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تقرير التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة
لقد تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة لتطوير خيارات السياسات الالزمة إلحداث التغيري يف فعالية النظام املايل يف حشد رأس املال نحو إقامة منظومة اقتصادية
شاملة تراعي البيئة  -أو بصياغة أخرى  -نحو إقامة التنمية املستدامة .بدأ هذه التحقيق يف كانون الثاين/يناير  2014ونرش اإلصدار األول منه تحت عنوان "النظام املايل الذي نريده" يف ترشين األول/أكتوبر
 .2015ميتد هذا التحقيق الحايل حتى نهاية عام  2017وذلك من خالل تقسيم العمل وتعميق الدراسة وامليض قد ًما بنتائجها.
يتوافر املزيد من املعلومات عن هذا التحقيق عرب www.unepinquiry.org :و  www.unep.org/inquiryأو من خالل :ماهيناو أغا ،مديرة قسم االتصال .mahenau.agha@unep.org

فريق العمل
ماهيناو أغا ،مديرة قسم االتصال .نيك روبنز وسيمون زاديك املديرين املشاركني يف التحقيق والكاتبني األساسيني لهذا التقرير.
ويضم فريق التحقيق سايا ديرليوانجر ،ومايا فورستاتر ،ومارك هال ،وإيان هندرسون ،ومارك لوباتني ،وأوليفييه الفاين دي أورتيج ،وجريميي ماك دانيالز ،ونانا أوفوري أوكريي ،وفيليسيتي بريي ،وشريين وايزمان،
وناورين نوهان تشانغ .وقد ضم الفريق األوسع أغنيس أتسيايا ،وتشاد كاربرنت ،ونوزيفو جانيواري-بارديل ،وساندرا روخاس ،وفريجينيا سونتاج -أوبراين ،وكييل يو.
شكر وتقدير
مل يكن التحقيق يف تصميم النظام املايل املستدام الذي أطلقه برنامج األمم املتحدة للبيئة لريى النور لوال التزام ومشاركة مجموعة كبرية من األشخاص .ويعد املستوى الذي تم الوصول إليه يف البحث والتحليل
واملشاركة مبثابة مثرة ملساهمة العديد من الرشكاء بأوقاتهم ومهاراتهم وهم ميثلون املجتمع األوسع لهذا التحقيق العاملي .يود فريق العمل أن يعرب عن بالغ شكره وتقديره لكل مام ييل:
Marco Albani, Rafael Noel Del Villar Alrich, Inger Andersen, Sami Andoura, Butch Bacani, Ed Baker, Kathy Bardswick, Alexander Barkawi,
Christopher Barrett, Lorenzo Bernasconi, Olle Billinger, Kornelis Blok, Jean Boissinot, Henrik Braconier, Tom Brookes, Edgar van de Brug,
Mark Burrows, Maurice Button, Francesco La Camera, Juan-Carlos Castilla-Rubio, Lucianna Castilla-Rubio, Sagarika Chaterjee, Jan Cihlar,
Leong Sing Chiong, Martin Cihak, Rita Roy Choudhury, Siobhan Cleary, Kajetan Czyz, Emmanuel Dooc, Colin Le Duc, Stan Dupré, Frank
Elderson, Nathan Fabian, Ann Florini, Carsten Frank, Sandra Frimann-Clausen, Roger Gifford, Diletta Giuliani, Yannick Glemarec, Jackson
Globus, Rhys Gordon-Jones, Norbert Gorissen, Joris de Groot, Danyelle Guyatt, David Harris, Toby Heaps, Hazel Henderson, Unenbat Jigjid,
Dave Lauer, Dave Jones, Christopher Kaminker, Saïd El Khadraoui, Sean Kidney, Naina Lal Kidwai, Caio Koch-Weser, Oskar Krabbe, Mike
Kreidler, Rachel Kyte, Deborah Lehr, Cheng Lin, Liu Jialong, Christine Low, Nannan Lundin, Ma Jun, Robert Madelin, Aditi Maheshwari, Geoff
Margolis, Will Martindale, Davide Del Maso, Rodomarque Meira, Aloisio Lopes Pereira de Melo, Stacy Middleton, Anthony Miller, Irving
Mintzer, Shan Mitra, Andrea Moffat, Amina J. Mohammed, Yannick Monschauer, Nuru Mugambi, Sharmala Naidoo, Timothy Nixon, Patrick
Njoroge, Bruno Oberle, Habil O. Olaka, Mohammed Omran, Miriam Ott, Fred Packham, Fatma Pandey, Rodrigo Porto, Murilo Portugal, Atiur
Rahman, Mia Horn af Rantzien, Aldo Ravazzi, Martijn Regelink, Teresa Ribera, Enrico Dalla Riva, Jessica Robinson, Mattia Romani, Rathin
Roy, Neeraj Sahai, Richard Samans, Oyun Sanjaasuren, Holger Schmid, Dirk Schoenmaker, Guido Schotten, Matthew Scott, Beatriz Stuart
Secaf, Edi Setijawan, Aarti Shah, Michael Sheren, Peer Stein, Myriam Vander Stichele, Jakob Thomä, Rens van Tilburg, Wallace Turbeville,
Barbara Turley-McIntyre, Lily Vadera, Mario Sergio Vasconselos, Annelise Vendramini, Latha Vishwanath, Maarten Vleeschhouwer, Robert
 Rong Zhang.وWard, Steve Waygood, Dirk Wagener, Scott Williams, William Young 

كام يود برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يتوجه بالشكر لكل من تقدموا بالدعم املايل واملشاركة االسرتاتيجية وهم:
حكومات دول أملانيا وإيطاليا وسويرسا واململكة املتحدة وإيرلندا الشاملية واملفوضية األوربية ومؤسسة مافا ( )MAVAومؤسسة روكفيلر (.)Rockefeller
كام نود أيضً ا أن نتوجه بالشكر لكلٍ من الرشكاء املذكورين أدناه عىل مساهامتهم السخية يف دعم املرشوع التي متثلت يف تقديم وجمع البيانات واملساعدة يف البحث :مؤسسة بلومبريج لتمويل الطاقة الجديدة
ومؤسسة فورتيس راسيل ملؤرشات األسواق املالية ورشكة جينرياشن إنفستمنت مانجمنت إل إل يب ومعهد باولسون ومبادرة مبادئ اإلستثامر املسئول ،و تومسون رويرتز لربنامج مبادرة التمويل.
كام نتوجه بالشكر الخاص لكبار مديري إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة الذين ساهموا بتوجيه فريق العمل منذ إطالق املرشوع .كام نتوجه بالشكر الخاص أيضً ا لكلٍ من املدير التنفيذي الحايل إيريك سولهيم،
واملدير التنفيذي األسبق أكيم شتاين باإلضافة إىل ميشيل كاندويت وإليوت هاريس وتيم كاستني وبوشبام كومار وليجيا نورونا وتريزا بانيوشيو وستيفن ستون وإبراهيم ثياو وإيريك آرش وبرينان فان ديك وميت
ويليك.
أعد اإلصدار الثاين من "النظام املايل الذي نحتاج إليه" بالتعاون مع مبادرة التمويل الخاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة.
حقوق النرش© محفوظة لصالح برنامج األمم املتحدة للبيئة2016 ،
إخالء املسؤولية :ال تعرب األوصاف املستخدمة واملواد املعروضة يف هذا املنشور عن أي رأي يخص أي جانب من جوانب برنامج األمم املتحدة للبيئة فيام يتعلق باملركز القانوين ألي دولة أو مقاطعة أو مدينة أو منطقة
أو سلطاتها أو ترسيم حدودها .عالوة عىل ذلك ،ال متثل اآلراء الواردة هنا بالرضورة قرار برنامج األمم املتحدة للبيئة أو سياسته املعلنة وال ميثل رسد األسامء التجارية أو العالمات التجارية قبولها واملصادقة عليها.

الرسائل الرئيسية :من الزخم إىل التحول
1
يلزم إعادة تشكيل النظام املايل العاملي بغرض دعم مستقبل شامل للجميع ومزدهر وسليم بيئ ًيا ،وبعبارة أخرى :لتحقيق التنمية املستدامة.


حدد اإلصدار األول من التحقيق الذي كان عنوانه "النظام املايل الذي نحتاج إليه" والذي نرش يف عام  ،2015ما ييل:
» »الحاجة إلجراء إصالحات داخل النظام املايل ميكنها تصحيح اإلخفاقات السوقية والسياسية وتوفري دعم ٍ
كاف للتنمية املستدامة ،وتكميل اإلجراءات االقتصادية
والتدابري املالية العامة.
»

2

القت املجموعة األوىل من نتائج التحقيق ترحي ًبا واس ًعا وتأكد ذلك يف التطورات الالحقة.
ازداد هذا الزخم بكرثة خالل العام املايض.


بعد عام الحق ،تسارعت وترية هذه الجهود ،وذلك عرب:
» »قيادة السوق :أدركت املؤسسات املالية الرائدة رضورة التنمية املستدامة لنجاحاتها املستقبلية ،األمر الذي تجسد يف سوق السندات الخرضاء التي يبلغ رأس
مالها  118مليار دوالر حتى اآلن.
»
»

3

4

5

»"الثورة الهادئة" يف طريقة بدء تلك التدابري الخاصة بالنظام املايل استجابة لهذه التحديات ،باإلضافة للقيادات املساهمة من الدول النامية وبعض الدول
املتقدمة.

»التدابري الوطنية :يعمل صانعو السياسات املالية والجهات التنظيمية عىل تحريك عملية تخصيص رؤوس األموال وتحسني إدارة املخاطر وتعزيز الشفافية.
»التعاون الدويل :استعرضت مجموعة الدول العرشين ومجلس تحقيق االستقرار املايل يف عام  ،2016وللمرة األوىل ،كيفية تطوير النظام املايل ليشمل أكرب
مجموعة من العوامل البيئية.

تعد السياسة والسوق والعوامل الدولية من الركائز التي يقوم عليها ذلك الزخم.
»

»تبني أهداف التنمية املستدامة وما ورد باتفاقية باريس بخصوص التغري املناخي.

»

»أولويات التنمية عىل الصعيد القومي ،خاصة يف الدول النامية.

»

»الجهود املبذولة من أجل تصحيح االخفاقات السوقية والسياسية عىل مستوى النظام املايل.

»

»تزايد التعطل التكنولوجي يف النظام املايل.

»

»تزايد التوقعات االجتامعية بشأن أداء النظام املايل.

»

»صار التمويل األخرض من العوامل التنافسية للمراكز التجارية واملالية.

الزخم الحايل غري كاف إلحداث التحول الالزم لتمويل التنمية املستدامة.
»

»يواصل رأس املال الطبيعي هبوطه بشكل كبري ،تزام ًنا مع تزايد عدم املواساة واالضطرابات االجتامعية.

»

»ال زالت التدفقات واألسهم املالية املستدامة هشة بالنسبة لتوزيع رأس املال عىل املستوي العاملي.

»

»ال يزال النظام املايل منقط ًعا عن االحتياجات طويلة األمد لالقتصاد الحقيقي.

»

»يتزايد تهديد االستقرار املايل بفضل اآلثار التي يخلفها اقتصاد اليوم غري املستدام.

ميكن للخطوات الرئيسية أن توائم بني غرض وتأثري النظام املايل بغرض دعم تحول االقتصاد الحقيقي إىل تنمية مستدامة.
1.1ترسيخ االستدامة يف االسرتاتيجيات الوطنية بغرض إحداث اصالح وتنمية مالية.
2.2مترير االبتكارات التكنولوجية وتخصيصها بغرض متويل التنمية املستدامة.
3.3إدراك إمكانيات التعزيز املضاعف للتمويل العام.
4.4زيادة الوعي وبناء قدرات عىل مستوى النظام.
5.5إدراج االستدامة يف األساليب واألدوات واملعايري املشرتكة عىل مستوى النظام املايل.
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النظام املايل الذي نحتاج إليه:
من الزخم إىل التحول
ينقسم اإلصدار الثاين من "النظام املايل الذي نحتاج إليه" الصادر يف عام  2016إىل ثالثة أجزاء رئيسية:
1.1النقاط الرئيسية :ويراد بها مخترص السياسة املستقل الذي يضم الرسائل واملناقشات واالستنتاجات والتوصيات الهامة.
2.2التقرير الرئييس :يشمل (أ) الرسائل الهامة (ب) النقاط الرئيسية للتقرير الكيل ،والتي يليها (ج) املحتوى الرئييس للتقرير
الذي يتضمن ما ييل:


استعراض متعمق للزخم الحديث،



استكشاف أهمية التكنولوجيا املالية،



التكرار األول ألحد إطارات األداء املقرتحة،



االستنتاجات والتوصيات الهامة.

3.3ورقات العمل :هي مجموعة تضم ست ورقات تقنية تغطي كل املوضوعات الواردة يف التقرير الرئييس ،صاغتها لجنة
التحقيق التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ورشكائه ،وتصدر كل ورقة منها عىل حدة.
باإلضافة إىل ذلك ،فإننا نويص بقراءة اإلصدار الثاين مع عدد من املقاالت املنشورة مؤخ ًرا ،مبا يف ذلك:




متويل التنمية املستدامة :االنتقال من الزخم إىل التحول يف األوقات املضطربة ،الصادر عن اجتامع التحقيق
الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة الذى وافق انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب من عام
.2016
"التقرير التجميعي للدعم املايل األخرض الصادر عن فريق دراسة الدعم األخرض التابع ملجموعة الدول العرشين
االقتصادية" وهو أول تقرير للمجموعة نرش عىل إثر نتائج مؤمتر قمة العرشين الذي انطلق يف مدينة هانجتشو
الصينية يف أيلول/سبتمرب  ،2016باإلضافة إىل مجموعة تضم  14تقري ًرا فن ًيا ذوي صلة أعدت للمساهمة يف
مهام الفريق الدرايس نرشت يف نفس الوقت.

وأخ ًريا ،وضع العديد من بني  80ورقة عمل أصدرها التحقيق التابع لربنامج االمم املتحدة للبيئة يف عام  2014كمرجع يف
اإلصدار الثاين من تقريرنا العاملي ،وهى متوفرة مجانًا عىل شبكة اإلنرتنت.
ميكن االطالع عىل جميع التقارير والورقات عن طريق الرابط.www.unepinquiry.org :

النقاط الرئيسية
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من الزخم
إىل التحول

مواءمة النظام املايل

ديناميكيات النظام

حشد التمويل من أجل دعم عملية التنمية املستدامة

تعزز ديناميكيات النظام إحراز التقدم ،لكن الزخم ال يزال
غري كاف لتحقيق التحول املطلوب.

األثر املبني :إن اإلثبات املبكر للتأثريات يدعم اتخاذ تدابري حيالها.
الغرض املعاد استكشافه :يعيد واضعو القوانني املالية تفسري مهامهم بحيث تأخذ التنمية املستدامة يف االعتبار.
التدبري املعاد تعزيزه :القيادة السوقية والتطوير املشرتك للسياسات.
الخربة املتبادلة :تحفيز القيادة الوطنية للتعاون الدويل.
األسواق املشكلة :يساهم التمويل العام يف تطوير منتجات مالية ويضع قواعد لنموها.
العناية املركزة :تزايد التوقعات العامة بشأن دور النظام املايل يف عملية التنمية املستدامة.
االحتامالت املفتوحة :التغيري التكنولوجي الذي من شأنه إعادة تشكيل النظام املايل.

هناك خمسة جوانب ميكن للخطوات الرئيسية من خاللها ترسيع وترسيخ عملية التغيري داخل النظام.

خطوات التحول

4

 .1االسرتاتيجيات الوطنية :إدراج سمة االستدامة يف خرائط الطرق طويلة األجل لإلصالح املايل.
 .2االبتكار التكنولوجي :النظر يف تطورات التكنولوجيا املالية لضامن مواكبة النظام املايل للتنمية املستدامة.
 .3التمويل العام :ال يقترص تعزيز التمويل العام عىل إحداث تأثريات مبارشة ولكن يشمل ابتكار أسواق وقواعد
ومامرسات جديدة.
 .4زيادة الوعي :ضامن امتالك صانعي السياسات واملهنيني للدراية الكاملة بالرضورات واملخاطر ورفع جودة
النقاشات العامة.
 .5الطرق الشائعة واألدوات واملعايري' :وضع مناهج عامة بغرض إدراج االستدامة يف التعريفات واألدوات
واملعايري.

النظام املايل الذي نحتاج إليه :من الزخم إىل التحول

تسارع الجهود املبذولة ملواكبة النظام املايل مع التنمية املستدامة.
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ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
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واﳌﻌﺎﻳري

اﳌ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺎم

ﺸﺎﻓﻪ
ﺳﺘﻜ
دا

اﻷﺛ
ﺮ اﳌ

ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻮق

ﺮ
ﻛﺰة
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اﻟﻐ
ﺮض
ا
ﳌ
ﻌﺎ

اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ

الزخم

قيادة السوق :تضع املؤسسات واألسواق املالية ابتكارات مثل السندات الخرضاء والتصنيفات الخرضاء واختبارات اإلجهاد.
التدابري الوطنية :يعمل صانعوا السياسة والجهات التنظيمية عىل صياغة تدابري من شأنها تشجيع تعزيز تخصيص رؤوس األموال وتطوير إدارة
املخاطر وتعزيز عملية اإلفصاح وتوضيح مسئوليات املؤسسات املالية.
التعاون الدويل :زيادة التعاون بني مجموعة الدول العرشين ومجلس تحقيق االستقرار املايل.

دﻟﺔ

ا

ﻟﻌﻨ

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ

4

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ووﻋﻲ
ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

إن النظام املايل العاملي يف حالة اضطراب ويلزم إعادة تشكيله بغرض دعم مستقبل شامل للجميع ومزدهر وسليم بيئ ًيا.

العوامل الهامة

التنمية املستدامة :حشد تريليونات الدوالرات لتحقيق األهداف العاملية كالتنمية املستدامة وما تضمنته اتفاقية باريس.
األزمة املالية :تركز التدابري السياسية عىل تحسني كفاءة النظام املايل وفعاليته ومرونته.
تعطل التكنولوجيا :تعطل التطورات الرسيعة يف التكنولوجيا املالية النامذج العاملة وتوجد احتامالت جديدة.
القيادة الجديدة :إن مصادر النفوذ الجديدة أصبحت من األمور الهامة ،فهي تعكس التحدي الذي متثله الصناعة الخرضاء والتوسع الحرضي
لالقتصاديات النامية واملتطورة.
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من الزخم إىل التحول – النقاط الرئيسية
إعادة النظر يف الثورة الهادئة



تبحث "الثورة الهادئة" عن كيفية التنسيق بني النظام املايل والتنمية
املستدامة .كانت هذه هي النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها املرحلة
التي استغرقت عامني من التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة.
عمل التحقيق عىل تحديد اإلجراءات السياسية وتلك الخاصة باألسواق التي
ينبغي اتخاذها داخل النظام املايل بغرض إمتام إجراء إصالحات يف االقتصاد
الحقيقي والتمويل العام .اإلصدار األول من تقرير التحقيق العاملي "النظام
املايل الذي نحتاج إليه" الذي دشن يف االجتامعات السنوية لصندوق النقد
الدويل/البنك الدويل التي انعقدت يف مدينة ليام عاصمة بريو يف ترشين األول/
أكتوبر 2015،1حيثُ ركز التقرير بشكل خاص عىل القيادات القطرية لحثها
عىل ابتكار قواعد تحكم النظام املايل ،مؤكدًا عىل ما ييل:


زيادة الجهود املبذولة من أجل إدراج سامت التنمية املستدامة
يف إصالح وتطوير نظام مايل والعمل به ،يف دول متنوعة كالصني
واململكة املتحدة وبنجالديش وفرنسا والربازيل وكينيا ،من خالل تبني
سياسة جادة وقيادة تنظيمية تنبع من بعض الدول املتقدمة والنامية
م ًعا.



تشري الخربات إىل ظهور مجموعة من التدابري التي من املمكن أن
تدعم إعادة تخصيص رأس املال ،وتحسن من القدرة عىل تحديد
املخاطر والحوكمة واملامرسات الخاصة باألسواق ملواكبة التنمية
املستدامة ،عرب مجموعة من األولويات عىل رأسها تلوث الهواء
والطاقة النظيفة والتغري املناخي واإلدماج املايل والتنمية الريفية
واملياه.
هناك احتامل بتحديد وتنظيم هذه االبتكارات األولية عىل الصعيدين
املحيل والدويل ،إلعادة تخصيص رأس املال بصفة أساسية من أجل
دعم التنمية املستدامة.

جاءت نتائج التحقيق يف لحظة تاريخية مليئة باإلمكانيات التي من شأنها
إحداث تغيريات هامة ،تدعمها ثالثة تطورات مرتبطة ببعضها ،وهي:


أن أهمية تبني جدول أعامل  2030للتنمية املستدامة واتفاقية
باريس بشأن تغري املناخ تتجىل يف اتفاقهام عىل رضورة الدعم املايل
4
لتحقيق أهدافهام لكنه ال زال غري كاف يف االتجاهات الراهنة.

املربع  :1قاعدة معارف التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة

استندت النتائج املستخلصة عىل أكرث من  80تقري ًرا وورقة فنية منشورة ،شارك يف إعدادها أكرث من  60مؤسسة متعاونة مبا فيها االتحادات املرصفية
واملؤسسات البحثية واملصارف املركزية والجهات التنظيمية املالية ووزارات املالية ومؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات الدولية.
بينام استمدت الخربة من  15سياقًا ومشاركة قطرية متنوعة ،2باإلضافة إىل السياسات واالستعراضات الفنية الخاصة باالستثامر يف املصارف وأسواق السندات
والتأمني واملؤسسات املالية ،وأيضً ا التقييامت التي ترتكز عىل جوانب متنوعة كحقوق اإلنسان واملصارف االجتامعية والواجب اإلمنايئ واألدوار املتغرية
للمصارف املركزية.
قادت املصارف املركزية والجهات التنظيمية املالية وصانعو السياسات وهيئات وضع املعايري والبورصات ومؤسسات التصنيف ،خطة وضع ما يزيد عن
3
 100من التدابري االبتكارية األولية يف اإلصدار األول من التقرير العاملي ملرشوع التحقيق.
ميكن االطالع عىل قاعدة معارف التحقيق من الرابط .www.unepinquiry.org
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كان يعتقد أن التدابري السياسية التي أعقبت األزمة املالية التي
اندلعت عام  2008من شأنها تحسني كفاءة النظام املايل وفعاليته
وقوته يف توفري احتياجات االقتصاد العاملي عىل املدى الطويل.
ينجم النمو الرسيع للنظام املايل ذاته من التأثريات املجتمعة لبيئة
االقتصاد الكيل السابقة لألزمة وإصالحاته ،باإلضافة إىل النفوذ
املتنامي للبلدان الناشئة والنامية ،والتطلعات االجتامعية الجديدة
والقوى التكنولوجية املخلة باالستقرار املطروحة يف النظام املايل.

حدد التحقيق الخطوات التي من املمكن اتخاذها لتشجيع وتنظيم مامرسات
التنمية هذه ،مش ًريا إىل أن ذلك التدبري ميكن اتخاذه داخل النظام املايل من
خالل( :أ) الجهود التعاونية بني القطاعني العام والخاص؛ (ب) تضمني اإلجراء
عىل الصعيدين الوطني والدويل؛ و(ج) إكامل سياسات التنمية املستدامة
التقليدية ،كالتمويل العام والسياسات املؤثرة بشكل مبارش عىل االقتصاد
الحقيقي .تشمل الخيارات األساسية لتحقيق ذلك ،ما ييل:
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التدابري الوطنية :االتفاقات الوطنية وخطط العمل التي تهدف
إىل بناء أنظمة مالية مستدامة تك ٍّون اللبنة األساسية إلحراز تقدم
اسرتاتيجي .يجب تصميم خرائط الطرق املذكورة بفاعلية تحت
إرشاف التحالفات التي تضم املؤسسات الكربى ،وأن تخضع للظروف
واألولويات الوطنية ،مبا يف ذلك تشخيص املامرسات واالحتياجات،
وتقييم الفرص ،ووضع مسار للعمل والتنفيذ مع آلية تعقيبات قوية
تهدف إىل متكني التعلم والنهوض.
التعاون الدويل :تم تحديد عرش أولويات للتعاون الدويل وهي :أسس
تطوير نظام مايل مستدام؛ وتحقيق التوافق عىل معايري اإلفصاح؛
وتطوير طرق اختبار مواجهة ضغوط االستدامة؛ وتطوير التدابري
املالية داخل النظام املايل؛ وإدراج املخاطر البيئية يف املعايري املرصفية
العاملية؛ وصياغة قانون بشأن واجبات املستثمر؛ وإنشاء تحالف
ألسواق رأس املال األخرض؛ وعرض توجيهات ملنظمي التأمني؛ وتطوير
إطار أداء لنظام مايل مستدام.

القت املجموعة األوىل من نتائج التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة
ترحي ًبا واس ًعا وتكرر ذلك مجددًا يف التطورات الالحقة ،حيث انعكست العديد
من الخطوات التالية املقرتحة يف األعامل الجارية عىل الصعيد متعدد الجنسيات
5,6
والصعيد العاملي.
"لدى الهند فرصة كبرية ملناقشة التدخل السيايس الالزم للدفع بتدفق التمويل
املستدام وموامئة النظام املايل مع جدول أعامل التنمية املستدامة ،وهناك
العديد من األهداف التي ال بد منها لتحقيق ذلك وتشمل التوعية بالقطاع
املايل ،ووضع تعريفات مشرتك ملؤرشات التمويل األخرض ،وتطوير منتجات
7
خرضاء ،وقياس خطوات سري وإطار تقييم املخاطر املالية.
آر.غاندي ،نائب محافظ املرصف االحتياطي الهندي

الزخم املتنامي

شهد العام املايض تسار ًعا يف وترية زخم الثورة الهادئة عىل صعيد النظام املايل.
وقد امتزجت الظروف السابقة واالبتكارات والقيادات ألجل إدخال سامت
التنمية املستدامة داخل تصميم ومامرسات النظام املايل .وتم إحراز تقدم يف
مواقع مختلفة وعىل عدة أصعدة شملت أطراف فاعلة مختلفة عرب املسارات
الثالثة املرتابطة للتغيري وهى :قيادة السوق والعمل الوطني والتعاون الدويل.
"إن تحقيق أهداف اتفاقية باريس سيتطلب حشد جميع أصحاب املصالح مبا
يف ذلك ممثيل القطاعات املالية ،وأنا أدعم بكل قوة الجهود الرامية إىل توفري
تدفقات مالية تتناسب مع القيود املفروضة عىل انبعاثات الغازات الدفيئة
8
ومتويل التنمية ذات املرونة املناخية".

النظام املايل الذي نحتاج إليه :من الزخم إىل التحول

ميشيل سابني ،وزير املالية الفرنيس

الشكل  :1كيف علت أصوات "الثورة الهادئة"

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ :ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ

اﻟﺼني :ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻮل "اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﴬ"

20
15

2016
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﴩﻳﻦ ) :(G20ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﴬ ﻷﺟﻞ
دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام ﺑﻴﺌ ًﻴﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎمل

اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﴬاء 694 :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳيك ﻣﻦ
اﻟﻜﻮن اﳌﻨﺤﺎز ﻟﻠﻤﻨﺎخ

2 0 17
اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب :ﺳﻴﻀﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷورويب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ متﻮﻳﻞ أﺧﴬ

كلام تطور ذلك الزخم ،ظهرت له أبعاد جديدة:






حيث تثار مناقشات عامة .تكرث مطالبة محافظي البنك املركزي
ووزراء املالية ورؤساء الجهات التنظيمية املالية واملديرين التنفيذيني
للقطاعات املالية بشكل متكرر رشح مساهامتهم للنهوض بالتنمية
املستدامة .كام تؤدي املؤسسات العامة دو ًرا ها ًما ومتصاعدًا يف
مثل حول مخاطر "انحسار
تشكيل املناقشات العامة التي تدور ً
األصول" 9.كام تتاح للمواطنني فرص إلعادة توزيع رؤوس أموالهم مبا
يتناسب مع قيمها وتحقيق الفوائد عىل املدى األطول.
لقد صارت االستدامة من العوامل الهامة يف التنمية التنافسية للمراكز
املالية العاملية ،مبا يف ذلك بعض املراكز العاملية واإلقليمية كهونج
كونج 10ونريويب 11ولندن 12وباريس 13وسويرسا 14التي كشفت عن
أفضل الطرق املتبعة يف تطوير القواعد واإلجراءات املالية والقيادة
السوقية لالستفادة من الفرص الجديدة املطروحة.
تتضاعف املجموعات التعاونية وترسخ وجودها ،من خالل التصاعد
املتنامي الذي يتجىل خالل العديد من الدوائر املختصة بغرض إقامة
الرشكات وإضفاء الطابع املؤسيس عليها ،والروابط واملنتديات التي
تهدف إىل مشاركة أفضل املامرسات واملعلومات والخربات 15.يشارك
التحقيق يف العديد من املبادرات الجديدة ،مبا يف ذلك منتدى التأمني
املستدام ،16الذي يتشكل من مرشيف التأمني ويرتبط مببادئ التأمني
املستدام الخاصة بالقطاع الخاص 17,وتحالف االستثامر يف البنية
18
التحتية الخرضاء.

"يتواصل ازدهار التمويل األخرض ،فقد وصل ملرحلة االزدهار التلقايئ ،ولكنه
19
بحاجة إىل املواءمة ،كام يحتاج إىل تجاوز القيادات محدودة اإلنجازات".
نورو موجامبي ،مدير االتصاالت والعالقات العامة ،اتحاد املرصفيني الكينيني.

لقد بات مفهو ًما أن للتمويل العام مجموعة متنوعة من التأثريات عىل توزيع
رأس املال الخاص للتنمية املستدامة .يركز التحقيق بصفة أساسية عىل التدابري
الخاصة بتسخري املال الخاص داخل النظام املايل .لكن خربتنا عىل املستوى
القطري أوضحت بأنه من الصعب فصل الدور االسرتاتيجي للتمويل العام
كرافعة للتغيري .صارت االستعانة بالتمويل العام "كمنافس" للتمويل الخاص من
األمور املفضلة عىل نطاق أوسع يف متويل بعض الخدمات والبنى التحتية العامة.
يف الوقت الذي تتزايد فيه الضائقة املالية ،من املفضل استعراض مواءمة املزايا
واملساعدات املالية التي تتدفق من خالل األنظمة املالية  -كاإلعفاء الرضيبي
عىل الديون واملدخرات واملعاشات التقاعدية -مع التنمية املستدامة 20.ميكن
للمؤسسات املالية العامة دعم إنشاء أسواق جديدة داخل األنظمة املالية،
باإلضافة إىل طرح السندات الخرضاء املثالية من خالل مصارف التنمية (التي
تليها مبارشة الجهات غري-السيادية) .كام ميكن أيضً ا تطبيق معايري التنمية
املستدامة عىل الرشاء العام للخدمات املالية أو برامج رشاء أصول املصارف
املركزية (مبا يف ذلك ما يعرف باسم "التيسري الكمي") .كام ميكن للمؤسسات
املالية أن تكون رائدة يف إقرار قواعد ومامرسات جديدة ومستدامة ميكن أن
يتبناها بعد ذلك القطاع املايل الخاص.

النقاط الرئيسية
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املربع  :2نحو نظام مايل مستدام-مسارات التغيري
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قيادة السوق :تستجيب املؤسسات واألسواق املالية لطلبات العمالء ولإلشارات السياسية والضغوط البيئية والتطورات التكنولوجية بحزمة من
االبتكارات ،ومن ذلك:
» »السندات الخرضاء :يف كثري من األحيان تعد ما يسمى "باألنواع املؤرشة" من األساليب الحديثة املستخدمة لزيادة التمويل املستدام والسندات الخرضاء
21
بحيث تتوسع وتتطور ،وقد بادرت الصني بدورها الرائد يف ذلك ثم تلتها الواليات املتحدة يف زيادة معدل إصدار تلك السندات من الهيئات البلدية.
» »البورصات :عملت  23بورصة يف العام املايض عىل تطوير نظام اإلفصاح عن عوامل االستدامة يف أسواقها ،وذلك يف عامن والدار البيضاء وديب واملكسيك
22
ولوكسمبورغ وأوسلو.
» »مؤسسات التصنيف :أعلنت ستة من مؤسسات التصنيف الرائدة -ستاندرد آند بوريز وموديز وداجونج وسكوب وليربوم -التزامها العام مببادرة تعاونية
23
مع املستثمرين املؤسسيني بشأن االستدامة.
جيل جديدًا من اختبارات
» »تقييم املخاطر البيئية :لقد تطورت التجربة برسعة كبرية ،حيثُ نرش البنك الصناعي والتجاري الصيني ،أكرب بنوك الصنيً ،
اإلجهاد البيئي ،الذي يقوم عىل ما تضمنه كتاب نظام القروض بها فيام يخص التلوث الهوايئ املزمن ،كجزء من الجهود الصينية املبذولة يف مجال التمويل
24
األخرض.
التدابري الوطنية :اتخذ صانعو السياسة والجهات التنظيمية عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني خطوات لدعم تلك العملية ويف الغالب لتحفيزها،
من خالل وضع تدابري لتشجيع إعادة تخصيص رؤوس األموال وتطوير إدارة املخاطر وتعزيز عملية التبليغ باإلضافة إىل توضيح مسئوليات املؤسسات
املالية .حدد االستقصاء الذي أجريناه  217من التدابري املتخذة يف  60دولة بحلول منتصف عام  ،2016من خالل زيادة مشاركة الدول النامية
والناشئة من  %29من املجموع يف عام  2010إىل  %38بحلول نهاية  .2015شملت التطورات البارزة عىل مدار العام املايض ما ييل:
» »الصني إعداد مجموعة شاملة من التوجيهات الخاصة بإنشاء نظام مايل أخرض يشمل املصارف والبورصات ومؤسسات التأمني والتمويل املحيل والتعاون
25
الدويل.
26
» »كاليفورنيا طالبت رشكات التأمني بالتبليغ عن األسهم التابعة لها يف حصص الكربون عايل الخطورة.
» »فرنسا تطبق متطلبات جديدة للتبليغ بالنسبة للرشكات باإلضافة إىل التبليغ الخاص مبستثمري املؤسسات ،وتعمل بشكل دؤوب عىل تقييم املخاطر
27
املناخية يف القطاع املرصيف التي تعترب جز ًءا أساسيًا من اسرتاتيجيتها الخاصة بالحد من انبعاث الكربون يف الجو.
» »أما يف الهند ،فقد وضعت الجهة التنظيمية لألوراق املالية متطلبات خاصة بالسندات الخرضاء بهدف تعزيز متويل مجال الطاقة املتجددة عىل وجه
28
الخصوص.
29
» »بينام أطلقت إيطاليا حوا ًرا وطن ًيا بخصوص التمويل املستدام ،وتطوير خيارات تخص املصارف والبورصات ومؤسسات االستثامر والتأمني.
» »يف حني تواصل كينيا قيادتها الدولية يف تعزيز تعميم الخدمات املالية من خالل تطوير خطة لتعبئة التمويل األخرض وجعلت من نفسها مالذًا إقليم ًيا
30
يف ذلك املجال.
» »أما املغرب فتعمل عىل وضع خارطة طريق للتمويل األخرض خاص باملصارف والبورصات ومؤسسات التأمني.
31
» »وبالنسبة للمرصف املركزي الهولندي ،فقد قيم آثار تغري املناخ بالنسبة لنظامه املايل.
» »كام وضعت الفلبني مجموعة من أنظمة التأمني الخاصةـالعامة ضد الكوارث يجعل التأمني ضد املخاطر إجباريًا عىل كلٍ من مالك العقارات واملؤسسات
32
الصغرية ومتوسطة الحجم.
33
» »أما اململكة املتحدة فقد أحرزت تقد ًما يف العمل بشأن اآلثار التحوطية بخصوص تغري املناخ بالنسبة لقطاع التأمني.
التعاون الدويل :إن من بني األمور األكرث أهمية يف العام املايض ،الخطوة التي زادت من التعاون الدويل يف مجايل التمويل والتنمية املستدامة .تحظى
االهتاممات بأهمية خاصة يف الدول النامية وهي تتطور بشكل ملحوظ ،مبا يف ذلك تعميم الخدمات املالية واالستثامر الخارجي املبارش والقدرة عىل
34
إحداث تطورات كمية من خالل تبني التكنولوجيا املالية.
» »مجموعة الدول العرشين والتمويل األخرض :أطلقت الصني ،يف إطار رئاستها ملجموعة الدول العرشين ،مجموعة دراسة بشأن التمويل األخرض ،شارك يف
35
رئاستها بنك الصني الشعبي ومرصف إنجلرتا ،وتوىل أمانته برنامج األمم املتحدة للبيئة.
» »مجلس تحقيق االستقرار املايل والتغري املناخي :استهل مجلس تحقيق االستقرار املايل مهامه التي كلفته بها مجموعة الدول العرشين يف ديسمرب 2015
36
بالكشف عن الوضع املايل ذو الصلة بالتغري املناخي.

النظام املايل الذي نحتاج إليه :من الزخم إىل التحول

"دامئًا ما نبالغ يف تقدير التغيري الذي سيحدث يف العامني التاليني ونستهني
بالتغريات التي ستحدث يف العرش أعوام التالية ،فال تدع نفسك تركن إىل
37
التقاعس عن العمل".
بيل جيتس -الرئيس املشارك يف مؤسسة بيل وميلندا جيتس

يتغري النظام املايل العاملي باستمرار ،ويتأثر جزئ ًيا بتغري سامته التكنولوجية.
إن الدفع بالتمويل املستدام يجب أن يسعى لحل التعطل الحادث يف النظام
املايل واالقتصاد السيايس بشكل أشمل .وخري مثال عىل ذلك ،التكنولوجيا املالية
" 38."Fintechتتيح التكنولوجيا املالية للمدخرين واملستثمرين املزيد من
الخيارات املمحصة بخصوص كيفية تخصيص أموالهم ،وبالتايل زيادة فرص
إدخال عوامل االستدامة .فقد وفر نظام اإلقراض بني األقران وحشد املصادر
وسائل متويل جديدة للمؤسسات الصغرية ومتوسطة الحجم املوفرة لفرص
العمل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنها تزيد احتامالت التمويل الكبرية لالستثامرات
املستدامة التي تجمع مبارشة من املدخرين املحليني يف الدول النامية ،مع
تقليل النفقات املحتملة األساسية.
"هناك فرصة أمام مجموعة الدول العرشين لصياغة مناذج عملية للتمويل
األخرض للدول املتقدمة والنامية ،والخرب السار هنا أن هناك وفرة يف رأس املال
العاملي ،لكن الحكومات عليها تهيئة ظروف مناسبة لجذب رأس املال املذكور،
فأمامهم دور هام ليؤدوه يف وضع السياسات واللوائح والحوافز والتأكيد
عىل تنفيذها ( -)..حيث تتمتع أسواق رأس املال بقوة فائقة ،وإذا ما وجهت
بطريقة مناسبة ،فإنه ميكنها تخفيف األعباء عن كاهل الحكومات والتمهيد
39
ملستقبل اقتصادي مستدام".

لقد صار قياس أداء النظام املايل يف إطار التنمية املستدامة أيضً ا من العوامل
املؤدية للتغيري .يسعى الكثري من صناع السياسات واملؤسسات املالية واملواطنني
لتقييم مساهمة النظام املايل يف عملية التنمية املستدامة .وللقيام بذلك ،يجب
أولً تقييم ثالثة سامت أساسية لألداء وهي:






الفعالية  -الدرجة التي تكون عندها األسعار السوقية من العوامل
املستدامة يف قيم األصول املالية (ويطلق عليه أحيانًا "كفاءة
التخصيص").
الكفاءة  -تكاليف إدارة النظام املايل الذي يوفر تدفقات مالية
تتوائم مع التنمية املستدامة.
املرونة  -قابلية تأثر النظام للتعطل ذو الصلة بالتنمية املستدامة،
كندرة املياه أو تلوث الهواء أو تغري املناخ ،مبا يف ذلك املخاطر
40
املؤقتة.

إن مهمتنا األولية التي تتمثل يف تطوير ذلك اإلطار تقوم عىل قياس أداء النظام
املايل وتركز عىل صياغة القواعد ومامرسة السلوك الخاص باألسواق ،باإلضافة إىل
األسهم الكمية وتدفقات متويل األصول املستدامة -باستثناء األصول التي تؤدي
إىل تدهور رأس املال الطبيعي .وقد طبق ذلك عىل  20دولة نامية وناشئة
ومتقدمة  -بأفكار جوهرية ظهرت من خالل الحوكمة الكلية للنظام وأسواق
األوراق املالية وأسواق رأسامل الدين .ال تزال هناك فجوة يف البيانات الرئيسية
حالت بني عمل التحليل املقارن كدافع للتحسني.

هرني (هانك) م .باولسون ،االبن ،رئيس معهد باولسون
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الزخم ليس كاف ًيا

يتطلب تحقيق ما يتضمنه جدول أعامل  2030بشأن التنمية املستدامة
واتفاقية باريس ،تعبئة غري مسبوقة لكلٍ من التمويل العام والخاص ،مبا
يقارب  90تريليون دوالر عىل مر الـخمسة عرش سنة التالية ،41,42,43حيثُ
أحرز تقدم يف حشد كلٍ من التمويل العام والخاص الذي واكب التنمية
املستدامة .ومع ذلك ال تزال املستويات الحالية لتمويل التنمية املستدامة
غري كافية عىل اإلطالق .يقدر مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وجود
عجز كبري يف التمويل صاحب معظم الجهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية
44
املستدامة ،ويقدر مببلغ  2.5تريليون دوالر أمرييك سنويًا يف الدول النامية.
إن االحتفال باإلنجازات األخرية يف هذا اإلطار يجب أال يتجاهل حقيقة أننا

مل نحقق األهداف الكاملة الواردة يف اتفاقية باريس التي تنص عىل "توفري
تدفقات مالية للتمويل تواكب التوجه نحو الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
ودعم تنمية القدرة عىل التكيف مع املناخ 45.وتعد السنوات الخمس القادمة
أساسية يف تحريك تخصيص رؤوس األموال.

الشكل  :2إن التحدي عبارة عن مستوى النطاق ومقدار الرسعة

ﻳﻠﺰم ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﺪام

ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴري اﻟﺘﺤﻮﱄ اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

 90ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳيك
ﻋﲆ ﻣﺪار  15ﺳﻨﺔ

• ﺗﱰاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض اﳌﴫﻓﻴﺔ اﻟﺨﴬاء
ﺑني  5-10٪ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ
ﻟﻠﻘﻴﺎس.

• اﻟﻔﺠﻮة اﻻﺳﺘﺜامرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪر مبﺒﻠﻎ  260ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﺮﻳيك.

• متﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﴬاء اﳌﻤﻴﺰة أﻗﻞ
ﻣﻦ  1٪ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺼﺎدرة.

• ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ  600ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳيك
ﻟﻼﺳﺘﺜامر اﻷﺧﴬ ﰲ اﻟﺼني؛ ﻣﻨﻬﺎ  15٪ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﺎﻣﺔ.

تتميز الجهود املبذولة حال ًيا ملواكبة النظام املايل بالتنمية املستدامة بأنها
منوذجية -لكنها ال تزال قيد التنفيذ .يُظهر تعريف العديد من االبتكارات أنها
جديدة  -وأن النمو الرسيع يبدأ من القاع ،ومعظمها نفذ بالكامل أو أضفي
عليه الطابع املؤسيس ،والقليل منها ما هو إال ابتكارات غالبًا ما تظهر فعاليتها
عند اجتامعها.
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• ﺛﻠﺚ اﻷراﴈ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﴈ.
• ﻧﺼﻒ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎمل ﺗﺠﺎوزت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻻﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ.
•  17٪ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎمل ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

باإلشارة إىل البيئة ،تعد نسبة  %10-5فقط من القروض املرصفية "قروض خرضاء"
وفقًا ملاأوردته البلدان القليلة التي تتوافر فيها التدابري ذات الصلة 46.عىل الرغم
من التوسع الرسيع يف سوق السندات الخرضاء ،أال إن السندات الخرضاء أقل
47
بكثري من  %1من إجاميل السندات الصادرة.

النظام املايل الذي نحتاج إليه :من الزخم إىل التحول

املربع  :3الحاجة امللحة لترسيع اإلجراءات


انخفض رأس املال الطبيعي يف  116دولة من أصل  140دولة.



تحدث  6.5مليون حالة وفاة مبكرة بسبب تلوث الهواء الناتج عن نظام الطاقة.



تؤدي انبعاثات الغازات الدفيئة إىل إضافة طاقة إىل نظام األرض مبعدل يكافئ انفجار أربعة قنابل نووية يف كل ثانية.







48
49
50

سجل عام  2015أعىل معدل حرارة متخط ًيا بذلك عام  2014بسبب التأثري املشرتك لعوامل االحتباس الحراري املمتد وذلك باستثناء الحرارة املنبعثة من ظاهرة
51
النينو.
بلغ متوسط األشخاص الذين يهجرون منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية  26.4مليون شخص كل عام بداية من العام  -2008أي مبعدل شخص واحد كل ثانية.
يتعرض ثلث األرايض الزراعية يف العامل لخطر التصحر الذي يتسبب يف خسائر اقتصادية ترتاوح بني  6.3تريليون دوالر إىل  10.6تريليون دوالر سنويًا.
54
تجاوز  21من أصل  37من أكرب مستودعات املياه الجوفية يف العامل ،نقطة التحول الستدامتها.

ال تزال القيود الهيكلية سببًا يف تراجع القيادة الخاصة بالسوق ،مبا يف ذلك
التأثريات الخارجية السلبية السائدة وعدم تناسق املعلومات والحوافز غري
املواكبة للتنمية وقرص األمد 55.مل تتخد إجراءات بشأن صياغة تدابري من أجل
مواكبة األنظمة املالية لجوانب التنمية املستدامة ،إال يف القليل من البلدان .كام
مل يقر نهج شامل عىل الصعيد العام حتى هذه اللحظة ،وحتى الخطط املتطورة
مثل التي وضعتها الصني ،ال تزال يف مراحلها التنفيذية األوىل.
تسبب الفشل يف توسيع نطاق الزخم الحايل بوضع االستثامرات املنفذة يف
مسار تنمية غري مستدامة ،األمر الذي ترتب عليه آثار سلبية ويف الغالب
ضارة كترسيع وترية التغري املناخي .كام تسبب أيضً ا يف تراكم مخاطر نظامية
عىل األسواق املالية من خالل استمرار سوء التسعري .وأخ ًريا ،فإنه بيطئ من
عملية إعادة تخصيص التمويل الالزم لتحفيز الجيل التايل من الناتج االقتصادية
56
والدخل يف دول العامل.
عىل الرغم من وجود الزخم اإليجايب ،إال أننا سنواجه خطر السقوط يف
حالة توجيه الجزء األكرب من التمويل لدعم اإلنتاج غري املستدام واألمناط
اإلستهالكية .ويف ظل عدم إعادة التخصيص األرسع واملتدرج للتمويل ،سوف
نظل قابعني يف مسارات تنموية تعيق تحقيق األهداف العاملية وتبعدنا عن
نقاط تحول املناخ الداعم للحياة والنظم اإليكولوجية األكرب.
"يجب أن تأيت القيادة من القطاع الخاص ومجتمع رجال األعامل واملنظامت
غري الحكومية ال من املسؤولني الحكوميني فحسب ،فنحن بحاجة إىل إطار
شامل ومتسق يدعمه السياسيون من أجل متكني القوى السوقية من تحويل
57
األعامل من االتجاه التقليدي إىل االقتصاد األخرض".
محمد عمران ،رئيس البورصة املرصية
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تجديد الغرض من النظام املايل

إن االنتقال من زخم اليوم إىل تحول الغد ليس فقط من أجل القيام بأكرث
مام قمنا به .فالتمويل ليس غاية يف ذاته ،إمنا يراد به خدمة أهداف أخرى.
إن الهدف األسايس للنظام املايل هو دامئًا خدمة االقتصاد الحقيقي الذي يوفر
الخدمات األساسية للمنازل واملؤسسات والسلطات العامة .لقد بات واض ًحا
اآلن أن التوجه إىل التنمية املستدامة هو مبثابة إعادة هيكلة لهذه العالقات
التاريخية ،إذ أنها تضع قيد التنفيذ ديناميكية جديدة قوية بني االقتصاد
الحقيقي والنظام املايل ،من خالل الرتكيز عىل توفري االزدهار الشامل واجتثاث
الفقر واحرتام الحدود الكوكبية .بالنظر إىل مجموعة السياسات والتدابري
التنظيمية التي تنظم هذه الديناميكية ،تربز خمسة جوانب تحظى باألولوية
هنا هي :إعادة تخصيص رؤوس األموال؛ وإدارة املخاطر؛ ومسئوليات املؤسسات
املالية؛ والتبليغ واإلفصاح ،وخرائط الطرق الوطنية للتمويل املستدام.

إن الرتكيز عىل الهدف يحفز إعادة تقييم النظام ذاته .إن التوجه نحو إنتاج
طاقة نظيفة يف املستقبل ليس باألمر السهلُ ،
حيث سيتطلب ذلك األمر عىل
وجه التحديد ،املزيد من توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية باإلضافة
إىل االبتكارات التكنولوجية واالنتشار واسع النطاق .كام سيتطلب إنتاج طاقة
نظيفة يف املستقبل أطراف فاعلة جديدة يف السوق ،وأنواع جديدة من العالقات
السوقية التي تربط العرض بالطلب وإعدادات تحكم متنوعة لألجزاء الرئيسية
58
بنظام الطاقة ،وإصالح جذري لنظام حوكمة الطاقة يف جميع مستوياته.
وعىل غرار نظام التمويل ،أوضح زو شياوتشوان ،محافظ بنك الصني الشعبي أن
إنشاء نظام متويل أخرض يف الصني أصبح اسرتاتيجية قومية ،بسبب الحاجة إىل
59
دعم إحداث تغريات جوهرية يف االقتصاد الصيني عىل مر العقود القادمة.
ومن ناحية أخرى ،أعلن محافظ مرصف إنجلرتا ،مارك كارين أن تحقيق أهداف
التنمية املستدامة سيتطلب توفري متويل عام .فنحن بحاجة إلنشاء نظام جديد
 يوفر تدفقات استثامرية مستدامة ،بنا ًء عىل متويل مرن يستند إىل السوق و60
متويل قوي يستند إىل املصارف".
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البناء عىل الديناميكيات األساسية للتغيري

ميكن فهم االنتقال من التغري التدريجي إىل التحول عىل ثالثة مراحل.
تتسم التغيريات الدرجة األوىل"باملثالية" ألنها تعدل السياسات دون التعرض
لالفرتاضات األساسية القامئة بشأن كيفية سري األمور .كام تتسم تغيريات الدرجة
الثانية بأهميتها البالغة ،حيثُ أنها تعدل أحد األدوات السياسية ،وليست
السياسة ككل .بينام تشهد تغيريات الدرجة الثالثة ظهور معايري ومعتقدات
62
ووجهات نظر عاملية جديدة.
غال ًبا ما يحدث االنتقال من الرتتيب األقل إىل األعىل للتغيريات عرب التقارب
الظاهري بني التنمية العامة التدريجية والحدية .فالسندات الخرضاء ،عىل
سبيل املثال ،تعكس التطبيق املمتد للبنية الخاصة باألسواق الحالية ،لكنها
وضعت هدفها األسايس "تخضري سوق السندات" عىل جدول األعامل الذي
يشمل الجهات املنظمة ومؤسسات التصنيف االئتامين .كانت أحد النتائج غري
املقصودة من السياسات النقدية غري التقليدية ومعدالت الفائدة املنخفضة
الناجمة عنها موضع بحث عن العائدات لدى املستثمرين املؤسسني ،التي
جذبت انتباههم نحو األصول الخرضاء .يتفق عامة املستثمرين ورشكات التأمني
واملصارف الذين يتبنون أنظمة التمويل "املسئول" أو "املستدام" أو "املنخفض
الكربون" يف استخدام القياسات كالالعبني الذين كانوا عىل دكة البدالء سابقًا
كمستثمري التأثري 63,64ورائدي املصارف اإلجتامعية 65.تبدو التفسريات
الشاملة للمسئوليات االئتامنية 66الخاصة بصندوق املعاشات التقاعدية مثل
املزيد من االبتكارات الرائدة يف نظام حوكمة الرشكات كالنامذج القانونية من
رشكات املنفعة العامة 67.يعمل املبتكرون داخل املصارف املركزية ،يف إطار
تسليط الضوء عىل الديناميكية املعقدة بني التغري املناخي واالستقرار املايل ،عىل
ترسيخ املامرسات التقليدية واإلشارة إىل الحاجة ملواءمة مهامهم مع األهداف
68
السياسية طوية األمد.
61

ميكن لتلك الديناميكيات أن تكون مجدية جدً ا خاصة يف الدول النامية التي تتغري فيها األنظمة
املالية والحوكمة واالقتصاديات برسعة .أثبتت بعض الدول النامية قيادتها الدولية

عرب مالءمة أنظمتها املالية مع التنمية املستدامة .بينام تفرس درجة الحاجة
امللحة امللموسة ذلك جزئ ًيا ،إال إن هناك أسباب أساسية تؤدي إىل الظروف التي
تحدث املزيد من التغريات الرسيعة .من املمكن أن تسمح األنظمة املالية األقل
تطو ًرا بحدوث املزيد من التغريات الرسيعة ويف بعض األحيان تكون التغريات
ابتكارية .فقد متكن التكنولوجيا املالية الدول النامية من تجاوز بعض الخطوات
التقليدية لتطوير أسواق املال .وتعد رسعة تبني نظام السدادا املتنقل مثالً عىل
ذلك .إن أهداف وآليات الفصل التنظيمي بني السياسة والنظام املايل القت
القليل من القبول وإضفاء الصفة املؤسسية عليها يف معظم الدول النامية ،مام
سمح بإعداد املزيد من الخطط واإلجراءات املتكاملة.

14

خطوات التحول

ظهرت اتجاه جديد كيفية تطور األنظمة املالية ملالءمة االستدامة .هناك
اهتامم متزايد بالتحديث االسرتاتيجي لألهداف األساسية للنظام املايل ،وإعادة
صياغة دوره األسايس يف سد احتياجات االقتصاد الحقيقي عىل املدى األطول
 وهو اليشء الذي يجب تبنيه واستدامته بيئ ًيا .يختلف ذلك االهتامم متا ًماعن التوجه النظري .كام يعكس ،من ناحية أخرى ،توحد االحتياجات املدركة
واإلحباط والتجارب التي أمثرت زخم اليوم .ذلك الزخم الذي أوجد ديناميكية
فعالة متتد عرب النظام املايل الكيل ،والذي يلخص يف سبعة أبعاد هي:

1 1إحداث تغيري يف النظام االقتصادي ميكنه تحقيق نتائج التنمية املستدامة:
أظهرت األدلة األولية أن إصالح النظام االقتصادي ميكنه املساهمة يف دعم التنمية
املستدامة داخل االقتصاد الحقيقي.
2 2مواكبة األهداف واملهام املؤسسية :أعاد واضعو القواعد املالية كاملصارف املركزية
والجهات التنظيمية النظر يف مهامهم بحيث تشمل التنمية املستدامة.

3 3التطور املشرتك للقيادة السوقية وسياستها واالبتكارات التنظيمية التي تشمل:
االبتكارات السوقية وسياسة السوق ،والتدابري التنظيمية التي ظهرت ليست
كبدائل ،بل ليك ميكنها التطور املشرتك إىل عالقات متبادلة متينة.
4 4القيادة الوطنية التي تدفع التعاون الدويل :عىل القيادة الوطنية أن تربهن يف
تلك املرحلة قدرتها عىل التأثري يف اتخاذ تدبري عىل املستوى الدويل ،وأنها طرف
أسايس يف هذا.
5 5التمويل العام والتصميم السوقي :يؤدي التمويل العام املبارش دو ًرا ها ًما يف
إقرار التنمية املستدامة باإلضافة إىل إنشاء األسواق (كسوق السندات الخرضاء)
وصياغة القواعد.
6 6االبتكارات التكنولوجية والتمويل املستدام :أظهرت الصالت القامئة بني
التكنولوجية املالية والتنمية املستدامة القوى التكنولوجية الفعالة التي ستعيد
تشكيل النظام املايل.
7 7أداء النظام والتوقعات العامة :هناك تزايد يف التوقعات العامة التي تشري إىل
إمكانية أن يؤدي النظام املايل دو ًرا بنا ًء أكرب يف إقرار التنمية املستدامة.

النظام املايل الذي نحتاج إليه :من الزخم إىل التحول

ويجب تطوير تلك الديناميكيات الناشئة وتحويلها إىل قوة تحول مؤثرة .إن
الحاجات التي ينبغي إشباعها ال عالقة لها مبسألة التفاؤل أو التشاؤم .إنه
بكل بساطة إقرار بأنه ال توجد ضامنات بأن زخم اليوم سيصري ً
تحول يف الغد.
بالنظر إىل عنارص التوجيه ،وطبيعة الزخم وديناميكيات النظام ،فإن التحقيق
يود تسليط الضوء عىل خمسة من مجاالت النشاط ذات الصلة ،التي إذا ما
أديرت بفعالية عىل مدار الفرتة حتى عام  ،2020أمثرت التحول املرجو:
1 1ترسيخ االستدامة يف االسرتاتيجيات الوطنية بغرض إحداث اصالح وتنمية مالية:
إن إجراء تطوير األنظمة املالية املستدامة هو األكرث اتساقًا وفعالية لوجود خطة
أو خارطة طريق شاملة وطويلة األمد .إن هناك اختالف بني كل دولة وأخرى-
وبالتايل تتنوع مناهجها التي ترتبط مبجموعة من املبادرات السياسية والسوقية
والخاصة والعامة القامئة.

2 2مترير االبتكارات التكنولوجية وتخصيصها بغرض متويل التنمية املستدامة :تعزيز
الفرص التكنولوجية وخاصة التكنولوجيا املالية منها لضامن مساهمتها يف مواكبة
التمويل مع التنمية املستدامة.
3 3إدارك إمكانيات التعزيز الثاليث للتمويل العام :يجب أن يؤدي التمويل العام
دو ًرا مضاعفًا يف تعبئة رأس املال الخاص ألجل التنمية املستدامة  -وتوفري الدعم
املايل من خالل التمويل ومنح الحوافز واملساعدة يف إنشاء أسواق مالية مستدامة
والريادة يف صياغة قواعد ومامرسات جديدة لالستدامة.

مسألة اختيار

إن مالءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة هي مسألة اختيار يف آخر
املطاف .إن التقدم الحاصل يف املهام التنظيمية الحالية يرجع إىل الكشف عن
املخاطر وإدارتها بفاعلية عىل صعيدي املشاريع واملؤسسات والنظام املايل ككل.
كام ميكن متديد هذا التقدم من خالل تطبيق ما يعرف مبسمى "عدسة املخاطر"
عىل املدى األطول مع مراعاة املجموعة األكرب من العوامل املحركة.
وخالفًا لذلك ،تعترب املواءمة قرا ًرا سياس ًيا .والواقع أن هذه الخيارات حددت
بالفعل يف ظل مجموعة أوسع من الرشوط السياسية .تؤكد أهداف التنمية
املستدامة ومخطط إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاقية باريس
عىل مركزية التنمية املستدامة بالنسبة لالسرتاتيجيات واملامرسات االقتصادية
الشاملة والفعالة .حان اآلن ترجمة تلك القرارات السياسية إىل مهام تتوالها
املؤسسات الحكومية داخل النظام املايل .ومن بني هؤالء املسئولني عن استضافة
عملية تطوير النظام املايل ،الذي تتجىل مهمته األساسية يف حفظ نظام واستقرار
 وكذلك فاعلية وحيوية -األسواق املالية ورأس املال .إن الجمع بني التمويلالعام الذيك والقيادة السوقية املالية والنقاش العام الفعال ،من شأنه إتاحة
الفرصة اآلن للتحرك تجاه التمويل التحوييل ألجل التنمية املستدامة.

4 4زيادة الوعي وبناء القدرات داخل النظام :متكني املجتمع املايل من التنفيذ
الفعال للخطط ،مبا يف ذلك االستفادة من الفرص الجديدة ،والتأكيد عىل الوعي
الكامل لصانعي السياسة والجهات التنظيمية بالرضورات واملخاطر ،واالرتقاء
بجودة املناقشات العامة عرب التأكيد عىل حسن توصيلها وفعاليتها كممكن
للتغيري.
5 5إدراج االستدامة يف األساليب واألدوات واملعايري املشرتكة :إن التطور الكبري يف
مستوى الوعي عىل مر العام املايض صار حقيقة أدركها عدد كبري من الهيئات
املعنية بوضع املعايري والرقابة عىل صالحية الجوانب األساسية للتنمية املستدامة
بالنسبة ملصالحهم األساسية .هناك اآلن فرصة إلدراك أوجه التآزر الكامنة املتمثلة
يف تطوير نهج أكرث تنظيمية ،ومن الجدير بالذكر هنا إزالة العوائق التي تواجه
زيادة املامرسات املالية املستدامة يف إطار تطوير املناهج العامة والتعريفات.

"نعتقد أن القطاع املايل ككل يحظى بفرص تاريخية إلنشاء أسواق رأساملية
69
مستدامة".
مارك ويسلون ،املدير التنفيذي لرشكة أفيفا.
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