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األونكتاد :تنظيم وإدارة تدفقات رؤوس األموال ميكن أن يوفر  680بليون دوالر أمريكي سنوايً
لتمويل خطة التنمية املستدامة لعام 2030
جنيف ٢٥ ،أيلول/سب بببتم  - ٢٠١٩أكد تقرير جديد صب بباد عم ااملت املتحدة أت التد قات املنفلتة لرؤوس ااملوال
اخلاص ب ببة نكم أت تىلدن ل نقل املوا د ملم البلدات الناملية ل البلدات املتقدملة ،ملش ب ب ا ل أمهية رض ض ب بواىط علس ؤوس ااملوال
كجزء أساسي ملم جمموعة لسياسات االقتصاد الكلي ضرو ية لتحقيق أهداف التنمية املستداملة.
وكذلك تحس ب ب ببتنزف ملوا د هذه البلدات ملم التد قات املالية غ املش ب ب ببروعة ىس ب ب بببص التمل الض ب ب ببرييب للش ب ب ببركات ملتعددة
اجلنس ب ببيات وعدم حتص ب ببيل الض ب برائص علس املعاملالت الرقمية ،وهذا يع  ،و قا لتقرير التجا ة والتنمية لعام  ،2019الذن أص ب ببد ه
ااونكتاد اليوم ،أت ضبمات رض ضبرائص ملنصبفة علس ااعمال التجا ية الدولية ،سبواء التقليدية أو الرقمية ،أملر أسباسبي يف اجلهود
الراملية ل ىناء نظام عاملي شاملل وملستدام.
وقال ااملني العام لألونكتاد ،ملوخيسب ب ببا كيتوا لت ااالنفتا املنفلت والغ املقيد لرؤوس ااملوال ااجنبية املتقلبة قد يىلدن
ل زايدة نقصات املوا د الالزملة لتمويل خطة عام ٢٠٣٠ا.
العوملة واسبرتاتيجيات التنمية يف ااونكتاد ،لت االتوسب يف االسبتاما ات ال
وقال يتشبا د كوزول  -ايت ،ملدير شبعبة و
حتتاجها خطة عام  ،2030جيص أت يعتمد ،يف هناية املطاف ،علس ملوا د املىلس ب بس ب ببات املالية اخلاص ب ببة وااش ب ببخا الذيم نلكوت
ثروات طائلةا.
وأضاف أت ايف حقيق ااملر ،ال نكم توجيه التمويل ل االستاما ات اإلنتاجية طويلة ااجل ،لال ىدو ايدن للقطاع
العام وىتغي جوهرن يف ضواىط تد قات ؤوس ااملوال ااجنبية اخلاصةا.
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فرض ضوابط على تدفقات رؤوس األموال للحد من أتثر تقلبات التمويل اخلارجي
جعبل االنبدملباا املبامل املتزايبد الكا ملم البلبدات النبامليبة عرض ب ب ب ب ب ب ببة للتبثثر ابلبدو ات املباليبة العبامليبة ،وهبذا د عهبا ل ملراكمبة
احتياطيات ملم العمالت ااجنبية لدى ىنوكها املركزية ،يف ش ببكل س ببندات قص ب ة ااجل ملقوملة ابلدوال عادة ،لتكوت بااىة ملني
ذايت ضد الرتاج املفاجئ لتد ق ؤوس ااملوال والحتواء آاث ه الضا ة.
لكم اخنفاض عائد هذه ااصب ب ب ببول ملقا نة ىتكاليف خدملة التد قات الرأتالية املتقلبة ال تتلقاها هذه البلدات يفضب ب ب ببي
ل انتقببال ملوا د البلببدات النببامليببة ل البلببدات املتقببدملببة .وىلغببت املوا د ال انتقلببت ملم  16ىلببدا انمليببا يف الفرتة 2018-2000
حوامل  440ىليوت دوال يف السنة ،أن ملا يعادل  2.2يف املائة ملم لمجامل الناتج احمللي هلذه البلدات.
ونكم لوضب ب ب ب ضب ب ب بواىط علس ؤوس ااملوال أت نال طريقة أخرى أكار عالية للسب ب ب ببيطرة علس هذه التقلبات ،وأت يتيح
لواض ببعي الس ببياس ببات لملكانية التدخل ىس ببرعة وىدوت ملفاوض ببات ولجراءات ملطولة ،وخباص ببة أثناء ملوجات تد قات ؤوس ااملوال
ل داخل البالد .غ أت هذه الضواىط تتطلص تداى داعمة علس الصعيد الدومل.
أوال ،ينبغي لىقاء لدا ة حس ب ب ب ببال أس املال خا ا نطاق اتفاقات التجا ة واالس ب ب ب ببتاما اإلقليمية والانائية .وعلس ااقل،
ينبغي أت تشب ب ب ب ب ب بمبل هبذه االتفباقبات ضب ب ب ب ب ب بمباانت تعطي البلبدات احلق يف تنظيت تبد قبات ؤوس ااملوال ببا ال يتعبا ض مل التزاملبا با
التعاقدية.
اثنيا ،ال ىد ملم رض ضبواىط علس تد قات ؤوس ااملوال لدى اجلهات املرسبلة واملسبتقبلة علس حد سبواء .مم شبثت
تنظيت تد قات ؤوس ااملوال اخلا جة ملم البلدات املتقدملة أت يعزز عالية السبياسبات النقدية التوسبعية ال تتبعها هذه البلدات ملنذ
ىض ب سببنوات .وملم شببثنه أت يوجه االئتمات حنو االسببتاما املنتج يف اقتصببادا ا ونن تسببرل احلوا ز النقدية حنو اسببتاما ات ملالية
يف اخلا ا .ونكم أت ُيقق التنسبيق املتعدد ااطراف للضبواىط املفروضبة علس ؤوس ااملوال ملزيدا ملم االسبتقرا يف تد قات ؤوس
ااملوال انه يىلدن ل ختفيف القيود علس اجلانبني ،ىدال ملم رض ضواىط أشد صراملة ملم جانص واحد قط.
احلد من فقدان اإليرادات الضريبية من خالل منع التدفقات املالية غري املشروعة للتملص الضرييب
تذهص التقديرات ل أت التد قات املالية غ املشبروعة اسببال ملتعلقة ابلتمل الضبرييب للشبركات ملتعددة اجلنسبيات
اعد الدولية لض ب بريبة
حترم البلدات الناملية ملم ليرادات ض ب بريبية ترتاو ىني  50ىليوت و 200ىليوت دوال س ب ببنواي .حيث تس ب ببهل القو ح
دخل الش ب ببركات هذه التد قات الغ ملش ب ببروعة ،وذلك ابعتبا روع املىلس ب بس ب ببات املتعددة اجلنس ب ببيات كياانت ملس ب ببتقلة يف كل ىلد
وىذلك تعت املعاملالت اخلاضعة للضرائص ىني روع تلك الشركات يف البلدات املختلفة ملعاملالت ملنفصل ىعضها عم ىعض.
وملعاجلة هذه املشكلة ،يوصي التقرير ابعتماد نظام ملوحد للضرائص أيخذ يف االعتبا أت أطراف اجملموعة ىكامللها علس
ملسب ببتوى العام تسب بباهت يف توليد أ اب املىلس ب بسب ببات املتعددة اجلنسب ببيات .وينبغي أت يقرتت نظام الض ب برائص املوحد ابعتماد حد أد
عاملي ملعدل الضب بريبة الفعلي علس أ اب املىلسب بسب ببات املتعددة اجلنسب ببيات يرتاو ىني  ٢٠و ٢٥يف املائة ،وهو ملتوسب ببط ملعدل هذه
الضريبة يف مجي أحناء العام .وىغية توزي اإليرادات املتثتية ملم الضرائص املفروضة علس الشركات ىعد اعتماد هذا اإلصال الضرييب
علس مجي البلدات ،يدعت التقرير خيا االتخصب ببي ا يوزَّع لمجامل الضب برائص املفروضب ببة علس جمموعة شب ببركة ملتعددة اجلنسب ببيات علس
البلدات كا ة و قا لصب ب ب ببيغة ملتفق عليها ،تكوت يف احلاالت املالس صب ب ب ببيغة تعطي ااسب ب ب بببقية للعمالة وااصب ب ب ببول املادية اإلنتاجية علس
لمجامل املبيعات.
زايدة اإليرادات الضريبية بفرض ضرائب مناسبة على االقت اد الرقمي
لت الرقمنة الس ب ب بريعة لألنش ب ب ببطة االقتص ب ب ببادية يغ ملم كيفية توليد القيمة االقتص ب ب ببادية وقياس ب ب ببها وتوزيعها ،وهذا يض ب ب ببيف
حتدايت جديدة لإلطا الضرييب الدومل .وللتخفيف ملم التسرابت املالية اخلط ة ،ال ىد ملم لعادة النظر يف املعاي والقواعد الدولية
القائمة املتعلقة ىضب برائص الشب ببركات ملم أجل حتديد الوالية القضب ببائية ال لك حقوق رض الضب برائص ،وتسب ببوية الصب ببفقات العاىرة
للحدود ىني خمتلف كياانت املىلس ب ب بس ب ب ببة املتعددة اجلنس ب ب ببيات ،وقياس توليد القيمة عندملا تص ب ب بببح ااص ب ب ببول غ مللموس ب ب ببة ويص ب ب بببح
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ملس ب ب ببتخدملو البياانت ملص ب ب ببد ا هاملا للقيمة .ويىلكد التقرير أت حتقيق اإلنص ب ب بباف يف احلقوق الضب ب ب بريبية يف االقتص ب ب بباد الرقمي يتطلص
اسب ب ب ببتخدام ملفهوم التواجد االقتصب ب ب ببادن املعنون (وليس ابلضب ب ب ببرو ة املادن يما يتعلق إبيرادات املبيعات أو املعاملالت ال تتجاوز
ملستوايت ملعينة.
و ياما يتت التوص ببل ل توا ق دومل يف اء اء حول هذه املس ببثلة ،كالتوص ببل ل توا ق يف اء اء يف املفاوض ببات اجلا ية يف
لطا املشبروع املشبرت ،ىني وجمموعة العشبريم وملنظمة التعاوت والتنمية يف امليدات االقتصبادن ،املتعلق اىوقف آتكل الوعاء الضبرييب
ونقبل اا اب ا ( ، Base Erosion and Profit Shiftingينظر العبديبد ملم البلبدات املتقبدملبة والبلبدات النبامليبة يف تطبيق تبداى
ضب بريبية ةلية أحادية اجلانص يما يتعلق ابالقتص بباد الرقمي .وملم ااملالة علس ذلك االضب بريبة غ املباش ببرةا أو اضب بريبة املعادلةا أو
االرسبتا ،وهي ضبرائص نظرت عدة ىلدات (كا ملنها أعضباء يف االحتاد ااو و يف تطبيقها أو ىدأت ابلفعل يف تطبيقها .ويشب
تقدير ىس ب ببيط لإليرادات الضب ب بريبية اإلض ب ببا ية ال نكم أت تتثتس ملم هذه التداى أحادية اجلانص ل أهنا نكم أت ترتاو ىني 11
ىليوت دوال و 28ىليوت دوال للبلبدات النبامليبة وحبدهبا .وىينمبا م يتحقق ىعبد أن توا ق يف اء اء يف ملنظمبة التجبا ة ال بع امليبة ،نكم
أت يتيح الس ببتفناف العمل ابلرس ببوم اجلمركية علس البث اإللكرتو أت يتيح ليرادات ض بريبية لض ببا ية تتجاوز  10ىاليني دوال علس
الصعيد العاملي ،تظفر ملنها البلدات الناملية ىنسبة  95يف املائة.
*** ** ***
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