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بليون دوالر أمريكي سنوايً  680تدفقات رؤوس األموال ميكن أن يوفر  وإدارة األونكتاد: تنظيم
 2030لتمويل خطة التنمية املستدامة لعام 

لرؤوس ااملوال  فلتةناملأكد تقرير جديد صبببباد  عم ااملت املتحدة أت التد قات  -  ٢٠١٩أيلول/سبببببتم    ٢٥جنيف،  
ل  أمهية  رض ضبببببواىط علس  ؤوس ااملوال  اخلاصبببببة نكم أت تىلدن ل  نقل املوا د ملم البلدات الناملية ل  البلدات املتقدملة، ملشببببب ا  

 لتحقيق أهداف التنمية املستداملة.  ضرو يةسياسات االقتصاد الكلي لكجزء أساسي ملم جمموعة 
كات ملتعددة للشبببببببر  يبيالضبببببببر  ىسببببببببص التمل ملم التد قات املالية غ  املشبببببببروعة   ذه البلداتتحسبببببببتنزف ملوا د هكذلك و  
، الذن أصبببببد ه  2019لتقرير التجا ة والتنمية لعام  ا   عدم حتصبببببيل الضبببببرائص علس املعاملالت الرقمية، وهذا يع ، و قو اجلنسبببببيات 

أو الرقمية، أملر أسباسبي يف اجلهود  قليدية رض ضبرائص ملنصبفة علس ااعمال التجا ية الدولية، سبواء التااونكتاد اليوم، أت ضبمات  
 الراملية ل  ىناء نظام عاملي شاملل وملستدام.

رؤوس ااملوال ااجنبية املتقلبة قد يىلدن ل غ  املقيد وال  املنفلت  وقال ااملني العام لألونكتاد، ملوخيسببببببا كيتوا لت ااالنفتا   
 ا.  ٢٠٣٠ املوا د الالزملة لتمويل خطة عام   نقصات ل  زايدة  

 ايت، ملدير شبعبة العووملة واسبرتاتيجيات التنمية يف ااونكتاد، لت االتوسب  يف االسبتاما ات ال   - وقال  يتشبا د كوزول 
ملوا د املىلسبببببسبببببات املالية اخلاصبببببة وااشبببببخا  الذيم نلكوت  لس ع، يف هناية املطاف، عتمديص أت ، جي2030خطة عام    تاجهاحت

 ثروات طائلةا. 
ايدن للقطاع   دو   ىلال  ،  نتاجية طويلة ااجلاإلستاما ات  االتوجيه التمويل ل     ال نكم  حقيق ااملر،يف  وأضاف أت ا 

  ؤوس ااملوال ااجنبية اخلاصةا.تد قات ضواىط يف  جوهرن تغي  ىالعام و 
__________ 
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 لحد من أتثر تقلبات التمويل اخلارجيل األموال رؤوستدفقات فرض ضوابط على  
د عهبا ل  ملراكمبة  وهبذالبدو ات املباليبة العبامليبة، ابر تبثثلاالنبدملباا املبامل املتزايبد الكا  ملم البلبدات النبامليبة عرضبببببببببببببببة لجعبل  

، يف شبببكل سبببندات قصببب ة ااجل ملقوملة ابلدوال  عادة ، لتكوت بااىة  ملني لدى ىنوكها املركزية احتياطيات ملم العمالت ااجنبية
 الحتواء آاث ه الضا ة. تد ق  ؤوس ااملوال و لفاجئ املرتاج  الد ضذايت 

لكم اخنفاض عائد هذه ااصببببببببول ملقا نة ىتكاليف خدملة التد قات الرأتالية املتقلبة ال  تتلقاها هذه البلدات يفضببببببببي  
 2018- 2000يف الفرتة  انمليببا   ىلببدا   16ملم  ل  انتقببال ملوا د البلببدات النببامليببة ل  البلببدات املتقببدملببة. وىلغببت املوا د ال  انتقلببت

 يف املائة ملم لمجامل الناتج احمللي هلذه البلدات. 2.2ىليوت دوال  يف السنة، أن ملا يعادل  440حوامل 
، وأت يتيح اتالتقلب هضببببببببواىط علس  ؤوس ااملوال أت نال طريقة أخرى أكار  عالية للسببببببببيطرة علس هذ ونكم لوضبببببببب  

 تد قات  ؤوس ااملوال  ملوجاتملطولة، وخباصبببة أثناء لجراءات و   ملفاوضبببات ىدوتو لملكانية التدخل ىسبببرعة    السبببياسبببات  لواضبببعي
 . غ  أت هذه الضواىط تتطلص تداى  داعمة علس الصعيد الدومل. البالد ل  داخل

نطاق اتفاقات التجا ة واالسبببببببببتاما  اإلقليمية والانائية. وعلس ااقل،   أوال ، ينبغي لىقاء لدا ة حسبببببببببال  أس املال خا ا 
تعبا ض مل  التزاملبا با يال  بباينبغي أت تشببببببببببببببمبل هبذه االتفباقبات ضببببببببببببببمباانت تعطي البلبدات احلق يف تنظيت تبد قبات  ؤوس ااملوال 

 التعاقدية.
، ال ىد ملم  رض ضبواىط علس تد قات  ؤوس ااملوال لدى اجلهات املرسبلة واملسبتقبلة علس حد سبواء.  مم شبثت اثنيا   

تنظيت تد قات  ؤوس ااملوال اخلا جة ملم البلدات املتقدملة أت يعزز  عالية السبياسبات النقدية التوسبعية ال  تتبعها هذه البلدات ملنذ 
حنو االسببتاما  املنتج يف اقتصببادا ا ونن  تسببرل احلوا ز النقدية حنو اسببتاما ات ملالية ىضبب  سببنوات. وملم شببثنه أت يوجه االئتمات 

يف اخلا ا. ونكم أت ُيقق التنسبيق املتعدد ااطراف للضبواىط املفروضبة علس  ؤوس ااملوال ملزيدا  ملم االسبتقرا  يف تد قات  ؤوس 
 ، ىدال  ملم  رض ضواىط أشد صراملة ملم جانص واحد  قط.اجلانبنيعلس ااملوال انه يىلدن ل  ختفيف القيود 

 للتملص الضرييباحلد من فقدان اإليرادات الضريبية من خالل منع التدفقات املالية غري املشروعة  
 اتملتعددة اجلنسبيلشبركات  ل  يبيالضبر  ابلتمل  قةملتعلسببال  اتذهص التقديرات ل  أت التد قات املالية غ  املشبروعة   

القواعدح الدولية لضبببببريبة  سبببببهلتحيث ىليوت دوال  سبببببنواي .    200ىليوت و  50حترم البلدات الناملية ملم ليرادات ضبببببريبية ترتاو  ىني  
 يف كل ىلد كياانت ملسبببببتقلة روع املىلسبببببسبببببات املتعددة اجلنسبببببيات    وذلك ابعتبا ،  هذه التد قات الغ  ملشبببببروعة  دخل الشبببببركات

 ملعاملالت ملنفصل ىعضها عم ىعض. يف البلدات املختلفة تلك الشركات  روعتعت  املعاملالت اخلاضعة للضرائص ىني  ىذلكو 
علس   ملوحد للضرائص أيخذ يف االعتبا  أت أطراف اجملموعة ىكامللهاوملعاجلة هذه املشكلة، يوصي التقرير ابعتماد نظام   

تسبببباهت يف توليد أ اب  املىلسببببسببببات املتعددة اجلنسببببيات. وينبغي أت يقرتت نظام الضببببرائص املوحد ابعتماد حد أد    ملسببببتوى العام
ملعدل هذه يف املائة، وهو ملتوسببببط   ٢٥و  ٢٠عاملي ملعدل الضببببريبة الفعلي علس أ اب  املىلسببببسببببات املتعددة اجلنسببببيات يرتاو  ىني 

يف مجي  أحناء العام. وىغية توزي  اإليرادات املتثتية ملم الضرائص املفروضة علس الشركات ىعد اعتماد هذا اإلصال  الضرييب   الضريبة
يوزَّع لمجامل الضببببرائص املفروضببببة علس جمموعة شببببركة ملتعددة اجلنسببببيات علس  اصببببي خعلس مجي  البلدات، يدعت التقرير خيا  االت

البلدات كا ة و قا  لصببببببببيغة ملتفق عليها، تكوت يف احلاالت املالس صببببببببيغة تعطي ااسبببببببببقية للعمالة وااصببببببببول املادية اإلنتاجية علس 
 لمجامل املبيعات.

 على االقت اد الرقمي اسبةفرض ضرائب منبزايدة اإليرادات الضريبية  
ضبببببببيف يهذا وقياسبببببببها وتوزيعها، و   االقتصبببببببادية كيفية توليد القيمة  يغ  ملم  ةاالقتصببببببباديلألنشبببببببطة  الرقمنة السبببببببريعة  لت  

د الدولية حتدايت جديدة لإلطا  الضرييب الدومل. وللتخفيف ملم التسرابت املالية اخلط ة، ال ىد ملم لعادة النظر يف املعاي  والقواع
القائمة املتعلقة ىضببببرائص الشببببركات ملم أجل حتديد الوالية القضببببائية ال   لك حقوق  رض الضببببرائص، وتسببببوية الصببببفقات العاىرة 

يصببببببببح مللموسبببببببة و للحدود ىني خمتلف كياانت املىلسبببببببسبببببببة املتعددة اجلنسبببببببيات، وقياس توليد القيمة عندملا تصببببببببح ااصبببببببول غ   
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للقيمة. ويىلكد التقرير أت حتقيق اإلنصببببببباف يف احلقوق الضبببببببريبية يف االقتصببببببباد الرقمي يتطلص  ا   ملهاا   ملسبببببببتخدملو البياانت ملصبببببببد  
إبيرادات املبيعات أو املعاملالت ال  تتجاوز  علقيت يما  املعنون )وليس ابلضببببببببرو ة املادن االقتصببببببببادن   التواجداسببببببببتخدام ملفهوم  
 ملستوايت ملعينة. 

و ياما يتت التوصبببل ل  توا ق دومل يف اء اء حول هذه املسبببثلة، كالتوصبببل ل  توا ق يف اء اء يف املفاوضبببات اجلا ية يف  
ىوقف آتكل الوعاء الضبرييب ااملتعلق   ،دن ملنظمة التعاوت والتنمية يف امليدات االقتصباو وجمموعة العشبريم  ىني ،لطا  املشبروع املشبرت   

، ينظر العبديبد ملم البلبدات املتقبدملبة والبلبدات النبامليبة يف تطبيق تبداى    Base Erosion and Profit Shiftingا )ونقبل اا اب 
أو   اضبببريبة املعادلةاأو   ا املباشبببرةالضبببريبة غ اضبببريبية ةلية أحادية اجلانص  يما يتعلق ابالقتصببباد الرقمي. وملم ااملالة علس ذلك 

تطبيقها. ويشب   ابلفعل يف ، وهي ضبرائص نظرت عدة ىلدات )كا  ملنها أعضباء يف االحتاد ااو و   يف تطبيقها أو ىدأتاالرسبتا
 11ترتاو  ىني  نكم أت  ل  أهنا  أحادية اجلانصتقدير ىسبببببيط لإليرادات الضبببببريبية اإلضبببببا ية ال  نكم أت تتثتس ملم هذه التداى  

امليبة، نكم أن توا ق يف اء اء يف ملنظمبة التجبا ة العب  ىعبد م يتحقق ىليوت دوال  للبلبدات النبامليبة وحبدهبا. وىينمبا 28ىليوت دوال  و
ىاليني دوال  علس   10ليرادات ضبببريبية لضبببا ية تتجاوز  أت يتيح سبببتفناف العمل ابلرسبببوم اجلمركية علس البث اإللكرتو   الأت يتيح 

 يف املائة. 95الصعيد العاملي، تظفر ملنها البلدات الناملية ىنسبة 
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