ﭘﺎﻓﺸﺎری اروﭘﺎ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻏﻮلﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺬاﮐﺮات -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮک ﻣﺬاﮐﺮات از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻼش اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ از ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اروﭘﺎ اﺑﺮاز

ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﻧﺮﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی« ) (OECDرا اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ» ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﺟﻨﺘﯿﻠﻮﻧﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮده:

»از اﻗﺪام اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از اﻗﺘﺼﺎد
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻋﻘﺒﮕﺮد
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﮑﻢ اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ،روﯾﮑﺮد  OECDدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﻄﺢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ» .ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﺮ« ،وزﯾﺮ داراﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۰اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و
آﻣﺎزون ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻮﻣﺮ ،وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪداری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،
»اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻨﻮﭼﯿﻦ« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﻮﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ
ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻗﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

