الثقب األزرق العظيم يف بليز هو
منخفض عمالق حتت سطح املاء.
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واالبتكارات يف تعزيز املوارد العامة.
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بليز :مبادالت الدين بالطبيعة

يعــد احلاجــز املرجــاين يف بليــز مــن عجائــب التنــوع اإلحيائــي.
ويمتــد  170ميــا عبــر امليــاه الدافئــة يف منطقــة الكاريبــي
ويحيــط بمجموعــة مــن اجلــزر املرجانيــة املســتديرة واجلــزر
املنخفضــة والبحيــرات الســاحلية ،وهــو األطــول علــى اإلطــاق
يف منطقــة نصــف الكــرة الغربــي ،ويضــم حــوايل  1400ســالة
متنوعــة مــا بيــن ســاحف منقــار الصقــر وخــراف البحــر وعــدة
أنــواع مــن أســماك القــرش ،وجميعهــا مهــددة باالنقــراض .غيــر
أن تغيــر املنــاخ وارتفــاع درجــة حــرارة احمليطــات ،والصيــد
اجلائــر وكذلــك القطــع اجلائــر ألشــجار املانغــروف ،وأعمــال
التطويــر غيــر اخلاضعــة للرقابــة يف املناطــق الســاحلية
جميعهــا عوامــل تشــكل خطــرا علــى النظــام البيئــي الهــش.
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خمتلــف البلــدان حــول العــامل حلــوال
مبتكــرة لتعزيــز مواردهــا العامــة
وحتســين املســاءلة والشــفافية يف
القطــاع العــام وتوليــد األمــوال الالزمــة لصــون الطبيعة .وتســلط
ثــاث دراســات حالــة الضــوء علــى هــذه املناهــج املبتكــرة علــى
مســتوى السياســات والتــي يمكــن أن تمثــل دروســا للبلــدان
األ خــرى.
ففي بليز ،ســاهمت مبادالت الدين بالطبيعة يف تخفيض
رصيــد الديــن اخلارجــي للبلــد الــذي يقــع يف منطقــة الكاريبــي
بنســبة كبيــرة بلغــت  %10مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،فضــا
عــن املــوارد النقديــة املتولــدة عــن تلــك املبــادالت يف الوقــت
احلــايل بهــدف حمايــة خــط الشــعاب املرجانيــة األطــول علــى
اإلطــاق يف نصــف الكــرة الغربــي .وهنــاك جمــال إلجــراء
مبــادالت مماثلــة لتمويــل جهــود صــون الطبيعــة أو العمــل
املناخــي يف البلــدان األخــرى التــي تزخــر ســجالتها بالديــون.
ويف الوقــت نفســه ،تســتخدم املنظمــات العاملــة يف جمــال
دعــم الشــفافية التكنولوجيــات مفتوحــة املصــدر للنشــر عــن
تضاربــات املصالــح غيــر املعلنــة بيــن مســؤويل القطــاع العــام
واحلكومــة يف كولومبيــا .ويمكــن اســتخدام هــذه البيانــات مــن
جانــب مكتــب املراقــب العــام ،وهــو اجلهــاز الرقابــي الرســمي
يف كولومبيــا ،للتحقيــق يف قضايــا الفســاد ،وكذلــك مــن جانــب
الشــركات الراغبــة يف جتنــب خماطــر الســمعة.

ويف غــرب إفريقيــا ،جلــأت غانــا إىل التكنولوجيــا لتحســين
إمكانيــة حصــول املواطنيــن علــى اخلدمــات العامــة وتوســيع
قاعــدة إيراداتهــا .وتعمــل الســلطات حاليــا علــى إنشــاء قاعــدة
جممعــة لبيانــات املموليــن الضريبييــن ،ونظــام رقمــي لتســجيل
العناويــن ،إىل جانــب االســتفادة مــن نظــام التحويــات املاليــة
عبــر الهاتــف احملمــول لزيــادة مشــاركة املواطنيــن يف النظــام
الضريبــي .وبلــغ عــدد املســجلين يف نظــام الهويــة الرقميــة
الرســمي  15,5مليــون شــخص حتــى اآلن ،ويمكــن التوســع
يف نطــاق التغطيــة ليشــمل معظــم الســكان البالغيــن مــع نهايــة
العــام اجلــاري.

وقــد شــهد العــام املاضــي جهــودا كبيــرة لدعــم فــرص بقــاء
تلــك الشــعاب .ففــي اخلامــس مــن نوفمبــر ،وقعــت بليــز اتفاقيــة
ملبادلــة الديــن بالطبيعــة مــع منظمــة حفــظ الطبيعــة ،وهــي
منظمــة بيئيــة ،أدت إىل تخفيــض الديــن اخلارجــي للبــاد
بنســبة هائلــة قدرهــا  %10مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .وربمــا
األهــم مــن ذلــك أن االتفاقيــة كان لهــا دور كبيــر يف حتســين
آفــاق حمايــة البيئــة البحريــة .وقــال رئيــس وزراء بليــز ،جــون
بريســينو ،إن االتفاقيــة ستســاهم يف حمايــة احمليطــات يف
بليــز وتمهيــد الطريــق نحــو نمــو قــوي ودائــم.
وبموجــب هــذه االتفاقيــة ،حصلــت بليــز علــى قــرض مــن
إحــدى املؤسســات التابعــة ملنظمــة حفــظ الطبيعــة إلعــادة شــراء
«ســند عمــاق» تصــل قيمتــه إىل  553مليــون دوالر أمريكــي
— وهــو يمثــل إجمــايل رصيــد الديــن التجــاري اخلارجــي
للحكومــة الــذي يعــادل  %30مــن إجمــايل النــاجت احمللــي —
بســعر خمصــوم قــدره  55ســنتا للــدوالر .وقــد تــم توفيــر التمويــل
الــازم مــن خــال إصــدار «ســندات زرقــاء» بقيمــة  364مليــون
دوالر أمريكــي يف إطــار صفقــة بيــع تمــت مــن خــال بنــك
كريــدي ســويس بصفتــه البنــك املنظــم وضامــن االكتتــاب ،كمــا
قامــت املؤسســة األمريكيــة لتمويــل التنميــة الدوليــة ،وهــي
البنــك اإلنمائــي التابــع للحكومــة األمريكيــة ،بالتأميــن علــى
الصفقــة .وقــد أتــاح ذلــك احلصــول علــى القــرض بســعر فائــدة
منخفــض وأجــل اســتحقاق طويــل مدتــه  19عامــا مــع الســماح
بعــدم ســداد األصــل ملــدة عشــر ســنوات.
ويف املقابــل ،وافقــت بليــز علــى إنفــاق حــوايل  4مالييــن
دوالر ســنويا علــى حفــظ البيئــة البحريــة حتــى عــام .2041
وتعتــزم مضاعفــة احملميــات البحريــة — التــي تــأوي الكثيــر
مــن الشــعاب املرجانيــة وأشــجار املانغــروف واألعشــاب
البحريــة حيــث تضــع األســماك بيضهــا — مــن  %15,9إىل
 %30مــن مســاحة حميطاتهــا بحلــول عــام  .2026وســيتم
إنشــاء وقــف مــايل بقيمــة  23,5مليــون دوالر لتمويــل أنشــطة
حفــظ الطبيعــة بعــد عــام .2040
وقــال جيمــي غواهــاردو ،رئيــس بعثــة الصنــدوق إىل بليــز،
إن هذه الصفقة ستعود بفائدة هائلة على البلد ،كما ستساهم
يف حتقيــق أهــداف الســلطات ،بمــا يف ذلــك وضــع الديــن علــى
مســار مســتدام جمــددا وتشــجيع التنميــة املســتدامة وتعزيــز
الصالبــة يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة وتغيــر املنــاخ.
ومبــادالت الديــون بالطبيعــة ليســت أداة جديــدة .فقــد
اس ـتُخدمت بشــكل أو بآخــر منــذ أواخــر الثمانينــات .ولكــن
االتفاقيــات الســابقة عــادة مــا تضمنــت قيــام احلكومــات
الدائنــة بشــطب الديــون الثنائيــة بشــرط ضــخ الوفــورات الناجتــة
عــن ذلــك يف أنشــطة صــون البيئــة :وكانــت عبــارة عــن منــح يف
الواقــع .غيــر أن صفقــة بليــز تتميــز عــن غيرهــا بســمتين .أوال،
ســوق الســندات نفســها هــي مقــدم «املنحــة» يف صــورة ســعر
خمصــوم .وثانيــا ،تضمنــت الصفقــة ديونــا مســتحقة لدائنيــن
مــن القطــاع اخلــاص ،وتــم تمويلهــا يف نهايــة املطــاف مــن
جانــب فئــة خمتلفــة مــن مســتثمري القطــاع اخلــاص .وأثبتــت
بذلــك أنــه مــن املمكــن إجــراء صفقــات مــع البلــدان التــي تواجــه
صعوبــات اقتصاديــة وتزخــر ســجالتها بالديــون.
وأشــار كيفــن بنــدر ،مديــر اســتدامة الديــن بمنظمــة حفــظ
الطبيعــة ،إىل أن األمــر تطلــب القليــل مــن اإلقنــاع حلــث بليــز
نفســها علــى املضــي قدمــا يف هــذه الصفقــة .ولكــن ســرعان

يتسع اجملال إلجراء املزيد
من املبادالت مع البلدان
التي يتم تداول ديونها
بأقل من قيمتها السوقية
أو التي تتحمل أسعار فائدة
مرتفعة.
مــا أدركــت احلكومــة حجــم الوفــورات والنقــود الــذي يمكنهــا
توفيــره ألغــراض حفــظ البيئــة .غيــر أن مســتثمري القطــاع
اخلــاص كانــوا حذريــن حيــال اســتثمار أموالهــم يف الســندات
الزرقــاء .فرغــم كل شــيء ،يتســم هــذا النــوع مــن مبــادالت
الديــن بالتعقيــد ومل يســبق إجــراؤه مــن قبــل .كذلــك تخــوف
املســتثمرون مــن إقــراض بلــد ســبق لــه التعثــر يف ســداد ديونــه
أكثــر مــن مــرة .ولكــن الصفقــة اكتســبت املزيــد مــن الزخــم بفضــل
توقيــع املؤسســة األمريكيــة لتمويــل التنميــة الدوليــة وبنــك
كريــدي ســويس ومؤسســات كبيــرة أخــرى علــى االتفاقيــة.
وشــكلت مشــاركة البنــك اإلنمائــي األمريكــي أهميــة
حاســمة .فقــد أدى التأميــن الــذي أتاحتــه املؤسســة األمريكيــة
لتمويــل التنميــة الدوليــة إىل تصنيــف الســندات الزرقــاء يف
مرتبــة اســتثمارية متقدمــة (حيــث صنفتهــا مؤسســة موديــز
ضمــن فئــة  ،)Aa2ممــا جعــل املســتثمرين العازفيــن عــن حتمــل
اخملاطــر ،مثــل صناديــق معاشــات التقاعــد ،علــى ثقــة يف ســداد
مســتحقاتهم .وقــال بنــدر «لــوال هــذا التأميــن ملــا أقــدم أي مــن
األطــراف علــى إقــراض بليــز».
كذلــك فــإن اهتمــام املســتثمرين باالعتبــارات البيئيــة
واالجتماعيــة واحلوكمــة كان لــه دور يف تســويق هــذا املنتــج
املعقــد .ويف حالــة بليــز ،فــإن مشــاركة منظمــة حفــظ الطبيعــة
بمــا لهــا مــن تاريــخ يف إدارة برامــج صــون البيئــة علــى مــدار
ثالثــة عقــود يف البــاد ســاهمت يف طمأنــة املســتثمرين بصــدق
وعــود حمايــة البيئــة البحريــة ،وعــدم اتهامهــم بالتــايل بادعــاء
مناصــرة املمارســات االجتماعيــة املســؤولة.
ويتســع اجملــال إلجــراء املزيــد مــن املبــادالت مــع البلــدان
التــي يتــم تــداول ديونهــا بأقــل مــن قيمتهــا الســوقية أو التــي
تتحمــل أســعار فائــدة مرتفعــة .ويف الوقــت احلــايل ،تنظــر
منظمــة حفــظ الطبيعــة يف إجــراء ترتيبــات مماثلــة مــع ســبعة
بلــدان أخــرى ،وكانــت قــد ســاعدت سيشــيل يف الســابق —
التــي تقــع علــى الســاحل الشــرقي بقــارة إفريقيــا — علــى

مارس  | 2022التمويل والتنمية 39

انعكاس ظل أحد العمال
أثناء عبوره مدخال
ضيقا ألحد مناجم
الذهب املهجورة يف
كولومبيا.

إعــادة هيكلــة ديونهــا املســتحقة لدائنــي نــادي باريــس
الرســميين وضــخ الوفــورات يف أنشــطة حفــظ احمليطــات عــام
.2016
غيــر أن تأثيــر اتفاقيــة بليــز لــن يتكــرر بالضــرورة يف جميــع
مبــادالت الديــن بالطبيعــة ،علــى األقــل فيمــا يتعلــق بالديــن.
فهــذا االقتصــاد الصغيــر الــذي يقــع يف منطقــة الكاريبــي كان
عليــه التزامــات ماليــة كبيــرة جتــاه دائنيــه كنســبة مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي ،ممــا يعنــي أن تأثيــر الصفقــة علــى نســبة ديونــه
الكليــة إىل إجمــايل ناجتــه احمللــي كان هائــا ،فضــا عــن
تــداول ديونــه بأقــل كثيــرا مــن قيمتهــا الســوقية.
ورغــم ذلــك ،فــإن مبــادالت الديــن املســتقبلية قــد تنشــأ
عنهــا أيضــا بعــض الوفــورات وتدفقــات نقديــة يمكــن توجيههــا
ألغراض صون البيئة أو املشــروعات املناخية .ويضيف بندر
قائــا «بعــض البلــدان حتفــل ســجالتها بديــون باهظــة التكلفــة.
وال أفهــم ملَ قــد ترفــض أن نعطيهــا املــال الــازم لســداد تلــك
الديــون؟» ونأمــل أن يســتفيد املزيــد مــن البلــدان ذات العجائــب
الطبيعيــة مثــل حاجــز بليــز املرجــاين مــن هــذا العــرض.
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الصورة:

كولومبيا :الكشف عن احلقائق

ألقــت وثائــق بانــدورا الضــوء علــى العمليــات اخلفيــة للكيانــات
اخلارجيــة التــي تســتخدمها النخــب الثريــة ألغــراض التحايــل
الضريبــي وإخفــاء الهويــة واملمتلــكات .فقــد كشــفت املعلومــات
املســربة عــن كيفيــة اســتخدام هــؤالء األثريــاء للصناديــق

االســتئمانية أو احلســابات اخلارجيــة أو الشــركات الصوريــة
اجملهولــة متعــددة املســتويات إلخفــاء ثرواتهــم يف البلــدان
التــي تطبــق معــدالت ضريبيــة منخفضــة حتــت ســتار الســرية
املاليــة .وهــذه الكيانــات قــد تكــون قانونيــة ،ولكــن الســرية التــي
تتيحهــا قــد تســاهم يف التســتر علــى التدفقــات النقديــة غيــر
املشــروعة ،ممــا يهيــئ الفرصــة للفســاد.
ويمكــن أن يســاهم نشــر املعلومــات عــن املــاك وممتلكاتهــم
يف إحــداث التغييــر املطلــوب .فباســتخدام البيانــات الضريبيــة
اجلزئيــة مــن كولومبيــا علــى ســبيل املثــال ،توصــل كل مــن
خوليانــا لوندونيو-فيليــز وخافييــر أفيال-مايتــا مــن جامعــة
كاليفورنيــا يف لــوس أجنلــوس إىل أن معــدالت إفصــاح النخــب
الكولومبيــة عــن ثرواتهــا اخلفيــة قــد ازدادت بســتة أضعــاف
عقــب تســريبات وثائــق بنمــا عــام  .2016كذلــك ازداد حجــم
الضرائــب املدفوعــة مــن جانــب األشــخاص الذيــن وردت
أســماؤهم يف التســريبات بأكثــر مــن الضعــف.
غيــر أن هــذه املعلومــات ينبغــي أال يكــون االطــاع عليهــا
مرهونــا بحــدوث تســريبات ،بــل ينبغــي أن تكــون متاحــة
للجميــع .ويطبــق مــا يزيــد علــى  160بلــدا نظامــا لإلفصــاح عــن
املعلومــات املاليــة يلــزم املســؤولين احلكومييــن باإلقــرار عــن
أصولهــم ودخولهــم وممتلكاتهــم ،فضــا عــن ضــرورة اإلعــان
عــن هــذه املعلومــات عبــر الوســائل العامــة يف  %80مــن هــذه
البلــدان .وأصــدر مــا يقــرب مــن  90بلــدا تشــريعات مؤخــرا
إلنشــاء ســجالت للمــاك املســتفيدين — تتضمــن معلومــات
عــن أصحــاب امللكيــة أو الســيطرة الفعليــة بالشــركات« .غيــر

أن األمــر توقــف عنــد هــذا احلــد تقريبــا» كمــا ذكــر أندريــس
نوبــل ،كبيــر الباحثيــن يف جمــال ملكيــة االنتفــاع بشــبكة
العدالــة الضريبيــة ،الــذي يضيــف قائــا «يوجــد اجتــاه نحــو
إنشــاء ســجالت للمــاك املســتفيدين ،دون الســماح يف الغالــب
باطــاع اجلمهــور علــى تلــك الســجالت ،باســتثناء البلــدان
األوروبيــة غالبــا .وتعــد إتاحــة هــذه الســجالت للجمهــور هــي
أفضــل وســيلة لتحســين ســبل التحقــق مــن دقتهــا».
وأجــرت منظمــة الشــاهد العاملــي ،وهــي منظمــة غيــر هادفــة
للربــح ،حتليــا مفصــا لبيانــات مــا يزيــد علــى  4مالييــن
شــركة بالتزامــن مــع نشــر احلكومــة البريطانيــة لســجل املــاك
املســتفيدين ،وكشــفت عــن ثغــرات حمتملــة وبــوادر علــى ارتــكاب
جمموعــة مــن عمليــات غســل األمــوال واجلرائــم املاليــة.
ومنظمــة الشــاهد العاملــي غيــر الهادفــة للربــح ليســت
الوحيــدة مــن نوعهــا التــي تســتخدم البيانــات الكبيــرة .فقــد
حصلت منظمة  Directorio Legislativoومبادرة الشفافية يف
جمــال الصناعــات االســتخراجية علــى تمويــل أويل مــن فعاليــة
حتــدي مكافحــة الفســاد التــي أطلقهــا صنــدوق النقــد الــدويل
بغــرض تصميــم أداة «الكشــف عــن احلقائــق» (Joining the
 )Dotsالتــي تــم إطالقهــا مؤخــرا للكشــف والنشــر عــن تضاربــات
املصالــح احملتملــة غيــر املعلنــة بيــن مســؤويل القطــاع العــام
واحلكومــة .وباســتخدام التكنولوجيــات مفتوحــة املصــدر،
جتمــع هــذه األداة اإلقــرارات املاليــة للمســؤولين احلكومييــن
وبيانــات املــاك املســتفيدين وتصــدر مؤشــرات حتذيريــة
للداللــة علــى تضاربــات املصالــح أو أعمــال الفســاد احملتملــة.
وتــم تنفيــذ املشــروع علــى أســاس جتريبــي يف كولومبيــا
عقــب إقــرار قانــون يف ديســمبر  2019يلــزم بنشــر إقــرارات
الذمــة املاليــة للمســؤولين احلكومييــن .ويقــول نويــل ألونــزو
مــوراي ،املديــر التنفيــذي ملنظمــة ،Directorio Legislativo
«أردنــا اختبــار القانــون — وكنــا أول مــن اطلــع علــى تلــك
املعلومــات» .كذلــك تعــد كولومبيــا البلــد الوحيــد علــى مســتوى
أمريــكا الالتينيــة الــذي التــزم بجميــع متطلبــات معيــار مبــادرة
الشــفافية يف جمــال الصناعــات االســتخراجية مــن خــال
إتاحــة بيانــات الشــركات العاملــة يف هــذا اجملــال علــى نطــاق
واســع ،بمــا يف ذلــك تراخيــص تلــك الشــركات والعقــود املبرمــة
معهــا .وهــي أيضــا مــن ضمــن  10بلــدان علــى مســتوى املنطقــة
تلــزم باإلقــرار عــن املــاك املســتفيدين بموجــب القانــون.
وتــم تعديــل القانــون مؤخــرا إلنشــاء ســجل للمــاك
املســتفيدين ،مــع الســماح للهيئــات احلكوميــة فقــط باالطــاع
عليــه .ويقــول ألونــزو مــوراي إنهــا «خطــوة لألمــام ،ولكنهــا
تفتقــر إىل احلســم الــازم .فمكافحــة الفســاد تقتضــي إتاحــة هــذا
الســجل للجميــع».
ويتفــق نوبــل معــه .ويضيــف قائــا «أنشــأت  10بلــدان
علــى األقــل يف أمريــكا الالتينيــة ســجالت للمــاك املســتفيدين
أكثــر تطــورا مقارنــة بأغلــب املناطــق األخــرى .ولكــن إكــوادور
هــي البلــد الوحيــد الــذي يســمح باطــاع اجلمهــور علــى هــذه
الســجالت .وهنــا تكمــن املشــكلة األساســية — أي االفتقــار
إىل الشــفافية الــذي يؤثــر علــى إمكانيــة التحقــق مــن دقــة هــذه
الســجالت».
ويف ظــل عــدم إمكانيــة االطــاع علــى بيانــات املــاك
املســتفيدين ،اســتخدمت مبــادرة الشــفافية يف جمــال
الصناعــات االســتخراجية ومنظمــة Directorio Legislativo
مصــادر بديلــة :نظــام  compra eficienteيف كولومبيــا،
وهــو عبــارة عــن قاعــدة بيانــات مفتوحــة لعمليــات الشــراء،
والبوابــة اإللكترونيــة ملبــادرة الشــفافية يف جمــال الصناعــات

مكافحة الفساد
تقتضي إتاحة هذا
السجل للجميع
االســتخراجية ،والتــي تنشــر بيانــات قطــاع الصناعــات
االســتخراجية ،مثــل مدفوعــات الشــركات وتراخيصهــا.
وبتحليــل هــذه البيانــات ،كشــف الفريــق عــن 20969
مؤشــر اشــتباه تتضمــن  19814شــخصا مــن ذوي املناصــب
السياســية ،ويشــغل مــا يزيــد علــى  %20منهــم مناصــب عليــا
ومتوســطة ،ممــا يعنــي أن اثنيــن مــن كل عشــرة سياســيين
بارزيــن يف كولومبيــا تتضمــن إقراراتهــم بيانــات متضاربــة.
ويضيــف ألونــزو مــوراي قائــا «إن مؤشــرات االشــتباه ال تثبــت
جميعهــا وجــود تضــارب يف املصالــح أو تربــح مــن املناصــب،
ولكنهــا قــد تصــدق يف بعــض األحيــان .وتتيــح هــذه البيانــات
جمــاال ملموســا يمكــن االعتمــاد عليــه كنقطــة بدايــة ،وال ســيما
بالنســبة للــوكاالت التــي ال تتوافــر لهــا املــوارد الكافيــة».
ويف كولومبيــا ،يعــد مكتــب املراقــب العــام ،وهــو جهــاز
الرقابــة املاليــة الوطنــي ،املســتفيد األول علــى األرجــح مــن
هــذه البيانــات التــي أصبحــت متاحــة للجمهــور يف الوقــت
احلــايل .لكــن احلكومــات ال تســتخدم هــذا النــوع مــن البيانــات
عــادة إال عنــد إجــراء التحقيقــات .ويقــول نوبــل «تكمــن القيمــة
احلقيقيــة لهــذه البيانــات يف إمكانيــة إجــراء هــذه املراجعــات
بصــورة مســبقة كإجــراء وقائــي بالدرجــة األوىل» .وعــادة
مــا يضطلــع الصحفيــون واملنظمــات املعنيــة بالشــفافية بهــذا
الــدور .ولكــن هــذا األمــر يصــب يف مصلحــة الشــركات أيضــا.
ويقــول نوبــل «يرغــب املســتثمرون والشــركات يف التعــرف علــى
هويــة األشــخاص الــذي يعملــون معهــم ،كمــا ترغــب البنــوك يف
التعــرف علــى هويــة عمالئهــا .ويســاعد ذلــك بالفعــل يف جنــاح
خمتلــف األنشــطة ،وأقصــد هنــا األنشــطة التــي تتوافــر بهــا
معاييــر الســامة».
ويســعى الفريق يف الوقت احلايل إىل تنفيذ مشــروع مماثل
يف نيجيريــا ،وإن كان ســيتعين تعديــل األداة التــي تتمتــع
باملرونــة حلســن احلــظ .ويمكــن أن ينجــح الفريــق يف مهمتــه يف
حالــة الســماح بنشــر إقــرارات الذمــة املاليــة وتوافــر جمموعــة
بيانــات واحــدة علــى األقــل عــن عمليــات الشــراء أو املــاك
املســتفيدين ملطابقــة اإلقــرارات بهــا للتأكــد مــن صحتهــا .ويف
حالــة حمدوديــة املعلومــات املتاحــة يف بعــض البلــدان ،يمكــن
اســتخدام مصــادر بديلــة علــى غــرار مــا حــدث يف كولومبيــا،
وإن كان قــد يوجــد تفــاوت يف جــودة البيانــات .ويشــير ألونــزو
مــوراي إىل أن «تنقيــة البيانــات تتطلــب جهــدا كبيــرا».
ففــرز جمموعــة ضخمــة مــن البيانــات غيــر املنظمــة يحتــاج
إىل الكثيــر مــن الوقــت ،ولكنــه أمــر ممكــن رغــم صعوبتــه.
ويقــول ألونــزو مــوراي «إن التحــدي احلقيقــي يكمــن يف إقنــاع
احلكومــات باملشــاركة يف هــذه اجلهــود مــن خــال إتاحــة
ســجالتها».
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عميــل يقــدم بطاقــة الرقــم القومــي
إلجــراء حتويــل مــايل عبــر الهاتــف
احملمــول يف أكــرا ،غانــا.

غانا :التحول الرقمي
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كيــف يمكنــك فــرض الضريبــة علــى شــخص ليــس لــه وجــود يف
الســجالت؟ أو علــى ممتلــكات مل تعلــم بوجودهــا مــن قبــل؟ يف
غانــا ،تســتخدم احلكومــة الرقمنــة للتغلــب علــى هــذه التحديــات
واملســاعدة يف نمــو اإليــرادات واالقتصــاد.
تعمــل غانــا حاليــا ،وهــي أحــد بلــدان غــرب إفريقيــا ،علــى
إنشــاء قاعــدة جممعــة لبيانــات املموليــن الضريبييــن ،ونظــام
رقمــي لتســجيل العناويــن ،إىل جانــب االســتفادة مــن نظــام
التحويــات املاليــة عبــر الهاتــف احملمــول الــذي يشــهد ازدهــارا
كبيــرا يف الوقــت احلــايل .ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك يف زيــادة
اإليــرادات الضريبيــة وحتســين الشــفافية وضمــان االمتثــال.
وقــال نائــب الرئيــس حممــدو باوميــا يف خطــاب لــه مؤخــرا
«مــن املمكــن أن تولــد يف غانــا وتعيــش طــوال حياتــك وتمــوت
وتــوارى الثــرى دون أن يكــون لــك أثــر يف أي وثيقــة».
ومــن أهــم الركائــز التــي تســتند إليهــا مبــادرة غانــا ركيــزة
بســيطة للغايــة — أال وهــي إنشــاء ســجل موثــوق لســكانها
الذيــن يبلــغ تعدادهــم  31مليــون شــخص تقريبــا .ومــن
خــال مبــادرة «بطاقــة غانــا» ،جنحــت احلكومــة حتــى اآلن
يف تســجيل  15,5مليــون شــخص ،وتســتهدف تغطيــة معظــم
ســكانها البالغيــن مــع نهايــة العــام اجلــاري.
وكل بطاقــة يُــدون خلفهــا رقــم قومــي يخــص حاملهــا،
وحتمــل بصمتــه البيومتريــة ،ولــن يمكنــه إجــراء أي تعامــات

بدونهــا ،بمــا يف ذلــك تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة أو فتــح
احلســابات املصرفيــة أو تســجيل بطاقــة تعريــف املشــترك
( )SIM cardأو اســتخراج رخصــة القيــادة أو جتديــد جــواز
الســفر.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن رقــم الهويــة الشــخصية سيســتخدم
أيضــا كرقــم تعريــف ضريبــي ،ممــا ســيتيح للحكومــة توســيع
نطــاق الشــبكة الضريبيــة لتشــمل املزيــد مــن املواطنيــن
البالغيــن ممــن لهــم أنشــطة اقتصاديــة .وهــو أمــر مهــم للغايــة
يف غانــا التــي تقــل نســبة إيراداتهــا إىل إجمــايل ناجتهــا احمللــي
مقارنــة بالبلــدان األخــرى يف املنطقــة.
ومــع إصــدار املزيــد مــن األرقــام ،ســتزداد الشــبكة الضريبيــة
اتســاعا .ويقــول ماكســويل أوبوكو-أفــاري ،النائــب األول
حملافــظ بنــك غانــا ،وهــو البنــك املركــزي الوطنــي ،إن نظــام
التعريــف الضريبــي الســابق مل يتجــاوز عــدد املســجلين بــه 3
مالييــن شــخص.
وقامــت احلكومــة بجهــود مماثلــة لتوثيــق العقــارات مــن
خــال تســجيل عناوينهــا يف قاعــدة بيانــات وطنيــة رقميــة
جديــدة .وباســتخدام نظــام حتديــد املواقــع العاملــي ،حــددت
هيئــة اســتخدام األراضــي والتخطيــط املــكاين يف غانــا 7,5
مليــون عقــار يمكــن إضافتهــا حاليــا إىل ســجالت الضريبــة
العقار يــة.

وتعمل هيئة اإليرادات يف غانا حاليا على زيادة حصيلة
الضرائــب والرســوم مــن خــال اإللــزام بســداد الضريبــة كشــرط
لتجديــد رخــص القيــادة وتصاريــح العمــل .وأنشــأت احلكومــة
بوابــة إلكترونيــة جديــدة ( ،)Ghana.gov.ghوهــي عبــارة
عــن نافــذة موحــدة للحصــول علــى خمتلــف اخلدمــات احلكوميــة
التــي يمكــن تقديمهــا عبــر اإلنترنــت بمــا يتيــح جتنــب اخلســائر
الناجمــة عــن الفســاد .كذلــك تعكــف وحــدة ضمــان اإليــرادات
واالمتثــال يف غانــا علــى التوســع يف عمليــات التدقيــق علــى
الشــركات الكبيــرة ،وال ســيما العاملــة يف قطــاع التعديــن
واســتخراج املــوارد الــذي يعــد أحــد القطاعــات الضخمــة علــى
مســتوى البــاد.
وحســبما أشــار أوبوكو-أفــاري ،الــذي يشــغل أيضــا منصــب
عضــو يف جملــس إدارة هيئــة اإليــرادات بغانــا ،يُتوقــع أن
يســاعد التحصيــل اإللكتــروين للرســوم والضرائــب وغيــره مــن
اإلجــراءات الضريبيــة املســتحدثة يف إطــار موازنــة عــام 2022
علــى زيــادة نســبة الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف
غانــا مــن  %12يف الوقــت احلــايل إىل نحــو  %16يف نهايــة
عــام .2022
ويضيــف قائــا «نعمــل علــى كافــة املســتويات مــن أجــل
حتقيــق هــذا الهــدف — مــن خــال التحــول الرقمــي واالمتثــال
واإلنفــاذ ومعاجلــة الثغــرات — حيــث نســتهدف رفــع نســبة
الضرائــب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي إىل  %20علــى املــدى
املتوســط».
وتســاهم مبــادرة التحــول الرقمــي الشــاملة تلــك يف إحــراز
تقــدم تدريجــي يف حتصيــل اإليــرادات .غيــر أن حتقيــق النجــاح
مســتقبال يمكــن أن يعتمــد علــى نظــام مدفوعــات الهاتــف
احملمــول القــوي الــذي تتميــز بــه غانــا.
فغانــا تمتلــك إحــدى أســواق مدفوعــات الهاتــف احملمــول
األكثــر نشــاطا واألســرع نمــوا علــى مســتوى القــارة ،كمــا أنهــا
أول بلــد ينجــح يف إنشــاء نظــام قائــم بالكامــل علــى التشــغيل
البينــي بيــن شــبكات الهاتــف احملمــول الثــاث الوطنيــة
واحلســابات املصرفيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن لشــخص
يســتخدم حســابا إلجــراء املدفوعــات عبــر الهاتــف احملمــول مــن
شــركة  MTNخلدمــات الهاتــف احملمــول تنفيــذ عمليــة دفــع
لصالــح شــخص آخــر يســتخدم شــركة فودافــون .ويمكــن أيضــا
حتويــل األمــوال مــن حمفظــة الهاتــف احملمــول إىل أي حســاب
مصــريف تقليــدي.
وعلــى عكــس نظــم املدفوعــات عبــر الهاتــف احملمــول
األخــرى ،يشــرف بنــك غانــا علــى جميــع املعامــات مــن خــال
شــركة تابعــة لــه ،وهــي شــركة غانــا لنظــم الدفــع والتســوية بيــن
البنــوك .ويبلــغ عــدد حســابات الدفــع عبــر الهاتــف احملمــول 19
مليــون حســاب تقريبــا.
ويعــد هــذا النظــام إحــدى الركائــز األخــرى التــي تســتند إليهــا
خطــة التحــول الرقمــي احلكوميــة ،كمــا أتــاح أداة قويــة للشــمول
املــايل الــذي تســعى احلكومــة لدعمــه.
وكجــزء مــن موازنــة عــام  ،2022تنظــر الســلطة التشــريعية
يف غانــا حاليــا يف فــرض مــا يســمى بالضريبــة اإللكترونيــة
علــى املعامــات اإللكترونيــة ،والتــي ســيجري تطبيقهــا علــى
املدفوعــات والتحويــات املصرفيــة ومدفوعــات التجــار
املنفــذة عبــر الهاتــف احملمــول .وســتتيح هــذه الضريبــة مصــدرا
جديــدا لإليــرادات وســتطبق بواقــع  %1,75علــى املعامــات

تمتلك غانا إحدى أسواق
مدفوعات الهاتف
احملمول األكثر نشاطا
واألسرع نموا على
مستوى القارة.

التــي تتجــاوز احلــد اليومــي ،وهــو  100ســيدي غــاين (16
دوالرا أمريكيــا).
وتــرى احلكومــة يف الضريبــة اإللكترونيــة فرصــة لدمــج
نســبة متزايــدة مــن األنشــطة االقتصاديــة التــي تتركــز معظمهــا
يف االقتصــاد غيــر الرســمي ضمــن الشــبكة الضريبيــة .غيــر أن
البعــض يعتقــد أن فــرض الضرائــب علــى مدفوعــات الهاتــف
احملمــول قــد يــؤدي إىل العــودة الســتخدام النقــد وانعــكاس
مســار هــذا االجتــاه املوجــب.
ويقــول أوبوكو-أفــاري «تعــد الضريبيــة اإللكترونيــة
بمثابــة عقــد اجتماعــي لتقديــم هــذه اخلدمــات ووســيلة إلشــراك
جميــع املواطنيــن يف دفــع الضرائــب .والســؤال األهــم هنــا هــو
كيفيــة املوازنــة بدقــة بيــن حتقيــق الشــمول املــايل وتوليــد
اإليــرادات».
ويعمــل بنــك غانــا يف الوقــت احلــايل أيضــا علــى إطــاق
عملــة رقميــة جديــدة يف نهايــة العــام اجلــاري علــى أســاس
جتريبــي ،وهــي الســيدي اإللكتــروين ،والتــي يمكــن أن تســاهم
يف إتاحــة اخلدمــات املاليــة علــى نطــاق أوســع.
ويقــول ألبــرت تونا-مامــا ،املمثــل املقيــم لصنــدوق النقــد
الــدويل يف غانــا« ،يكمــن التحــدي التــايل يف تزويــد اإلدارة
الضريبيــة بالقــدرات والتكنولوجيــات الالزمــة لالســتفادة مــن
البيانــات الكبيــرة .ويتطلــب هــذا اجملــال املزيــد مــن اجلهــد».
كذلــك يســعى القطــاع اخلــاص ،الــذي شــارك بالفعــل يف عــدة
مبــادرات ،إىل االســتفادة مــن البيانــات احلكوميــة لتقديــم قيمــة
مضافة للمســتخدمين.
ويقــول باتريــك كوانتســون ،مســؤول التحــول بشــركة دريــم
أوفــال احملــدودة ،وهــي إحــدى شــركات التكنولوجيــا املاليــة
يف غانــا« ،تســاهم احلكومــة مــن خــال جهودهــا يف إرســاء
األســس بحيــث يســهل علــى القطــاع اخلــاص البنــاء علــى هــذه
اجلهــود فيمــا بعــد .وأرى يف األســاس أن الــدور الــذي يتعيــن
علــى احلكومــة القيــام بــه يف جمــال االســتثمار الرقمــي هــو فتــح
بــاب املشــاركة فيــه مــن البدايــة».
أناليزا باال وآدم بيسودي ونيكوالس أوين من
فريق جملة التمويل والتنمية.
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