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Europe’s Strategic Autonomy Trap 
Project Syndicate, 27 Mei 2021 

By: Clements Fuest 

 

Meskipun mengalami resesi singkat, AS berada di jalur untuk melampaui tingkat output sebelum krisis 

pada awal tahun ini. Sebaliknya, UE tidak akan kembali ke tingkat PDB sebelum pandemi hingga tahun 

2022. Pada prinsipnya, pemulihan yang pesat di AS adalah kabar baik bagi Eropa, industri UE, terutama 

di Jerman, mendapatkan keuntungan dari permintaan yang kuat dari dua ekonomi terbesar di dunia. 

Sudah banyak yang khawatir bahwa negara-negara Uni Eropa dipaksa untuk membuat kompromi yang 

berisiko. Misalnya, investor China telah membeli perusahaan di Eropa dan bahkan mengambil alih 

infrastruktur penting, seperti pelabuhan di negara-negara seperti Belgia, Yunani, dan Spanyol. Jerman 

dituduh lambat mengecam pelanggaran hak asasi manusia di China, dalam upaya nyata melindungi 

kepentingan ekonominya.  

Ketergantungan Eropa pada AS, terutama dalam masalah keamanan tentu saja dipandang kurang 

kritis. Sebagai permulaan, dalam perdagangan internasional, apakah importir bergantung pada 

eksportir, atau sebaliknya? Untuk barang dan jasa dengan biaya tetap yang besar dan margin yang 

tinggi, ketergantungan penjual pada akses pasar lebih besar daripada barang dengan margin yang 

lebih rendah. Importir lebih bergantung pada pasokan dari negara tertentu jika barang tersebut 

penting dan sulit diperoleh di tempat lain. Ketergantungan juga bisa muncul dari investasi lintas 

negara. Tapi di sini bisa jadi sulit untuk menentukan pihak mana yang lebih beruntung. 

Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-autonomy-economic-dependency-by-

clemens-fuest-2021-05 

Time to Fix the Way Governments Tax Multinational Companies 
The Economist, 15 Mei 2021 

 

Terlalu banyak pajak perusahaan, pertumbuhan akan menyusut. Sementara itu jika pajak perusahaan 

terlalu sedikit, kebencian akan meningkat. Lebih dari 40 negara berselisih tentang bagaimana 

memberlakukan pungutan pada perusahaan-perusahaan Sillicon Valley. Sementara itu, pandemi 

memaksa pemerintah untuk menemukan cara untuk menutup defisit fiskal, tidak terkecuali 

pemerintahan Biden, yang ingin menaikkan tarif pajak perusahaan multinasional. 

Harapannya hasil terbaik pada forum yang dilakukan OECD, di mana pada musim panas ini 139 negara 

berharap menyepakati prinsip-prinsip pajak baru. Pajak minimum yang terkoordinasi secara global 

akan menumpulkan insentif.  

Pembicaraan di OECD setidaknya mengarah ke arah yang benar, dengan pajak minimum dan realokasi 

hak perpajakan yang sedang dibahas. Pemerintahan Biden menginginkan tarif global minimum 21%. 

Tanpa reformasi, distorsi dan kekacauan akan semakin parah. Departemen pajak perusahaan akan 

menengahi ketidaksesuaian antara undang-undang pajak negara yang berbeda. 

Sumber: 

https://www.economist.com/leaders/2021/05/13/time-to-fix-the-way-governments-tax-multinational 

companies 

 

NEWS 
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A New Economic Era: is Inflation Coming Back for Good? 
Financial Times, Juni 2021 

By: Chris Giles 

 

Bankir sentral tidak harus berurusan dengan masalah inflasi. Setelah rata-rata sekitar 10% per tahun 

pada 1970-an dan 1980-an, tingkat inflasi global turun menjadi rata- mendekati 5% pada 1990-an di 

negara-negara kaya OECD, 3% pada 2000-an, dan 2% di negara-negara kaya pada 2010-an.  

Banyak rumah tangga beranggapan bahwa definisi stabilitas harga adalah tidak adanya inflasi. 

Sementara itu, para ekonom dan pembuat kebijakan mendukung kenaikan harga tahunan sekitar 2%. 

Holger Schmieding, kepala ekonom Berenberg Bank, menjelaskan bahwa sedikit inflasi dapat 

melumasi roda ekonomi. 

“Inflasi yang lebih tinggi memudahkan penyesuaian ekonomi karena menciptakan lebih banyak ruang 

untuk perubahan upah relatif tanpa perlu penurunan upah secara langsung di sektor-sektor yang 

berada di bawah tekanan,”  

Di sebagian besar ekonomi maju, bank sentral gagal memenuhi target inflasi mereka sekitar 2%, 

meskipun telah memangkas suku bunga menjadi nol dan telah menciptakan triliunan dolar, euro, dan 

yen, yang telah dipompa ke dalam ekonomi mereka dengan berutang pada pemerintah. Oleh karena 

itu, kenaikan inflasi yang moderat akan disambut baik oleh bank sentral, yang umumnya telah 

didelegasikan untuk mencapai stabilitas harga. 

Tidak ada pembicaraan tentang hiperinflasi seperti yang terlihat di Weimar Jerman pada tahun 1923 

atau Amerika Latin pada 1980-an. Ketika tingkat inflasi AS bulan April melonjak menjadi 4,2 %, pasar 

keuangan pun jatuh. Kekhawatiran akan kembalinya inflasi, secara langsung mencerminkan 

perubahan mendasar struktur ekonomi global dalam jangka panjang. 

Menurut Karen Ward, kepala strategi pasar Eropa di JPMorgan Asset Management, mengatakan 

bahwa doktrin Bernanke masih berlaku dan tidak boleh dilupakan. Ketakutan inilah yang 

meningkatkan ekspektasi tingkat inflasi di AS dan Eropa saat ini, di samping pemulihan harga energi 

ke tingkat pra-Covid. Ini telah menjadi penyebab langsung dari inflasi yang lebih tinggi, tetapi pasar 

keuangan khawatir bahwa penyebab utamanya adalah stimulus fiskal dan moneter terkait pandemi 

yang telah menyebabkan pemulihan ekonomi jauh lebih cepat di negara maju daripada yang 

diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2020. 

Perubahan tekanan demografis telah ada selama satu dekade dan semakin meningkat, kata Goodhart. 
Menurutnya, dunia kemungkinan besar akan melihat peningkatan tekanan inflasi dalam lima tahun 
dan yakin bahwa akan berlangsung di tahun 2030. Keyakinan ini terjadi bahkan sebelum pandemi 
Covid. Sekarang, dia mengatakan bahwa tekanan yang mendasarinya didukung oleh kebijakan yang 
lebih stimulatif serta pembatasan pasokan terkait Covid. 

Tekanan demografis bukanlah sesuatu yang dapat dibalik dengan cepat, begitu pula dengan kekuatan 

globalisasi, yang telah mundur sehingga tidak populer secara politik di banyak negara maju. Di 

sebagian besar ekonomi, masih ada kelonggaran yang signifikan dalam pasar tenaga kerja, dan 

tekanan demografis yang besar dapat dikurangi secara signifikan dengan pensiun, sementara bagian 

lain di Asia dan Afrika akan dengan senang hati berintegrasi ke dalam ekonomi global seperti yang 

dilakukan Tiongkok. 

Sumber: https://www.ft.com/content/fe726054-5cc7-4285-9712-e92a21ed6079 
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Twilight of the Tax Haven 

The Economist, 5 Juni 2021 

 

Dalam melakukan revolusi pada pemajakan global ini, tentunya terdapat kemenangan dan kekalahan. 

Dalam hal ini, kemenangan yang paling jelas adalah di mana perusahaan multinasional menghasilkan 

banyak penjualan tetapi membukukan laba kena pajak yang relatif kecil. Hal ini telah berkembang 

seiring dengan munculnya digital raksasa seperti Amazon, Apple dan Google, yang asetnya sebagian 

besar tidak berwujud. Negara-negara berkembang di mana perusahaan-perusahaan global memiliki 

pabrik dan operasi lainnya juga akan diuntungkan. 

Kekalahan yang paling jelas terjadi pada tax haven, yang sejak lebih dari setengah abad yang lalu telah 

mengambil keuntungan yang saat ini kian meningkat. Sebuah studi pada tahun 2018 menyimpulkan 

bahwa sekitar 40% dari keuntungan luar negeri perusahaan multinasional secara artifisial dialihkan ke 

negara-negara dengan pajak rendah. Namun, tempat-tempat yang digolongkan sebagai surga pajak 

hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari Karibia yang tanpa pajak hingga pusat pemajakan ringan 

di Eropa dan Asia. 

Hal-hal akan suram bagi wilayah tanpa pajak, seperti Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, dan 

Kepulauan Cayman. Meskipun mereka tidak menghasilkan pendapatan dalam pajak perusahaan, di 

sisi lain mereka bergantung pada biaya dari anak perusahaan-perusahaan besar dan industri rumahan 

seperti akuntan, pengacara, dan penyedia layanan perusahaan lainnya yang tumbuh secara lokal.  

Beberapa negara Uni Eropa, seperti Irlandia dan Siprus, telah menarik investasi dengan tarif pajak 

penghasilan perusahaan yang rendah (keduanya memungut 12,5%). Irlandia masih mengalami 

kerugian, dikarenakan masih mengandalkan tarif 12,5% untuk menarik investasi asing. Pajak 

perusahaan saat ini menyumbang 20% dari total penerimaan pajak negara. Irlandia telah melobi 

Amerika, sebagai sumber sebagian besar investasi mereka untuk menentang realokasi radikal hak 

perpajakan dan pajak minimum di atas 12,5%.  

Sumber: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/06/01/twilight-of-the-tax-haven 

 

The G-7 Deal to Tax Corporations More is Good Climate Policy 
Bloomberg Green, 8 Juni 2021 

By: Akshat Rathi 

 

Beberapa kepala negara maju di dunia akan bertemu di Cornwall, Inggris. Dari pertemuan tingkat 

menteri menjelang pertemuan G7, mereka sudah memiliki gambaran tentang pemikiran G-7 terhadap 

perubahan iklim. 

1) Para Menteri Luar Negeri “mencatat” dampak perubahan iklim pada populasi paling rentan 

sedunia. 

2) Para Menteri Kesehatan “mengakui” hubungan antara kesehatan, lingkungan dan perubahan 

iklim. 

3) Para Menteri Perdagangan “setuju” dalam menangani perubahan iklim membutuhkan 

koordinasi. 

OPINION 
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4) Para Menteri Keuangan “mendukung” mandat pengungkapan keuangan terkait iklim dan 

“menegaskan kembali” tujuan untuk memobilisasi $100 miliar per tahun pendanaan iklim bagi 

negara-negara berkembang.  

5) Para Menteri Lingkungan “berkomitmen” untuk beralih dari batu bara dan menghentikan 

pembiayaan internasional untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.  

Kesepakatan untuk menetapkan tarif pajak perusahaan minimum global merupakan langkah dalam 

mengatasi hilangnya lebih dari $400 miliar ke dalam tax haven. Jika kebijakan tersebut diadopsi secara 

global, hal itu dapat membantu mengisi kas pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh banyak negara, 

terutama negara miskin.  

Dengan 132 negara yang akan/telah menetapkan net-zero goal, menurut London School of 

Economics, kemungkinan besar sebagian dari uang itu pada akhirnya akan mendukung kebijakan iklim. 

Negara-negara G-7 saat ini mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan ketika mereka 

dibentuk pada tahun 1975. 

Beban Karbon 

“Sehubungan dengan meningkatnya konsentrasi 

karbon dioksida di atmosfer, semua KTT G-7 telah 

gagal,” kata John Kirton, seorang profesor ilmu 

politik di Universitas Toronto yang telah 

menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari 

upaya kelompok tersebut terhadap iklim. Namun, 

dia mengatakan bahwa pada definisi yang lebih 

sempit tentang kemajuan dalam tahun ke tahun, G-

7 dapat dilihat sebagai salah satu kelompok 

multilateral yang paling maju dalam hal iklim. 

Kelompok yang paling pertama, communiqué, pada tahun 1975 membicarakan tentang pengurangan 

“ketergantungan kita pada energi impor melalui konservasi dan pengembangan sumber-sumber 

alternatif”. Ketika krisis minyak kedua menyebabkan kekacauan dalam ekonomi global, para anggota 

communiqué memutuskan bahwa “kita perlu memperluas sumber energi alternatif, terutama yang 

akan membantu mencegah polusi lebih lanjut, khususnya peningkatan karbon dioksida dan sulfur 

oksida di atmosfer”. 

Dorongan Iklim 

Negara-negara kaya yang membentuk G-7 telah meningkatkan fokus mereka pada perubahan iklim 

dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dikumpulkan oleh Brittaney Warren dari University of 

Toronto mendukung tesis tersebut. Perubahan iklim menyentuh segalanya mulai dari infrastruktur 

hingga kebiasaan sehari-hari.  



GLOBAL ECONOMY BRIEF                                                                                    Juni/2021 

7 
 

Dari bank sentral hingga keamanan 

nasional. Itulah salah satu alasan 

mengapa bukan hanya Menteri 

Lingkungan G-7 yang membicarakan 

masalah ini.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/the-g-7-deal-to-tax-corporations-more-is 

good-climate-policy?sref=r2r3G73s 

Taxing Amazon is Like Squeezing Rice Puding 
Bloomberg, 7 Juni 2021 

By: Lionel Laurent 

 

Mesin pemeras pudding ibaratnya perusahaan teknologi seperti Amazon Inc. dan Facebook Inc. yang 

menjual layanan mereka kepada konsumen di seluruh dunia namun membayar pajak dengan jumlah 

yang sedikit atau tidak membayar pajak sama sekali. Sebagian dari masalahnya disebabkan oleh 

sistem global berupa rendahnya yurisdiksi pajak daerah serta adviser yang turut membantu 

perusahaan dalam merancang cara cerdik untuk membayar pajak sekecil mungkin. Selain itu, hal ini 

juga terkait dengan kegagalan kecil dalam beradaptasi di era digital.  

Aturan dalam pajak perusahaan yang membutuhkan kehadiran fisik, mempersulit pajak perusahaan 

di dunia maya. Uni Eropa baru-baru ini memperkirakan kesenjangan 14% poin dalam tarif pajak antara 

perusahaan digital dengan perusahaan pesaing yang memiliki keberadaan fisik.  

Oleh karena itulah, mengapa dari perspektif sejarah, kesepakatan pajak negara G7 yang dicapai pada 

akhir pekan adalah masalah besar. Dalam mengenakan pajak pada perusahaan multinasional terbesar 

di atas ambang batas tertentu, hingga mengalokasikan kembali hasilnya secara adil di seluruh dunia, 

akan menggantikan aturan yang telah ada dan memungkinkan negara-negara untuk mengumpulkan 

pajak yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan.  

Diperlukan tekanan di beberapa dekade ini, mulai dari pandemi, dan krisis keuangan untuk mencapai 

titik di mana globalisasi merupakan konvergensi pajak dan bukan persaingan. Negara-negara besar 

merasa relatif lebih mudah untuk mengabaikan rival yang berpajak rendah ketika keuntungan naik, 

namun sekarang, negara-negara tersebut memiliki sedikit waktu untuk berlomba dalam hal “to the 

bottom tax rate” dengan perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan manajemen pandemi yang 

menyerukan lebih banyak investasi. 

Perlu adanya level of playing field. Negara seperti Irlandia (tarif utama 12,5%) akan kehilangan sekitar 

2 miliar euro ($2,4 miliar) dalam penerimaan pajak mereka, sementara Prancis (tarif utama 26,5%), 
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menurut estimasi secara nasional, akan memperoleh sekitar 5 miliar euro. Pemerintah Irlandia 

mendukung pajak perusahaan sebagai salah satu area di mana Irlandia dapat bersaing secara global.  

Namun, fakta bahwa terdapat momentum politik dan kemarahan publik semakin nyata. Membangun 

identitas nasional di sekitar tarif pajak 12,5% adalah satu hal. Minggu lalu, Guardian melaporkan 

bahwa anak perusahaan Irlandia dari Microsoft Corp. tidak membayar pajak perusahaan berkat 

lokasinya di Bermuda. Pada tahun 2014, Apple Inc. diperkirakan oleh Uni Eropa telah membayar tarif 

pajak 0,005%.  

Sumber: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-06-07/taxing-amazon-is-like-squeezing-a-rice-

pudding?srnd=economics-vp&sref=r2r3G73s 

 

Will Poorer Countries Benefit from International Tax Reform? 

The Economist, 5 Juni 2021 

 

Reformasi pajak internasional mengadu pemerintah dengan perusahaan multinasional dan para tax 

advisers perusahaan-perusahaan tersebut. 139 negara yang melakukan tawar-menawar di forum yang 

dijalankan oleh OECD, belum mencapai suatu kesepakatan. Negara-negara berkembang khawatir 

proposal yang dibahas terlalu kompleks, tidak fleksibel, dan tidak adil.  

Negara-negara berkembang membutuhkan pendapatan, khususnya yang bergantung pada pajak 

perusahaan. Pada tahun 2017 negara-negara Afrika mengumpulkan 19% dari keseluruhan 

pendapatan mereka dari pajak perusahaan, dibandingkan dengan rata-rata hanya 9% untuk anggota 

OECD.   

Sistem pajak global saat ini mempengaruhi negara-negara miskin dalam dua cara. Sebagai permulaan, 

perusahaan multinasional mengalihkan laba yang dilaporkan ke tax havens yang rendah. Kemudian, 

aturan mengalokasikan hak perpajakan ke negara-negara yang menjadi rumah bagi kantor pusat 

perusahaan, yang cenderung dikuasai negara maju. Menurut perkiraan oleh Petr Jansky dari 

Universitas Charles dan Javier Garcia-Bernardo dari Tax Justice Network, sebuah kelompok advokasi, 

pendapatan pajak negara-negara miskin tertekan sebanyak 5% dibandingkan dengan sistem alternatif 

di mana keuntungan dikenakan pajak berdasarkan lokasi pendapatan perusahaan saat ini, karyawan 

mereka dan tagihan upah mereka. Sementara itu, mereka yang berada di negara maju hanya tertekan 

1%.   

Reformasi yang didukung oleh pemerintahan Biden, akan mengalokasikan kembali hak pengenaan 

pajak atas sebagian keuntungan beberapa perusahaan, dan menyepakati tarif pajak perusahaan 

minimum global, yang kemungkinan sebesar 15%. Sementara itu, negara-negara miskin ingin 

menindak penghindaran pajak sebanyak yang dilakukan negara maju, tetapi kekurangan uang dan 

personel membuat mereka lebih sulit untuk terlibat dalam negosiasi. Meskipun negara-negara 

berpenghasilan rendah mewakili 22% dari anggota yang bernegosiasi, hanya 5% dari mereka yang 

menghadiri pertemuan-pertemuan penting.   

Kendala tersebut juga berlaku untuk kemampuan mengelola pajak dan penghindaran polisi. Yang 

menjadi kendala terbesar adalah bahwa negara maju mungkin mendapatkan sebagian besar 

keuntungan kena pajak yang diambil kembali dari tax havens. Pada bulan Oktober, OECD 

memperkirakan bahwa realokasi hak perpajakan pada beberapa perusahaan dapat membantu 
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meningkatkan pendapatan pajak perusahaan di negara-negara miskin sekitar 1%. Meski begitu, 

negara-negara maju mungkin masih akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Sumber: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/06/05/will-poorer-countries-benefit-

from-international-tax-reform 

Opinion: Five Finance Ministers: Why We Need a Global Corporate Minimum Tax 
The Washington Post, 10 Juni 2021 

 

Opini oleh: Herrera Gutiérrez, Sri Mulyani Indrawati, Tito Mboweni, Olaf Scholz dan Janet L. Yellen.  

Setiap negara menghadapi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perubahan teknologi yang dramatis, 

kekuatan pasar yang melonjak dari perusahaan-perusahaan besar, dan tekanan persaingan yang ketat 

akibat mobilitas modal. Krisis kesehatan global terburuk dalam satu abad juga telah menantang 

ekonomi dunia terutama keuangan publik dengan cara yang luar biasa. Beberapa negara mulai bangkit 

dari krisis Covid-19 sementara yang lain masih terperosok di dalamnya. Masing-masing dari kita, 

dalam kapasitas sebagai menteri keuangan, melihat dua kekhawatiran mendesak yang dapat 

mengancam semua ekonomi kita. 

Pertama, orang kaya dan perusahaan jauh lebih baik daripada mereka yang berada di bawah tangga 

ekonomi. Pekerja dengan upah rendah dan orang tua dipaksa untuk memilih antara kesehatan mereka 

dan keselamatan anak-anak mereka, maupun mengenai mata pencaharian mereka. Akibatnya, 

mereka secara tidak proporsional menanggung beban kerugian ekonomi akibat pandemi. Sementara 

itu, pendapatan perusahaan melonjak, dan pekerja berpenghasilan tinggi serta pemegang saham 

keluar dari krisis dengan relatif tanpa cedera. 

Masalah kedua adalah konsekuensi dari yang pertama. Pemerintah sangat membutuhkan pendapatan 

untuk membangun kembali ekonomi dan melakukan investasi untuk mendukung usaha kecil, pekerja, 

dan keluarga yang membutuhkan. Pemerintah akan membutuhkan lebih banyak pendapatan pada 

saat pandemi mereda, hal ini untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah struktural jangka 

panjang. Pendapatan harus datang dari suatu tempat. Pendapatan modal lebih sulit untuk dikenakan 

pajak dan lebih rentan terhadap permainan.   

Setiap pemerintah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan pajaknya sendiri. Namun dengan 

menjalankan hak berdaulat secara bersama-sama, kita dapat menempatkan ekonomi kita pada jalur 

menuju pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif dengan lebih efektif daripada jika kita berdiri 

sendiri. Upaya kami akan dimulai dari menghaluskan tepi kasar ekonomi global yang telah 

mengecualikan terlalu banyak kemakmuran global. 

Melalui naungan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Kerangka Kerja Inklusif 

Kelompok 20 (G20), 139 negara bekerja menuju distribusi yang lebih adil dalam hal negara mana yang 

menerima pendapatan pajak perusahaan dan penetapan pajak minimum yang disepakati secara 

global. Pajak minimum ini akan memastikan perusahaan membayar bagian pajak dengan adil. 

Mewakili 5 ekonomi yang sangat berbeda di 4 benua, kami mendukung upaya untuk memperbarui 

sistem pajak internasional kami untuk abad ke-21. Secara khusus, kami mendukung alokasi hak 

perpajakan yang lebih adil atas perusahaan terbesar dan paling menguntungkan untuk menggantikan 

tindakan sepihak yang tidak terkoordinasi yang telah mengacaukan sistem pajak internasional dalam 

beberapa tahun terakhir.  
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Kami juga mendukung penetapan pajak minimum yang disepakati secara global yang akan 

memastikan negara-negara mengenakan pajak atas pendapatan perusahaan setidaknya pada tingkat 

dasar. Kami sangat yakin bahwa pajak minimum global yang kuat akan menyumbangkan dana untuk 

investasi di bidang infrastruktur, perawatan kesehatan, perawatan anak, pendidikan, inovasi, dan 

prioritas penting pemerintah lainnya.  

Kami siap untuk berkomitmen pada pajak minimum global yang secara efektif mengakhiri 

perencanaan pajak agresif oleh perusahaan besar internasional. Untuk membuka jalan menuju tujuan 

itu, kami mendukung pemahaman awal bahwa tarif pajak minimum global harus setidaknya 15%, 

seperti yang disepakati oleh negara-negara Kelompok Tujuh (G7). Saat ini, dengan tidak adanya pajak 

minimum yang disepakati secara global, pajak minimum global secara efektif adalah nol. Kami yakin 

bahwa angka tersebut pada akhirnya dapat didorong lebih tinggi dari 15%. 

Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa kapitalisme global kompatibel dengan sistem pajak 

yang adil dan pemerintah dapat mengenakan pajak pada perusahaan multinasional. Harapannya 

tinggi, dan dapat dimengerti bahwa warga negara kita telah menyatakan urgensinya.  

Sumber: https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/06/09/janet-yellen-global-corporate-minimum-tax-

finance-ministers/ 

 

Why Joe Biden isn’t Afraid of Debt Any More 
The Economist, 29 Maret 2021 

 

Pada 1993, ketika Bill Clinton mengadakan konferensi pers pertamanya sebagai presiden, utang 

nasional mencapai 63% dari PDB, dan Amerika berada dalam resesi. Pada tahun 2009, ketika Barack 

Obama mengadakan konferensi pers pertamanya, utang publik adalah 77% dari PDB, dan Amerika 

terhuyung-huyung dari Resesi Hebat. 

Saat ini, karena pengeluaran melonjak dan ekonomi goyah, utang berada di atas $27 triliun, atau 

sekitar 130% dari PDB. Defisit federal meningkat tiga kali lipat tahun lalu menjadi lebih dari $3 triliun. 

Amerika sekali lagi mencoba untuk memulai ekonominya, kali ini dengan sentakan fiskal sebesar $1,9 

triliun, jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Clinton atau Obama.  

Suku bunga yang rendah telah menekan biaya pembayaran utang publik, meskipun sekitar $300 miliar 

per tahun masih jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan pemerintah federal untuk perumahan 

orang miskin. Berdasarkan utang saat ini, sebelum pengeluaran untuk infrastruktur, terdapat kenaikan 

1 poin persentase dalam suku bunga yang akan meningkatkan pembayaran bunga sebesar $300 miliar 

tahun ini, menurut Komite Anggaran.  

Politisi progresif mendukung peningkatan pajak untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, dan 

Biden dilaporkan mempertimbangkan kenaikan pajak untuk mengimbangi biaya rencana 

infrastruktur, termasuk menaikkan pajak pada perusahaan dan orang yang sangat kaya. Tetapi 

perubahan seperti itu pasti akan diperjuangkan oleh Partai Republik dan tidak mungkin untuk 

membayar seluruh rencana.  
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Pada tahun 1996, ketika Gallup menemukan bahwa orang Amerika menganggap defisit sebagai 

masalah terbesar yang dihadapi negara, Clinton berjanji dalam pidato kenegaraannya untuk 

menyeimbangkan anggaran. Clinton melanjutkan untuk memberikan 4 surplus berturut-turut sambil 

menciptakan program asuransi kesehatan untuk anak-anak miskin. Namun surplus ini dilenyapkan 

oleh kehancuran pasar, serangan 9/11 dan perang yang mengikutinya, serta pemotongan pajak di 

bawah pemerintahan George W. Bush. 

Namun Obama merasakan tekanan yang sama seperti yang dirasakan Clinton. Hampir sebulan dalam 

masa kepresidenannya, dia mengadakan “Fiscal Responsibility Summit”. Hal itu dibuka oleh wakil 

presidennya, Biden, yang melihat “kesempatan nyata untuk mengembalikan ekonomi kita ke jalurnya 

dan memulihkan tanggung jawab fiskal”. Di bawah Obama, defisit turun lebih dari setengah, yang 

diukur terhadap baseline yang ditetapkan oleh pengeluaran luar biasa selama krisis keuangan. 

Kemudian datang pemotongan pajak Trump, dengan janji bahwa mereka akan membayar sendiri 

melalui peningkatan pertumbuhan. Seperti janji kampanye Trump untuk menghapus defisit dan 

kemudian membayar utang dalam waktu delapan tahun, namun hal itu tidak terwujud.  

Sumber: https://www.economist.com/united-states/2021/03/29/why-joe-biden-isnt-afraid-of-debt-any-

more?itm_source=parsely-api 

 

A Global Tax Deal for the Rich, Not the Poor 
Project Syndicate, 11 Juni 2021 

By: José Antonio Ocampo dan Tommaso Faccio   

 

Kesepakatan pajak secara global harus mencerminkan kepentingan dunia termasuk bagi negara-

negara berkembang, bukan hanya kepentingan 7 negara maju. Perkembangan dunia lebih banyak 

mengandalkan penerimaan pajak perusahaan dan telah terpukul lebih keras oleh penghindaran pajak, 

yang mengakibatkan kerugian penerimaan setidaknya $240 miliar setiap tahun. 
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Banyak negara berkembang dan berpenghasilan rendah yang tidak ikut serta dalam negosiasi 

OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting secara lebih luas. Mereka yang 

berpartisipasi diwakili oleh Intergovernmental Group of Twenty-Four dan African Tax Administration 

Forum (ATAF), yang mengoordinasikan posisi anggota yang aktif dalam negosiasi. Beberapa anggota 

G24, termasuk Argentina, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan, juga tergabung dalam G20. 

 

Kekhawatiran pertama mengenai kesepakatan G7 adalah bahwa tarif pajak minimum yang diusulkan 

sebesar 15% yang tergolong rendah dan mendekati tarif tax haven seperti di Swiss dan Irlandia. Hal 

ini mencerminkan preferensi oleh beberapa negara G7 untuk melindungi perusahaan multinasional 

mereka sendiri daripada mengikuti jejak pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang awalnya 

menyerukan tingkat minimum global sebesar 21%. 

 

Sebuah studi terbaru oleh Observatorium Pajak UE memperkirakan bahwa tarif minimum 21% akan 

menghasilkan tambahan €100 miliar ($122 miliar) penerimaan pajak penghasilan perusahaan pada 

tahun 2021 untuk 27 negara Uni Eropa. Perbedaan yang lebih tajam terhadap negara berkembang, 

dengan tarif pajak 15%, Afrika Selatan dan Brasil akan memperoleh tambahan €600 juta dan €900 

juta, dibandingkan dengan €2 miliar dan €3,4 miliar dengan tarif 21%. 

 

Bagian kedua dari perjanjian G7 memperkenalkan formula terkait membagi keuntungan global 

perusahaan multinasional untuk tujuan pajak. Proposal tersebut hanya akan berlaku untuk 

perusahaan terbesar dengan margin keuntungan global minimal 10%. Dan setidaknya 20% dari apa 

yang disebut "sisa" laba yang melebihi ambang batas, laba tersebut akan dikenakan pajak di negara-

negara tempat dimana laba itu dihasilkan. 

 

G24 menuntut realokasi keuntungan global yang lebih besar, dengan persentase realokasi mulai dari 

30% hingga 50% untuk perusahaan yang paling menguntungkan. Demikian pula, ATAF telah meminta 

aturan untuk menerapkan pada semua perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan di atas 

€250 juta, jauh lebih rendah dari ambang batas yang diusulkan G7, yaitu sebesar $10 miliar, dan 

berpendapat bahwa persentase dari semua keuntungan global, baik rutin atau residual, harus dibagi 

ke negara-negara di mana perusahaan perusahaan tersebut melakukan bisnis. 

 

Faktanya, tidak mungkin untuk membedakan secara konseptual antara laba "rutin" dan "sisa" dari 

perusahaan multinasional, karena semua laba pada dasarnya adalah hasil dari aktivitas global 

perusahaan. Solusi yang lebih sederhana adalah dengan mengalokasikan keuntungan global di antara 

negara-negara berdasarkan formula dan menurut faktor-faktor yang menghasilkan keuntungan, yaitu 

lapangan kerja, penjualan, dan aset. 

 

Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/g7-corporate-tax-agreement-unfair-to-developing-

countries-by-jose-antonio-ocampo-and-tommaso-faccio-2021-06 
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