراسات إا معسكرين :ويتعللف املعسعكر األول معن جمموععة معا
يعع ععرس م "الدراس ع ععات الثنائيع ععة " وه ع ععي الدراسع ععات ال ع ععيت تتتبع ععع التغ ع عريات يف و ع ععع املعاه ع ععدة الثنائي ع ععة
والتحوالت يف مقدار االستثمار األجنيب املباشر على أساس كل والية قضائية على سدة.17
اجملموعععة الثانيععة مععن الدراسععات الدراسععات تعععرس ب ع ” ،“monadicوالععيت تبععدأ باألرقععام املطلقععة
للمعاهدات للبلد املضيف أو البلد املصدر وحتليلها ،وعما إذا كان ارتفاع عدد املعاهدات يرتبط بزيادة
االستثمار األجنيب املباشر يف هذا البلد املصدر.
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للمعاهععدات الضعريبية تععلثري إ ععا علععى االسععتثمار األجنععيب املباشععر ،بينمععا تععليت الدراسععات املسععتندة إا

بيانععات االسععتثمار األجنععيب املباشععر اإلةاليععة إا النتيجععة املعاكسععة :أن املعاهععدات الض عريبية تععؤدي إا
زيادة االستثمار األجنيب املباشر.
ويوجد فر مهي بني هذين اجملموعتني من الدراسات ،وبصرس النظر عن قواعد البيانات املختلفة
املسععتخدمة ،وهععو سجععي العينععة ،فالدراسععات الثنائيععة قععد اعتمععدت علععى عينععات صععغرية وغععري ممثلععة ،يف
سني أن الدراسات اليت تعتمد على بيانات االستثمار األجنيب املباشر اإلةالية تسعتخدم عينعات كبعرية
وممثلة.18
ويع ععرى الع ععبعض ،مثع ععل( 19)Figueroa1992أن الض ع عرائب ال تع ععدخل يف الق ع عرارات االسع ععتثمارية
للمس ععتثمر األجن ععيب ،مم ععا يع ععين أن ه ععذه االتفاقي ععات غ ععري فعال ععة يف زي ععادة ت ععدفقات االس ععتثمار األجن ععيب
املباشر ،بيد أن ()Desai, Foley and Hines 2002

20

يف حتليلهي لقرارات االستثمار من

قبل الشعركات األجنبيعة اململوكعة معن قبعل الواليعات املتحعدة يف اخلعارج وجعدوا أن الضعرائب إسصعائيًا عا
ت ععلثري س ععليب كب ععري عل ععى االس ع عتثمار ،وإذا كان ععت الض ع عرائب مهم ععة للمس ععتثمرين األجان ععب ،واتفاقي ععات
االزدواج الضريي حتد من الضرائب املزدوجة ،فإنو من املمكن إثبعات أن اتفاقيعات االزدواج الضعريي عا
أثر إ ا على االستثمار األجنيب املباشر.
ويف دراسععة أجراهععا " F. Barthel, M. Busse, R. Krever and E.
 21"Neumayerوهي دراسة هجني من االختبارات السابقة ،وذلك باستخدام بيانعات االسعتثمار
األجنععيب املباشععر الثنائيععة ،ولكععن مععع التغلععب علععى القععود الععيت تفر ععها عينععة ععغرية وغععري ممثلععة ،خلفًععا
للدراس ععات الثنائي ععة الس ععابقة ،وكان ععت النتيج ععة وج ععود علق ععة إ ابي ععة ب ععني املعاه ععدات الضع عريبية وزي ععادة
االستثمار األجنيب املباشر.
ويف دراسعة السقعة ،وسعع ) 22(Blonigen and Davies2005أرعاثهي باسعتخدام بيانعات
منظمععة التعععاون والتنميععة يف امليععدان االقتصععادي بشععلن خمزونععات وتععدفقات االسععتثمار األجنععيب املباشععر
الثنائيععة الععيت تغطععي  14مععن دول املصععدر املتقدمععة يف الفععاة  ،2991-2991وخلصععا إا أنععو توجععد
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املباشر.
ويف دراسععة نشععرت يف عععام  ،1112اسععتخدم " 23"Eggerوزمععلؤه وععوذج اختيععار مععن خطععوتني
لدراسة تلثري املعاهدات الضريبية على االستثمار األجنيب املباشر من اخلارج من البلدان املصدرة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي" "OECDخلل الفاة  1111-2992وقد ميزوا بني 22
م ععن البل ععدان ألع عراس يف معاه ععدات ع عريبية و  22بل ع ًعدا غ ععري ألع عراس فيه ععا ،ووج ععدوا أن للمعاه ععدات
الضريبية أثر سليب على االستثمار األجنيب املباشر.
عددا أقعل معن الدراسععات العيت تسعتخدم البيانعات اجملمعععة
وعلعى النقعيض معن الدراسعات الثنائيععة ،فعإن ع ً

عيل ،تبعني وجعود ارتبالعات
بدال من بيانات االستثمار األجنيب املباشر الثنائية يف عينات أك وأكثر متث ً
ً
إ ابيعة بعني املعاهعدات الضعريبية وأنشعطة االسعتثمار األجنعيب املباشعر ،رغعي أنعو لعيس معن الوا ع مععا إذا
كان النشاط يساوي زيادة االستثمار األجنيب املباشر.24
عتندا إا 223
ويف دراستو عام  ،1112نظر" " Neumayerإا كل من البيانات الثنائيعة مس ً
اتفاقيععة للواليععات املتحععدة ،واملعاهععدات والبيانععات اجملمعععة علععى أسععاس  211دولععة مضععيفة ،خلصععت
كلتا اجملموعتني إا أن املعاهعدات حتفعز االسعتثمار األجنعيب املباشعر يف البلعدان الناميعة ،علعى العرغي معن
أن الدراسة اليت استخدمت بيانات ةاعية وجدت أن هناا أثر إ ا فقط بالنسعبة للبلعدان املتوسعطة
النمو ،وليس على نظرائها من ذوي الدخل املنخفض.25
وقعد سععت الدراسعة العيت قعام هبعا" F. Barthel, M. Busse, R. Krever and E.
"Neumayer 2010
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إا حتديعد معا إذا كعان معن املمكعن نقعل هعذا األثعر اإل عا إا بيانعات

االستثمار األجنيب املباشر الثنائية عند استخدام عينة كبرية وممثلة من البلدان ،وقد استندوا إا منهجية
تتمثععل يف أن الدراسععات ال ععيت تسعععى إا رسععي ال ععروابط بععني عععاملني متغ ععريين مثععل االسععتثمار األجن ععيب
املباشر ووجود معاهدات ريبية ثنائية تسعتخدم تقنيعة معروفعة كتحليعل ارتبعالي ،ويععرس العامعل العذي
يفاض أن يتغري متشيًا مع عامل آخر باسي "املتغري التابع" ألن التغريات يف كمية املتغري األول "تعتمد"
على التغريات يف متغري السببية ،ويعرس العامل الذي يسبب تغريات للمتغري التابع املتغري املستقل.
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املعاهععدات الضعريبية الثنائيععة الععيت أبرمهععا البلععد هععو متغععري مسععتقل ،وإذا ثبععت أن االفعااض صععحي فععإن
املتغعري التععابع وهععو مقعدار االسععتثمار األجنععيب املباشععر يف بلعد مععا سععينمو نتيجعة الرتفععاع عععدد املعاهععدات
الضريبية الثنائية اليت أبرمهعا البلعد ولعول معدة سعريان تلعك املعاهعدات ،وقعد اختع ت النظريعة باسعتخدام
نععوع مععن التحليععل املعاابط يعععرس باسععي "حتليععل اال عدار" الععذي ينظععر إا متغعريات مسععتقلة متعععددة قععد
أيضععا إا تغ عريات يف االسععتثمار األجنععيب املباشععر ري ع ميكععن اختبععار قععوة أي روابععط توجععد بععني
تععؤدي ً

املعاه ععدات واالس ععتثمار األجن ععيب املباش ععر مقاب ععل ق ععوة أي علق ععة ب ععني عوام ععل أخ ععرى وزي ععادة االس ععتثمار

األجنيب املباشر.
واسع ععتخدمت الدراسع ععة تقنيع ععة تعع ععرس باسع ععي حتليع ععل "لوسع ععة البيانع ععات" ،وهع ععي تقنيع ععة تسع ععم ب ع عااص
ملسظات االختصاص القضائي على فاات زمنية خمتلفة ،ويستند التحليل إا ما يسمى اآلثار الثابتة
الثنائية ،وهو ما يعين أن العدول األلعراس يعتي فحصعها للتغعريات معع معرور الوقعت ،يف سعني يعتي ذاهعل
االختلفات ع الدول األلراس ،ونتيجعة لعذلك ،ميكعن السعيطرة علعى ةيعع العوامعل امللسظعة أو غعري
اخلا عة للرقابة اليت قد تؤثر على مستويات االستثمار األجنيب املباشر (مثل القرم اجلغرايف والثقايف)،
ولكنها ال تتغري شرور الوقت.
وهناا فر كبري بني هذه الدراسة والدراسات السابقة يتمثل يف سجي جمموعة البيانات املستخدمة
يف هععذه الدراسععة ،وللتغلععب علععى أي تشععوهات ناةععة عععن جمموعععات البيانععات األ ععيق املسععتخدمة يف
بلدا معن البلعدان املصعدرة
الدراسات السابقة ،استخدمت هذه الدراسة جمموعة أوسع بكثري تضي ً 41
للستثمار األجنيب املباشر ،منها  21بلدان نامية ،و  212بلدان مضيفة للستثمار األجنيب املباشر،
بلدا ناميًا.
منها ً 93

ويغطي التحليل الفاة من  2929إا  ،1113يف سني يعتي اختبعار العديعد معن املتغعريات املسعتقلة

احملتملععة ،وقععد اعتمععدت الدراسععة سععتة متغعريات مسععتقلة أخععرى ،وتشععمل أول متغععري مسععتقل هععو إةععايل
الناتج احمل لي يف الدولة املتلقية ،والثاين ،واملتصل بشكل وثيق مع املتغري املستقل األول هو الناتج احمللي
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اإلةايل للبلد املتلقي.27
املتغري املستقل الرابع هو :ما إذا كان مولن املستثمر والوالية املتلقية أعضاو يف اتفا إقليمي أو
ذاري ،واملتغري اخلامس :تسجل الدراسة متغري ومهي ويتمثل فيما إذا كان بلد اإلقامة واملصدر قد وقعا
معاهدة استثمار ثنائية ،28وأخريا ،هناا متغري مستقل سادس هو معدل التضخي يف البلدان
املستفيدة.29
وكانععت ال نتععائج الععيت توصععلت ععا الدراسععة أنععو وكمععا هععو متوقععع ،علقععة إ ابيععة بععني املتغعريات املسععتقلة
وزيادة االستثمار األجنيب املباشر جلميع املتغريات بصعرس النظعر ععن التضعخي ،وميكعن ملسظعة نفعس
األثر اإل ا إذا كان كعل البلعدين جعزو معن اتفعا ذعاري إقليمعي ،وتعلثري معاهعدة االسعتثمار ومعاهعدة
إقليميععة هععو سعوايل  ٪41مععن االسععتثمارات ،وعلععى النقععيض مععن ذلععك ،فععإن أثععر معاهععدة عريبية علععى
االستثمار األجنيب املباشر الثنائي أقل بعض الشيو ،سي زاد االستثمار بنسبة  13.2يف املائة.
الجدول رقم ( )1أثر تلك المتغيرات على تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الفترة من  2598إلى :1002
املتغريات املستقلة

تلثري زيادة  ٪2أو وسدة واسدة على املتغري التابع (خمزون
االستثمار األجنيب املباشر)

الناتج احمللي اإلةايل ل مة املتلقية

*** + 0.18%

الناتج احمللي اإلةايل للفرد الواسد

*** + 0.85%

انفتاح املتلقي للتجارة

+ 0.1%

اتفا استثمار الثنائي(ومهي)

*** + 30.3%

اتفاقية التجارة اإلقليمية

*** + 32.3%

معدل التضخي

* − 0.009%

املعاهدات الضريبية (ومهية)

*** + 24.6%

(*** ذات داللة إسصائية عند مستوى  * .٪2ذات داللة إسصائية عند مستوى التغيريات .٪21
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عدال مععن
وبيانععات التضععخي يف حتليععل اال ععدار ،فهععي تغعريات يف املتغعريات كنسععبة مئويععة مععن التغيعريات بع ً
األرقام املطلقة).
وقد اشالت الدراسة استخدام جمموعة كبرية من البيانات وحتليل لوسة البيانات للحد من مشعكلة
أي ا ياز يف اختيار العينة ،واليت أثبتعت وجعود علقعة وثيقعة بعني املعاهعدات الضعريبية وزيعادة االسعتثمار
األجنيب املباشر ،ومع ذلك ،هناا عوامل تؤخذ يف االعتبار مثل سقيقة أن االستثمار األجنيب املباشر
يقاس من سي املخزونات (املبلغ اإلةايل للستثمار األجنيب املباشر) وليس املبلغ النسعيب للسعتثمار
األجنيب املباشر لكل بلد).
وقععد توصععلت تل ععك الدراسععة إا نتيجععة مفاده ععا :أن هنععاا ص ععلة مباشععرة بععني إب عرام معاهععدة عريبية
واالسععتثمار األجنععيب املباشععر ،ومععع ذلععك ،فعنععدما قسععمت العينععة البلععدان الناميععة إا بلععدان منخفضععة
الدخل ومتوسطة الدخل ،وجد أن تلك االتفاقيات ال تكون فعالة إال مع البلدان املتوسطة الدخل.
وعليو ،فإن اتفاقيات االزدواج الضرييب حتقق الغرض معن اجتعذام االسعتثمار األجنعيب املباشعر ،ومعن
املرج أن تكون البلدان النامية اليت وقععت اتفاقيعات االزدواج الضعرييب قعد تلقعت املزيعد معن االسعتثمار
أيضععا باعتبارهععا مسععتوردة صععافية ععا ،لتكععاليف كبععرية مععن
األجنععيب املباشععر يف املقابععل ،ولكنهععا تتعععرض ً
االمتيازات الضريبية الناذة عن هذه االتفاقيات.

وهععذه األدلععة ذات صععلة بصععانعي سياسععات البلععدان الناميععة عنععد موازنععة التكععاليف والفوائععد احملتملععة
للععدخول يف معاهععدة االزدواج الض عرييب مععع بلععد متقععدم ،وتنتفععي الفوائععد االقتصععادية الرئيسععية التفاقيععة
االزدواج الض عرييب جلععذم االسععتثمار األجنععيب املباشععر إذا كانععت البلععدان الناميععة قععد خفضععت أوختفععض
عريا موجعة معن إععادة التفعاوض
معدالت الضريبة املقتطعة بدون الدخول يف اتفاقيات ،لذلك ظهرت أخ ً
بشلن تلك االتفاقيات ،وتقوم بو العدول الناميعة للحعد معن القيعود املفرو عة عليهعا يف هعذه االتفاقيعات،

ولتقلي ععل التكلف ععة ال ععيت تتحمله ععا نتيج ععة اللف ععاض االي عرادات الضع عريبية ،ويو ع الش ععكل الت ععايل إع ععادة
التفاوض على االتفاقيات الضريبية.
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شكل رقم ( )4إعادة التفاوض على االتفاقيات الضريبي خالل الفترة :1022-2890

Source: https://martinhearson.wordpress.com/2014/10/07/learning-frompast-mistakes-in-tax-and-investment-treaties/

(ملسظة سول البيانات :ةعت أعداد االتفاقيات الضريبية معن قاععدة بيانعات البنعك العدويل للتنميعة،
وتشععمل األرقععام فقععط االتفاقيععات الععيت التوقيععع عليهععا (شععا يف ذلععك االتفاقيععات الععيت التوقيععع عليهععا
ولكععن مل يععتي التصععديق عليهععا ،واسععتبعاد االتفاقيععات املبدئيععة ولكععن مل يععتي التوقيععع عليهععا ،وقععد أخععذت
أعداد اتفاقيات االستثمار من " "UNCTADو بتجميعها).
الخاتمة:
لععيس م ععن املس ععتغرم أن ينخععرط ص ععانعو السياس ععات يف ةيععع أ ععاو الع ععامل يف منافسععة شرس ععة عل ععى
االسععتثمار األجنععيب املباشععر ،سي ع ميكععن للبلععدان املضععيفة أن تسععتفيد مععن أنشععطة املؤسسععات املتعععددة
اجلنسيات من خلل تدفق رؤوس أموال إ افية أو تداعيات تكنولوجية أو زيادة املنافسة.
ولععئن أشععارت بعععض النت ع ائج إا أن صععانعي السياسععات جلععلوا إا وسععائل فعالععة لتشععجيع االسععتثمار
األجنيب املباشر عن لريق إبرام اتفاقيات تفادي االزدواج الضرييب ،ومع ذلك ،وإا جانب األثر املوايت
أيضعا يف اآلثعار
ملراكز االستثمار األجنيب املباشر على خمزونات االستثمار األجنيب املباشعر ،عب النظعر ً
السلبية احملتملة التفاقيات تفادي االزدواج الضرييب ،وكما أشرنا ،فإن التفاوض بشلن اتفاقيات تفادي
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االزدواج الضعرييب ميكععن أن يسععتوعب املعوارد اإلداريععة القيمععة ،الععيت تنطبععق بشععكل خععاص علععى البلععدان
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النامي ععة (ذات ال ععدخل امل ععنخفض)،وباملث ععل ،وبن ععاوً عل ععى النت ععائج النهائي ععة للمفاو ععات بش ععلن معاه ععدة

اتفاقيات تفادي االزدواج الضرييب ،قد تواجو البلدان املضيفة خسائر يف اإليرادات الضريبية.

وبالنسبة لكثري من البلدان النامية ،فإن هذه اخلسائر ال تقابلها ختفيضات ريبية للمستثمرين احملليني
يف اخلارج بسبب التباين السائد يف خمزون االسعتثمار األجنعيب املباشعر ،ونتيجعة لعذلك ،ينبغعي لكعل بلعد
أن يفكر مليًا يف إ ابيات وسلبيات التفاوض بشلن اتفاقيات تفادي االزدواج الضرييب.

وعليعو ،فعإن أسعد العدوافع الرئيسعية للعدخول يف اتفاقيعات تفعادي االزدواج الضعرييب يتمثعل يف القضعاو

على االزدواج الضعرييب معن أجعل زيعادة تعدفقات االسعتثمار األجنعيب املباشعر ،وحتتعاج البلعدان الناميعة إا
أيضعا ،بوصعفها مسعتوردة صععافية
االسعتثمار األجنعيب املباشعر وتسععى بنشعاط إا ذلعك ،ولكنهعا تتععرض ً
ا ،لتكاليف كبرية من االمتيازات الضريبية اليت ذرى عن لريق الدخول يف اتفاقيات تفادي االزدواج

الضرييب ،فلبد ذه الدول من تقييي مستمر ذه االتفاقيات ومدى استفادرا من تلك االتفاقيات يف
زيادة تدفق االستثمار األجنيب املباشر ،واملوازنة بني ما حتصل عليو من فائدة ،وما تتحملو من تكلفة.
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