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متهيد
أساس النمو والتنمية .ففي عام  ،2008شاهدنا كيف أ ّدت بعض النظم املالية األكرث تطورا ً يف العامل إىل أسوأ
يشكّل النظام املايل َ
أزمة مالية شهدها العامل خالل العقود األخرية .مع انهيار األسواق يف بعض البلدان املتقدمة ،مل تستطع دول أخرى متقدمة ونامية
تج ّنب انتقال عدوى األزمة إىل أسواقها .ويف أعقاب هذه األزمة املالية العاملية ،تزايد االعرتاف بأن النظام املايل ال يجب أن يكون
سليامً ومستقرا ً فحسب ،بل أيضاً مستداماً بحيث يسمح باالنتقال إىل اقتصاد أخرض ،خفيض الكربون .لذا فمن الرضوري إعادة ربط
النظام املايل بأهداف التنمية املستدامة من أجل تحقيق التنمية املستدامة التي نريدها.
إن مواءمة النظام املايل لتحقيق االستدامة ليست فكرة بعيدة املنال ،بل هو أمر نشهده فعالً .مثة "ثورة هادئة" نعيشها طاملا أن
صانعي السياسات واملنظمني املاليني يتناولون الحاجة إىل إحداث نظم مالية قوية ومستدامة تتامىش مع احتياجات القرن الحادي
والعرشين .وقد انتقلت مفاهيم مثل الثورات الطبيعية واالقتصاد الدائري األخرض ،التي كانت مه ّمشة ،لتصبح جوهر االسرتاتيجيات
والسياسات االقتصادية للرشكات والدول .وستع ّزز الطاقة النظيفة نظا َم الطاقة العاملي يف املستقبل ،وال شك أن التحدي وإن كان
كبريا ً إال أنه يتمثل أساساً يف عملية انتقال.
ِ
استكشاف
"التحقيق يف تصميم نظامٍ مايل مستدام" ،الذي من شأنه
برنامج األمم املتحدة للبيئة
مع وضع هذا يف االعتبار ،أطلق
َ
ُ
خيار ٍ
ات ملواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة ،بتوجيه من مجلس استشاري دويل.
وتشري نتائج ومقرتحات العمل الخاصة بالتحقيق واملستمدة من العمل امل ُنجز من خالل العرشات من الرشكاء عىل الصعيدين
الوطني والدويل ،إىل أن النظام املايل ميكن تحويله من أجل خدمة احتياجات التنمية املستدامة بشكل أفضل .عالو ًة عىل ذلك ،سلط
التحقيق الضو َء عىل الحقيقة البديهية التي مفادها أن هذا التح ّول هو يف األساس مسألة اختيار عام  -اختيا ٌر إيجا ٌيب يتم إجراؤه يف
ُ
عدد متزايد من البلدان وعرب جزء متصاعد من النظام املايل.
إن تق ّدم مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة سينطوي عىل جهات فاعلة وتحالفات وأدوات جديدة .ويف حني ما زال هناك
الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به ،نعتقد أن التحقيق الخاص بربنامج األمم املتحدة للبيئة أجرى تقديرا ً دقيقاً لإلمكانات
العملية وخيارات السياسات التي ميكن إجراؤها لغرض تحقيق هذه اإلمكانات.
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كلمة من
املجلس االستشاري
امللح لتمويل التنمية املستدامة والفرصة التي تتيحها لتوجيه رأس املال ألغراض إنتاجية
يتزايد االعرتاف بالتحدي ّ
ومربحة وأكرث فائدة عىل نطاق أوسع .ومن أجل تحقيق هذا ،يجب عىل األسواق املالية والرأساملية أن تتامىش
نظام مايل مستدام" الخاص بربنامج
مع نتائج التنمية املستدامة ،وهو املوضوع الذي يتناوله "التحقيق يف تصميم ٍ
األمم املتحدة للبيئة.
بصفتنا أعضاء يف املجلس االستشاري ،فإننا نشرتك يف االلتزام بربط جداول األعامل من أجل اإلصالح املايل والتنمية
املستدامة .لقد قدمنا توجيهات إلنجاز التحقيق سواء يف نهج عمله ،أو تقييم نتائجه ،أو اآلثار املرتتبة عىل العمل.
وكان التزامنا جامعياً ،وكذلك من خالل تقديم املشورة والتعاون الفعال من قبل أعضاء املجلس كل مبفرده .وقد
ساهمت خلفياتنا وتوقعاتنا املتنوعة يف إغناء التقرير النهايئ للتحقيق ،كام عكست وجهات نظر مختلفة بشأن
بعض الجوانب املع ّينة من التحليل واملقرتحات .بالتفكري يف رحلة التحقيق التي تقرتب من العامني ،فإن األمر
األكرث أهمية هو أنه فتح ساحة جديدة يف الجهود الرامية إىل تأمني التمويل الكايف للتنمية املستدامة ،وال سيام
عن طريق:
تحديد القيادات الناشئة فيام يخص إدخال عوامل االستدامة يف السياسات واألنظمة واملعايري والقواعد التي
تدير النظام املايل.
بناء ٍ
أساس ميكن أن يستند إليه صانعو السياسات للعمل عىل تحقيق اعتامد واسع للمامرسات الجيدة الناشئة.
املساعدة عىل بناء مجتمع متزايد من األخصائيني الذين من شأنهم الرتكيز عىل هذه الروابط.
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إن النتائج املحددة التي توصل إليها التحقيق واملقرتحات املرتبطة تضع بشكل فعال األساس للعمل الذي يجب
القيام به  -توسيع وتنظيم التدابري املحتملة جدا ً ،وتحديد الطريق نحو املزيد من املجاالت لتطوير املعرفة ،وفتح
الطريق أمام نهج جديدة للتعلّم بالنسبة لكل من البلدان النامية واملتقدمة والتعاون الدويل .وتل ّخص األفكار
الرئيسية لهذا التقرير نتائج األعامل ،التي مفادها أنه من املمكن ومن الرضوري حقاً تحسني األجزاء الرئيسية من
النظام املايل ليخدم بفاعلية أكرث الهدف الذي هو دعم التحول إىل اقتصاد شامل وأخرض.
ويرى املجلس االستشاري أن التقرير العاملي للتحقيق ال ميثّل نهاية عملي ٍة ،بل هو نقطة انطالق للتطوير املستمر
ملجال التحليل والعمل هذا .ال يزال أمامنا الكثري من األمور التي يجب فهمها واختبارها ودفعها إىل خريطة طريق
أوسع لألسواق املالية والرأساملية يف املستقبل .ونأمل أن يُدفع قدماً بالنهج الدقيق والتعاوين للتحقيق لضامن
دخول املزيد من التطورات حيز التطبيق.
وأخريا ً يجب تهنئة برنامج األمم املتحدة للبيئة إلطالقه "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" .فبنا ًء عىل عمله
السابق يف التمويل املستدام واالقتصاد األخرض ،أظهر برنامج األمم املتحدة للبيئة التزامه باستكشاف مجاالت
جديدة للعمل من أجل النهوض بالتنمية املستدامة.
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موجز التحقيق
التمويل من أجل التنمية املستدامة ميكن تقدميه من خالل
العمل ضمن النظام املايل ،فضالً عن االقتصادالحقيقي.

االبتكارات السياسية للبلدان النامية واملتقدمة

ت ُظهر كيف ميكن للنظام املايل أن يتامىش بشكل أفضل مع التنمية
املستدامة.

اإلجراءات الوطنية املنهجية ميكن اآلن اتخاذها

نظام مايل مستدام ،مبساندة التعاون الدويل.
لتشكيل ٍ

 .1تسخري النظام املايل
ترتبط اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا ارتباطاً وثيقاً .حيث تُحدث التحديات يف مجال
وسبل العيش
ما صدى يف املجاالت األخرى .وته ّدد التحديات البيئية الهائلة الحيا َة َ
بشكل متزايد يف جميع أنحاء العامل .إال أن الحلول بدورها متت ّد إىل أبعاد اقتصادية
واجتامعية وبيئية .فالدعم لالستجابات املتكاملة ألصعب املشاكل مل يصل من قبل
إىل هذه الدرجة من القوة .وأبرز الرأي السائد دولياً بشأن أهداف التنمية املستدامة
وجدول أعامل  2030حتمي َة العمل عىل قضايا التحديات الكربى لعرصنا وإيجاد
املسارات املستدامة التي من شأنها دعم الحلول طويلة األمد لهذه التحديات.
ويجب تسخري اإلمكانات الكاملة للنظام املايل لتحقيق االنتقال إىل التنمية املستدامة.
ففي حني أن آثار األزمة املالية لعام  2008ال تزال تالحق االقتصاد العاملي،
أصبح هناك اعرتاف غري مسبوق برضورة تشكيل نظام مايل أكرث استقرارا ً وارتباطاً
باالقتصاد الحقيقي عىل حد سواء .ويهدف اآلن جيل جديد من االبتكار السيايس إىل
التأكد من أن النظام املايل يلبي احتياجات التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة
بيئياً .وهذه االبتكارات يف السياسات واألنظمة املالية والنقدية ،إىل جانب معايري
سوقية أوسع ،ترسم عالقة حاسمة بني القواعد التي تضبط النظام املايل والتنمية
املستدامة .وقد تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" الخاص بربنامح
األمم املتحدة للبيئة الستكشاف هذه العالقة وصياغة خيارات ملواءمة النظام املايل
مع التنمية املستدامة.

سيتعي عىل جميع
من الهند فصاعدا ً،
ّ
البلدان النامية التصنيع دون اللجوء إىل
االستهالك املتزايد للوقود األحفوري .مل
يقم أي بلد بهذا من قبل .هناك حاجة إىل
االبتكارات يف كل أنواع األسواق املالية.
راثني روي ،مدير املعهد الوطني للاملية
3
والسياسة العامة ،الهند

متويل التنمية املستدامة
سيتطلب متويل التنمية املستدامة أن ُيعاد توجيه تدفقات رأس املال نحو األولويات
الحاسمة وبعيدا ً عن األصول التي تستنزف رأس املال الطبيعي 1.وشهدت العقود
األخرية تقدماً يف إدماج عوامل االستدامة يف صنع القرارات املالية ،إىل جانب تغريات
يف توزيع رأس املال ،عىل سبيل املثال نحو الطاقة النظيفة .غري أن التدهور البيئي
ال يزال مستمرا ً .إذ تشهد  116بلدا ً من أصل  140انخفاض مالها الطبيعي ،وإذا
استمر الحال عىل هذا املنوال فمن املتوقع أن يزيد استنزاف الرثوة الطبيعية
بنسبة تفوق  %10بحلول عام  ،2030وهو ما سيتسبب يف أرضار برشية كبرية
ويهدد مناذج التنمية ويلحق رضرا ً ال رجعة فيه يف بعض الحاالت بنظم دعم الحياة
2
الحيوية.

xi
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تتطلب التنمية املستدامة تغيريات يف التوزيع
والقيمة النسبية لألصول املالية وعالقتها بإنشاء
الرثوة الحقيقية وإدارتها وإنتاجها.
لذا فإن النظام املايل املستدام هو ذاك الذي ينتج
أصوالً مالية ويق ّيمها ويتداولها بطريقة يتم من
خاللها تشكيل الثورة الحقيقية لخدمة احتياجات
اقتصا ٍد شامل ومستدام بيئياً عىل املدى الطويل.

منجزات التحقيق
تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" الخاص بربنامح األمم املتحدة للبيئة يف أوائل عام 2014
الستكشاف كيفية مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة ،مع الرتكيز عىل الجوانب البيئية.
األسئلة األساسية الـ  3للتحقيق
¥

¥

¥

¥ملاذا – تحت أي ظروف ينبغي اتخاذ تدابري لضامن أن النظام املايل يأخذ يف كامل االعتبار التنمية املستدامة؟
¥ماذا – ما هي التدابري التي تم اتخاذها وقد يتم اتخاذها عىل نطاق أوسع لتحسني مواءمة النظام املايل
مع التنمية املستدامة؟
¥كيف – كيف ميكن تنفيذ مثل هذه التدابري بشكل أفضل؟

التحقيق

موجز

لقد أخذ التحقيق بعني االعتبار جوانب من السياسات املالية والنقدية واألنظمة املالية ،ومعايري مبا يف ذلك
متطلبات اإلفصاح والتصنيفات االئتامنية ومتطلبات اإلدراج واملؤرشات .وقد ركّز التحقيق عىل أدوار واضعي
قواعد النظام املايل ،مبا يف ذلك املصارف املركزية ،والهيئات الرقابية املالية ،ووزارات املالية ،والدوائر الحكومية
األخرى ،ومعاهد املعايري ،والهيئات الواضعة للمعايري القامئة عىل السوق مثل أسواق األوراق املالية ،واملنظامت
والهيئات الدولية الرئيسية.
واستكشف التحقيق تجارب مبتكرة يف النهوض بالتنمية املستدامة من خالل إجراءات مؤسسات النظام املايل
الحاكمة ،ال سيام املصارف املركزية والهيئات الرقابية املالية ،والدوائر الحكومية والهيئات الواضعة للمعايري .وقد
تم فحص هذه التجارب ببعض التفصيل يف بنغالديش والربازيل والصني وكولومبيا واالتحاد األورويب وفرنسا وكينيا
والهند وإندونيسيا وهولندا وجنوب أفريقيا وسويرسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
كام استند التحقيق إىل التزام دويل واسع النطاق والبحث يف مواضيع متنوعة عىل غرار السندات الخرضاء،
والخدمات املرصفية القامئة عىل القيمة ،واملسؤوليات االئتامنية ،وحقوق اإلنسان ،والتجارة اإللكرتونية (تُرفق
قامئة كاملة من األبحاث يف امللحق  .)Vأرشف مجلس استشاري رفيع املستوى عىل التحقيق ،الذي استند أيضاً إىل
5
أنشطة االقتصاد األخرض الخاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة 4ومبادرته املالية (.)UNEP FI
وساهم التحقيق يف عدد متزايد من املبادرات اآلنية الرامية إىل دمج التنمية املستدامة مع تطور األسواق املالية
والرأساملية ،بدءا ً من املشاركة يف عقد "فرقة العمل املعنية بالتمويل األخرض يف الصني" مع بنك الصني الشعبي،
وصوالً إىل تحفيز ودعاملحكومة السويرسية يف إطالق مشاورات وطنية مع مبادرة التمويل املستدام السويرسي.
ومن بني األنشطة األخرى يُذكر دعم تحقيقٍ وطني يف االقتصاد األخرض والنظام املايل أجرته الرابطة الربازيلية
للمصارف .Federação Brasileira das Associações de Bancos

النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :

xii

وش ّدد الرأي السائد دولياً بشأن أهداف التنمية املستدامة
وجدول أعامل  2030حتمية إيجاد املسارات التي من شأنها
دعم الحلول طويلة األمد لهذه التحديات .حيث هناك حاجة
إىل استثامرات ترتاوح بني  5و 7تريليون دوالر سنوياً لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك البنية التحتية ،والطاقة
النظيفة ،واملياه ،والرصف الصحي ،والزراعة 6.وتواجه البلدان
النامية فجوة استثامر سنوية قدرها  2.5تريليون دوالر ،بينام
تواجه االقتصادات الكربى حسب االتجاهات الحالية عجزا ً
استثامرياً عىل املدى الطويل قدره  10تريليون دوالر سنوياً
يتعي تخفيض حجم
بحلول عام  7.2020عالو ًة عىل ذلكّ ،
بعض االستثامرات ،مثالً بنحو  6تريليون دوالر بحلول عام
 2030يف تطوير وتوليد الطاقة عالية التلويث 8.سيكون
التغي يف رأس املال مو ّجهاً إلصالح تسعري املوارد،
جزء من هذا ّ
عىل سبيل املثال لالستجابة ملبلغ  3.5تريليون دوالر الخاصة
9
باإلعانات السنوية للطاقة التي حددها صندوق النقد الدويل.
وسيكون التمويل العام حاسامً لس ّد الفجوة التمويلية ،لكن
التقديرات تشري إىل أن هذه املساهمة ستكون محدودة.
يحتاج القطاع املايل إىل الوصول إىل رأس املال الخاص عىل
نطاق واسع ،حيث يدير القطاع املرصيف وحده أصوال مالية
تبلغ تقريباً  140تريليون دوالر ،وتتجاوز الهيئات املؤسسية
املستثمرة ال سيام صناديق املعاشات  100تريليون دوالر،
وتدير أسواق رأس املال مبا يف ذلك السندات واألسهم ما يزيد
10
عن  100تريليون دوالر و 73تريليون دوالر عىل التوايل
سيتعي عىل النظام املايل التطور ليقوم بدوره يف متويل التنمية
ّ
املستدامة .يفتقر آالف املاليني من الناس واملاليني من الرشكات
الصغرية إىل إمكانية الوصول إىل الخدمات املالية .وقد عززت
اإلصالحات ،التي أُجريَت يف أعقاب األزمة املالية ،االستقرا َر
تظل "مهمة غري مكتملة" .حيث
املايل ولكن هذه اإلصالحات ّ
تبقى األهداف قصرية املدى والرفع املايل املفرط هي العوامل
الهامة املؤدية إىل عدم االستقرار واألسباب وراء تهميش
املخاطر املتصلة باالستدامة عىل املدى الطويل يف اتخاذ
القرارات املالية .كام أن محاكاة النظم املالية األكرث تطورا ً اليوم
ليس هو الحل .يف الواقع ،ميكن أن تؤثر النظم املالية شديدة
التعقيد وكبرية الحجم سلباً عىل النمو االقتصادي واملساواة
11
يف الدخل.
وسوف تتأثر النتائج البيئية واالجتامعية من خالل تطوير
النظام املايل .باعتامد النهج التخطيطي لصندوق النقد الدويل
( )IMFومرصف التسويات الدولية ( ،)BISهناك افرتاض
عمل بأن سيناريو بقاء األمور عىل حالها سيشهد زيادة النتائج
xiii
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البيئية السلبية برسعة مع تطور النظم املالية .وهذه العوامل
قد تنخفض عند تحقيق مستويات أعىل من التنمية لكل من
االقتصادات املضيفة واملحلية  ،لكنها تستمر يف االرتفاع عاملياً
كلام قامت النظم املالية األكرث تقدماً بتدويل متويلها وبصمتها
عىل نحو متزايد.
هناك "نافذة لفرصة" تاريخية لتطوير نظام مايل مستدام.
حيث تزداد يف جميع أنحاء العامل قيمة رأس املال امللتزم
مبامرسات مالية ذات مسؤولية أكربّ .
وتدل التدابري السياساتية
والتنظيمية ملواجهة األزمة عىل إرادة وقدرة املؤسسات
الحاكمة عىل الترصف بطرق غري تقليدية وبرسعة وعىل
منسق عندما تواجه تحديات جسيمة
نطاق واسع وعىل نحو ّ
ونظامية 12.فالتأثري املتزايد لالقتصادات الناشئة يف الشؤون
املالية الدولية يضع العالقة بني تطوير األسواق املالية وأولويات
التنمية الوطنية أكرث قرباً من قلب النقاش السيايس .ويُعترب
تعطل التكنولوجيا يف النظام املايل تحدياً بالنسبة للمامرسات
الحالية يف عامل الوسطاء املاليني ،وهو ما يفتح آفاقاً جديدة
لتعميم الخدمات واالتصال 13.وأخريا ً ،فإن التح ّول يف الوعي
العام والسيايس بخصوص التنمية املستدامة وضع املسائل
البيئية واالجتامعية عىل نحو متزايد يف صميم صنع السياسات
االقتصادية.
لكشلااشلا عدم مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة
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اإلبالغ بالنسبة لألسهم :كانت بورصة جوهانسربغ وبورصة الربازيل  BOVESPAمن أوىل البورصات
14
املبت ِكرة يف املطالبة باإلفصاح عن االستدامة.
معلومات االستدامة يف تحليل السوق :أشارت رشكة خدمات التصنيف "ستاندرد آند بورز" إىل تغري املناخ
15
كتوجه كاسح رئييس مؤث ّر عىل السندات السيادية.
دمج املخاطر البيئية يف التنظيم املايل :تحتاج األنظمة املرصفية الربازيلية إىل إدارة املخاطر االجتامعية -
16
البيئية.
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االرتقاء بهياكل الحوكمة
إن استيعاب التنمية املستدامة يف صنع القرارات املالية ميكن أن يتامىش مع الوصايات القامئة للمنظمني املاليني
18,17
واملصارف املركزية:
تركيز املرصف املركزي الربازييل عىل إدارة املخاطر االجتامعية والبيئية ينشأ من وظائفه األساسية كمنظّم
مرصيف احرتايس.
مرصف بنغالديش يزعم أن دعمه للمشاريع الريفية والتمويل األخرض يساهم يف االستقرار املايل والنقدي.
املراجعة االحرتاسية ملرصف إنجلرتا بشأن مخاطر املناخ عىل قطاع التأمني يف اململكة املتحدة تستند إىل العالقة
بني واجباته االحرتاسية األساسية وقانون تغري املناخ يف اململكة املتحدة.

تشجيع التحول الثقايف
 املواثيق الوطنية وخرائط الطرق :امليثاق املايل لجنوب أفريقيا ،اللجنة الصينية للتمويل األخرض ، 19املبادرة
20
السويرسية للتمويل املستدام.
21
 املؤسسات املالية القامئة عىل القيمة :املرصفيون الهولنديون يتعهدون مبوازنة مصالح جميع أصحاب املصلحة.
22
ال يزال االستثامر االجتامعي والتمويل الديني يف منو مستمر.
23
 العمل من أجل تعزيز املجموعة الحالية من املهارات الخاصة باملوظفني واملنظمني املالني :تركز خارطة
24
طريق إندونيسيا للتمويل املستدام عىل مهارات املوظفني يف مجال االستدامة.
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استغالل ميزانية العامة

ﺗ

ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺎً
وﻟﻜﻦ ميﻜﻦ أن ﻳﺨﻔﻲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أﻛﱪ ﻟﻌﻮاﻗﺐ
ﻏري ﻣﻘﺼﻮدة

ﻣﻦ ﺧ

ﺪا م،

ﺳﺘﺨ
اﻻ
ﺳﺠﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻵن
ﻳﺘ ﻢ ﺗ ﻄ ﻮ ﻳﻌ ﻪ ﺪاﻣ ﺔ
اﻻﺳﺘ
ﻷﻫﺪاف

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻً،
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛري اﻹﺟامﱄ
ﻣﺤﺪود ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

ﺗﺄﺛري ﻣﺘﻮاﺿﻊ وﺑﻄﻲء ﻣﺎ
مل ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻊ ﺗﺪاﺑري
أﺧﺮى

ﻧﻄﺎق ﺴﺒﻴﺎ،
ﲆ ﺤﺎ ﻧ
ﺿ ً ﺪان
ﺒﻠ

ﻲ ﺳﻊ وﻟ
ﻨ
ﺗﺒ ﻄﺎق وا ﻜﻠﻔﺔ
ﻧ ه اﻟﺘ
ﻘﻴﺪ

ﻋ ﻳﺘﻢ
ﲆ

ﺣ
ﺸﺪ

واﺳﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ ﺬا ا
ﳌ
ﺪ
ﺧ
ره
وذا ﺻﻠﺔ ﻣﺪﺧ ًﻼ ﻞ ﻋ
ﺑﻜﺎﻓ وا
ﺔ اﻟ

دﻋﻢ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻬﺞ

ﻼل ا

ﺗ

ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻً
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎيت

اﻷﻗﻞ

ﻟﻌﺎﻣﺔ
زﻧﺔ ا
ﳌﻮا
ﺪﺧﻞ
ا
ﳌ
ﻫﺬا ا
ﻜﻦ

ﻮق
ﺴ

ﺗﻌ
ﺰ
ﻳ
ﺰ
ﻣ
ام
ر
ﺳﺎ
ت
ﺗﻢ ﺗﺒ
اﻟ
ﻨﻲ ﻫ

ﻣامرﺳﺔ



ﺮﻗﻴﺔ



اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ



حوافز رضيبية للمستثمرين :تُستخدم عىل نطاق واسع يف الواليات املتحدة ،بدءا ً من تخفيف الرضائب عىل السندات
البلدية الخاصة بالبنية التحتية املحلية وصوالً إىل الحوافز التي تستهدف االستثامرات يف مجال الطاقة املتجددة.
التمويل املختلط :تجمع العديد من املؤسسات املالية العامة بني التمويل العام والخاص لس ّد فجوة االستمرارية للمستثمرين
25
يف املشاريع الخرضاء.
27
البنوك املركزية 26:يقوم بنك الصني الشعبي باستثامرات سهمية يف وسائل االستثامر املوجهة للسياسات.

ﻟ ﺴﻴ
ﺎ ﺳﺎ

ت

ﻻ ُميﺎرس ﻋﺎدة.
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻮادر ﻟﺘﺒﻨﻲ
ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ

ﺗ ﺤ ﻮ ﻳ ﻞ اﻟ ﺜ ﻘ ﺎ ﻓ ﺔ
توجيه التمويل من خالل السياسات






xv

برامج اإلقراض للقطاع ذي األولوية :من متطلبات اإلقراض للقطاع ذي األولوية يف الهند 28وقانون إعادة االستثامر الخاص
مبجتمع الواليات املتحدة.
التمويل املو ّجه يرتبط غالباً بالحوافز :متطلبات اإلقراض للتمويل األخرض الخاصة ببنك بنغالديش لديها تعديالت رأساملية
30
مواتية .29تنفيذ امليثاق املايل لجنوب أفريقيا له ارتباط باملشرتيات العامة.
نظم املسؤولية :يوفر نظام "الدعم الفائق" األمرييك "مالذات آمنة" ملسؤولية امل ُقرض استنادا ً إىل العناية الواجبة الكافية.
31
تقوم الصني مبراجعة قواعدها بخصوص مسؤولية امل ُقرض.

لكشلالاشلاتطوير نظام مايل للقرن الحادي والعرشين
اﺟﺘامﻋﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﺄﺛري

اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

التحقيق

ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻧﺎﻣﻴﺔ

موجز

اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺗﺤﺴني اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﰲ ﺑﻠﺪ
اﻷﺻﻞ ودوﻟﻴﺎً

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻄﻮر
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم
اﻻﺟﺘامﻋﻲ،
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺨﴬاء،
واﻟﻀامﻧﺎت

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﺧﻠﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ متﻜﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

لكشلاشلاشلامجموعة أدوات من املامرسة وخيارات حزمة تدابري السياسة
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻟﺘﺄﻣني

اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﺴﻨﺪات

ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜامر
اﳌﺆﺳﴘ

اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﴫﰲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺴﻮق:
اﻹﻓﺼﺎح ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺸﺪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﺼﺎرف ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺤﻈﻮرات ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌ ّﺰزة
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﻘﺎﰲ:
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﺳﻠﻮك ،ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق

ﻣﻬامت اﻟﺤﻜﻢ
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 .2ثورة هادئة
تتمثل النتيجة األساسية للتحقيق يف وجود “ثورة هادئة”
تسعى إىل إدماج التنمية املستدامة يف نسيج النظام املايل.
توصل التحقيق إىل أكرث من  100مثال من تدابري
حيث ّ
السياسات عرب  40بلدا ً تهدف كل من تجمعات األصول
والجهات الفاعلة الرئيسية ،فضالً عن الحوكمة األساسية
للنظام املايل .وتقود االقتصادات النامية والناشئة هذه الثورة،
مدفوعة برتكيزها عىل التحول االقتصادي واإلدماج االجتامعي
واألولويات البيئية املحلية .كام يربز منارصون يف العامل املتقدم،
مدفوعني أكرث مبخاوف تتعلق بكفاءة السوق واستقرارها،
واستجاب ًة لألخطار العاملية مثل تغري املناخ .ويتزايد التعاون
الدويل بشكل رسيع ،مام يحفّز التعلم وتقاسم النهج.
وتقود هذه الثورة الهادئة جهات تدير النظام املايل ،وغالباً
بالتعاون مع جهات فاعلة يف السوق .وتم تقديم تدابري مبتكرة
من قبل املصارف املركزية والهيئات الرقابية املالية وواضعي
املعايري ،مبا يف ذلك وكاالت التصنيف االئتامين وأسواق األوراق
املالية .وتختلف التدابري املتخذة عىل نطاق واسع:
¥

¥

xvii

عىل الصعيد الوطني ،ت ُذكر القيادة الجنوب أفريقية
يف إدماج التنمية املستدامة ضمن متطلبات اإلدراج،
واألنظمة املرصفية يف الربازيل التي تدير املخاطر البيئية،
وقيام املرصف املركزي يف بنغالديش بإعادة التمويل
لدعم االستثامر األخرض ،والقيادة الصينية يف تعزيز
املبادئ التوجيهية لالئتامن األخرض ،واملراجعة االحرتاسية
للمخاطر املناخية من قبل بنك إنجلرتا.
¥

عىل الصعيد الدويل ،ميكن ذكر التحالفات القامئة عىل املبادئ
مثل الشبكة املرصفية املستدامة للتنسيق ومبادرة سوق
األوراق املالية املستدامة ،والتصنيفات االئتامنية السيادية
الواعية بشؤون البيئة الخاصة برشكة خدمات التصنيف
"ستاندرد آند بورز" ،ومراعاة"مجلس االستقرار املايل لدور
املصارف املركزية يف معالجة املخاطر املتصلة باملناخ.
¥

موجز التحقيق

إن دمج التنمية املستدامة يف تطور النظم املالية يوفر فوائد
عىل املدى القصري والطويل عىل حد سواء .عىل املدى القصري
واملتوسط:
¥

¥

البلدان النامية لديها الفرصة لزيادة الوصول إىل الخدمات
املالية ،والحد من التلوث البيئي مع وجود تحسينات
مرتبطة يف مجال الصحة العامة ،وتحسني التدفقات
املالية نحو الطاقة النظيفة ،ومصادر جديدة أخرى
للتنمية االقتصادية.
¥

البلدان املتقدمة لديها فرص لتحسني سالمة السوق،
وتنسيق القطاع املايل ليكون أقرب من االقتصاد الحقيقي،
وتعزيز املرونة املالية والنقدية ،ومعالجة أهداف
السياسات عىل غرار متويل التحول يف مجال الطاقة.
¥

نظام مايل مناسب
توجد عىل املحك القدرة عىل تشكيل ٍ
للقرن الحادي والعرشين .وتتمثل الفرصة عىل املدى الطويل
لكل من االقتصادات املتقدمة والنامية يف تطوير نظم مالية
ناجعة تكون أكرث فعالية يف خدمة احتياجات االقتصادات
واملجتمعات الشاملة واملستدامة .وإذا تم اتخاذ التدابري
املحددة يف التحقيق فرادى ،فمن غري املرجح أن تحمي
املجتمع من نقاط ضعف النظام املايل التي تؤدي إىل سوء
التسعري وتحصيل الريع وعدم االستقرار .غري أن آثار هذه
التدابري مجتمعة ميكن أن تكون أكرب من مجموع أجزائها .وإذا
تم تنفيذها بطموح والتزام ،فيمكنها أن تؤدي إىل تحوالت
أوسع عىل مستوى النظام.

 .3إطار للعمل
إن مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة تتطلب اتباع
نهج منتظم .حيث أن تطوير نظام مايل مستدام لن يتحقق
نهجي بقاء األمور عىل حالها لتنمية السوق
إال بتجاوز
ّ
املالية ،فضالً عن اعتامد ابتكارات مخصصة .ويوفر إطار
عمل التحقيق نهجاً منتظامً لبناء مسارات عملية ،استنادا ً
إىل مجموعة أدوات من التدابري القامئة عىل الخربة القطرية.
ويقرتح اإلطار حزمات تدابري السياسة لكل من تجمعات
األصول الكبرية والجهات الفاعلة املرتبطة :املصارف
والسندات واألسهم ومؤسسات االستثامر والتأمني .عالو ًة
عىل ذلك ،فإنه يحدد أربع توصيات للعمل عىل مواءمة
النظام املايل ما التنمية املستدامة.

يتطلب تصميم حزمات تدابري السياسات ومسارات التنفيذ
توازناً بني الطموح والواقعية واملخاطر .فتدابري بسيطة نسبياً
لتحسني مامرسات السوق مثل اإلفصاح امل ُع ّزز قد تكون
نقطة انطالق مفيدة ،غري أنها لن تحقق وحدها القدر
املطلوب من التغريات .من ناحية أخرى ،ميكن لتدابري مثل
القروض ذات األولوية وتعزيز املسؤولية البيئية تحقيق
تغيريات أكرب مع مرور الوقت ،لكنها تحتاج إىل تصميم
مدروس وإعداد السوق لتجنب العواقب غري املقصودة .يف
نهاية املطاف ،ما نحتاج إليه هو مجموعة من التدابري التي
تؤدي إىل تغيريات أوسع يف الديناميات السلوكية والثقافية
والسوقية للنظام املايل.

التحقيق

موجز

لكشلالاشلاالتأثري املحتمل والتطبيق العميل للتنفيذ

ﻃﻤﻮح :ﺗﻐﻴريات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻀﻤني اﻟﻐﺮض

ﺗﺄﺛري ﻣﺤﺘﻤﻞ

إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺄﺛري أﻛﱪ
ﺧﻄﺮ أﻛﱪ ﻵﺛﺎر
ﻏري ﻣﻘﺼﻮدة

ارﺗﻔﺎع :متﻮﻳﻞ ﻋﺎم إﺿﺎﰲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص
اﻷﺳﺲ :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺪرات

اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ(
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 .4الخطوات التالية
توفر نتائج التحقيق أساساً قوياً التخاذ الخطوات التالية يف تطوير نظام مايل مستدام
عىل الصعيدين الوطني والدويل .بشكل انتقادي ،يجب االستناد إىل الزخم امللحوظ
واملدعوم عن طريق التحقيق ،وذلك من خالل القيادة الوطنية والتعاون الدويل عىل
حد سواء .وتشري النتائج إىل مجالني ذ َوي الصلة للعمل عليهام:
عىل الصعيد الوطني :تتمثل نقطة االنطالق يف تشخيص رفيع املستوى
موسع بني
لالحتياجات والفرص داخل النظام املايل وتطوير ميثاق اجتامعي ّ
الهيئات العامة واملؤسسات املالية واملجتمع املدين لبناء نهج مشرتك للعمل
املطلوب.
¥

¥

¥

عىل الصعيد الدويل ،التعاون ،وعىل وجه التحديد هناك  10مجاالت قام
بتحديدها التحقيق؛ أربعة مجاالت ركزت عىل تجمعات األصول والجهات
الفاعلة ،خمسة مجاالت ركزت عىل تطوير البنية الحاكمة للتعامل بشكل أكرث
وضوحاً مع التنمية املستدامة ،وأخريا ً إنشاء اتحاد دويل للبحوث للميض قدماً
مبواضيع وقضايا مل يتم البحث فيها مبا فيه الكفاية.
¥

لطاملا حاول بنك بنغالديش وعدد من املصارف
املركزية الخاصة باالقتصادات النامية معالجة
مخاطر عدم االستقرار وعدم التوازن من مصادرها،
عن طريق تعزيز روح مؤسسية اجتامعية وشاملة
ومستدامة بيئياً يف قطاع التمويل.
الدكتور أتيور رحامن ،Atiur Rahman
محافظ بنك بنغالديش

وسيتطلب تنفيذ نتائح التحقيق مشاركة العديد من الجهات الفاعلة .حيث يُعترب
حاسامً لتحقيق النجاح املشاركة الفعلية للمرشفني عىل النظام املايل ،مبا يف ذلك
املصارف املركزية ،واملنظمون املاليون والهيئات الرقابية ،وواضعو املعايري ،والدوائر
الحكومية مبا فيه وزارات املالية ،والهيئات الواضعة للقواعد القامئة عىل السوق
مبا يف ذلك أسواق األوراق املالية ووكاالت التصنيف االئتامين .مع ذلك ،فإن نتائج
التحقيق تسلط الضوء أيضاً عىل الدور الحاسم لجهات فاعلة أخرى ،ال سيام:
¥

¥

الجهات الفاعلة يف السوق :بدءا ً من املصارف وصناديق املعاشات وصوالً إىل
املحللني – املساهمة عن طريق القيادة املثالية ،وتطوير املعرفة والتوجيه
املتخصص ،وبناء التحالفات والتعبئة.
¥

مجتمع التنمية املستدامة :بدءا ً من وزارات البيئة وهيئات التفكري وصوالً إىل
املجتمع املدين والوكاالت مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة – جلب املعرفة
املتخصصة ،بناء التحالفات والوعي العام.
¥

املنظامت الدولية :الجهات املعنية بتطوير النظام املايل – إلصالح السياسات،
وتطوير املعرفة ،وبناء القواعد وتطوير املعايري ،والتنسيق.
األفراد :كمستهليك الخدمات املالية ،وكموظفي املؤسسات املالية ،وكمشاركني
يف املجتمع املدين – جلب مهارات ووجهات نظر فريدة حول كيفية ربط النظم
املالية مع احتياجات اإلنسان وتطلعاته.

¥

¥

¥

¥

وقد سلط التقييم الضوء عىل أهمية التحالفات للنهوض بالنظام املايل املستدام.
يتعي عليها االنخراط يف هذه التحالفات
فالعديد من الجهات الفاعلة املذكورة أعاله ّ
يف مجال اختصاصها ،وطنياً وإقليمياً ودولياً .وتشري نتائج التحقيق إىل العجز املستمر
xix

موجز التحقيق

األفق الزمني للبنك املركزي قصري نسبيا  -ولكن
التحديات الحقيقية لالزدهار واملرونة االقتصادية
الناجمة عن تغري املناخ سوف تظهر نفسه أبعد من
ذلك .إننا نواجه مأساة من حيث اآلفاق.
مارك كارين ،محافظ بنك إنجلرتا
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يف املعارف والقدرات :أوالً ،فيام يتعلق بالنظام املايل
ملجموعات املواطنني ،ومجتمع التنمية البيئية واملستدامة
عىل أوسع نطاق؛ ثانياً لخرباء النظام املايل عندما يتعلق األمر
باستدامة البيئة .وتكتيس التحالفات الجديدة أهمية خاصة
للتغلب عىل هذا العجز ،وبالتايل خلق مفاهيم مشرتكة
حول كيفية تقديم اسرتاتيجيات فعالة من أجل التغيري.

لكشلااشلاالخطوات القادمة للعمل الوطني والتعاون الدويل

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺠﻤﻌﺎت اﻷﺻﻮل

اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﳌﻨﻈﻤﻲ
اﻟﺘﺄﻣني

اﳌﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻔﺮص

ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺎﻟﻒ

ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻳري
اﻹﻓﺼﺎح

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺴﺎر

التحقيق

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن
واﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺟﻌﻞ
أﺳﻮاق رأس
اﳌﺎل ﺧﴬاء

ﻣﺒﺎدئ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎﱄ
ﻣﺴﺘﺪام

موجز

اﳌﻌﺎﻳري اﳌﴫﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﻨﻈﺎم

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺪ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑري
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺜﻞ
إﻃﺎر اﻷداء ﻟﻨﻈﺎم
ﻣﺎﱄ ﻣﺴﺘﺪام

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﴪﻳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب

النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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 .5نحو نظام مايل مستدام
كشف تحقيق برنامج األمم املتحدة للبيئة الحاجة والقدرة عىل مواءمة النظام
املايل مع التنمية املستدامة وتقديم التمويل لهذا الغرض .وميكن للتجربة العملية
واملنترشة حالياً أن تشكّل أساس نه ٍج منتظم للنهوض بهذه املواءمة .وميكن تصميم
مسارات عملية ،ومع مرور الوقت ميكن أن تؤدي إىل تغيري منهجي .وميكن وضع
مثل هذه النهج من قبل ائتالفات ،ودارستها وتوسيعها أكرث من خالل التعاون
الدويل .وإذا مل يتم اغتنام هذه الفرصة فسوف يكون من الصعب تحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
يحسن كفاءة وفعالية ومرونة النظام ذاته .وإذا
إن تق ّدم ٍ
نظام مايل مستدام قد ّ
تم اتخاذ التدابري املحددة يف التحقيق فرادى ،فمن غري املرجح أن تحمي املجتمع
من نقاط ضعف النظام املايل التي تؤدي إىل سوء التسعري وتحصيل الريع وعدم
االستقرار .إال أن التغيري يف النظم املعقدة والقابلة للتكيف مثل النظام املايل ميكن
أن يكون ناتجاً عن تط ّور يف القواعد السلوكية الجديدة املبنية عىل شعور متجدد
بالدافع .غري أن آثار هذه التدابري مجتمعة ميكن أن تكون أكرب من مجموع أجزائها.
وإذا تم تنفيذها بطموح وعناية والتزام ،فهذه التدابري ميكنها أن تؤدي إىل تحوالت
أوسع عىل مستوى النظام .كام أن الرتكيز يف البداية عىل أهداف محددة عىل
غرار اإلدماج املايل ،وتلوث الهواء ،وتغري املناخ ،ميكن أن يكشف عن سبل جديدة
لتحقيق أهداف تقليدية للنظام يف سياقات جديدة.
إن تحقيق هذه اإلمكانات يُع ّد أساساً مسألة خيار عام .فشكل النظام املايل اليوم
هو نتيجة للعديد من الخيارات التاريخية .ال شك أنه مل يكن هناك قط مخطط،
لكن النظام تم تشكيله من خالل تطور االحتياجات والتوقعات املجتمعية ،وقرارات
السياسات املرتبطة ،واالستجابة الحيوية للظروف املتغرية من قبل الجهات الفاعلة
يف السوق .وتشري نتائج التحقيق إىل جيل جديد من هذه الخيارات العامة التي
قامت بها مؤسسات تتمثل مهمتها يف تشكيل النظام املايل للغد.
نظام مايل مناسب لغرض القرن الحادي
وتوجد عىل املحك القدرة عىل تشكيل ٍ
والعرشين أال وهو خدمة احتياجات التنمية املستدامة.

ال يهدف برنامج التمويل املستدام إىل زيادة
التمويل فحسب ،بل أيضاً لتحسني املرونة والقدرة
التنافسية للمؤسسات املالية ...يُعترب التمويل
املستدام تحدياً جديدا ً ،فضالً عن فرص ٍة حيث ميكن
للمؤسسات املالية أن تكسب فوائد للنمو والتطور
بتوازن أكرب.
موليامان د .حداد ،Muliaman D. Hadad
رئيس مجلس إدارة الخدمات املالية إلندونيسيا
()OJK

"يقود بنك الصني الشعبي صياغة الدورة الـ13
من الخطة الخمسية إلصالح القطاع املايل الصيني
وتنميته؛ وسيكون التمويل األخرض عنرصا ً أساسياً يف
هذه الخطة.
بان غونغشينغ ،نائب محافظ بنك الصني الشعبي
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الفصل

النظام املايل الذي نحتاج إليه

1

 1.1إعادة تشكيل التمويل
ال يزال إصالح النظام املايل مهمة غري مكتملة –
لقد حققنا استقرار النظام ،ولكن أمامنا طريق طويل
يتعني قطعه لتصميم نظام مايل يلبي احتياجات
التنمية املستدامة.
جون ليبسيك* ،زميل كبري بجامعة جونز هوبكينز

34

إن النظام املايل اليوم يف صدد الخروج من أسوأ أزمة منذ عقود ،وهي التي نشأت
يف بعض األسواق املالية األكرث تطورا ً يف العامل .وقد تم اعتامد سياسات ،وأنظمة،
ومعايري ،ومؤسسات جديدة لتحقيق استقرار النظام 36.ومع ذلك تظل هناك
مخاوف من أن النظام املايل ال يزال غري مالئم للغرض .فاستقرار وفعالية أجزاء
رئيسية من النظام مثالً تبقى يف خطر نظرا ً لألهداف قصرية املدى والرفع املايل
املفرط .وهناك اتفاق واسع النطاق عىل رضورة إدخال املزيد من التحسينات يف
الحوكمة والشفافية ومواءمة الحوافز 37.ويفتقر األفراد والرشكات يف أنحاء كثرية من
العامل إىل إمكانية الحصول عىل التمويل ،ويبقى النظام املايل يف العديد من البلدان
38
ضعيفاً يف توجيه املدخرات لتلبية احتياجات االستثامر عىل املدى الطويل.
وقد تم تحقيق الكثري حتى اآلن ،إال أن عملية اإلصالح ال تزال "مهمة غري مكتملة".

لقد كانت الصني آخر بلد يشهد تحوالً صناعياً عن
سيتعي
طريق الوقود األحفوري .من الهند فصاعدا ً،
ّ
عىل جميع البلدان النامية القيام بذلك دون اللجوء
إىل االستهالك املتزايد للوقود األحفوري .مل يقم
أي بلد غريب بهذا .إنها أول حالة .هناك حاجة إىل
االبتكارات يف كل أنواع األسواق املالية.
راثني روي ،مدير املعهد الوطني للاملية والسياسة
35
العامة ،الهند

وفوق هذه التحديات املفهومة بشكل تقليدي أكرب ،هناك حاجة أساسية لضامن
كون النظام املايل يخدم االنتقال إىل تنمية مستدامة .حيث أن توفري مستقبل كريم
للجميع يتطلب تكوين ثروة تدعم التنمية الشاملة مع حامية األصول الطبيعية
واستعادتها .وشهدت العقود األخرية تقدماً مذهالً ،بدءا ً من الحد من الفقر وصوالً
إىل نرش الطاقة النظيفة .ومل يصل الوعي العام وااللتزام السيايس بالسعي إىل تحقيق
أهداف التنمية املستدامة إىل هذه الدرجة من القوة من قبل .ومع ذلك ،فإن سياق
هذا التقدم يعكس أيضاً التدهور البيئي املتسارع ،مام يتسبب يف أرضار برشية كبرية
39
ويهدد مناذج التنمية ويلحق رضرا ً بنظم دعم الحياة الحيوية.
متلك االقتصادات تأثريا ً محفزا ً عىل النتائج البيئية ،والتي تتشكل بدورها حسب
خيارات السياسات .ويسبب االقتصاد العاملي ،الذي يبلغ  80تريليون دوالر سنوياً،
عوامل خارجية مؤث ّرة عىل البيئة تُق ّدر قيمتها مبا يزيد عن  7تريليون دوالر سنوياً،
وإذا استمر النمو االقتصادي عىل هذا املنوال فسيزيد استنزاف الثورة الطبيعية
العاملية بنسبة تفوق  %10بحلول عام  40.2030وعىل نحو مامثل ،فإن السياسات
واألنظمة املالية والنقدية لها تأثري عىل عملية اتخاذ القرارات املالية ،وهو ما يؤثر
عىل العالقة الحاسمة بني التنمية املستدامة والنظام املايل العاملي.
وعىل مدى السنوات الـ 30املاضية ،بدأ رواد التمويل يضمون العوامل االجتامعية
والبيئية إىل أدوات وأصول ومؤسسات متويل محددة .وال تزال قيمة رأس املال
امللتزم مبامرسات مالية ذات مسؤولية أكرب يف منو مستمر 41،كام تشري األدلة إىل أن
42
عوامل االستدامة ميكنها أن تساهم إيجابياً يف األداء املايل.
بيد أن ابتكارات املرحلة املبكرة يف النهوض بالتمويل املستدام مل تتحول إىل مامرسة
اعتيادية .ويبقى التمويل غري مرتبط بالتنمية املستدامة لثالثة أسباب أساسية:

1

النظام املايل الذي نحتاج إليه  إطار العمل املتبع يف التحليل  ثورة هادئة  إطار العمل  الخطوات التالية

السياسات واألسعار يف االقتصاد الحقيقي ال تضمن أن
التكاليف البيئية واالجتامعية م ّربرة متاماً.
املوارد املالية غري كافية لس ّد فجوة االستمرارية.
القواعد التي تدير النظام املايل ال تضمن أن عملية اتخاذ
القرارات املالية تأخذ بعني االعتبار املصادر االجتامعية
والبيئية للمخاطر والفرص.

¥

¥

¥

¥

¥

¥

اإلجراءات للتصدي للحاجزين األولني – مثل تسعري التكلفة
الكلية واالستخدام الفعال للتمويل العام – هي عبارة عن
مسارات معرتف بها ومفهومة جيدا ً 43.من املتفق عليه اليوم
أن السياسات العامة لها دور يف مواءمة االقتصاد الحقيقي
مع نتائج التنمية املستدامة .إال أن نقاط الضعف يف النظام
املايل ذاته قد يكون لها أيضاً انعكاسات عىل كل من اآلثار
البيئية لعملية اتخاذ القرارات املالية ،وعىل تشكيل التأثريات
التفاعلية للتنمية غري املستدامة عىل استقرار النظام املايل
وفعاليته .ويف هذا السياق ،فإن إمكانيات السياسات
واألنظمة واملعايري املالية والنقدية يف تحفيز التمويل من
أجل التنمية املستدامة مل يتم استكشافها إىل حد اآلن بصورة
منتظمة .وقد تم إطالق “التحقيق يف تصميم نظام مايل
مستدام” الخاص بربنامح األمم املتحدة للبيئة الستكشاف
هذه اإلمكانات.

هذا التقرير
يتضمن هذا التقرير نتائج التحقيق واستنتاجاته وتوصياته،
وهي منظمة يف خمسة أقسام:
ما تبقى من هذا القسم يحدد نطاق التحقيق والنهج
الذي يتبعه.
القسم الثاين يقدم السياق وإطار العمل املتبع يف
التحليل الذي قام بتوجيه عمل التحقيق.
القسم الثالث يعرض النتائج األساسية للتحقيق.
القسم الرابع يحدد إطاراً للعمل ميكّن ترجمة التجربة
املسجلة إىل خطط منهجية للعمل.
ّ
القسم الخامس ينتهي بتوصيات للخطوات التالية عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
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   1عبرملاالحاجة امللحة للتغيري :النظم الطبيعية تحت الضغط
عىل الصعيد العاملي ،تشهد النظم الطبيعية تدهورا ً شديدا ً ،مام يتسبب يف أرضار برشية كبرية ويهدد استمرارية مناذج التنمية ،وغالباً
ما يؤدي ذلك إىل رضر ال رجعة فيه يف توفري خدمات النظم البيئية الحاسمة .وقد تم تجاوز أربعة "حدود كوكبية" من أصل تسعة:
تغري املناخ ،وفقدان سالمة املحيط الحيوي ،وتغري نظام األرض ،وتغيري الدورات الكيميائية األرضية األحيائية 44.وتشري األبحاث إىل حجم
التحدي ،فضالً عن رأس املال الطبيعي الذي انخفض يف  116بلدا ً من أصل  45٬140وتشمل الضغوط الهامة:






تلوث الهواء :حوايل شخص من بني مثانية ميوت جراء تعرضه لتلوث الهواء – أو  7ماليني شخص سنوياً.
47
تغري املناخ :غاز الدفيئة يضيف الطاقة إىل النظام األريض بنسبة تعادل تفجري أربع قنابل نووية يف كل ثانية.
48
الكوارث الطبيعية :تعرض  22مليون شخص تقريباً إىل الترشيد يف  119بلدا ً عىل األقل بسبب الكوارث الطبيعية يف عام .2013
49
فقدان األنواع :معدل فقدان األنواع يصل اآلن إىل  100مرة أكرث من املعدل الطبيعي.
50
املياه 21 :من بني أكرب  37مستودعاً للمياه الجوفية يف العامل تجاوزت نقطة التحول الستدامتها.
46
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 1.2التحقيق

املهمة والنطاق

تم إطالق "التحقيق يف تصميم نظام مايل مستدام" الخاص بربنامج األمم املتحدة
للبيئة للنهوض بخيارات السياسات لتحسني فعالية النظام املايل يف تعبئة رؤوس
األموال من أجل التنمية املستدامة 15.ويستند التحقيق إىل التاريخ الطويل لربنامج
األمم املتحدة للبيئة يف االنخراط مع املجتمع املايل ،ال سيام من خالل عقدين من
52
الخربة مع "مبادرة التمويل الخاصة بربنامج األمم املتحدة للبيئة (،")UNEP FI
53
وكذلك عن طريق أنشطتها الخاصة باالقتصاد األخرض.
ففي حني أن مهمة التحقيق تتعلق بالتنمية املستدامة ،يكمن تركيزها األسايس يف
البعد البيئي للتنمية املستدامة ودراسة الطرق التي من خاللها ميكن للسياسات
واألنظمة املالية أن تسهم يف الح ّد من التلوث ،وتحسني إدارة املوارد الطبيعية،
واتخاذ إجراءات بشأن تغري املناخ .وقد درس التحقيق أيضاً نقاط التقاطع لألولويات
االجتامعية ،مثل زيادة فرص الحصول عىل التمويل ،مع اقتصاد أخرض شامل.
وقد ركّز التحقيق عىل السياسات املالية والنقدية واألنظمة املالية ،فضالً عن املعايري
مبا يف ذلك متطلبات اإلفصاح والتصنيفات االئتامنية ومتطلبات اإلدراج يف أسواق
األوراق املالية واملؤرشات .وبذلك ،يكون التحقيق قد أخذ بعني االعتبار الدور الذي
ميكن أن يلعبه الهيئات الواضعة لقواعد النظام املايل ،ال سيام:
املصارف املركزية ،والهيئات الرقابية املالية ،ووزارات املالية ،ودوائر حكومية
أخرى.
معاهد املعايري ،مبا يف ذلك الهيئات التي تضع املعايري القامئة عىل السوق ،عىل
غرار أسواق األوراق املالية ووكاالت التصنيف االئتامين.
املنظامت والهيئات الدولية ذات مهام تطوير ومراقبة السوق املالية.
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تدرك لجنة املتابعة االستقصائية أن تشجيع ومتكني واضعي قواعد النظام املايل
سيتطلب مشاركة العديد من الجهات الفاعلة األخرى .حيث توفر وزارات البيئة،
عىل سبيل املثال ،التوجيه الفني وتحدد القواعد املتكاملة التي ترسم مالمح السوق.
تلعب املؤسسات املالية دو ًرا رئيس ًيا يف تشكيل مالمح أجندة السياسات العملية
ودعم تنفيذها عىل نحو فعال .يعد وعي القطاع األوسع للجامهري وأفعالهم
كمواطنني ورجال أعامل وموظفني ومستهلكني ومستثمرين من األمور األساسية.
ومن ثم متت دراسة أفضل السبل لبناء الرشاكات من أجل صياغة إجراءات فعالة
طوال عمل لجنة املتابعة االستقصائية.
نظ ًرا ألسباب محدودية الوقت واملوارد ،فقد ركزت لجنة املتابعة االستقصائية عىل
التدفقات املالية الكربى التي تنطوي عىل خمسة تكتالت رئيسية من األصول والجهات
الفاعلة وهي :املصارف ،وأسواق السندات واألسهم ،واملؤسسات االستثامرية،
والتأمني .ومل تركز عىل أبعاد أخرى يف متويل التنمية املستدامة مثل التمويل غري
املرشوع ،واملالية العامة ومتويل التنمية ،واالستثامر املبارش والنظم املالية غري
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األسئلة األساسية للتحقيق

ملاذا تحت أي ظروف ينبغي
اتخاذ تدابري لضامن أن النظام
املايل يأخذ يف كامل االعتبار
التنمية املستدامة؟
ماذا ما هي التدابري التي تم
اتخاذها وقد يتم اتخاذها
عىل نطاق أوسع لتحسني
مواءمة النظام املايل مع التنمية
املستدامة؟
كيف كيف ميكن تنفيذ مثل
هذه التدابري بشكل أفضل؟

الرسمية .وتعد هذه املجاالت وغريها من املجاالت التي تقع
خارج نطاق اختصاص املتابعة االستقصائية من األمور الهامة
قط ًعا ،وميكن تقييمها يف أعامل مستقبلية.

املركزية والهيئات التنظيمية املالية ،والهيئات الحكومية،
والجهات الفاعلة يف السوق املالية واالتحادات ذات الصلة،
واملؤسسات البحثية واملجتمع املدين.

وقم تم دعم لجنة املتابعة االستقصائية بواسطة املجلس
االستشاري حيث أسهم بعض األفراد من خالل القيام بأدوار
قيادية متعلقة بالدول وباملوضوعات التي تتم دراستها.
وباإلضافة إىل ذلك ،عملت لجنة املتابعة االستقصائية مع
عدد من كبار املستشارين وأكرث من أربعني من الرشكاء
الوطنيني والدوليني يف تنفيذ األنشطة ،والحوارات والبحوث،
( تم رسدها يف امللحق الثالث) ومن هؤالء الرشكاء  :البنوك

وأخريا ،توصلت التحقيقات التي قامت بها لجنة املتابعة
االستقصائية إىل تحديد مجموعة من األنشطة اإلبداعية عىل
مستوى الدولة ،األمر الذي أدى إىل بعض التحركات الفعلية
يف أنشطة التصميم والتطوير ونرسد فيام ييل بعضها.

    1لكشلاأطر التحقيق

إﻃﺎر ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻷﺻﻮل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

إﻃﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات 38

ﻋﱪ أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺴﻮق

ﺣﺰﻣﺎت ﺗﺪاﺑري
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻷﺻﻮل
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﻼءﻣﺔ

ﺗﺴﺨري اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻐﻴري اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻫﻴﻜﻞ دﻋﻢ
اﳌﺒﺎدئ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وأﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﻬامت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻗﻴﺎس اﻷداء
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   2عبرملارشاكات املبادرة االستقصائية من أجل التغيري
عمل بنك بنغالديش ( البنك املركزي ببنغالديش) ،وميثله محافظه املوجود ضمن أعضاء املجلس االستشاري للمتابعة
45
االستقصائية ،عىل تقييم عمله املرتبط بالسياسة النقدية واالستدامة.
قام اتحاد البنوك الربازيلية Federação Brasileira das Associações de Bancos
( ،)FEBRABANممثالً يف رئيسه املوجود ضمن أعضاء املجلس االستشاري باالستفادة من الشبكة واملعارف الدولية
55
املتوافرة لدى لجنة املتابعة االستقصائية يف إطالق حوار وطني حول التمويل املستدام يف الربازيل.
قام البنك املركزي الصيني ،وهو بنك الشعب الصيني ،بالتعاون مع فرقة عمل مرشوع التمويل األخرض يف لجنة املتابعة
االستقصائية والتي تضم العرشات من املسؤولني واألطراف السوقية الفاعلية بوضع حزمة من املقرتحات إلقامة نظام
57,56
متوييل أخرض.
تسعى فرنسا ،استنا ًدا إىل رئاستها ملؤمتر تغري املناخ يف باريس لعام  2015تحت رعاية األمم املتحدة (الدورة الحادية
والعرشون ملؤمتر األطراف) ،عىل نحو مشابه إىل االستفادة من شبكة املعارف الدولية لدى لجنة املتابعة االستقصائية يف
58
تطوير لجنتها املعنية بالتمويل االبتكاري ملكافحة تغري املناخ مبوجب قرار من الرئيس هوالند.
يقوم اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يف الهند بتحفيز إجراء حوار عايل املستوى بني الرشكات الصناعية والحكومة
والجهات التنظيمية حول الطرق التي ميكن اتباعها لجعل نظام التمويل الهندي املتنامي يتسق كأفضل ما يكون من
59
االحتياجات االستثامرية الهائلة يف الدولة.
تشارك الجهة التنظيمية للخدمات املالية يف إندونيسيا واملعروفة باسم )OJK( Otoritas Jasa Keuangan
مع لجنة املتابعة االستقصائية يف تشجيع خارطة الطريقة اإلندونيسية نحو التمويل املستدام وتطويرها من خالل الحوار
60
وفرقة العمل التي تم إنشاؤها مؤخ ًرا وتضم أطراف معنية متعددة.
بدأ املكتب الفيدرايل السويرسي لشؤون البيئة ،وميثله وزير الخارجية يف املجلس االستشاري للمتابعة االستقصائية
بتدشني مشاورات وطنية مع املبادرة السويرسية للتمويل املستدام يف إطار االستجابة من منظور سويرسي للنتائج املبكرة
61
التي توصلت إليها لجنة املتابعة االستقصائية.
يعمل بنك إنجلرتا يف اململكة املتحدة عىل ترسيخ دوره الريادي يف بدء عملية مراجعة حصيفة للمخاطر املناخية يف قطاع
62
التأمني مام يسهم يف قيام مجلس االستقرار املايل بدراسة تلك املخاطر املناخية.
ودخلت لجنة املتابعة االستقصائية يف رشاكات ومشاركات مع مجموعة من املؤسسات واملبادرات الدولية مبا يف ذلك
املؤسسة العاملية للنمو األخرض واملعهد الدويل للتنمية املستدامة ،واالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ،ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،ومبادرة مبادئ االستثامر املسؤول ،ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،واملبادرة املالية التابعة
لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومجموعة البنك الدويل واملنتدى االقتصادي العاملي ،ومعهد املوارد العاملية ،والصندوق
العاملي للطبيعة .وأخ ًريا ،دخلت لجنة املتابعة االستقصائية يف رشاكة مع بنك الشعب الصيني وبنك انجلرتا يف تخطيط
املجاالت املحتملة للتعاون الدويل يف التمويل األخرض واملستدام ،يف إطار التعرف عىل الربامج والعمليات الدولية القامئة،
مثل .G20
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إطار العمل املتبع يف التحليل
 2.1سياق التحليل

متويل التحول

يتطلب متويل التنمية املستدامة إعادة توجيه تدفقات رؤوس األموال نحو
األولويات الرضورية بعي ًدا عن األنشطة التي تشهد استخدا ًما مكثفًا للمواد امللوثة
وغري املستدامة ،واملوارد الطبيعية .ومع ذلك ،ال يوجد حاليا أي أساس متفق عليه
لتقييم االحتياجات التمويلية من أجل التنمية املستدامة .وقد بذلت الكثري من
الجهود لتقدير االحتياجات التمويلية النوعية ،وكان آخرها يف سياق متويل األمم
املتحدة ملؤمتر التنمية .توجد مجموعة من التقديرات يف جوانب مختلفة من
التحديات التمويلية ،وال سيام الحصول عىل الطاقة والتنوع البيولوجي وتغري املناخ
واألمن الغذايئ واملياه والرصف الصحي 63.يف التقييم األكرث شموالً حتى اآلن ،أشارت
التقديرات التي توصل إليها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (،)UNCTAD
وتقرير االستثامر العاملي يف  2014إىل ما ييل:
مطلوب  5-7تريليون دوالر أمرييك يف السنة لتمويل أهداف التنمية املستدامة.
ستحتاج الدول النامية إىل حوايل  3.9دوالر أمرييك يف العام؛ بينام ال يتم اآلن
توفري سوى  1.4تريليون دوالر أمرييك مام يجعل هناك فجوة مقدارها 2.5
64
تريليون دوالر أمرييك يتم سدها من املصادر الخاصة والعامة.
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ولكن التحجج بهذه التقديرات اإلجاملية يرسم صورة مبهمة املعامل بسبب املناهج
والتعريفات املتشابكة واملختلفة املرتبطة ببيانات غري مكتملة.
مثة مسألة هامة تتعلق بإحداث التوازن بني التمويل العام والخاص .لن يلبي
التمويل العام سوى رشيحة صغرية من إجاميل االحتياجات التمويلية 65.ففي الصني
مثالً ،تشري تقديرات بنك الشعب الصيني ومركز أبحاث التنمية التابع ملجلس الدولة
إىل أن إجاميل احتياجات التمويل األخرض تصل إىل  400مليار دوالر سنوي تقري ًبا
66
لن يتم الحصول عىل أكرث من  %15منها من املصادر العامة.
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تشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة أنه خالل الفرتة من اآلن وحتى عام
 ،2035سرتتفع االستثامرات املطلوبة كل سنة لتلبية احتياجات الطاقة
والكفاءة يف استخدام الطاقة عامل ًيا لتصل إىل  2.5تريليون دوالر أمرييك يف
العام بعد أن كانت  1.7تريليون دوالر أمرييك يف عام  .2013تبقى موارد
الطاقة وتوليد الطاقة ملكية عامة يف العديد من الدول .ومع ذلك يتم متويل
تلك االستثامرات سواء عن طريق رشكات خاصة أو مملوكة للدولة إىل حد كبري
67
من خالل الجمع بني األرباح املحتجزة واألسهم والديون.
ميكن متويل الجزء األكرب من الفجوة االستثامرية السنوية املقدرة بنحو 260
مليار دوالر أمرييك يف مجال الزراعة بالبلدان النامية متويالً تجاريًا ،ولكن هناك
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حاجة إىل األموال العامة للتصدي للفقر والجوع يف
68
الريف.
ال ميكن استيعاب التمويل من أجل التنمية املستدامة
عىل أنه تحدي يقترص عىل التكلفة الزائدة ،ولكنه يتطلب
حسن تقدير التغريات األوسع الالزم إدخالها يف النظام املايل.
بالتأكيد ،قد يتم تكبد تكاليف إضافية يف بعض مجاالت
التمويل .عىل الرغم من وجود العديد من الحاالت التي قد
ال تكون فيها أي تكاليف تزايدية إضافية أو سلبية ،ميكن
الوصول إىل الفرص املربحة من خالل اآلفاق االستثامرية عىل
املدى القصري وسوء تقدير املخاطر املالية.

تستحوذ البنية التحتية عىل نصيب األسد من تلك
االحتياجات وباألخص يف البلدان النامية  -حيث
69
التكاليف املتزايدة كبرية ولكن ميكن التغلب عليها.
توفر العديد من املجاالت ،بداية من متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف التعليم والزراعة ،إمكانات إما
عوائد مالية خاصة أو عوائد اقتصادية واجتامعية أوسع
70
نطاقًا  -بل وتقدم كال نوعي العوائد يف بعض األحيان.
تتسم العديد من املجاالت بارتفاع النفقات األولية
والعوائد طويلة املدى والتي تعكس يف بعض االستثامرات
80
أهمية استبدال رأس املال الطبيعي بالتكنولوجيا.

¥

¥

¥

¥

¥

¥

   3عبرملاتباين تقديرات االحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية املستدامة
التقديرات الرئيسية فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة 71حيث تشري تقديرات التكاليف الرأساملية الكبرية:
األمن الغذايئ (الهدف  :2القضاء عىل الجوع) – تشري تقديرات منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) أن القضاء عىل الجوع بحلول عام
 2025سيتطلب ضخ استثامرات إضافية قيمتها  43.9مليار دوالر أمرييك يف كل عام من أجل توفري البنية التحتية يف املناطق الريفية والوصول
إىل األسواق ( 18.5مليار دوالر أمرييك) وتطوير املوارد الطبيعية والحفاظ عليها ( 9.4مليار دوالر أمرييك) والتوسع يف البحث والتطوير العام
72
( 6.3مليار دوالر ) وبناء املؤسسات يف املناطق الريفية ( 5.6مليار دوالر) و 4.1مليار دوالر من أجل كهربة الريف.
شبكات املياه والرصف الصحي (الهدف  :6املياه النظيفة والرصف الصحي) – تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية وغريها إىل رضورة توفري 27
مليار دوالر أمرييك سنويًا لضامن حصول جميع املناطق عىل مياه الرشب اآلمنة ومرافق الرصف الصحي املالمئة  -ومع ذلك ،فإن ذلك ال يشمل
73
سوى الشبكات األساسية (مثل مواسري املياه العمومية).
الطاقة من حق الجميع (الهدف  :7طاقة نظيفة وميسورة التكلفة) – تشري تقديرات وكالة الطاقة الدولية إىل أن تحقيق هدف حصول جميع
املناطق عىل الكهرباء وأنظمة الطهي الحديث قد يستلزم حوايل  49مليار دوالر أمرييك يف السنة حتى عام  2030حيث يجب توفري 44
74
مليار دوالر أمرييك من أجل الحصول عىل الكهرباء و 4.4مليار دوالر أمرييك من أجل أنظمة الطهي الحديثة.
املؤسسات الصغرية واملتوسطة (الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي) – تشري تقديرات ماكينزي ومؤسسة التمويل الدولية إىل أن
االحتياجات االئتامنية غري املستوفاة لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد تصل إىل  2.5تريليون دوالر أمرييك يف البلدان النامية ،وحوايل 3.5
75
تريليون دوالر أمرييك عىل الصعيد العاملي.
البنية التحتية املراعية للبيئة (الهدف  :9الصناعة واإلبداع والبنية التحتية) – تتوقع مجموعة الثالثني ( )G30أنه استنا ًدا إىل االتجاهات
السائدة حال ًيا ،فإن فجوة االستثامر السنوية قد تزيد إىل  10تريليون دوالر أمرييك من أجل تحقيق االستثامر طويل املدى بحلول عام .2020
77
تشري اللجنة العاملية من أجل إقامة منظمة اقتصادية جديدة تراعي املناخ إىل أن إنشاء تكلفة بنية تحتية مراعية للبيئة ستزداد بنسبة .%4

76

تغري املناخ (الهدف  :31تغري املناخ) – تشري التقديرات التي قام الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ بتنقيحها إىل أن االستثامرات
اإلجاملية يف مجال الطاقة ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة قد يكون من الرضوري زيادتها إىل  1.1تريليون دوالر يف كل عام يف الفرتة من
78
 2010إىل  2019بينام ينبغي زيادتها مبقدار  150مليار يف كل عام بعد  2025الستيعاب اآلثار املناخية يف الدول النامية وحدها.
األنظمة البيئية والتنوع البيولوجي (الهدف  :41الحياة البحرية والهدف  :51الحياة الربية) – شري التقديرات التي وضعها الفريق رفيع املستوى
املعني بتقييم املوارد من أجل تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للتنوع البيولوجي يف الفرتة من  2011إىل  2020برضورة توفري  150-430مليار
79
دوالر أمرييك يف العام من أجل الحفاظ عىل التنوع البيولوجي.
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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وميكن لالستثامرات اإلضافية التي يتم القيام بها يف أصول مستدامة أن تسفر
عن وفورات العائدات يف كل من رأس املال الثابت واستخدام املوارد ،وبالتايل،
81
زيادة فعلية يف قدرة النظام املايل.
¥

ال تستلزم التنمية املستدامة زيادة االستثامر يف بعض املجاالت فحسب ولكنها
تستلزم أيضً ا تقليله يف مجاالت أخرى .ال توجد منهجية نظامية أو بيانات معتربة
لتحديد األنشطة التي تحول دون تحقيق توقعات التنمية املستدامة .يتم تنفيذ
معظم األعامل يف مجال تغري املناخ حيث يشري الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري
املناخ والوكالة الدولية للطاقة واللجنة املعنية بدراسة االقتصاد واملناخ بحساب إىل
أن التحول إىل االنبعاثات الكربونية املنخفضة يستلزم خفض االستثامرات بشكل
كبري يف استخراج الوقود الحفري وتوليد الطاقة مقارنة بالزيادات التي ستشهدها
األعامل املعتادة القامئة 82.تشري تقديرات اللجنة املعنية بدراسة االقتصاد واملناخ
إىل أن انخفاض االستثامرات يف تلك املجاالت مبقدار  5.7تريليون دوالر أمرييك
يف الفرتة من  2015إىل  .2030يف الوقت الذي يجب أن تتم إعادة توجيه
االستثامر فيه بعي ًدا عن األنشطة األكرث تلويثًا للبيئة وغري املستدامة بيئيًا ،ينبغي
إدارة القطاعات التي يتم استخدام املوارد فيها بشكل مكثف ويرتفع فيها األثر
البيئي بطريقة تحسن من كفاءتها وتقلل من اآلثار السلبية.
تشري التقديرات إىل أن القيمة الحالية لألصول االستثامرية ستبدأ يف التعرض للخطر
بداية من  6درجات مئوية لالحرتار العاملي وذلك باستخدام معدالت خصم خاصة
تقدر بـ  13.8مليار دوالر تقري ًبا 83.جن ًبا إىل جنب مع ما سبق ،قد يؤثر التحول إىل
االقتصاد الذي تنخفض فيه االنبعاثات الكربونية يف حساب قيم األصول التي يزداد
فيها التلوث مع زيادة بنسبة  %80يف احتياطيات الوقود الحفري التي من املحتمل
أن تكون "غري قابلة لالحرتاق".

حالة النظام املايل اليوم
ومن ثم فإن متويل التنمية املستدامة يتطلب منهجية منتظمة تتسق بشكل أكرث
فعالية مع التصميم ووظائف األسواق املالية ورأس املال حسب احتياجات التحول
إىل نظام اقتصادي أخرض شامل .تتمثل أحد السبل األساسية لبناء نظام مايل مستدام
يف التغلب عىل الحواجز التي تحول دون التقدير الكامل للعوامل االجتامعية
والبيئية يف صنع القرارات املالية.
¥

¥

9

لقد تطور كثريًا فهم الطريقة التي يعمل النظام املايل من خاللها عىل تخصيص
رأس املال وإدارة املخاطر ويؤثر يف النظام االقتصادي األكرب يف أعقاب األزمة
املالية .تم كتاب الكثري من النصوص وتم طرح العديد من الخيارات وتم اتخاذ
84
بعض الخطوات لتحسني جوانب الثبات والكفاءة والفعالية يف هذا النظام.
لقد انهارت بعض األسس التقليدية والتي تجسدت يف التسهيل الكمي عىل
نطاق واسع من قبل البنوك املركزية الرائدة 85.بينام تم تأكيد أسس أخرى،
ومن أمثلتها زيادة الصعوبة عند توفري رأس املال يف مرحلة متقدمة عىل الرغم
من وضع القواعد املرصفية الجديدة "بازل ."III
¥

تشري دراسة قام بها صندوق النقد الدويل إىل أن مثة عالقة جرسية الشكل
بني التنمية املالية والنمو يف االقتصاد الحقيقي .تشهد املستويات األعىل من
¥
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   4عبرملا تجنب انحسار األصول

يزداد تحول عوامل املخاطر البيئية إىل
إحدى قوى انحسار األصول  -األصول
التي تعاين من انخفاضات غري متوقعة
أو سابقة ألوانها أو انخفاضات يف
قيمتها أو التحول إىل ديون 86.تنبعث
هذه املخاطر نتيجة تدهور رأس املال
الطبيعي باإلضافة إىل التحول نحو
مناذج تنمية أكرث استدامة .ويتمثل أبرز
مثال عىل ذلك يف خطر تعذر التجارة يف
معظم احتياطيات الوقود الحفري إذا
حتم والبد من تلبية أهداف املناخ
كان ً
87
العاملي .تشري تقديرات سيتي جروب
إىل أن قيمة احتياطيات الوقود الحفري
"غري القابلة لالحرتاق" يف سيناريو
انخفاضات االنبعاثات الكربونية قد
تصل إىل  100تريليون دوالر أمرييك
88
حتى عام .2050
ليس الكربون وحده هو املسؤول عن
انحسار األصول .توصل تقييم حديث
إىل حدوث انخفاض شديد يف رأس املال
الطبيعي بشكل قد يؤدي إىل قيمة
معرضة للخطر يف رأس املال املستثمر
يف الزراعة العاملية مبا يزيد عن 11
تريليون دوالر أمرييك 89.ويجري وضع
أدوات جديدة لتمكني املؤسسات
املالية من أجل فهم أفضل ملخاطر
انحسار األصول من تدهور رأس املال
90
الطبيعي.

التنمية املالية خسارة يف كفاءة االستثامر من حيث
دعم اإلنتاجية كلية العوامل .قد ترتتب عىل املستويات
التمويلية املرتفعة ج ًدا تأثريات سلبية بسبب زيادة
تكرار عمليات "االرتفاع واالنخفاض" وتنوع القدرات
91
يف النظام املايل.
¥

¥

¥

توسعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف هذا
التحليل مام يشري إىل أن التوسع املايل قد يزيد من عدم
املساواة يف الدخول .لضامن بناء قطاع مايل يدعم من ًوا
شامالً يدوم طويالً ،تويص منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية مبجموعة من الخطوات ملنع التوسع االئتامين
الزائد مثل إنهاء التحيز الرضيبي ضد الرسملة
92
السهمية.
¥

لقد تشكلت رؤى جديدة حول كفاءة النظام املايل يف
وساطة الرأس املال .حسب أحد التقديرات ،فإن وفورات
الحجم الكبري والتطورات التكنولوجية يف التمويل ال
تؤدي إىل خفض النفقات وزيادة القيمة االجتامعية
عىل العكس من بعض التطورات يف قطاعات اقتصادية
93
أخرى.
¥

مثة درس أسايس يف االستقرار املايل يتمثل يف أن الحوكمة
واملحفزات وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية قد
يكون لها تأثريات كبرية عىل استقرار املنظومة املالية
واملنظومة االقتصادية األوسع .وتقوم مجموعة من
البنوك املركزية بدراسة تلك املشكلة بناء عىل طلب
من  ،G20مجلس تحقيق االستقرار املايل فيام يتعامل
94
باملخاطر املناخية.
¥

إن العوامل األساسية لتلك التطورات تزيد من املخاوف
املتعلقة باآلثار املرتتبة عىل املدى القصري وخاصة يف أسواق
األسهم فيام يتعلق بالعائدات التي يجنيها املدخرون وتوزيع
رأس املال الالزمة للتنمية االقتصادية اإلسرتاتيجية 95.إن
التنمية املستدامة تستلزم رؤية طويلة املدى لتوفري العدالة
بني األجيال املتعاقبة .إن املجهودات قصرية املدى تعمل عىل
زيادة امليل نحو التقليل من أهمية األجيال املستقبلية يف
اتخاذ القرارات اليوم:تحدي زائد يجعل العديد من التحديات
البيئية ال ميكن الرجوع فيها .إن التنمية املستدامة ليس هي
نفسها اتباع خطة زمنية طويلة املدى بسبب وجود العديد
من العوامل الخارجية االجتامعية والبيئية املبارشة التي
ينبغي مواجهتها .وعىل الرغم من ذلك ،يعمل اتباع خطة
قصرية املدى عىل تفاقم مشكلة العوامل الخارجية وباألخص
عندما تكون نسبة كبرية من االستثامرات املطلوبة للتنمية

املستدامة تتسم بارتفاع نسبي يف التكاليف األولية وتوزيع
96
العوائد خالل مدة زمنية أطول.
إن املخاوف املتعلقة بالخطط قصرية املدى ،واملدعومة
مبجموعة متزايدة من األبحاث رابكو خرباء املامرسة املالية،
تسلط الضوء عىل اآلثار املدمرة عىل الرشكات لتوفري
العائدات قصرية املدى (الرأساملية الفصلية) 97.يتمثل أحد
التعبريات الخاصة بتضارب املصالح يف املستوى املرتفع
الحايل لعمليات إعادة رشاء األسهم والذي علق عليها أحدهم
واصفًا إياها بأنها "اختالس املستقبل" 98.مثة أمر آخر شديد
االرتباط بهذه املخاوف يتمثل يف االنحياز نحو التمويل عن
طريق االقرتاض واالبتعاد عن رأس املال النقدي ويتم تدعيم
ذلك يف العديد من األنظمة عن طريق التعامل مع الفائدة
عىل أنهم خصم يتم توقيعه ألغراض دفع الرضائب .يعمل
رأس املال النقدي عىل حامية الرشكات من سعر الفائدة
والصدمات األخرى ومثة بعض اآلراء التي تصنفه عىل أنه
99
وسيلة أفضل لالستثامر طويل املدى واقتسام املخاطر.

اللحظة الزمنية املناسبة
مثة نافذة تاريخية عىل فرصة بل ورضورة تطوير نظام مايل
مستدام .يصعب إعادة توجيه وتشغيل األنظمة التي تبدو
أنها تحقق معدالت نجاح مرتفعة وتجتذب املوارد والدعم
وتتمكن من مقاومة ضغوط التغيري .وينطبق ذلك بشكل
صحيح عىل األنظمة القامئة يف حلقة مفرغة من االختالالت
واالنهيارات 100.ال يستويف النظام املايل هذه األيام تلك
املعايري  -بل يحدث العكس متا ًما .مثة أربعة عوامل نوعية
تجعل اللحظة الزمنية الحالية مبثابة فرصة استثنائية إن مل
تكن تاريخية حيث ميكن إحداث التغيري نحو جعل النظام
املايل يتسق بشكل أفضل مع احتياجات التنمية املستدامة:
1.

1ما بعد األزمة املالية :أثبتت االستجابات السياسية
والتنظيمية ملواجهة األزمة عىل إرادة وقدرة املؤسسات
الحاكمة عىل الترصف بطرق غري تقليدية وعىل نطاق
منسق عندما تواجه تحديات جسيمة
واسع وعىل نحو ّ
ونظامية 101.ولكن تبقى "األعامل غري املنجزة" مبا يف
ذلك :الهشاشة املتواصلة ،والسيولة النقدية غري الفعالة
وغري املثمرة وفائقة التضخم؛ وضعف الوصول إىل
رأس املال العاملي من أجل تطوير األنظمة االقتصادية
والحاجة إىل سن القوانني املالية والعوامل التي متكن
102
اإلقراض واالستثامر طويل املدى.
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2.

2القيادات الناشئة :إن األهمية والتأثري املتزايد لألنظمة االقتصادية الناشئة يف
الشؤون املالية العاملية تجعل العالقة القوية بني تنمية السوق املالية وأولويات
التنمية الوطنية يف مركز اهتامم الحوارات السياسية .ويحدث ذلك عىل
املستوى الوطني والدويل عىل حد سواء ويفتح الباب أمام زيادة تنوع الطرق
املنهجية املتبعة فضالً عىل تحول ذلك إىل املعيار املتبع كث ًريا يف العامل املتقدم.

3.

3اختالل التكنولوجيا :تواجه النامذج التجارية الحديثة التي تستعني بتقنيات
املعلومات اإلبداعية تحديات املامرسات الواجبة يف شتى أنحاء عامل الوساطات
املالية .ويؤدي ذلك إىل دفع التنوع واملنافسة داخل أسواق مركزة ومتجانسة
نسبيًا مام يؤدي بدوره إىل متكني املواطنني وبناء قنوات متويلية جديدة وتوفري
103
فرص (وتحديات) جديدة من أجل املؤسسات الحاكمة.

4.

4الوعي العام :إن االعرتاف السائد برضورة التحول إىل منظومة اقتصادية أقل
اعتام ًدا عىل املوارد الطبيعية وأقل تلوث ًا وأكرث مرونة مناخية يضع املشكالت
البيئية واملناخية املتزايدة يف بؤرة صنع السياسات االقتصادية.

التمويل مثل الدم الذي يجري يف عروقنا ويقوم
بأداء وظيفة غاية يف األهمية حتى يتم نزفه خارج
أجسامنا.
هرني دي كاسرتي ،املدير التنفيذيAXA ،
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يشري املوقف السائد بعد األزمة من الناحية االسرتاتيجية إىل وجود مسارات واضحة
لألنظمة املالية يف الدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء .بالنسبة للدول النامية،
تتمثل األولوية الرئيسية يف زيادة التعمق املثايل واملتمثل يف توسيع أسواق عمالت
السندات املحلية وتدعيم األسواق املالية واملصارف املحلية من خالل تسهيل
الضامنات .بالنسبة للدول املتقدمة ،من الرضوري االستمرار يف اإلصالحات إلعادة
ربط اتخاذ القرارات املالية مع بناء القيمة طويلة املدى يف املنظومة االقتصادية
الحقيقية .بالنسبة للدول املتقدمة والنامية عىل حد سواء ،يتمثل التحدي الجديد
يف تنفيذ ما سبق بطرق تسهم يف اتساق أنظمتها مع التنمية املستدامة.
قد يعمل النظام املايل بصفة أساسية كعامل متكني أو عائق أمام التحول إىل التنمية
املستدامة وال ميكن أن يصبح مجرد جزء معزول عن النظام األوسع .ويجب
توجيه ذلك نحو تأمني جميع الفوائد العامة الهامة ويتم القيام بذلك من خالل
دراسة التاريخ ومن خالل حشد املوارد ومن خالل إرشاد الطبيعية الديناميكية
االستثنائية واإلمكانيات اإلبداعية الهائلة .تقوم لجنة املتابعة االستقصائية
بالتحقيق يف اإلبداعات املنبثقة يف القواعد التي تحكم األنظمة املالية يف
العامل مام يكشف عن وجود "ثورة هادئة" كرد عىل هذا الرتاجع اإلسرتاتيجي.
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لدينا أسعار فائدة منخفضة ولكنها ال تدر

استثامرات حقيقية .فبدالً من االستثامر ،تقوم
الرشكات بتكديس الديون إلعادة رشاء األسهم -
وصلت تكلفة ذلك إىل واحد تريليون دوالر يف عام
 .2015وهم يفعلون ذلك ألنهم ال يجدون أسبابا
تجذبهم نحو االستثامر.
جيان بيري النداو* ٬أستاذ علم االقتصاد وعميد كلية
105
الشؤون العامة ،معهد الدراسات السياسية

   5عبرملاسيناريوهات النظام املايل التي يتم تنفيذها يف الوقت الحايل
يجب أن يتسق النظام املايل املستقبيل مع احتياجات التنمية املستدامة.

    2لكشلاإطار السيناريو

تقوم لجنة املتابعة االستقصائية ،بدعم من منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،بوضع السيناريوهات التي تضع خطوط واضحة آلفاق
106
مستقبلية محتملة ينبغي أن تخ رج من رحم النظام املايل املستدام.
 ال َدفعات العاملية  -تتعاون الحكومات والجهات الدولية م ًعا عىل
نطاق واسع داخل املنظومة الحالية القامئة عىل القوانني.
 االتفاقات الحديثة  -تتجمع التطورات التي تحدث يف النظام املايل
حول مراكز ثقل متعددة لتُظهر بوضوح االتفاق الحايل واألنظمة
االقتصادية الناشئة.
 املحاوالت املنفصلة التي تقوم بها الدول  -يتم التقدم يف عملية
االستدامة عن طريق الجهود دون الوطنية والوطنية واإلقليمية بدالً
من الحلول التنازلية من أعىل إىل أسفل.
 الحدود التكنولوجية  -تعمل التقنيات والنامذج التجارية الجديدة
عىل إزعاج النظام القائم وتحديد مالمح بنية مالية جديدة.
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وجهات وضع املعايري والبنوك املركزية والسلطات
107
التنظيمية والرقابية.
عن طريق االسرتشاد بتلك القواعد مبا يف ذلك املبادئ
واملعايري :يتم التعبري عن كل ذلك من خالل القوانني
الرسمية باإلضافة إىل إرشادات السياسات ومعايري
األسواق واملعايري التقليدية.
¥

تعد األصول املالية مبثابة أصول غري ملموسة تستمد
قيمتها من أحد الحقوق التعاقدية التي تعتمد بشكل
جوهري وإن كانت يف معظم األحيان تعتمد بشكل غري
مبارش عىل إنتاجية "الرثوة الحقيقية" (الرثوة االجتامعية
أو البيئية أو الطبيعية والرثوة املنتجة أو الفعلية) .تُقدر
األصول املالية يف أكرب عرشين نظا ًما اقتصاديًا باإلضافة إىل
منطقة اليورو والتي تم تعقبها بواسطة مجلس تحقيق
108
االستقرار املايل بأنها حوايل  305تريليون دوالر أمرييك.
تُقدر اإلدخارات واالستثامرات السنوية املحققة عرب كل
من النظام املايل أو التي يتم تحقيقها مبارشة داخل األرس
والحكومات والرشكات بأنها وصلت إىل  16تريليون دوالر
أمرييك يف عام  2013وأنها كانت تشكل حوايل  %22من
109
إجاميل الناتج املحيل.
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مثة نسبة كبرية من الرثوة الحقيقية ال تأخذ شكل األموال النقدية وال يتم حرصها
يف تقديرات األصول املالية 110.فعىل سبيل املثال ،تصل قيمة ثروة الغابات حسب
إحدى التقديرات إىل  273تريليون دوالر أمرييك  -وهي تقرتب من التقدير
111
اإلجاميل لألصول املالية العاملية.

ملاذا يتم التدخل يف النظام املايل؟
تشري املبادئ التقليدية إىل أنه إذا كانت املشكلة متعلقة بالعوامل الخارجية
لالقتصاد الحقيقي ،فإن الحل هو التدخل يف هذا االقتصاد الحقيقي .وهذا أمر
صحيح يف حاالت عديدة 112.يشري صندوق النقد الدويل مثالً إىل الحاجة امللحة
لتقليل الدعم املخصص للطاقة واملقدر بحوايل  5.3تريليون دوالر سنويًا أو بنسبة
 %6.5تقري ًبا من إجاميل الناتج املحيل العاملي مام يؤدي إىل اإلرضار بالصحة العامة
311
والبيئة واألداء املايل.
كام أن حشد رأس املال من أجل التنمية املستدامة يتطلب اتخاذ اإلجراءات املناسبة
يف االقتصاد املايل .تاريخ ًيا ،يأيت ُبعد االستدامة عىل هوامش أجندة اإلصالح املايل
والعكس صحيح .وعىل الرغم من ذلك ،مثة أربعة أسباب متداخلة قد تربر مراعاة
التنمية املستدامة يف تصميم وتطوير النظام املايل:
1.إدارة املخاطر :ميكن تربير اإلجراءات التي يتم اتخاذها حيث تؤدي إدارة
املخاطر بشكل غري مناسب داخل النظام املايل إىل تفاقم العوامل الخارجية
البيئية واالجتامعية .فعىل سبيل املثال ،ميكن هذا السبب وراء الترشيعات
الجديدة التي سنتها بريو يف أبريل/نيسان  2015والتي تشرتط عىل البنوك
دراسة العوامل البيئية واالجتامعية حسب العناية الواجبة.
2.تشجيع اإلبداع :ميكن تربير اإلجراءات التي يتم اتخاذها من خالل تحفيز
"األسواق الضائعة" مام يؤدي إىل تحقيق آثار إيجابية مثالً عن طريق املعايري
املشرتكة التي تحسن السيولة النقدية يف املناطق غري املتطورة .ويتم تفسري
ذلك عن طريق التحفيز الذي حدث مؤخ ًرا يف سوق السندات الخرضاء عن
طريق وضع معايري "خرضاء" لتحسني تكامل السوق والثقة يف املستثمرين.
3.تدعيم املرونة :ترتاوح تكلفة املخاطر الطبيعية من  250مليار دوالر أمرييك
إىل  300مليار دوالر أمرييك سنويًا وقد تزداد مبعدل غري خطري 114.ميكن تربير
اإلجراءات التي يتم اتخاذها حيث قد تتأثر أجزاء النظام املايل باآلثار البيئية
أو باالستجابات السياسية والتكنولوجية واالجتامعية ذات الصلة 115.يقوم بنك
انجلرتا بتقييم نتائج تغري املناخ عىل سالمة وقوة قطاع التأمني يف اململكة
116
املتحدة.
4.ضامن اتساق السياسات :ميكن تربير اإلجراءات املتخذة بضامن اتساق القواعد
التي تضبط النظام املايل مع السياسات الحكومية األوسع وخري مثال ذلك هو
الرتكيز الرصيح من الصني عىل ضبط تطوير السوق املايل مع تركيزها عىل
االقتصاد األخرض مبا يف ذلك تحركها نحو مكافحة التلوث.
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تعريف النظام املايل املستدام

تتطلب التنمية املستدامة تغيريات
يف التوزيع والقيمة النسبية
لألصول املالية وعالقتها بإنشاء
الرثوة الحقيقية وإدارتها وإنتاجها.
ومن ثم ،فإن النظام املستدام
هو ذلك النظام الذي يبني
القيم وينفذ معامالت األصول
املالية بطرق تحدد مالمح الرثوة
الحقيقية لخدمة االحتياجات
طويلة املدى لنظام اقتصادي
شامل ومستدام بيئيًا.

ال يتسم اقتسام املخاطرة (الدين) بالعدالة
واالستدامة.
تان رسي أندرو شينج* ،زميل متميز يف معهد فونج
117
العاملي

يجب عىل الهيئات الرقابية املالية أن تلعب دور
يتعي عليها معالجة
القيادة .عاجالً وليس آجالً ّ
املخاطر النظامية املرتبطة بأنشطة كثيفة استخدام
الكربون يف اقتصاداتها.
جيم يونج كيم ،رئيس البنك الدويل

118

ينبغي دراسة هذه األسباب األربعة كلها باإلضافة إىل اآلثار
السلبية املحتملة والنتائج غري املقصودة لإلجراءات التي
يتم اتخاذها يف النظام املايل أو نواتج االقتصاد الحقيقي .قد
تؤدي تلك النواتج السلبية إىل ظهور مجموعة من األسباب
يؤدي كل سبب منها إىل تنفيذ إجراء خاطئ إما بسبب
تعقيدات النظام أو تضارب األهداف أو التدخل السيايس.
قد تكون الحالة أيضً ا عكس ذلك حيث قد تؤدي العوائق
الفنية أو السياسية القابعة أمام تدخالت فعالة يف االقتصاد
الحقيقي إىل جعل الحلول االقتصادية املالية هي املفضلة.

كيف يتم التدخل يف النظام املايل
تقوم لجنة املتابعة االستقصائية برتسيخ خمس طرق
منهجية لوضع أطر مامرسات التحليل الخاص بها .وترتبط
كل طريقة منها مبجموعة من التدابري املحتملة التي ميكن
تطبيقها بشكل فردي أو عىل هيئة ِحزم سياسية .ترتبط كل
طريقة منهجية بآليات خاصة لتوفري السلع العامة والتأثري يف
العائدات املالية الخاصة التي تم ضبط املخاطر فيها كام هو
موضح فيام ييل .من املحتمل أن يتم استخدام تلك اآلليات
باالقرتان مع التدابري السياسية والتنظيمية والتمويل العام
واإلبداع التجاري والتكنولوجي يف االقتصاد الحقيقي.
يجب تقييم اآلثار باستخدام معلومات ناقصة ،وبخاصة
عندما تكون التدخالت مبتكرة ويف مرحلة مبكرة من التنفيذ.
تقوم لجنة املتابعة االستقصائية عىل نحو واسع بتحديد أطر
التحليل الذي تتبعه عن طريق الرجوع إىل املراحل الثالثة
يف دورة اإلبداع:
يعمل هذا التحدي يف املراحل املبكرة عىل تشجيع
األفكار األساسية ثم إثبات الطبيعة العملية (وليست
الفعالية) من خالل التجريب متبو ًعا بوصف يغلب
¥

¥

عليه الطابع النظام لإلبداع طوال فرتة التطبيق وإعادة
التجريب (مازالت نقطة استثنائية).
مع مرور الوقت ،تتطور املامرسة العملية وقد تتغري
املواصفات النوعية بشكل هائل يف املراحل املبكرة عن
املراحل املتأخر يف هذه الدورة بينام ميكن أن تبقى
الفكرة األساسية كام هي .كام تتغري التكلفة مع التقدم
يف الدورة حيث تنخفض يف كل وحدة إخراج مع مرور
الوقت كام تتغري األنظمة االقتصادية تجاه االقرتاحات
القامئة.
يتم أحيانًا تجميع املامرسات الناضجة والبيانات
النظامية وتحليلها ويزداد الوضوح بدرجة أكرب فيام
يتعلق باألداء والعوامل املحركة لها وهو ما يؤدي بدوره
إىل بناء األساس الالزم للتقنني وزيادة نطاق املعالجة.
قد تؤدي اإلبداعات أيضً ا إىل تقليل الفعالية مع مرور
الوقت أو قد يتم الحصول عىل نهضة متجددة نتيجة
119
تغري الظروف السياسية واالقتصادية.

¥

¥

¥

¥

تم تنفيذ العديد من تجار الدول التي سلطت لجنة املتابعة
االستقصائية الضوء عليها يف مرحلة مبكرة من عملية التنمية
أو مل تكن هناك معلومات كافية تدعم التقييامت الحاسمة
لفعاليتها نظ ًرا ألسباب أخرى .ويستلزم ذلك بشكل جزيئ
رضورة القيام بتحليل إضايف يف ضوء الخربة املتنامية بحيث
يتم تطبيق الدروس املستفادة من املامرسة العملية يف
الجوانب النظرية واملعايري املتعلقة بقياس األداء .يف هذه
األثناء ،يجب عىل الطريقة املنهجية الخاصة بلجنة املتابعة
االستقصائية أن تراعي مثل هذه الطرق املشابهة والتأثريات
املتوقعة أو املحددة للتدابري وآراء أصحاب املصلحة يف حالة
نقص بيانات اآلثار املرتتبة.

   6عبرملاالتطبيق العميل لدورة اإلبداع :ظهور األنظمة املتكاملة لإلبالغ عن الشكاوى
تعد الشفافية هي أحد اإلدخاالت الرضورية للقرارات املالية التي تراعي العوامل االجتامعية والبيئية متا ًما .تعود جذور أنظمة اإلبالغ
عن الشكاوى املتعلقة باألبعاد االجتامعية والبيئية لتمدد أداء الرشكات إىل حقبة مثانينات القرن املايض مع االعرتاف الدويل ألول مرة
برضورة تشجيع تحسني الشفافية يف مؤمتر قمة األرض عام  .1992املشاكل البيئية باإلضافة إىل مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان
ومحاسبة الرشكات باالقرتان مع تنمية معيار مبادرة اإلبالغ العاملية واملعايري التي تم وضعها مؤخ ًرا بخصوص األنظمة املتكاملة لإلبالغ.
يعد ظهور مبدأ اإلفصاح عن االستدامة مبثابة طريقة مفيدة لرشح الطرق التي تظهر فيها دورة اإلبداع 120.عىل الرغم من انتشار
تطبيق مبادئ اإلبالغ عن االستدامة ،مل يتم استيفاء إمكانيات ذلك التأثري الهائل.
مثة درس أسايس مستفاد يف كيفية التغلب عىل قيود أي طريقة تطوعية متا ًما ويؤدي إىل زيادة التفاعل مع قواعد األنظمة املالية مبا يف
ذلك متطلبات الدخول يف سوق األوراق املالية وتنظيم السندات وقوانني الرشكات .ستتم مواجهة اثنني من التحديات الرئيسية :أولهام
تطوير اتساق أكرب بني قواعد اإلبالغ وهي رضورة تنعكس يف تدشني حوار اإلبالغ داخل الرشكات يف عام  121.2014وثانيهام ،هو زيادة
122
الشفافية حول أداء االستدامة بشكل أكرث انتظا ًما يف القطاع املايل نفسه.
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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    3لكشلاخمس طرق منهجية لضبط اتساق النظام املايل مع التنمية املستدامة
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    4لكشلامسارات األدلة واإلبداع
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الفصل

3

ثورة هادئة
 3.1الضغوط واالحتامالت والتوقعات
تتمثل النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها لجنة املتابعة االستقصائية يف وجود
"ثورة هادئة" تحدث اآلن ملحاولة زيادة تدويل عوامل التنمية املستدامة يف اتخاذ
القرارات املالية .توصلت لجنة املتابعة االستقصائية إىل أكرث من  100مثاالً عىل
تدابري السياسات يف  40دولة ويضم ذلك السياسات واملؤسسات واملبادرات
التعاونية الجديدة التي تستهدف تجمعات األصول واألطراف الفاعلة الرئيسية
باإلضافة إىل الحوكمة األساسية للنظام املايل.
تظهر هذه الثورة الهادئة بشكل خاص يف األنظمة االقتصادية النامية والناشئة عرب
التنوع املوجود يف األنظمة املالية بالعامل .حيث تواجه تلك األنظمة االقتصادية
املزيد من التحديات االجتامعية والبيئية املبارشة كام أنها أقل تقي ًدا باملعايري
والفوائد السائدة .تتسم املؤسسات املسؤولة عن ضبط األسواق املالية وأسواق رأس
املال يف الدول النامية بأنها أكرث مرونة من نظرياتها يف الدول املتقدمة من حيث
االستجابة لدالئل السياسات وأولويات التنمية الوطنية .تقوم بعض الدول النامية
ببناء عوامل التنمية املستدامة ودمجها يف تصميم السياسات واللوائح واملعايري
املالية والنقدية 123.كام تظهر مجموعة من النامذج الناجحة يف الدول املتقدمة
والتي تسعى إىل تكملة املبادرات السوقية بأطر عمل السياسات املتعلقة باملخاطر
واإلفصاح وأسواق رأس املال 124.إن العدسات التي ترى الدول املتقدمة من خاللها
نواتج التنمية املستدامة يف أنظمتها املالية تتسم بأنها متامثلة بدرجة 125ةريبك ولكن
مع وجود بعض االستثناءات فهي أقل متسكًا بتنفيذ تدابري السياسات الرصيحة.
ومع ذلك ،فإن الثورة الناشئة مل تكتمل بعد .األنظمة املالية يف البلدان املتقدمة
متكيفة ومبتكرة للغاية يف بعض النواحي ،ولكنها ال تزال تتوجه نحو مستويات أعىل
من "األمولة" ،حيث تنشأ العوائد املالية عىل نحو متزايد من املعامالت املقتطعة
من خلق القيمة الطويلة األجل يف االقتصاد الحقيقي 126.وعىل الرغم من ذلك،
تقدم التطورات التنظيميةالرئيسية يف أعقاب األزمة املالية واألسواق املالية ورأس
املال استثامرا أقل يف البنية التحتية عىل املدى الطويل .وعوضً ا عن ذلك ،فهي ما
تزال تكافئ التداول العايل السيولة واالستدانة عىل آفاق عوائد أكرب وأقل سيولة عىل
املدى الطويل 127.يف حني أن التقدم نحو االستدامة واضح ،ميكن أن يكون التحيز
128
للعوائد عىل املدى القصري عائقا.
دمج ابتكارات متويل مستدامة يف تطور أنظمتها املالية ،وبالتايل توفري فوائد محتملة
للبلدان املتقدمة والنامية عىل كل من املدى القصري والطويل .ويف املدى القصري
واملتوسط ،تتوفر االقتصادات النامية عىل فرصة لالستفادة من املامرسات الدولية
يف زيادة إمكانية الحصول عىل التمويل ،مام ينتج عنه الحد من التلوث البيئي مع
املكاسب الصحية العامة املرتبطة بها وتحسني التدفقات املالية للطاقة النظيفة.
وباملثل ،تتوفر البلدان املتقدمة عىل فرص قصرية ومتوسطة املدى لتحسني سالمة

17

النظام املايل الذي نحتاج إليه  إطار العمل املتبع يف التحليل  ثورة هادئة  إطار العمل  الخطوات التالية

السوق ،مام ينتج عنه توهني أشكال التداول األقل إنتاجية
وتعزيز االستقرار املايل والنقدي ومعالجة أهداف بارزة أكرث،
مثل انخفاض انبعاثات الكربون.
وتتمثل الفرصة عىل املدى الطويل لكل من االقتصادات
املتقدمة والنامية يف تطوير نظم مالية ناجعة تكون أكرث
فعالية يف خدمة احتياجات االقتصادات واملجتمعات الشاملة
واملستدامة .وتتمثل الفرصة املشرتكة يف تشكيل نظام مايل
أكرث مالءمة للقرن الواحد والعرشين ،بحيث يجب عىل جميع
االقتصادات املرور عرب تحوالت عميقة نحو التنمية املستدامة.

 3.2محفزات من أجل التغيري:
لجهود بناء نظام مايل مستدام أصول ونوايا ونهج مختلفة
 وتوجد روابط قوية بني القطاعات والبلدان .وقد تدفقتالعديد من مبادرات البلدان النامية من وجهة نظر
اسرتاتيجية للروابط املطلوبة بني النظام املايل وأولويات
التنمية الوطنية الواسعة .وكثريا ما يوضع كل من البنك
املركزي والواليات التنظيمية يف سياق أهداف أوسع للحد
من الفقر واالستجابة لتحديات الصحة العامة الناجمة
عن املشاكل البيئية 129.ومن ناحية أخرى ،اقرتبت البلدان
املتقدمة بشكل رئييس من التنمية املستدامة بوصفها عدسة
ميكن من خاللها تحسني كفاءة األسواق املالية ورأس املال
وأحيانا مبثابة تأثري محتمل عىل االستقرار املايل.
وارتبطت الجهود األكرث تركيزا التي وجد التحقيق دالئل عليها
باإلجراءات املتبعة فيام يتعلق بانخفاض الكربون والطاقة.
هذه القضايا بالغة األهمية ،ولكنها ال تعكس املجموعة
الكاملة من التحديات البيئية مثل استدامة مصائد األسامك
واإلفراط يف استخراج املياه وانقراض األنواع السمكية التي
يجب معالجتها من أجل تحقيق التنمية املستدامة للقطاع
الصناعي واملدن واإلمدادات الغذائية.
ويسمح الرتكيز الرئييس للتحقيق يف اآلثار البيئية باكتساب
الخربة من التجارب يف تطوير الجوانب األخرى للتنمية
املستدامة .نهج البنك املركزي لبنغالديش مثال عىل ما

   7عبرملاامليزات الرئيسية للثورة الهادئة













محفزات مختلفة :النمو يف مبادرات التمويل الخرضاء يف االقتصادات النامية والناشئة الفت للنظر بشكل خاص ،مع تركيز االقتصادات
املتقدمة يف معظمها عىل قضايا النزاهة وتغري املناخ.
الجدة :العديد من هذه املبادرات هي جديدة نسب ًيا ومعظمها مل تنفذ بعد بالكامل.
العمل عىل مستويات متعددة :تجري معظم هذه االبتكارات عىل املستوى الوطني ،مع بذل جهود أولية إلقامة صالت مع األطر
التنظيمية الدولية.
آليات متعددة :تسلط املامرسات الحالية الضوء ليس فقط عىل انتشار مبادرات مختلفة ،بل وأيضا عىل مجموعة من اآلليات
املستخدمة لتحقيق نفس الهدف.
السوق والسياسة والقوى االجتامعية :تشمل هذه االبتكارات دينامية بني االبتكار يف السوق والتوقع املجتمعي والسياسات والتدخالت
التنظيمية.
األجندات املتقاربة :تتقارب أجندتان منفصلتان لإلصالح حتى اآلن  -تدابري تستهدف عىل وجه التحديد التمويل املستدام وتلك التي
تتناول القضايا الصحية الواسعة النظام (عىل سبيل املثال الرتكيز عىل األرباح قصرية األمد).
الرتوي والغرض :تكشف االبتكارات عن العالقة بني الرأي الحصيف التقليدي ونظرة أوسع لغرض النظام املايل.
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وصفه املحافظ الحايل باسم "الصناعة املرصفية املركزية التنموية" .وتجلت نقطة
االنطالق للعمل عىل التنمية املستدامة لبنك بنغالديش يف الشمول املايل ،حيث
نرش البنك قواته املالية والتنظيمية واملقنعة لدفع الخدمات املالية لكثري من األفراد
املحرومني ،فضال عن تقديم إعادات متويل منخفضة التكلفة للقروض التي متنحها
البنوك االقتصادية لالقتصاد الريفي .ويف اآلونة األخرية ،قام بنك بنغالديش مبد هذا
النهج من خالل إنشاء متطلبات تعمل من خاللها البنوك عىل توفري حصة من
قروضهم للمشاريع الخرضاء مثل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 130.واألهم من
ذلك أنه تم تحديد روابط إيجابية بني السعي لإلدراج واالستقرار املايل ،مع تحديد
131
التمويل األخرض كأداة للحد من املخاطر النظامية عىل املدى الطويل.
وعمال منه لتحسني الشمول املايل ،قام البنك املركزي بكينيا بتمهيد الطريق لتسخري
قوة تكنولوجيا الهاتف املحمول يف مجال الخدمات املرصفية ،مام نتج عنه تحقيق
أعىل مستوى من املدفوعات املالية باستخدام األجهزة املحمولة يف العامل .واستنا ًدا
إىل فهم منوذج العمل الجديد واملخاطر التي تنطوي عليه ،اتخذ البنك املركزي
نهجا متمثال يف عدم التدخل بشكل نسبي لتمكني جيل جديد من املؤسسات غري
املرصفية واملنصات من الدخول إىل السوق 132.وأصبح النظام املايل الكيني املشحون
بالتكنولوجيا يف يومنا هذا أكرث تنوعا وتنافسية ،وكذلك مبتك ًرا يف تقديم مجموعة
أكرث اتسا ًعا من الخدمات املالية لعدد أكرب من الناس.
وفر اإلدراج األسس للسامح برتكيز أوسع عىل التمويل األخرض .وقد أثبت الربنامج
الكيني  M-KOPAإمكانية الدفع حسب االستخدام باستخدام األجهزة املحمولة
لتكنولوجيا الطاقة الشمسية يف املجتمعات املحرومة والفقرية  -وأشار إىل الفرص
133
غري املستغلة يف التعهيد الجامعي ومتويل الند للند.
وقد اعتمدت االقتصادات الناشئة الكبرية هي األخرى نهجا اسرتاتيجيا للعالقة بني
النظام املايل ،مام ينتج عنه تجديد رأس املال الطبيعي وتعبئة التمويل للصناعات
الخرضاء الجديدة .ومن خالل اعرتاف البنك املركزي للربازيل ( )BACENبالدور
الحاسم لرأس املال الطبيعي يف دعم التنمية يف البالد ،بدأ العمل بسبعة تدابري
محددة لتعزيز إدارة املخاطر االجتامعية والبيئية .ويف عام  ،2011كان أول منظم
بنوك يف العامل قام مبطالبة البنوك مبراقبة املخاطر البيئية كجزء من تنفيذ اتفاقية
بازل الثالثة 134.ويف سياق استمرار ضعف إنفاذ األنظمة البيئية ،أنشأت اللجنة
التنظيمية املرصفية الصينية "توجيهات االئتامن األخرض" ،مطالبة فيها البنوك
بتقديم تقرير عن مخاطر االئتامن املرتبطة بالبيئة يف محافظهم الرئيسية ،فضال عن
135
القروض الخرضاء املحددة.
عادة ما تكون نقطة البداية لنظام مايل صانع لألحكام يف البلدان املتقدمة تحيط بها
عدة مخاطر ،ولكن اعتبارات السياسة والتوقعات املجتمعية األوسع تأخذ يف االعتبار
هي األخرى .وتضم هذه األطراف الفاعلة مستخدمي الخدمات املالية باإلضافة إىل
الوسطاء االحرتافيني مثل البنوك وأسواق السندات وصناديق املعاشات والصناديق
االستثامرية املشرتكة 136.ومع ذلك ،فإن محاذاة السياسة توفر قوة دافعة يف بعض
الحاالت.
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لطاملا حاول بنك بنغالديش وعدد من املصارف
املركزية الخاصة باالقتصادات النامية معالجة
مخاطر عدم االستقرار وعدم التوازن من مصادرها،
عن طريق تعزيز روح مؤسسية اجتامعية وشاملة
ومستدامة بيئياً يف قطاع التمويل.
الدكتور أتيور رحامن* ،محافظ بنك بنغالديش

استكشاف بنك إنجلرتا لتغري املناخ والتمويل ُمركَّز من خالل
عدسة حصيفة ،بل ويستجيب أيضا لقانون التغري املناخي
التابع للحكومة الربيطانية .وأبعد من ذلك ،فقد تم اتخاذ
تدابري ملعالجة املصالح األوسع ملختلف أصحاب املصلحة،
مبا يف ذلك الزبائن واملستفيدين املستهدفني .وقد كانت
الخطوة الربيطانية املبكرة إلفصاح صناديق املعاشات عن
السياسات االجتامعية والبيئية مثال عىل ذلك ،كام هو
الشأن بالنسبة ملوافقة فرنسا يف اآلونة األخرية عىل جملة من
التدابري الرامية إىل زيادة اإلفصاح عن عوامل االستدامة (وال
سيام بشأن تغري املناخ) .بدأ املجتمع املايل السويرسي الذي
واجه تحديات كبرية ناجمة عن تغريات جذرية يف مشهده
التنظيمي وسوقه دراسة عىل املستوى الوطني للتمويل
137
املستدام كمصدر جديد للميزة التنافسية الدولية.

وتكون االختالفات بني الدول النامية والناشئة واملتقدمة
ملحوظة يف بعض األحيان ،ولكنها قد ال تكون مختلفة
كام يبدو دامئا .وشدد بنك بنغالديش عىل أن "الصناعة
املرصفية املركزية التنموية" متخوفة من العالقة بني
أهداف السياسة ودورها التقليدي يف ضامن وجود نظام
نقدي سليم ،قائال إن االستقرار النقدي ليس فقط مدخال
إىل تنمية البالد ،بل وأيضا نتيجة لتنمية اقتصادية متوازنة
ومنصفة 140.ويف أعقاب األزمة املالية ،أظهر البنك املركزي
الهولندي العالقة الوثيقة بني األهداف الحصيفة وأهداف
السياسات األخرى يف استكامل مهمته املتمثلة يف "حامية
االستقرار املايل واملساهمة يف االزدهار املستدام يف
هولندا" 141.وقد كان تركيز أنشطة البنك املركزي للربازيل
مدفوعا أساسا من قبل نهج قائم عىل املخاطر للمساعدة
142
عىل تحقيق واليات االستقرار املالية والنقدية األساسية.
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   8عبرملاالرتكيز عىل الربازيل :األنظمة املرصفية ومسؤولية املقرض

ملاذا؟

يعتمد االقتصاد الربازييل إىل حد بعيد عىل رأس املال الطبيعي الذي يوفر حافزا قويا للنظر يف مخاطر االستدامة والفرص
املتاحة ضمن النظام املايل.

ماذا؟

عمل بدأ مع االبتكار يف السوق ،ال سيام إطالق دليل االستدامة املؤسسية ( )ISEلبورصة  BOVESPAيف عام .2005
منذ عام  ،2008استكمل البنك املركزي للربازيل ( )BACENهذا النشاط الذي يحركه السوق بتدابري محددة لتعزيز
إدارة املخاطر االجتامعية والبيئية .وكان أحد العوامل الهامة صدور قرار عن محكمة العدل العليا يف عام  ،2009والذي
أشار إىل أن املؤسسات املالية قد تواجه مسؤولية غري محدودة عن األرضار البيئية الناجمة عن املقرتضني .ويف عام ،2011
كان  BACENأول منظم بنوك يف العامل قام مبطالبة البنوك مبراقبة املخاطر البيئية كجزء من تنفيذ االستعراض الداخيل
لكفاية رأس املال التفاقية بازل الثالثة .بناء عىل بروتوكول أخرض طوعي من القطاع املرصيف والحوار الكبري يف عام ،2014
قام  BACENبإدخال متطلبات لجميع البنوك إلنشاء نظم للمخاطر االجتامعية والبيئية عىل أساس مبادئ األهمية
139
والتناسب .وإىل جانب هذا ،قام  ،FEBRABANأي االتحاد الربازييل للبنوك ،بإدخال إطار تنظيم ذايت.
أشار تقييم  FEBRABANفيام يتعلق بتوجيه التدفقات املالية إىل االقتصاد األخرض كقروض مرصفية إىل أن البنوك
األعضاء خصصت  %8.8من رصيد عملياتها مع الرشكات الزبونة لالستثامر األخرض يف عام  2013و  %9.5يف عام .2014

الدروس

سلطت تجربة الربازيل الضوء عىل الحاجة ملناقشة منسقة للعوامل االجتامعية والبيئية ضمن إطار بازل .وباإلضافة إىل ذلك،
سوف تضع الخطوات القادمة منهجية تقييم موحدة ونظام جمع بيانات مؤمتت لرصد تدفقات قطاعات االقتصاد األخرض
املالية .وأخريا ،ميكن للحد من عدم اليقني القانوين عن الرضر البيئي من حيث مسؤولية املقرض أن يزيل حاجزا كبريا لتوجيه
رأس املال للتنمية املستدامة.
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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 3.3تعزيز مامرسات السوق
أثبتت مامرسات السوق املعززة النهج األكرث شعبية الستيعاب التنمية املستدامة
يف عملية صنع القرارات املالية .وكان إدخال قواعد جديدة لتحسني اإلفصاح عن
املعلومات الجوهرية حول التنمية املستدامة نقطة البداية لكثري من البلدان،
وال سيام من خالل تبادل األوراق املالية الخاصة بها .وكانت بورصة جوهانسربغ
( )JSEوبورصة  BOVESPAالربازيلية من أول املبتكرين ،بحيث قامت بورصة
 BOVESPAبربط املتطلبات املتعلقة باإلبالغ واألداء الجوهري مع الحصول
عىل فرص لزيادة رأس املال ،بينام قامت بورصة جوهانسربج بربط متطلبات مامثلة
لقانون حوكمة الرشكات .ومنذ ذلك الحني ،التزمت  24بورصة يف جميع أنحاء العامل
بتعزيز اإلفصاح من خالل عضويتها يف مبادرة البورصات املستدامة املنظمة برشاكة
برنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية واالتفاق العاملي
143
لألمم املتحدة .وتعتزم بورصة سنغافورة فرض عقوبات عىل التقارير السيئة.
وواكب ذلك اإلفصاح عن أداء االستدامة من قبل املستثمرين املؤسساتيني .ويف
بعض الحاالت ،كان ذلك مدفوعا مبتطلبات نظامية ،وذلك من خالل قانون معاشات
اململكة املتحدة لعام  2000وقانون التحول يف مجال الطاقة الفرنيس لعام
 2015اللذان يلزمان املستثمرين باإلبالغ عن كيف تأخذ عملية صنع القرارات
االستثامرية املعايري االجتامعية والبيئية واملتعلقة بالحوكمة يف االعتبار ،والوسائل
املنفذة للمساهمة يف متويل عملية التحول يف مجال البيئة والطاقة 144.وكانت كل
من التقييامت الطوعية وإطارات اإلبالغ ذات أهمية هي األخرى ،كام هو الشأن
بالنسبة للمبادئ التي تدعمها األمم املتحدة لالستثامر املسؤول عىل الصعيد الدويل.
ومع ذلك ،تبني بأن نهج اإلفصاح املشرتك بعيد املنال .وأشار مجلس معايري اإلفصاح
عن املعلومات املتعلقة باملناخ ( )CDSBيف تقرير له تم تضمينه يف التحقيق عىل
أن هناك ما يقرب من  400أحكام مختلفة تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عن
اإلبالغ عن املعلومات التكميلية ،مثل املتطلبات البيئية واالجتامعية 145.وأخريا ،قد
ال تزال توجيهات اإلبالغ ال تشمل القضايا الجوهرية ،مثل تأثري الكوارث الطبيعية
أو احتامل تشكيل أصول عالقة يف قطاعات الكربون العالية.
يف جزء كبري منها ،تدابري تحسني الشفافية يف النظام املايل هذه مرتبطة مع تدابري
أوسع لتحسني الحوكمة ،سواء داخل الرشكات أو املؤسسات املالية .وأبرز عمل
التحقيق يف كولومبيا أن إطار  Código Paísلحوكمة الرشكات يوفر هو
اآلخر أساسا ملزيد من التكامل بني القضايا البيئية واالجتامعية .وتم توجيه حوكمة
املعاشات من قبل مجموعة من التدابري القانونية القانون واملشرتكة التي غالبا ما
تكون مرتبطة بالواجب االئتامين للوسطاء .وهناك عدد من البلدان ،مثل جنوب
أفريقيا واململكة املتحدة ،قامت بتوضيح أن هذا االلتزام يشمل اآلن النظر يف
عوامل االستدامة املادية يف عملية االستثامر .وقد خلص استعراض مامرسات أُجري
يف مثاين بلدان  -أسرتاليا ،الربازيل ،كندا ،أملانيا ،اليابان ،جنوب أفريقيا ،والواليات
املتحدة  -إىل أن "الفشل يف النظر يف محركات قيمة االستثامر الطويلة املدى ،مبا يف
ذلك القضايا البيئية واالجتامعية والحوكمة يف مامرسات االستثامر هو فشل للواجب
االئتامين 149".وباإلضافة إىل ذلك ،وجد االستعراض أن إدماج العوامل االستدامة
متكن من الوصول إىل قرارات استثامرية أفضل ومن تحسني األداء.
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األفق الزمني للبنك املركزي قصري نسبيا  -ولكن

التحديات الحقيقية لالزدهار واملرونة االقتصادية
الناجمة عن تغري املناخ سوف تظهر نفسه أبعد من
ذلك .إننا نواجه مأساة من حيث اآلفاق.
مارك كارين ،محافظ بنك إنجلرتا

146

وفقا لبيانات  ،Bloombergفإن  %57من
الـ  25.000رشكة مدرجة تم تقييمها مل تكشف
عن أي بيانات استدامة %39 147.فقط من
الرشكات الكبرية العاملية املدرجة (رشكات بقيمة
سوقية تتجاوز  2مليار دوالر أمرييك  -ما مجموعه
 4.609رشكة) قامت حاليا بالكشف عن انبعاثاتها
148
من غازات الدفيئة.

تحسني أداء أسواق رأس املال أنفسهم هو مبثابة تركيز
اسرتاتيجي لصناع القرار (عىل سبيل املثال من خالل عملية
اتحاد األسواق الرأساملية لالتحاد األورويب) .وميتد ذلك اآلن
إىل كيفية تعزيز أسواق رأس املال لتعبئة رأس املال لالقتصاد
األخرض .النمو الرسيع يف إصدار السندات الخرضاء – حيث
ترتبط العائدات بتمويل األنشطة املستدامة – كان مرفقا
مببادئ قامئة عىل السوق ومعايري وآليات الحيطة الواجبة
والتقارير املستحقة املرتبطة به .سوف يقوم بنك الصني
الشعبي قريبا بإصدار أول مجموعة عاملية من املعايري التي
150
ترعاها السياسة للسندات الخرضاء.
وباإلضافة إىل ذلك ،يجري تركيز متزايد عىل استخدام
معلومات االستدامة يف تحليل السوق ،وال سيام من جانب
بحوث بيع االستثامر وتصنيفات االئتامن 154.وطلب
املستثمرين من أجل مزيد من الشفافية يف عملية التصنيف
االئتامين يف تزايد لضامن إدراج العوامل البيئية واالجتامعية
عىل املدى الطويل .وردا عىل طلب املستثمرين وزيادة
األهمية النسبية لعوامل االستدامة ،فقد نرشت وكاالت
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التصنيف بحوثا حول العوامل البيئية البالغة األهمية.
نرشت وكالة التصنيف األمريكية & Standard
 Poor’sعددا متزايدا من التقارير بشأن تغري املناخ،
وحددت تغري املناخ باعتباره واحدا من التوجهني الكربيني
السائدين ،جنبا إىل جنب مع الخصائص السكانية ،مام يؤثر
عىل املخاطر التي تواجه السندات السيادية ،مشددة عىل
أن "أضعف وأقل تصنيف للديون السيادية سوف يتحمل
155
وطأة التأثري".
وبدأ االهتامم املتزايد يتجه اىل العالقة بني اتفاقيات
بازل الدولية بشأن تنظيم العمل املرصيف وتعبئة التمويل
املستدام .ويف أعقاب األزمة ،أثريت مخاوف بخصوص التأثري
السلبي ملتطلبات رأس املال عىل متويل األصول ذات الكثافة
الرأساملية مثل الطاقة املتجددة .وقد أبرز تحليل حديث
إمكانية دمج املخاطر البيئية يف عمود بازل  :2استعراض
إرشايف (عىل سبيل املثال من خالل اختبار اإلجهاد) والعمود
 :3انضباط السوق (من خالل تعزيز اإلفصاح) 156.يحظى
بالتأييد من قبل املامرسة الوطنية ،كام هو الحال يف الربازيل.
151

ملاذا؟

تطور تركيز اململكة املتحدة عىل تعزيز الشفافية وإدارة املخاطر من اعرتاف متزايد يف أواخر  1990لحاجة املؤسسات
املالية التخاذ قرارات مستنرية بشأن قضايا االستدامة البالغة األهمية.

ماذا؟

دفعت األدلة املتزايدة عىل أهمية العوامل البيئية واالجتامعية ألداء االستثامر إىل وضع رشط يف قانون املعاشات لعام
 2000عىل األموال لإلفصاح عام إذا كانت تشتمل العوامل االجتامعية والبيئية واألخالقية يف العمليات االستثامرية.
وخلص استعراض عام  2014للواجبات االئتامنية الذي قامت به لجنة القانون يف اململكة املتحدة أن أمناء صناديق
املعاشات قد يأخذون يف االعتبار أي عامل مايل ذو أهمية ألداء االستثامر وينبغي أن يأخذ يف االعتبار املخاطر املادية املالية،
152
مبا يف ذلك املخاطر عىل استدامة الرشكة عىل املدى الطويل.
كان اإلفصاح عن مخاطر املناخ مسألة أخرى ذات أولوية .عرف إفصاح الرشكات عن انبعاثات غازات الدفيئة ()GHGs
منوا يف البداية كمامرسة طوعية ،مع متطلبات إلزامية تم إدخالها يف عام  .2013ويف اآلونة األخرية ،فتح القلق املتزايد
بشأن اآلثار االسرتاتيجية املرتتبة عن تغري املناخ لتقييم األصول املجال لهيئة تنظيم التحوطية لبنك إنجلرتا إلجراء تقييم
153
لآلثار املرتتبة عن تغري املناخ لـ "أمن وسالمة" رشكات التأمني وحامية حاميل بوليصات التأمني.

الدروس

تم يف اململكة املتحدة وضع ديناميكية مميزة ،مع قيام املجتمع املدين بإعداد جدول أعامل االبتكار املايل يف السوق يف كثري
من األحيان .ومالت السياسة ملتابعة تجربة السوق  -من خالل ترجمة املامرسات الجيدة إىل مامرسات قياسية .وال تزال
أسئلة اآلفاق الزمنية قضية مل تحل بعد.
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 3.4استغالل امليزانية العمومية
كان تحفيز التمويل املستدام من خالل استخدام امليزانية العمومية ميزة يف كل
بلد مستعرض من قبل لجنة التحقيق .رمبا تكون الواليات املتحدة أكرث تقدما يف
استخدام األدوات املالية ،مع مجموعة من الحوافز االتحادية وعىل مستوى الدولة
تركز أساسا عىل تشجيع االستثامر يف البنية التحتية .تخفيف الرضائب عىل الدخل
من السندات البلدية هي ميزة طويلة األمد ،تهدف إىل تشجيع اإلقراض لالستثامر
يف البنية التحتية املحلية .وتستهدف غريها التمويل البيئي بشكل أكرث تحدي ًدا ،مبا
يف ذلك اإلعفاءات الرضيبية لالستثامرات يف الطاقات املتجددة وسندات الطاقة
املتجددة النظيفة املتمتعة مبزايا رضيبية 157.وشملت كذلك خطة الصني للدفع
قدما بسوق سندات خرضاء محلية ،وال سيام لتمويل البنية التحتية ،خططا لتقديم
إعفاءات رضيبية جزئية عىل عوائد املستثمرين.
أصبح تحفيز رأس املال الخاص من خالل الولوج إىل االستدانة من األموال العامة (أي
مرافق الضامن) وامليزانيات العمومية للقطاع العام أساسيا السرتاتيجيات العديد من
مؤسسات متويل التنمية وأدوات التمويل الحكومية والدولية األخرى 158.وهذا ليس
جزءا من نطاق التحقيق ،بل سلطت الضوء عليه أهميته املشاركة القطرية .أبدت
إندونيسيا يف خارطة الطريق للتمويل املستدام ملدة  10سنوات الخاصة بها عزمها
عىل "زيادة مد التمويل املستدام من خالل الدعم التنظيمي والحوافز وتشجيع
االبتكار من خالل القروض املستهدفة وخطط الضامن ومناذج اإلقراض الخرضاء
والسندات الخرضاء ومؤرش أخرض" .تختلف تقديرات نسب الرفع املايل املحتملة،
مع توقع مجموعة البنك الدويل لنسب محافظة ضمن الرتكيبة 160 ،2-3 :1وخطة
استثامر جديدة يف البنية التحتية لعموم أوروبا للمفوضية األوروبية تكون أكرث
طموحا لتحفيز أكرث من  300مليار يورو ممولة مبدئيا من أموال عامة مخصصة
مببلغ  21مليار يورو 161.وتبنى عدد صغري من صناديق الرثوة السيادية األهداف
البيئية يف معايري استثامراتهم.
تاريخيا ،مل يتم االطالع عىل إدارة املوازنات العمومية للبنوك املركزية عرب عدسة
لالستدامة 162.وقد اتسع نطاق املوازنات العمومية للبنوك املركزية برسعة خالل
العقد املايض ،وخاصة يف تلك البلدان التي أخذت عىل عاتقها التخفيف الكمي،
وال سيام يف أجزاء من منظمة التعاون والتنمية األوروبية والصني .وعىل سبيل
املثال ،استخدم بنك الصني الشعبي موازنته العمومية للقيام باستثامرات أسهم رأس
املال يف أدوات السياسة املوجهة سياسيا للصني 163.ويظل هذا املجال مثريا للجدل،
وهناك أمثلة عن طرق ميكن من خاللها إدراج االستدامة بطريقة حكيمة مثل
اختيار األصول للضامنات ،وإدارة املحافظ االستثامرية للبنك املركزي (حيث ميكن
للبنوك املركزية التعلم من املامرسات يف عامل االستثامر املؤسيس) ،مام ينتج عنه
إعادة متويل التسهيالت وبرامج رشاء األصول 164.ويف بنغالديش ،ميكن للبنوك التي
تقدم القروض للمشاريع الخرضاء الوصول إىل ترتيبات إعادة التمويل لبنك بنغالدش
ومترير أسعار فائدة تفضيلية لزبائنها 165.ويف فرنسا ،استكشف مجمع تفكري رئيس
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من الرضوري أن يأخذ النظام املايل ككل مخاطر
املناخ يف االعتبار وأن يتوقع أهدافا طموحة وأن
يشمل ذلك يف قرارات االستثامر.
لوران فابيوس ،وزير الخارجية ،فرنسا

159

الوزراء ،France Stratégie ،كيف ميكن للسياسة
النقدية دعم االستثامر منخفض الكربون يف وقت يعرف
قيودا مالية ،مع الرتكيز عىل إدراج العوامل املناخية يف
168
برنامج التيسري الكمي للبنك املركزي األورويب.

اإلعانات يف عدد من البلدان  -مل يتم ربطه باالستثامرات
املستفيدة يف تدابري كفاءة الطاقة .ويف فرنسا ،بلغت قيمة
اإلعفاءات الرضيبية ملجموعة من منتجات االدخار إىل نحو
 11مليار يورو .ويرتبط حوايل  %70منه بالهدف الرسمي
للمساعدة يف متويل االقتصاد من خالل تشجيع السكن
االجتامعي والبنية التحتية املحلية والرشكات الصغرية
واملتوسطة ،وفقا لدراسة قامت بها مبادرة Degrees 2
 ،Investing Initiativeالتي حددت وجود هذا
النطاق ملواءمة هذه الحوافز مع التمويل املستدام 170.يف
حني ال توجد تقديرات عاملية عن وجود هذه املبالغ ،وتشري
األدبيات املتاحة إىل أنها متتد بالفعل إىل عدة مئات املليارات
من الدوالرات سنويا ،وميكنها أن تصل أيضا إىل تريليونات
الدوالرات عىل مستوى العامل 171.وتشري قيود اإلنفاق العام
إىل رضورة التأكد من أن الدعم املايل يجب أن يكون األمثل
172
لتحقيق نتائج استدامة محددة بشكل جيد.

النظام املايل هو املستفيد من الدعم املايل العام الكبري وقناة
هذا األخري ،بحيث مل يتم تقييم معظمه لتحسني مساهمته
يف التنمية املستدامة .وكان هذا الدعم واضحا ال سيام
يف أعقاب األزمة املالية ،حيث تدخلت الحكومات إلنقاذ
املؤسسات املالية ذات األهمية النظامية .وتقدم مجموعة
من التحويالت النقدية أو اإلعفاءات الرضيبية والضامنات
من خالل النظام املايل ،لالدخار واالستثامر واإلقراض
والتأمني .ومع ذلك ،تم القيام بقليل من التحليل لدراسة
الروابط مع األداء البيئي واالجتامعي .عىل سبيل املثال،
الرهن العقاري وتخفيف الرضائب  -واحد من أكرب مصادر
166
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ملاذا؟

تركز الهند عىل تسخري النظام املايل لتوفري رأس املال الالزم لنقل امدادات املاء والطاقة النظيفة بأسعار معقولة وموثوق
بها لكافة مواطنيها الذين يبلغ عددهم  1.3مليار مواطن .وتحتاج الهند إىل ما يقرب من  400مليار دوالر عىل مدى
السنوات  3-5القادمة لتقديم تطلعاتها من الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والرصف الصحي واألولويات الوطنية الرئيسية
األخرى.

ماذا؟

ونجد من بني السياسة املالية األساسية يف الهند مطلب أولوية اإلقراض القطاعي ( )PSLللبنوك لتخصيص  %40من
القروض للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم .ويف أبريل/نيسان  ،2015شمل البنك
االحتياطي الهندي ( )RBIاإلقراض ملشاريع الطاقة املتجددة الصغرية ضمن أهداف أولوية اإلقراض القطاعي .باإلضافة إىل
ذلك ،فلدى البنك االحتياطي الهندي رؤية إلدخال سوق لتداول التزامات أولوية اإلقراض القطاعي ،مام ينتج عنه تحفيز
761
التسليامت األقل تكلفة.
كام تم تكثيف الجهود الرامية إىل تعزيز مسؤولية األعامل يف القطاع املايل ،مع قيام اتحاد املصارف الهندية بإدخال
الخطوط التوجيهية الطوعية الوطنية للمسؤولية املالية يف عام  ،2015بناء عىل أولويات التنمية للحكومة .وطالب منظم
األوراق املالية  SEBIأيضا أكرب  100رشكة مدرجة بنرش "تقارير مسؤولية األعامل" بوترية سنوية.
ويعد تسخري أسواق الدين ورأس املال املحيل والدويل أولوية قصوى .وتوجد السندات الخرضاء يف الهند يف طور التكون،
وقد تكون هناك حاجة إىل تعديالت تنظيمية للميض قدما .وباإلضافة إىل ذلك ،سوف تكون هناك حاجة إىل متويل عام
مستهدف ،وخاصة لتوفري تعزيز االئتامن ودعم أدوات الرضائب الفعالة لالستثامر يف رشكات خدمات الطاقة (.)ESCOs

الدروس

تبني تجربة الهند كيف ميكن دمج عوامل االستدامة يف متطلبات السياسة القامئة والحاجة إىل تكييف املامرسات الدولية
وفقا للظروف املحلية.
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 3.5األداء املوجه سياس ًيا
التدابري التي تغري املتطلبات القانونية التي تواجه املؤسسات املالية لتحقيق أهداف
السياسة هي رمبا األكرث إثارة للجدل ،ولكنها تستخدم عىل نطاق واسع ،وال سيام
يف البلدان النامية ،وكذلك بنسبة أقل يف بعض االقتصادات املتقدمة .وتخص هذه
املجموعة من النهج تدابري السياسة العامة التي تتجاوز تحسينات مامرسات السوق
أو توفري التمويل العام ،وتقوم بإدخال متطلبات ،ومحظورات يف بعض الحاالت،
تعمل عىل تغيري مخصصات رأس املال .وتقوم هذه التدابري املعمول بها بإدخال
معايري جديدة لألداء يف عملية صنع القرار املايل ،والتي قد تخفض أو تزيد من
العوائد املعدلة حسب املخاطر.
وتعترب مخاطر التسعري أساسية لتكلفة رأس املال ،وميكن لهذا أن يقود القطاعات
الرئيسية لالقتصاد (مثل الرشكات الصغرية واملتوسطة) والفئات االجتامعية الحرجة
169

   11عبرملاالرتكيز عىل الواليات املتحدة :االبتكار دون الوطني

ملاذا؟

يف الواليات املتحدة ،ركز العمل داخل النظام املايل عىل زيادة التمويل الذي من شأنه توفري مزايا عامة من خالل الحوافز
املالية ،فضال عن املبادرات التي تقودها السوق لتحسني الشفافية وتسخري أسواق رأس املال.

ماذا؟

عىل املستوى االتحادي ،تشمل الروافع األساسية مجموعة من الحوافز الرضيبية التي تسيطر عليها مزايا رضيبية بدال
من الدعم املبارش ،جنبا إىل جنب مع توجيهات أسواق رأس املال عىل اإلفصاح عىل املناخ من خالل لجنة االوراق املالية
والبورصة ( .)CESويقابل هذا مجلس معايري محاسبة االستدامة ،الذي يهدف إىل تقديم توجيهات إفصاح قوية للرشكات
باستخدام تعريفات لجنة االوراق املالية والبورصة لألهمية النسبية.
وعىل مستوى الوالية ،بدأت رشكات التأمني الرائدة يف استكشاف اآلثار املرتتبة عن مخاطر املناخ ،سواء من حيث االكتتاب
أو إدارة االستثامرات .وقام عدد من الواليات أيضا بإنشاء بنوك خرضاء مكرسة لتعزيز االستثامرات يف مجال الطاقة وكفاءة
استخدام الطاقة النظيفة ،مبا يف ذلك والية كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي ونيويورك.
واتخذت الواليات املتحدة أيضا زمام املبادرة لتطوير أدوات مالية سائلة جديدة تستهدف األصول الخرضاء ،مبا يف ذلك
السندات الخرضاء و  ،yieldcosوهي صناديق استثامر قابضة ألصول الطاقة املتجددة التي تم إدراجها يف بورصات
األسهم .اهتامم املستثمرين يف تأثري االستثامر  -الذي يسعى إىل األداء البيئي واالجتامعي جنبا إىل جنب مع عوائد مالية  -يف
طور النمو هو اآلخر .ويف عام  ،2013أطلقت إدارة أوباما مبادرة األثر الوطني ( )NIIلتوسيع استخدام االستثامر املؤثر.

الدروس

أبرزت تجربة الواليات املتحدة عىل أهمية االبتكار عىل املستوى دون الوطني ،عىل سبيل املثال من قبل البلديات والواليات.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للتفاعل الدينامييك بني املواطنني واألسواق املالية الدفع البتكار منتجات جديدة تتامىش مع
االستدامة .وأخريا ،فقد كان العمل االتحادي مهام للحوافز املالية ولتحسني سلوك السوق ،ال سيام من خالل إفصاح أوسع
لعوامل االستدامة.
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(السيام األرس ذات الدخل املنخفض) إىل عدم القدرة عىل
الوصول إىل متويل بسبب مخاطر حقيقية (وملموسة) .وفيام
يتعلق بتمويل االستثامر األخرض ،فقد تكثف ذلك بالحاجة
إىل اختبار وإثبات االبتكار ،وإدراج عامل االبتكار يف مناذج
األعامل والتكنولوجيات وأساليب الحياة .وهذا االبتكار
محفوف باملخاطر  -التتبع محدود ،وهناك ارتفاع يف نسبة
الفشل األويل نظرا الختبار مناهج مختلفة يف نفس الوقت.
وتم استخدام برامج أولوية اإلقراض القطاعي املوجهة
والئيا ( )LSPعىل نطاق واسع لتحقيق هدف زيادة فرص
الحصول عىل رأس املال للقطاعات الحساسة (مثل الرشكات
الصغرية واملتوسطة والزراعة) التي تشهد اهتامما غري ٍ
كاف
من جانب النظام املايل 173.لدى أولويات اإلقراض القطاعي
سجل مختلط ،مع وجود أدلة عن التسيري الجيد لربامج
تساعد عىل تشكيل منو القطاعات الصناعية الرئيسية ،يف
حني أن بعض البلدان األخرى شهدت قروض عالية عدمية
األداء يف القطاعات املستهدفة 174.ويوجد حاليا مجموعة
من الربامج يف قيد التنفيذ ،ال سيام يف آسيا ،وكان التحقيق
يركز عىل فهم كيف ميكن لهذه الربامج أن تساعد يف إغالق
الوصول إىل فجوة التمويل لألصول الخرضاء.
لعقود عديدة ،كانت للهند متطلبات ذات أولوية للقطاع
املرصيف :يجب يف الوقت الحايل تخصيص  %40من القروض
املرصفية للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرشكات الصغرية
واملتوسطة .ويف أوائل عام  ،2015عدل البنك االحتياطي
الهندي املعايري لتشمل القروض عىل خدمات الرصف
الصحي ومرافق مياه الرشب والطاقة املتجددة ضمن نطاق
القطاعات ذات األولوية ،مع إدراج خطط إلدخال مزيد من
175
املرونة يف كيفية تحقيق مستويات اإلقراض األولوية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فمنذ عام  ،2002أصبح إلزاميا عىل
رشكات التأمني الهندية تلبية الحصص لتوسيع نطاق التغطية
التأمينية للزبائن الريفيني وذوي الدخل املنخفض.
يف حني أن الهند قد تكون املثال األكرث وضوحا من التمويل
املوجه سياسيا ،فهي ليست وحدها يف أي حال من األحوال.
قانون إعادة التمويل املجتمعي للواليات املتحدة (،)CRA
الذي صدر أصال يف عام  ،1977هو واحد من أكرث التدابري
املعمول بها عىل نطاق واسع لتعزيز اإلقراض للمجتمعات

حتى اآلن "املخطط باللون األحمر" من قبل البنوك .ففي
الواقع ،كانت البنوك يف بعض األحيان ترفض أو تحد من
خدماتها املالية املوجهة ألحياء محددة تقطنها األقليات
176
العرقية والفقراء.
كام تم تعديل متطلبات رأس املال للحصول عىل قروض
البنك لتعكس أولويات اقتصادية واسعة .قام التعاون
الدويل بني البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية ومرصف
التسويات الدولية بتعديالت عىل قواعد بازل  IIIلتعويض
اآلثار السلبية املحتملة عىل التمويل التجاري 177.ويف االتحاد
األورويب ،عىل سبيل املثال ،تم إدراج عامل دعم للمشاريع
الصغرية واملتوسطة يف تنظيم العمل املرصيف بعد األزمة،
مام يسمح بتخفيض متطلبات رأس املال بهدف تحرير
رأس املال التنظيمي ملنح قروض إضافية للمشاريع الصغرية
واملتوسطة 178.وترتبط رشوط اإلقراض األولوية لبنك
بنغالدش للمؤسسات الريفية والتمويل األخرض بتعديالت
رأس املال وفرص إعادة متويل تفضيلية .وبحلول عام
 ،2015يتطلب من جميع البنوك يف بنغالديش تخصيص
 %5من القروض للمشاريع الخرضاء ،مبا يف ذلك الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات .ويسمح بنك
بنغالديش للبنوك التي تقدم القروض للقطاعات الخرضاء
األساسية العتبار هذه عىل أنها أصول عالية الجودة من
حيث ما يسمى بـ ( CAMELSكفاية رأس املال وجودة
األصول وجودة اإلدارة واألرباح والسيولة والحساسية ملخاطر
السوق) .وتدرس الرقابة املالية يف إندونيسيا أيضا اختالفات
179
خفض مخصصات رأس املال لإلقراض األخرض.
اسرتاتيجيات لتوجيه التمويل للقطاعات ذات األولوية نادرا
ما تشمل التدابري التنظيمية حرصا ،فهي متزج يف كثري من
األحيان حوافز رضيبية وغريها .يستخدم ميثاق الخدمات
املالية لجنوب أفريقيا ( ،)FSCالذي يركز عىل متكني
األغلبية املحرومة تاريخيا يف البالد من خالل الشمول املايل،
منوذج الحوافز التي تجعل االمتثال مليثاق األمم املتحدة
رشطا لتقديم عطاءات لعقود املشرتيات العامة للخدمات
املالية 180.ومع ذلك ،يتم توفريها أيضا برشوط تيسريية
إلعادة التمويل وبتباينات توفري رأس املال لتعويض مخاطر
إضافية.
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وأخريا ،تعترب نظم املسؤولية هي األخرى أداة بالغة األهمية لقيادة نهج وقايئ
للمخاطر البيئية  -يف حال تصميمها بشكل صحيح .وقد تحتاج الحكومات إىل
ضبط النظم القانونية للسامح مبسؤولية بيئية محدودة للمقرضني حيثام يكون
هناك خرق للواجب املتوقع من الرعاية من قبل املؤسسة املالية .وإذا كانت النظم
القانونية ضعيفة جدا ،فهذا يعني أنه ليس هناك حافز كاف للعمل الوقايئ .ومع
ذلك ،فإن احتامل مسؤولية غري محدودة أن يكون لها عواقب غري مقصودة ،مام
يثبط السلوك املسؤول 183.وتدرس الصني حاليا إدخال تشديدات متناسبة ملسؤولية
البنوك عن أرضار التلوث للميض قدما بتعزيز العناية الواجبة يف عملية االئتامن.
ولكن مسائل املسؤولية ال تؤثر فقط عىل البنوك .وال يزال النقاش حول إمكانية
إقدام أمناء صناديق املعاشات عىل خرق واجبهم االئتامين يف حال عدم اعتبار
عوامل االستدامة املادية ،مثل تغري املناخ .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مخاطر املسؤولية
عن اآلثار البيئية كانت قضية تهم قطاع التأمني منذ وقت طويل ،مع احتامل تغري
املناخ لتحفيز التقايض ملن يدعي الخسارة من التأثريات املادية.

181

   12عبرملاالرتكيز عىل فرنسا :اسرتاتيجية وطنية لالنتقال

ملاذا؟

ركزت فرنسا عىل تعميق إدراج عوامل االستدامة يف النظام املايل كجزء من اسرتاتيجيتها لتقديم االنتقال البيئي ،ال سيام يف
قطاع الطاقة.

ماذا؟

وتم التقدم مبتطلبات غرونيل  IIلعام  2010حول تقارير االستدامة للرشكات يف نوفمرب  2013مع إطالق ورقة بيضاء
حول متويل االنتقال البيئي ،وهي مبادرة مشرتكة بني وزارة البيئة ووزارة الخزانة 182.وقد حفزت متابعة الورقة البيضاء
باقرتاب موعد قمة تغري املناخ  COP 21يف باريس .تحتاج متطلبات الكشف الجديدة التي متت املوافقة عليها يف مايو
 2015من املستثمرين إىل إدراج تقاريرهم السنوية بخصوص كيفية إدارة عوامل االستدامة ،ويتضمن ذلك مخاطر تغري
املناخ ومساهمتهم يف الهدف الدويل املتمثل يف تحديد تغري املناخ.

الدروس

مثة جانب رئييس يف تطور نهج فرنسا لتمويل االنتقال متمثل يف الديناميكية بني اسرتاتيجية الحكومة ومبادرة السوق
والتحليل املستقل .وواقع أن عددا متزايدا من املؤسسات املالية قد بدأت يف نرش "بصامتها الكربونية" ووضع أهداف إلزالة
الكربون قد وفرت حجر األساس لقواعد جديدة لإلفصاح الشامل.
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 3.6تشجيع التحول الثقايف
تشجيع ثقافة مالية تدعم االستدامة هي مكمل أسايس
للتدابري السياسية والتنظيمية واملالية األكرث تحديدا .وقد
أبرزت األزمة املالية األهمية الحيوية للثقافة  -جسد القيم
والقدرات والحوافز التي تدفع سلوك كل من العاملني يف
القطاع املايل والزبائن .ال تزال هناك تحديات :وجدت دراسة
أجريت يف عام  2015ألكرث من  1200مامرسا ماليا يف
الواليات املتحدة واململكة املتحدة أن  %47من املشاركني
يعتقدون أنه "من املرجح أن منافسيهم انخرطوا يف أنشطة
غري أخالقية أو غري قانونية من أجل كسب ميزة يف السوق".
و  %32من املوظفني مع أقل من  10أعوام من الخربة
رصحوا بأنهم "سيستخدمون املعلومات الداخلية لتحقيق
184
ربح مضمون إذا مل يكن هناك احتامل الكتشاف ذلك".
يف أعقاب األزمة ،أدخل صناع القرارات مجموعة من التدابري
الرامية إىل تشكيل الثقافة املالية التي تحمي استقرار النظام.
وقد شملت هذه التدابري عمليات رقابة عىل التعويضات

ومامرسات األجور وتشديد أطر الحوكمة عىل السلوك املايل.
وحتى اآلن ،فإن هذه اإلصالحات ال تركز بشكل واضح عىل
بعد االستدامة .وبدأت ابتكارات السوق األخذ يف الظهور
كوسيلة إلعادة بناء الثقة .ويف هولندا ،يؤدي املرصفيون
القسم لتحقيق التوازن بني مصالح جميع أصحاب املصلحة:
املوظفني واملساهمني والزبائن واملجتمع ككل 189.ومن املثري
لالهتامم أن القسم مرتبط بشكل رصيح بقانون املرصفيني
الهولنديني الذي يتضمنرشوط ترخيص .وعالوة عىل ذلك،
اعتمدت الجمعية املرصفية أيضا "نظاما أساسيا مجتمعيا"
تحدد من خالله دورها يف مساعدة املجتمع للتغلب عىل
190
التحديات مثل تغري املناخ والرعاية الصحية.
ميتلك صناع السياسة تقلي ًدا عريقًا يف التمويل املعتمد عىل
القيم تستفيد منه  -املؤسسات واملنتجات التي تسعى بشكل
واضح إىل تحقيق عوائد اجتامعية وأخالقية وبيئية وكذلك
مالية .يعترب االستثامر املؤثر أحدالطرق الرائدة لتقديم
194
قيمة مالية وغري مالية وجذب انتباه واضعي السياسات.
تنطوي الحركة املرصفية االجتامعية املتجسدة يف بنك
تريودوس الهولندي عىل آالف املؤسسات املالية حول

   13عبرملااالستدامة وتكوين السوق
حاسم.
قد ال يفهم الناس أثر "تكوين السوق" عىل التنمية املستدامة بطريقة جيدة ولكنه برز بوصفه موضوعا شامال يحتمل أن يكون
ً
تشمل أبرز العوامل الرئيسية مستويات تركيز السوق وحجم املؤسسات املالية وعدم تجانس مناذج األعامل ودرجة توطني املؤسسات
185
املالية (مثل القرب من املقرتضني) وتأثري امللكية.
اآلراء تختلف إىل حد كبري .وفيام يتعلق مبسألة املقياس ،عىل سبيل املثال ،وجدت دراسة دولية حديثة لصناديق التقاعد ان "حجم
صندوق التقاعد هو مؤرش قوي عىل نتائج جيدة للمستفيدين" ،مضيفا أن "املقياس ال يضمن اتياع االستثامر املسؤول ،ولكن تأخذه
املخططات الكربى باستمرار عىل محمل الجد  186".ومن ناحية أخرى ،فإن املعهد املرصيف االجتامعية يربز أهمية "صغر الحجم" يف
إبراز أهمية التقارب والتعاون بني املؤسسة املالية التي تقرضها أو تستثمر فيها  ،وعىل نطاق أوسع يف املجتمعات التي تستند عليها.
ينبغي أن يشجع تنوع السوق وخفض مستويات الرتكيز،بنفس الطريقة ،املنافسة واالبتكار وزيادة اهتامم العمالء واملصالح األكرب
للمساهمني .عىل سبيل املثال ،تقدمت أنظمة الدفع املتحركة باعتبارها من العوامل التي مكنت من االندماج املايل ،برسعة أكرب حيث
شجعت املنظم ،واملنافسة الرشسة ،كام هو الحال يف كينيا.
ميكن لواضعي السياسات تشجيع إنشاء أنواع معينة من املؤسسات املالية لسد منافذ السوق الحرجة .تتمثل القيمة الجوهرية املضافة
للبنوك الخرضاء ،عىل سبيل املثال ،يف"قدرتها عىل تعزيز االبتكارات املؤسسية والرشاكة مع املؤسسات املالية والتنظيمية األخرى لزيادة
تنوع وعمق األسواق املالية املحلية من أجل تعزيز العرض املحيل من التمويل األخرض 187".يف الواقع ،ميكن أن ينظر إىل التنوع باعتباره
188
سمة أساسية من سامت مرونة النظام العام.
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العامل التي تؤثر عىل املاليني من الناس 195.وتعترب العديد من هذه املناهج طويلة
األمد ،مثل الحركة التعاونية ،فضال عن التمويل القائم عىل العقيدة ،وال سيام يف
املجتمعات املسيحية واإلسالمية.
اليحتاج التمويل القائم عىل القيم ،بطبيعة الحال ،إىل وضع أولوية عىل االستدامة
البيئية .يف إندونيسيا ،يتوافق  ٪95من اإلستثامرات املقدرة بنحو  1.1مليار دوالر
عىل نحو مستدام يف األساس متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ،ومن ثم تنطوي عىل
محاذير سلبية ،عىل سبيل املثال ،االستثامرات املتعلقة بالكحول 196.يرتكز التمويل
اإلسالمي ،مع ذلك ،عىل مبدأ أسايس للمخاطرة املشرتكة بني املوردين واملستخدمني
للتمويل ،املطبقة حاليًا عىل تطوير "الصكوك الخرضاء" كجزء من اتجاه السندات
197
األخرض عىل نطاق أوسع.

ترتبط الثقافة بالقواعد الضمنية التي توجه
السلوك يف حالة عدم وجود أحكام :أي كيف يتفاعل
الناس ليس فقط مع األبيض واألسود ،بل وأيضا مع
جميع أنواع الظالل .وتتعلق الثقافة مبا "يجب" أن
أفعل وليس مبا "ميكنني" أن أفعل.
ويليام داديل ،الرئيس والرئيس التنفيذي ،املرصف
191
االحتياطي االتحادي يف نيويورك

   14عبرملاالرتكيز عىل جنوب أفريقيا :التعاقدات وابتكارات الحكم

193,192

ملاذا؟

يف فرتة ما بعد الفصل العنرصي ،وضعت سلسلة من املواثيق االقتصادية لتمكني قطاع املوظفني السود من خالل العمل بشكل منظم
بني الحكومة والنقابات العاملية والصناعة لدفع االنتقال إىل اقتصاد أكرث شموال .وباإلضافة إىل ذلك ،سعت جنوب أفريقيا لتلبية أو
تجاوز أفضل املامرسات الدولية يف مجال حوكمة االستدامة يف القطاع املايل متشيا مع طموحها لالحتفاظ بالقيادة كمركز مايل لبلد
ناشئة.

ماذا؟

انطلقت جنوب أفريقيا عىل مسارين لتشجيع التمويل املستدام :أوال ،من خالل معزز القطاع املايل ( ،)FSCوثانيا ،من خالل عدد
من االبتكارات الحوكمية التي تركز أساسا عىل رفع مستوى املسؤوليات املالية واإلفصاح.

و عىل الرغم من أن  FSCركز عىل أولويات محددة يف جنوب أفريقيا ،فهي توفر حالة ممتازة لبناء عقد اجتامعي واسع ملعالجة
أهداف السياسة العامة من خالل تحفيز الخدمات املالية املربحة بواسطة الرؤية العامة والفرص االقتصادية املرتبطة باملشرتيات
العامة .ينطوي املسار الثاين عىل عدد من صكوك حوكمة الرشكات تركز بشكل رئييس عىل املعلومات واإلفصاح .تعترب املدونة
الرئيسية لحوكمة رشكات جنوب أفريقيا مع االستدامة عىل متطلبات إعداد تقارير بورصة جوهانسربغ لألوراق املالية ،أداة لوضع
املعايري .وتشمل االبتكارات األخرى رشط قيام األوصياء عىل معاشات للنظر يف عوامل االستدامة (قانون املعاشات ،املادة ،)28
ومدونة االستثامر املسؤول يف جنوب أفريقيا (.)CRISA

الدروس

درسان خاصان:
 اآلثار االجتامعية مثل  FSCميكن أن تكون فعالة يف صياغة نهج القطاعية ملواءمة سياسة وتطوير السوق.
 ابتكارات الحوكمة مهمة ولكن وحدها قد ال توفر تغيريات كبرية يف التقييم أو تخصيص رأس املال.
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تلقي العديد من الدراسات الضوء عىل الصلة بني ثقافة
مؤسسية مبنية عىل القيم والنجاح املايل يف مجال األعامل
التجارية 198.وتسرتشد أيضً ا بعض املؤسسات املالية الرائدة
بقيم واضحة .تضع بعض املؤسسات االستثامرية ،مثل
نظام كاليفورنيا العام ملعاشات املوظفني ( )CalPERS
"املعتقدات االستثامرية التي تشمل كيفية ترى إدارة
رأس املال الطبيعية والبرشية املتعلقة باملخاطر والفرص
املالية 199.بينام تتبنى مؤسسات أخرى تركيز أضيق محدد
السياقباستدعا ء أهداف وطنية ودينية وثقافية وأهداف
أخرى  .يف كثري من األحيان يتم اتخاذ إجراءات من التقارب
بني املعتقدات األساسية مع التقدير الجديد لكيفية تأثري
العوامل البيئية عيل مخاطر االستثامر .ويتجسد ذلك يف
أكرث من  200مؤسسة ،مبا يف ذلك الجامعات الكبرية ،وكبار

املستثمرين مثل  AXAوصندوق املعاشات التقاعدية
الرنويجية ،التي تعهدت بخفض أو القضاء عىل االستثامرات
202
يف الفحم أو الوقود األحفوري.
ال ميكن فرض الثقافة ،ولكن ميكن للتدابري السياسية أن
تساعد يف دعم تطور السلوكيات التي تدعم بدورها التنمية
املستدامة .وتتمثل األولوية األوىل يف تشجيع التحركات التي
تربط التعويض الفردي مع األداء من حيث االستدامة عىل
املدى الطويل 203.يعترب إجراء تعزيز مجموعة من املهارات
الحالية للمهنيني واللوائح املالية فيام يتعلق باالستدامة
مجال آخر من مجاالت الرتكيز .وأبرزت مساهمة سويرسا يف
اإلستبيان أن "كون املطلب ال غنى عنه ومستعرض لتسهيل
املواءمة بني النظام املايل مع التنمية املستدامة هو نقلة

201,200

   15عبرملاالرتكيز عىل الصني :إنشاء نظام مايل أخرض

ملاذا؟

أدركت الصني إمكانية تضمني االعتبارات البيئية يف تطوير السوق املايل وذلك ملواجهة التحديات امللحة البيئية والسياسات ونقاط
الضعف التنظيمية يف االقتصاد الحقيقي والفرص االقتصادية عىل املدى الطويل.

ماذا؟

ركزت التطورات األولية من عام  2007عىل تحسني األثر البيئي لإلقراض املرصيف من خالل املبادئ التوجيهية لالئتامن األخرض من
لجنة تنظيم املصارف الصينية ،والتي نشأت من نهج قائم عىل أساس املبدأ األويل يف عام  2007إىل تقييم أداء جميع املصارف
املرخصة القائم عىل املقاييس.

أسس بنك الصني الشعبية فريق عمل معني بالتمويل األخرض يف منتصف  ،2014بالتنسيق مع اللجنة البحثية ،مام أدى إىل إنتاج
 14توصية عرب أربعة محاور عريضة :تدفق املعلومات ،واألطر القانونية ،والحوافز الرضيبية والتصميم املؤسيس .ويجري حاليا تطوير
بعض هذه املقرتحات أيضا تحت إرشاف لجنة متويل أخرض موسعة ،مبا يف ذلك الخطوات إىل:
 جعل اإلفصاح البيئي إلزاميا مبوجب قانون األوراق املالية الصينية.
 توسيع نطاق التأمني اإللزامي للمسؤولية البيئية.
 وضع مبادئ توجيهية للسندات الخرضاء التي ترعاها الحكومة تعتمد بشدة عىل مامرسات السوق الدولية.
 وضع أساس قانوين وقضايئ راسخ من أجل تعزيز مسؤوليةاملقرض البيئية.

دروس





رمبا تثبت املبادرات التعاونية االسرتاتيجية مثل فريق عمل التمويل األخرض فعالية.
االنفتاح بقوة عىل استخدام مجموعة من األدوات تضم األدوات املالية ،والقانونية ،والتنظيمية واإلدارية ،باإلضافة إىل
التوجيه السيايس اللطيف من أجل التشجيع عىل إحداث االبتكارات واملوامئات السوقية.
إمكانية الربط بني التمويل األخرض والتطوير الشامل للسوق التموييل.

النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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نوعية يف مجال األعامل واالقتصاد والتعليم التمويل 204".ميكن أن تشجع السياسة
الجمعيات املهنية إلدراج االستدامة يف املناهج وبرامج التطوير املهني املستمر.
يوسع معهد املحلل املايل القانوين ( )CFAتغطيته لقضايا االستدامة استجابة
لطلب العميل 205.وضعت خارطة الطريق املالية املستدامة لدولة اندونيسيا أولوية
خاصة عىل تحسني مهارات استدامة كل من املهنيني واملرشفني 206.ميكن لواضعي
السياسات أيضا أن يتخذو إجراءات لرفع مستوى املجال املايل ،بحيث ال يتم حرمان
التمويل القائم عىل القيم من قبل األنظمة التي تم تصميمها مع الهياكل املالية
التقليدية يف االعتبار.
تتطور الثقافة والتغيري السلويك املصاحب من خالل املشاركة مع اآلخرين والقيم
املختلفة والقدرات واالحتياجات .يعترب ميثاق القطاع املايل يف جنوب أفريقيا واح ًدا
من عدد من املواثيق التي وضعت لتشكيل اتصال من الصناعات الرئيسية لتطلعات
جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنرصي .يف حني أن هذه املواثيق لديها ترتيبات
مؤسسية وسياق تاريخي محدد للبالد ،إال أنها توفر مصدر اإللهام والدروس ألهمية
وإمكانات هذه التعاقدات االجتامعية األوسع نطاقا .وتم التوصل إىل هذا االستبيان
أيضا يف دراسة أجريت جنبا إىل جنب مع لجنة التحقيق من قبل جمعية املرصفيني
يف جنوب أفريقيا .يف الواقع ،ورغم تهيئتها بشكل مختلف ،اال إنه قد تم إنشاء
فرق عمل إلزامية ولجان فعالة عىل نطاق واسع يف عدد من الدول األخرى التي
تناولها االستقصاء  ،مثل اللجنة املالية الخرضاء للصني( 207خلفا لفريق العمل املعني
بالعمليات املالية بالرشاكة مع بنك الصني الشعبية واالستبيان) ،أنشأت موجموعة
العمل تحت إرشاف مراقب الخدمات املالية اإلندونيسية (،)OJKواملبادرة
السويرسية للتمويل املستدام 208،وعملية أصحاب املصلحة املتعددين الهولندية
209
التي يعقدها مخترب أوتريخت للتمويل املستدام.

 3.7االرتقاء بهيكل الحوكمة
مبقدور هيكل الحوكمة أن يرتقي بتطوير النظام املايل الذي يتصف بالحساسية
للتنمية املستدامة .ومع ذلك ،فبناء عىل هذا البحث يبقى هذا التهج غري متطور.
الحوكمة املالية موضوع معقد متعدد األوجه .فعىل املستوى الوطني ،تهتم الحوكمة
املالية بالتعليامت ،ومستويات االستقالل والتدابري املؤسسية األساسية للمؤسسات
الحاكمة مثل البنوك املركزية والهيئات الرقابية املالية .أثارت األزمة املالية ،بشكل
خاص ،تساؤالت حول الظروف التي ميكن أ ن يتوافق فيها استقالل البنك املركزي
مع العمل املنسق مع الحكومة من أجل تحقيق األهداف االقتصادية الشاملة ذات
210
األولوية.
تناولت اللجنة البحثية تحديات التزامات ،وأعراف وقدرات املؤسسات الحاكمة
ذات الصلة عند وضع التنمية املستدامة يف االعتبار بشكل أكرث مركزية .عادة ما
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إن ميثاق الخدمات املالية ال يحدد األهداف
وااللتزامات التي تخدم بشكل مبارش األغلبية
املحرومة تاريخياً يف جنوب أفريقياً فحسب ،بل
أيضاً ساعد عىل مواءمة املجتمع املايل مع القيم
والطموحات واألهداف واسعة النطاق يف البالد.
نييك نيوتن كينغ* ،الرئيس التنفيذي لسوق األوراق
املالية يف جوهانسربغ

تركز ،وبخاصة يف االقتصاديات املتقدمة ،التزامات البنوك
املركزية واملراقبني املاليني ،ومعظم واضعي املعايري املالية،
عىل االستقرار املايل والنقدي ،جنبًا إىل جنب مع جوانب
متعددة لسلوك السوق .وغال ًبا ما يندرج ذلك يف بيانات
أوسع للهدف االجتامعي ،كام هو الحال يف بنك انجلرتا الذي
ينص التزامه عىل " تعزيز الصالح العام لشعب اململكة
211
املتحدة من خالل الحفاظ عىل االستقرار املايل والنقدي".
لبنك بنجالديش التزام مشابه يتمثل يف " إدارة النظام
النقدي واملايل مع الرتكيز عىل استقرار القيمة الداخلية
والخارجية للتكا البنجالديشية بحيث يؤدي ذلك إىل منو
212
وتنمية االقتصاد بشكل متسارع.

    5لكشلا

ينبثق املطلب الجديد من بنك الربازيل املركزي ،برضورة أن
تثبت جميع البنوك امتاللكها ملخزون من اإلدارة الفعالة
للمخاطر االجتامعية البيئية تنبثق من وظائفه األساسية
باعتباره مراقب إرشايف عىل البنوك .يرى بنك بنجالديش
أن دعمه للمرشوعات الريفية والتمويل األخرض يسهم يف
االستقرار املايل والنقدي .ويستند التقرير الرقايب لبنك انجلرتا
الذي يتناول املخاطر املناخية عىل قطاع التأمني اإلنجليزي،
عىل االرتباط بني الواجبات الرقابية األساسية وقانون التغري
املناخي يف اململكة املتحدة .تربز هذه األمثلة أهمية
الترشيعات التي تركز عىل السياسات الشاملة حتى وإن كان
مستقل عن الحكومة .وميكن
ً
البنك املركزي مبوجب القانون
مقارنة ذلك بوضع بنك الشعبي الصيني ،حيث يشرتط
عليه القانون  ،باإلضافة إىل تركيزه األسايس املنصب عىل

وجه ارتباط االستدامة بالتزامات البنوك املركزية واملراقبني املاليني

الوكيل
البنك املركزي
ركز عىل االستقرار النقدي
واملايل
املراقب املايل
ركز عىل:
• الفعالية السوقية
• التنظيم التحوطي
• سلوك العمل

هيئات املعايري
ركزت عىل مهمة تقديم
إطارات عامة لتسجيل أداء
املرشوعات التجارية

االلتزام

الروابط إىل االستدامة

أمثلة من املامرسة

االستقرار املايل

رمبا تفرض التأثريات املناخية تكاليف ضخمة عىل
االقتصاديات الحقيقة واملالية ،وبالتايل تؤدي إىل خلق
تحوالت سوقية بغري منظمة.

اململكة املتحدة :ينصب اهتامم لجنة السياسة املالية
لبنك إنجلرتا عىل مراقبة املخاطر املناخية.

السياسة املالية

ميكن أن تؤثر عمليات السياسة املالية عىل تدبري رأس
املال الالزم لالقتصاد منخفض الكربون.

بنجالديش :يستخدم البنك املركزي أدوات السياسة
املالية (مبا يف ذلك إعادة التمويل برشوط ميرسة) لتعزيز
أهداف االستدامة.

القطاع املرصيف
التنظيم والرقابة

رمبا تؤثر العوامل اإلجتامعية البيئية واملناخية عىل هذه
املخاطر التحوطية يف املجال املرصيف عىل مستوى األصول
واملستويات املؤسسية والسوقية.

الربازيل :يف عام  ،2014فرض البنك املركزي الربازييل
عىل جميع البنوك أن يكون لها نظم إدارة فعلية إلدارة
املخاطر البيئية واإلجتامعية.

تنظيم التأمني
واإلرشاف عليه

تؤثر الكوارث الطبيعية واآلثار املادية للتغري املناخي
تأث ًريا متزايدًا عىل صناعة التأمني أو إعادة التأمني .وميكن
أن تتأثر استثامرات القطاع التأميني بالتحول إىل اقتصاد
خفض االنبعاثات الكربونية.

الواليات املتحدة :يف عام ،2012قدمت الجهات
التنظيمية الرسمية ،التي تعمل من خالل الجمعية
الوطنية ملفويض التأمني إرشادات تتعلق بالتساؤالت التي
ت ُوجه لرشكات التأمني حول األثر املحتمل لتغري املناخ عىل
القدرة عىل الدفع.

تنظيم معاشات
التقاعد
واإلرشاف عليه

رمبا تؤثر القضايا البيئية واإلجتامعية عىل أداء
االستثامرات ،لهذا قد يصبح فهم هذه املخاطر ومصادر
القيمة جز ًءا من الواجب اإلئتامين.

جنوب أفريقيا :اشرتط قانون معاشات التقاعد الجنوب
أفريقي عىل املستثمرين املتعقلني أن يحددوا العوامل
البيئية التي ميكن أن تؤثر بشكل مادي عىل األداء طويل
األمد.

تنظيم
األوراق املالية

إذا مل تفصح الرشكات بشكل مناسب عن املخاطر التي
يفرضها التغري البيئي واملناخي ،فلن تتمكن األسواق من
االستجابة لها  ،وبالتايل قد تواجه إخفاقات يف السوق.

سنغافورة :يف عام  ،2012أصدرت بورصة سنغافورة
دليل إرشاديًا بشأن تقرير االستدامة لعدد من الرشكات
ً
املدرجة التي تعزز من وضع املناخ.

معايري التقارير
املحاسبية
واملالية

قد تفرض قضايا االستدامة مخاطر وفرص فعلية عىل
قيمة املرشوع التجاري من خالل قنوات متعددة ،وقد ال
تعكس املعايري التقليدية بشكل كاف كيف ميكن أن يؤثر
ذلك عىل الرشكة.

عىل الصعيد العاملي :يطور مجلس معايري اإلفصاح عن
التغريات املناخية ،ومجلس املعايري املحاسبية لإلستدامة،
وغريها إطارات جديدة لإلستدامة واملحاسبة املناخية
واإلفصاح عن التغريات املناخية.
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تحقيق االستقرار املايل والنقدي والسلوك السوقي ،أداء بعض الوظائف األخرى التي
213
يحددها مجلس الدولة".
عىل املستوى الدويل ،تشمل أمثلة من هيكل الحوكمة الرتتتيبات الحوكمية
للمنظامت الدولية 218الرئيسة وسعيها إىل املوافقة عىل املعايري الدولية وتنفيذها
(مثل لجنة بازل للرقابة عىل املصارف .)219بنك التسويات الدولية من النامذج
الجيدة التي تضطلع" ....بخدمة البنوك املركزية يف سعيها نحو تحقيق االستقرار
النقدي واملايل ،وتعزيز التعاون الدويل يف تلك املناطق والقيام بدور بنك البنوك
املركزية" 220.وباملثل تتواجد املنظمة الدولية للجان سوق املال لتعزز" .....املعايري
التنظيمية والرقابية والتنفيذية بغرض حامية املستثمرين ،والحفاظ عىل أسواق
221
عادلة ،وفعالة وشفافة باالضافة إىل التعامل مع املخاطر التنظيمية".

صممنا يف أندونيسيا خارطة طريق مستدامة جن ًبا
إىل جنب مع الصناعة ..طلبنا منهم صياغة تعريف
عام لألهداف من أجل خلق الشعور باالنتامء
وااللتزام جنبًا إىل جنب مع الحكومة.
موليا إي .سرييغار ،نائب مفوض الرقابة املرصفية،
214
هيئة الخدمات املالية اندونيسيا

تشري الخربة إىل إمكانية زيادة جرعة اإلهتامم بآثار التنمية املستدامة لصنع القرار
املايل من خالل األعراف والقدرات والقيادات املتعارف عليها.

   16عبرملاالرتكيز عىل إندونيسيا :خارطة طريق قومية للتمويل املستدام

217,216,215

ملاذا؟

أدركت أندونيسيا الصلة بني الحاجة إىل توفري نحو  300-530بليون دوال ًرا سنويا لتلبية األولويات الوطنية ،التي يتعلق الكثري
منها باملناطق الحساسة بيئيا مثل الزراعة والغابات والطاقة والتعدين والنفايات ،والحاجة إىل ترسيع تطوير النظام املايل املحيل.

ماذا؟

ترجع جهود تضمني االعتبارات البيئية يف األنظمة املرصفية إىل عام  ،1998إال أن تأثرياتها كانت متواضعة  .يف أواخر عام ،2014
أطلقت هيئة الخدمات املالية األندونيسية  OJKخارطة الطريق من أجل التمويل املستدام ،وهي املحاولة األوىل يف البالد لرسم
التطورات الالزمة لتعزيز التمويل املستدام من خالل  .2019وتغطي خارطة الطريق الخدمات املرصفية وأسواق رأس املال وغري
املرصفية وقطاع الخدمات املالية ،كام تشمل التدابري الرامية إىل:
 زيادة املعروض من التمويل املستدام من خالل الدعم التنظيمي ،والحوافز ،والقروض املستهدفة ،وخطط الضامن ،ومناذج
اإلقراض الخرضاء والسندات الخرضاء ،واملؤرش األخرض.
 زيادة الطلب عىل منتجات التمويل املستدامة من خالل رفع مستوى الوعي بني املتعاملني يف السوق حول املخاطر البيئية،
وإدارة املخاطر ومامرسات الحد من هذه املخاطر.
 زيادة الرقابة والتنسيق لتنفيذ التمويل املستدام من خالل متطلبات اعتامد سياسات إدارة املخاطر االجتامعية والبيئية وما
يرتبط بها من اإلفصاح العلني.

دروس

خارطة الطريق هي وسيلة قوية لتعبئة القطاعني العام والخاص خلف تطوير وتنفيذ خطط استرشافية.
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تتأثر اإلجراءات التي تتخذها البنوك املركزية ،واملراقبون
املاليون وواضعو املعايري مبامرسات أقرانه ،وبدرجة أقل
بالقضايا اإلجتامعية .ويعني هذا للبعض مقاومة عنيفة ملا
يرونه "تيار االلتزام الجارف" ،وعدم رغبة مرتبطة يف دراسة
األثر الفعيل لصنع القرار املايل الذي يتجاوز قضايا السلوك
السوقي ،وآثار التعليقات قصرية إىل متوسطة األمد عىل
222
االستقرار.
تحول
يرى معظم املهتمني ،مع ذلك ،أن البحث قد سجل ً
يف األعراف واملعايري األساسية .استشهدت هيئة النقد
السنغافورية بالقانون الجديد لسنغافورة حول الغبار الضبايب
عابر الحدود ،حيث يفرض القانون عقوبات عىل املرشوعات
التجارية التي تعمل بشكل غري قانوين يف أندونيسيا
وتتسبب يف انتاح التلوث الهوايئ فوق سنغافورة ،وهكذا
أدركت الهئية إمكانية املشاركة مع القطاع املايل الذي يدعم
تلك االستثامرات .أثارت التحركات الصينية رفيعة املستوى
تنظيم للتعامل مع التمويل األخرض
لتطوير مدخل أكرث
ً

اإلهتامم يف أماكن أخرى ،مام شج عىل تدشني مبادرة مامثلة
بشأن فرص التمويل األخرض يف منطقة هونج كونج  ،لتشكل
أساس التعاون البحثي بني بنك الصني الشعبي وبنك إنجلرتا
حول امليادين املحتملة للتعاون الدويل وخاصة بني مجموعة
الدول العرشين.
و ال شك أن مدى وعمق الجهود الدولية قد تناميا يف السنة
املاضية ،حيث استكمال املبادرات التي استمرت لفرتات
أطول مثل شبكة املصارف املستدامة ومبادرة سوق األوراق
املالية املستدامة.

 3.8أمثلة من املامرسة
تشري نتائج البحث إىل ظهور مامرسة تعيد تشكيل النظام
املايل لتوجيه اهتامم أكرب للتنمية املستدامة .وقد حددت
نتائج البحث خمسة مداخل لتحسني املواءمة بني النظام
املايل ونتائج التنمية املستدامة .وبرصف النظر عن القيود
الناجمة عن عدم كفاية البيانات ،يسمح البحث يف املامرسة،

   17عبرملاالجهود الدولية النائشة

األمثلة عىل التعاون الدويل آخذة يف النمو وما زال هناك منوذجان قامئان حتى اآلن:
كفاءة الطاقة :غالبًا ما متثل هذه االستثامرت أرخص وأرسع طريقة للحد من التلوث ،ولكنها أيضً ا تشكل مجموعة
من القيود املؤسسية التي متنع تعبئة وحشد املوارد يف ميادين ال تقترص عىل النظام املايل وحده .ففي ديسمرب
 ،2014أنشأت دول مجموعة العرشين فريق عمل متويل كفاءة الطاقة .والذي بدوره سيقدم توصيات إىل مجموعة
عمل استدامة الطاقة ملجموعة العرشين ،لتعرض بعد ذلك أمام قمة قادة الدول العرشين يف تركيا يف نوفمرب .2015
وتضم بعض القضايا الجوهرية الحاجة إىل مقاييس ومعايري مشرتكة ،وتجميع االستثامرات ،واستخدام آليات خارجية
223
ومواءمة القواعد املحاسبية واملتطلبات التنظيمية
االستقرار املايل :يف إبريل  ،2015طالب وزراء مالية مجموعة الدول العرشين مجلس االستقرار املايل بدراسة
قضية االستقرار املايل يف مقابل التغري املناخي .وتشمل القضايا الحرجة فهم حجم القضايا املادية واالنتقالية ،وكفاية
املعلومات عن السوق فضال عن استعداد املؤسسات املالية لفهم املخاطر طويلة األجل املتعلقة بتغري املناخ .يجمع
مجلس االستقرار املايل (إف إس يب) املشاركني من القطاع العام والخاص لدراسة التحديات التي تواجه مؤمتر تغري
املناخ .COP 21

»

»
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جنبا إىل جنب مع املشاركة الواسعة والبحوث املكتبية ،باستخالص استنتاجات
بشـأن القوة املحتملة لكل من املداخل الخمسة عىل النحو املوجز أدناه.
املامرسات الناشئة تختلف عىل نطاق واسع يف تأثرياتها املحتملة وسهولة التنفيذ .قد
تكون التدابري البسيطة نسبيا لتحسني مامرسات السوق مثل تعزيز اإلفصاح ،نقطة
بداية مفيدة ،ولكنها لن تؤدي وحدها إىل إحداث التغيريات بالحجم املطلوب .ومن
ناحية أخرى ،قد تدفع بعض التدابري مثل القروض ذات األولوية وتعزيز املسؤولية
البيئية ،مبرور الوقت باتجاه قدر أكرب من التغيري ،لكنها يحتاج إىل تصميم دقيق
وإعداد للسوق لتجنب العواقب غري املقصودة.

يقود بنك الصني الشعبي صياغة الدورة الـ31
من الخطة الخمسية إلصالح القطاع املايل الصيني
وتنميته؛ وسيكون التمويل األخرض عنرصا ً أساسياً يف
هذه الخطة.
بان غونغشينغ ،نائب محافظ بنك الصني الشعبي
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    6لكشلاالقوة املحتملة للمداخل الخمسة

املامرسة الحالية

املدخل

األثر املحتمل

تعزيز مامرسات السوق تم تبني هذا املدخل عىل نطاق يهدف إىل زيادة العوائد
املالية من خالل تقييم أفضل
مدخل واض ًحا
ً
واسع باعتباره
نسبيا ،وذي صلة بكافة النظم للمخاطر :فرص اإليرادات..
املالية للبالد.
استغالل امليزانيات
العمومية

يتم تبني هذا املدخل عىل
نطاق واسع ولكن تقيده
التكلفة.

يهدف إىل زيادة اإليرادات
املالية يف مقابل السلع العامة.

ميكن أن يحقق فعالية كبرية
عند تبنيه ولكن من املرجح أن
يكون ذا تأثري محدود بسبب
ندرة التمويل العام.

توجيه التمويل من
خالل السياسات

ليستخدم منذ فرتة طويلة،
ويتم تطويعه اآلن ألهداف
االستدامة.

له آثار متنوعة عىل اإليرادات
املالية الناتجة عن طلب تسليم
السلع العامة.

ميكن أن يحقق نجا ًحا ولكن من
املرجح أن يؤدي إىل عواقب غري
مقصودة.

تشجيع التحول الثقايف

ال ُيارس عىل نطاق واسع،
إال أن إمكانية تطبيقه واسعة
وتوجد بوادر إيجابية بعد
األزمة الناشئة.

ميكن أن يكون له آثار متنوعة
عىل اإليرادات املالية.

ميكن أن تكون فعالة ،وخصوصا
عندما ترتبط بالتوجه السيايس
والحوافز وتم مالمئتها مع
التوقعات املجتمعية األوسع.

االرتقاء بهيكل الحوكمة األقل مامرسة
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من املرجح أن يكون له تأثري
بطيئ ومتواضع إال إذا تم
تنفيذه مع تدابري إضافية.
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من العوامل األساسية التي متكن إلتخاذ التدابري أعاله.

وأخ ًريأ ،ميكن القول أن كل ما نحتاجه هو عبارة عن حزمة
من اإلجراءات التي مع مرور الوقت ستخلق تغيريات أوسع
للديناميكيات السلوكية والثقافية والسوقية للنظام املايل
رصا عىل
ركزت املداخل حتى اآلن بصورة أساسية وليس ح ً
الطاقة والكربون .كام ستكون هناك حاجة إىل مزيد من
العمل الستكشاف وتطوير مداخل مامثلة يف ميادين أخرى
من إدارة املوارد الطبيعية والحفاظ عىل التنوع البيولوجي.
يتطلب تحقيق اإلمكانات التي تشري إليها ما يعرف بالثورة
الهادئة يتطلب نهجا منتظام .لن ميكن تطوير نظام مايل
مستدام إال من خالل الذهاب إىل أبعد من املدخلني
املعتادين إلدارة العمل لنصل إىل تطوير السوق املالية
واعتامد أفكار جديدة مخصصة .ومع ذلك ، ،يجب أن تصمم
التدابري بعناية وينبغي إجراء تعديالت ملعالجة التحيز ضد
األصول الخرضاء ،مع تجنب تبني تحيزات جديدة ،ومصادر
للمخاطر غري املنضبطة وديناميات رمبا ال ميكن تحملها .وقد
يؤدي تحفيز االستثامر دون معالجة االختناقات يف املعروض
من املشاريع إىل سوء التسعري وفقاعات األصول .ملراعاة
استدامة الدعم الشعبي أهمية حاسمة لتجنب مخصصات

رأس املال املفرطة والخسائر الرأساملية الالحقة إذا تم
تخفيض الدعم الشعبي.
وهناك حاجة إىل نهج منظم يضمن اختيار أسلوب الجمع
بني التدابري وتنفيذها عىل نحو فعال .وتحقيقا لهذه الغاية،
وضع الفريق البحثي إطار عمل يهدف إىل مساعدة واضعي
السياسات واللوائح ،بالرشاكة مع الجهات األخرى ،يف تصميم
واإلرشاف عىل تنفيذ التدابري املناسبة لتعزيز النظام املايل
املستدام .هذا هو محور الجزء التايل من هذا التقرير.

    7لكشلاالطموح واإلمكانات والصعوبة
ﻃﻤﻮح :ﺗﻐﻴريات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻀﻤني اﻟﻐﺮض

ﺗﺄﺛري ﻣﺤﺘﻤﻞ

إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺄﺛري أﻛﱪ
ﺧﻄﺮ أﻛﱪ ﻵﺛﺎر
ﻏري ﻣﻘﺼﻮدة

ارﺗﻔﺎع :متﻮﻳﻞ ﻋﺎم إﺿﺎﰲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص
اﻷﺳﺲ :اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺪرات

اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ(

النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :

36

37

النظام املايل الذي نحتاج إليه  إطار العمل املتبع يف التحليل  ثورة هادئة  إطار العمل  الخطوات التالية

إطار

العمل

38

الفصل

4

إطار العمل
 4.1املدخل املنظومي
أن إطار العمل يهدف لدعم كل من املدخل األكرث انتظاما ومنهجية .يوفر اقرتح
مسارات لتقييم وتخطيط وتنفيذ ابتكارات النظام املايل بطريقة أكرث منهجية لتحقيق
نتائج أكرث فعالية .من املتوقع أن يكون ملثل هذه االبتكارات فعالية خصوصا إذا تم
االستفادة من الربامج التعاونية املناسبة بشكل صحيح ،جنبا إىل جنب مع حلقات
التغذية املرتجعة الالزمة التي متكن من الوصول إىل تقرير رسيع للنجاح أو الفشل،
والحاجة إىل أي تعديالت.

عندما ندرس تجربة اليوم ،ميكننا أن نرى النجوم
الفردية  -ما نحتاج إليه هو فهم طريقة عمل
الساموات.
تشانغ تشنغ هوى ،املدير العام ملعهد البحوث
املالية ،ومركز بحوث التنمية ،مجلس الدولة
225
الصيني

واألكرث من ذلك ،هناك احتامل لتأثريات تنظيمية -حيث ميكن أن تتسبب التدخالت
الضيقة يف إحداث تغيريات أوسع عرب النظام املايل .ميكن تحفيز هذه اآلثار بطرق
متنوعة .فقد يؤدي وضع السياسات واآلليات ملعالجة مجال واحد من املخاطر أو
القلق البيئي ،إىل تبني مامرسة عىل نطاق أوسع .تركيز االهتامم عىل تقييم وتسعري
املخاطر والفرص البيئية ميكن أن يؤدي إىل تطوير كفاءات  ،ومناذج أعامل جديدة
وتوقعات متغرية عرب سلسلة القيمة بد ًءا من األصول وانتها ًء بأصحاب املشاريع.
ميكن أن تحدث التحوالت يف إدراك القضايا البيئية واملشاعر تجاه فئات املوجودات،
فجأة كام قد تنترش يف األسواق املالية من خالل سلوك القطيع .كام ميكن للتوعية
العامة ،والسياسة ،وعلم السياسة أيضا أن تلعب دورا يف إحداث تأثريات تنظيمية،
حيث تخلق  ،عىل سبيل املثال ،القيادة املثالية أو الكوارث الطبيعية املرئية ضغطًا
إلحداث قدر أكرب من التغيري املقرر.
يقرتح إطار عمل الفريق البحثي مجموعة منظمة من خيارات السياسة العامة
ملوامئة النظم املالية بشكل أفضل مع التنمية املستدامة .ينص هذا القسم عىل إطار
عمل يتألف من:
1.مجموعة أدوات من الصكوك مستمدة من املامرسات املرصودة التي ميكن
إعىل حد سواء عىل املستوى الوطني والدويل.
2.اقرتاحات بحزم السياسات التي تركز عىل القطاعات املالية.
3.عمليات لتعزيز متكني تفعيل هيكل النظام املايل.

 4.2مجموعة أدوات الفريق البحثي القامئة عىل
املامرسة
يعتمد صندوق األدوات املالية املستدامة عىل أربعة أذرع أساسية (تناولنا إجراءات
اإلرتقاء بهيكل الحوكمة يف قسم منفصل ،حيث أنها توفر الدعم عرب مجموعة
األدوات).
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التطبيقات التوضيحية
توضيح أن الواجبات تجاه العمالء (مبا يف ذلك الرقابة) تشمل عوامل االستدامة.
الحرص عىل ضم متطلبات املعرفة والتدريب عىل االستدامة للقيام باملسؤولية االئتامنية.
تشجيع أصحاب األصول عىل ضامن تنسيق أفضل للحوافز عىل طول سلسلة االستثامر.
إدراج االستدامة يف التوجيه واملتطلبات املتعلقة بإدارة املخاطر والضوابط.
وضع سيناريوهات الختبار تأثري الصدمات البيئية عىل األصول ومناذج األعامل.
معايرة متطلبات رأس املال لدمج العوامل البيئية ودعم التمويل طويل األجل.
إدخال متطلبات اإلفصاح عن سياسة االستدامة.
تحديد رشوط التقارير السنوية عن أداء االستدامة وتوقعات املخاطر.
تعزيز طريقة التعامل مع العوامل املالية واالستدامة عىل املدى الطويل.
تقديم متطلبات تقرير االستدامة ،مبا يف ذلك التقارير التي تصدر من خالل البورصات.
تعزيز طريقة التعامل مع العوامل املالية واالستدامة عىل املدى الطويل.
تشجيع قدر أكرب من الشفافية يف تحليل أسهم تأسيس عوامل االستدامة.
تشجيع ضم عوامل مخاطر االستدامة يف تحليل االئتامن.
ضبط املعايري والقواعد لتسهيل زيادة رأس املال (مثل السندات الخرضاء ،الصكوك الخرضاء ،االكتتابات الخرضاء ،وتكلفة االنتاج).
ضامن أن املعايري واملؤرشات تعكس عوامل االستدامة الحرجة.
استهداف الدعم املايل بأكرث الطرق فعالية لتعبئة رؤوس األموال الخاصة لألصول الخرضاء.
استعراض تنسيق الحوافز املالية الحالية للمدخرات واالستثامر واإلقراض والتأمني واالستدامة.
تعزيز االستدامة كجزء من مهمة وتشغيل مؤسسات متويل التنمية وصناديق الرثوة السيادية.
إطالق البنوك االستثامرية وصناديق خرضاء جديدة.
تطوير واستخدام األدوات املالية املصممة لتقاسم املخاطر والتغلب عىل العوائق أمام االستثامر الخاص (اكتتاب املخاطر والنتائج القامئة عىل التمويل ).
التوسع يف إعادة متويل العمليات لتشمل األصول الخرضاء.
تضمني عوامل االستدامة يف برامج رشاء األصول.
تقديم أداء التنمية املستدامة يف الحصول عىل الخدمات املالية من قبل القطاع العام.
إنشاء نظم املسؤولية النسبية للمقرضني ،والوكالء ورشكات التأمني لتعزيز الوعي الواجب الكايف بالرضر البيئي.
متكني القطاعات الحيوية من الوصول إىل رأس املال (مثل الرشكات الصغرية واملتوسطة ،واألصول الخرضاء).
تضمني العوامل البيئية واالجتامعية يف برامج اإلقراض ذات األولوية.
تقييد املعامالت املالية بسبب التكاليف االجتامعية املفرطة ،عىل سبيل املثال توجيه القروض إىل أنشظة إزالة الغابات غري املرشوعة (الربازيل) ومرشوعات النباتات
الصناعية التي تنتج قد ًرا كب ًريا من التلوث (الصني).
يتطلب قيام املؤسسات املالية بتوفري فرص الحصول عىل خدمات مالية معينة مثل الحسابات املرصفية والتأمني كجزء من اتفاقيات الرتخيص.
استكشاف الحاجة إىل رشاء إلزامي للخدمات املالية الرئيسية (مثل التأمني) الالزمة لزيادة مرونة النظام يف مواجهة اإلجهاد البيئي.
توسيع برامج محو األمية املالية لتشمل االستدامة.
بناء املهارات والقدرات املطلوبة بني العاملني يف القطاع املايل.
تحسني قدرات االستدامة لدى املراقبني املاليني وصناع القرار.
تضمني االستدامة يف لوائح األجور  -بحيث يرتبط التعويض الفردي باألداء من حيث االستدامة عىل املدى الطويل.
دمج البيئة واالستدامة يف السياسات الرامية إىل تعزيز النزاهة يف األسواق املالية وإعالء القيم األساسية.
تشجيع املؤسسات املالية عىل احرتام املعايري العاملية لسلوك املسؤولني (مثل املبادئ التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان ،واملبادئ التوجيهية للمؤسسات
املتعددة الجنسيات (.)OECD)226
ضامن فرص متكافئة للمؤسسات املالية القامئة التي تستند عىل القيم (مبا يف ذلك التعاونيات واالستثامر املؤثر  ،الخ)
تعزيز تنوع املؤسسات املالية من حيث الحجم ،والرتكيز الجغرايف وامللكية ومنوذج األعامل.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد الحجم الصحيح للمؤسسات املالية لتقديم نتائج االستدامة (مثل الدمج واالنفصال).
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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    8لكشلامجموعة أدوات السياسة املالية املستدامة

تعزيز مامرسات السوق

املوضوع

األداة

املسولية املالية

واجب اإلئتامن
القدرة االئتامنية
الحوافز
إدارة املخاطر
اختبارات التحمل
متطلبات رأس املال
اتساق
األداء
املحاسبة
املعايري واملتطلبات
إطارات عمل املحاسبة
تحليل األسهم
التصنيفات االئتامنية
األصول الخرضاء
املؤرشات
الحوافز الرضيبية املستهدفة
مراجعة الحوافز املالية
التزامات االستدامة
إنشاء مؤسسات جديدة صديقة للبيئة
أدوات التمويل الخليطة

التنظيم التحوطي

سياسة اإلفصاح والتقارير للمؤسسات املالية

سياسة اإلفصاح والتقارير للرشكات غري املالية
معايري السوق املايل

الحوافز الرضيبية

استغالل امليزانية العمومية

املؤسسات املالية العامة

البنوك املركزية

إصالح الهياكل القانونية والسوقية

املشرتيات العامة

إعادة متويل العمليات
برامج رشاء األصول
معايري الرشاء

املسؤولية القانونية

جهة اإلقراض واملطلوبات األخرى

متطلبات رأس املال
االستثامر املوجه واإلقراض

تعديل متطلبات رأس املال
إقراض القطاع ذي األولوية
املحظورات

تقديم الخدمات املوجهة

التوفري املوجه للخدمات
رشاء متطلبات إلزامية
توعية املستهلك
التعليم املهني
بناء القدرات التنظيمية
تنظيم األجور
قواعد السلوك
التوجيه غري املايل

هيكل السوق

املؤسسات املالية القامئة عىل القيمةاملؤسسات املالية العامة
تنوع السوق
الحجم الصحيح للمؤسسات املالية

بناء القدرات املالية

تشجيع التحول الثقايف يف اتخاذ القرارات املالية
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    9لكشلاملحة عامة عن إطار العمل
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻟﺘﺄﻣني

اﻷﺳﻬﻢ

ﺣﺸﺪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻣﺼﺎرف ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻗﻴﺎس اﻷداء

ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜامر
اﳌﺆﺳﴘ

اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﴫﰲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺴﻮق:
اﻹﻓﺼﺎح ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺤﻈﻮرات ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻌ ّﺰزة

اﻟﺴﻨﺪات

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﻘﺎﰲ:
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﺳﻠﻮك ،ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق

ﻣﻬامت اﻟﺤﻜﻢ

يقدم الفريق البحثي سلسلة من حزم السياسات التي تجمع
بني األدوات املختلفة التي تركز عىل الخدمات املرصفية
وأسواق الديون واألسهم واالستثامر املؤسيس والتأمني ،بدعم
من مجموعة نهائية من التوصيات ركزت عىل بناء الحوكمة
الداعمة.

 4.3تطبيق األدوات عىل القطاعات
واألصول املالية الحرجة
تقوم كل دولة بتطوير حزمة من التدابري الخاصة فيام بينها
وفقًا لسياقها الخاص واألولويات واألطر القامئة لها .هنا
    10لكشلاحزم السياسات والحوكمة الداعمة

ﺳﺎت،
ﺎ
ﺟﻪ ﻟﻠﺴﻴ ﺮﻛﺰي
ﻮ ّ ف اﳌ
ﴫ ﻬﻨﻴﺔ
ني ﻣ

ﺎﻳري
ﻌ
ﴍات ،ﻣ ﻛﺘﺘﺎ
ﻻ
،إﻓ ﺼ ﺎ ح  ،ﻣ ﺆ
ا
اﻟ ﺘ
 ،ﺗ ﺴ ﺠ ﻴ ﻞ ﺒ ﻨﻴ ﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜامر
ﰲ اﻟ
ﺳﺘﺜامر
اﻷﺧﴬ ،ﴍﻛﺎت اﻻ

ب
ﺤ
ﺘﻴﺔ

اﻷﺳﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺜامر
اﳌﺆﺳﴘ

اﳌﴫﰲ

اﻷﺻﻮل
واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

س اﻷداء
ﻗﻴﺎ

ﺣ
ﻮﻛﻤ
إﻓ ﺔ و
ﺼ
ﺎح،
اﻟ

ﺴﺘﺜﻤﺮ،
ﳌ
ﻼﺣﻴﺎت ا ﺤﻮاﻓﺰ
ﻣﺔ اﻟ
ﺻ ء
ﻣﻮا ﻳﺒﻴﺔ
ﴬ

ﺣﻮﻛﻤﺔ ا
ﺣﻮاﻓ ﺣﱰاﺳﻴ
ﺔ
،
إ
ﻗﺮا
ﺰ ﴐﻳﺒ
ﺻﻼﺣ ﻴﺔ ،ﻋﻤ ض ﻣ
ﻞ
ﻴﺎت وﻗ اﳌ
ﻮاﻧ
اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺘﺄﻣني

اﻟﺴﻨﺪات

إد ﻣ ﺎ ج
ﺳﻨﺪات ﺧ ﴬاء،
وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻻ
ﺳ ﺘ ﺪاﻣ ﺔ ﰲ ﻣ ﻌ ﻴﺎر
ﺋﺘامﻧﻴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻ

ﻋ ﺗ ﻮﺳ ﻴ
ﻊ اﻟﺘﺄﻣني
ﲆ
ﻣ
اﳌ ﺨ ﺎ
ﻮاءﻣﺔ ا ﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻷﻧ
ﻈﻤﺔ اﻻﺣﱰاﺳﻴﺔ.

ﺳﻴﺎﺳﺎ
ت وأﻃﺮ ا
ﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﺎﻧ
ﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻣﻬامت اﻟﺤﻜﻢ
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القطاع املرصيف
يف وجود تلك امليزانية العمومية املجمعة التي بلغت  135تريليون دوال ًرا أمريك ًيا،
تحتفظ البنوك بأكرث من  ٪45من األصول املالية العاملية ،لتحتل مكانًا يف قلب
النظام املايل ،ال سيام يف البلدان النامية 227.تضطلع البنوك بدور حاسم يف توجيه
االئتامن إىل األرس والرشكات ،وإنشاء القروض التي ميكن حزمها يف منتجات إىل
حاميل املوجودات لفرتات طويلة .ال يقترص تأثري عوامل االستدامة فقط عىل
االئتامن ،والسوق ،واملثريات التشغيلية للقيمة واملخاطر ،ولكن أيضا عىل شكل
مناذج األعامل األساسية التي تتبناها البنوك .تربز نتائج الفريق البحثي احتامل
وجود ديناميكية إيجابية بني املبادرات الجامعية (مثل مبادئ التسوية) وتدابري
السياسة العامة التي ميكنها التغلب عىل قيود السوق التي تقف عقبة أمام التبني
والتنفيذ الطوعي .بالبحث يف جميع أنحاء القطاع ،هناك ثالث أولويات للمزيد من
العمل املرتبط بالسياسة.
األولوية
•مد نطاق الحوكمة القامئة عىل
املخاطر

حزمة املقرتحات :األدوات الرئيسية
توجيهات إدارة املخاطر
اختبارات الضغط الداخيل
اختبارات الضغط التنظيمية

•تعزيز فرص الحصول عىل
التمويل املستدام

رشوط اإلقراض ذي األولوية
قروض وضامنات منخفضة التكلفة
تنوعات يف متطلبات توفري رأس املال
عمليات إعادة متويل البنك املركزي.
مناذج الخدمات املالية الجديدة

•تحسني الثقافة املرصفية
والهيكل املرصيف

بناء القدرات املالية
الهيكل والتنوع السوقي
مؤسسة مالية خرضاء جديدة
املنظمة التي تستند عىل القيمة

مد نطاق الحوكمة املرتكزة عىل املخاطر من مجاالت االهتامم ،ال سيام يف البلدان
النامية ،التي تواجه التحديات البيئية الفورية ،وغالبا يف الحاالت التي تتصف
بضعف إنفاذ األنظمة البيئية .حددت اللجنة البحثية القيادة يف دول مثل بنغالديش
والربازيل والصني وإندونيسيا وبريو .قد تكون هناك حاجة إىل املتطلبات التنظيمية
إلدراج العوامل البيئية واالجتامعية يف إدارة املخاطر والعناية الواجبة (كام هو
الحال يف الربازيل وبريو) ،يف الحاالت التي تحد فيها ديناميات السوق من نطاق عمل
السوق الطوعية .وميكن بعد ذلك تشجيع التعلم واملساءلة من خالل تقييم األداء،
مع نرش النتائج اإلجاملية :فعىل سبيل املثال تصدر لجنة اإلرشاف عىل املصارف
الصينية ،تقريرا سنويا عن التقدم 228.أما املرحلة الثانية فستتناول تطوير اختبارات
ضغوط االستدامة الستكشاف تأثري السيناريوهات البيئية واالجتامعية املستقبلية
43
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للمحافظ االستثامرية ومناذج أعامل البنوك .وميكن أن
تغطي السيناريوهات قضايا مثل تلوث الهواء وتغري املناخ،
وعدم املساواة ،واملخاطر الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة
وتآكل الرتبة وندرة املياه .لعدد صغري ولكن متزايد من
البنوك تجارب يف هذا املجال يف الوقت الحايل ،ومبقدور
العمل التعاوين يف هذه املرحلة من دورة االبتكار أن يساعد
يف بناء املنهجيات واملداخل املشرتكة.
ما وراء املخاطر تكمن رضورة تحسني فرص الحصول
عىل قروض املستدام .ومن األولويات الرئيسية زيادة
تنوع وعمق األسواق املالية من أجل زيادة املعروض من
229
التمويل األخرض ،وخاصة الديون منخفضة التكلفة.
ميكن حشد مجموعة من األدوات مثل متطلبات اإلقراض
ذات األولوبة ،التمويل بأقل من سعر السوق املالية عرب
دعم أسعار الفائدة وعمليات إعادة متويل البنك املركزي.
يجرى أيضً ا تحسني يعض برامج ا ٌاإلقراض ذات األولوية  ،كام
هو الحال يف الهند ،إلدراج أولويات االستدامة ،كام يقدم
أيضً ا االبتكار التكنولوجي الرسيع وسائل أقل تكلفة لتيسري
الوصول إىل اإلقراض ،وال سيام من خالل الخدمات املرصفية
املتنقلة وإقراض نظري إىل نظري .من املمكن أن تظهر هذه
األدوات إمكانات كبرية يف جميع الدول ،لو تم تنظيمها
بالشكل املناسب 230.وأخريا ،ميكن تناول خطر :عدم تطابق
حوافز التمويل األخرض من خالل استكشاف االختالفات يف
متطلبات رأس املال لفئات إقراض معينة..
ثريد افينيو إلصالح السياسات هو الفرصة لتنظيم أفضل
للهيكل والثقافة املرصفية .تأخذ هذه املجموعة وضع السياسة
بعد التعديالت يف املخاطر والعوائد للنظر إىل املهارات
األساسية والقيم وتشكيل السوق .بالنسبة للمجتمعات
املرصفية النامية ،توجد حاجة ماسة بدون شك لالستثامر
يف املهارات األساسية ،بينام يف االقتصاديات املتقدمة هناك
حاجة إىل ضامن أن التدريب املهني واالعتامد ذي الصلة
يشمالن املهارات الهامة يف فهم التمويل املستدام .كام
ميكن لصناع السياسة تشجيع الوصول إىل التمويل املستدام
(خاصة للمشاريع الصغرية واملتوسطة) من خالل العديد
من الخدمات املرصفية املتنوعة ،عىل سبيل املثال ،من خالل
إدخال البنوك الخرضاء املخصصة باإلضافة إىل بنوك مبهمة
231
واضحة لتحقيق االثر االجتامعي والبيئي.

أسواق رأس املال املقرتض
يركز سوق السندات عىل أدوات الدين طويلة األجل
الصادرة عن الحكومات والرشكات .كام يسمح للدائنني
بتحويل األصول غري السائلة إىل أوراق مالية بضامن األصول
القابلة للتداول .السندات هي أكرب فئة أصول فردية يف
النظام املايل ،تقدر قيمتها حال ًيا بنحو  100تريليون دوالر
أمرييك 232.حيث إن تم إحكام متطلبات رأس املال للديون
املرصفية ،فإن أسواق السندات تعترب وسائل هامة عىل نحو
خصوصا لألصول ذات
متزايد لزيادة الديون طويلة األجل
ً
العوائد واملخاطر املتوقعة نسب ًيا .يف هذه الحالة،يكون هناك
أولويتان مرتابطتان للسياسة العامة.
حزمة املقرتحات :األدوات الرئيسية

األولوية

معايري املنتج  -معايري السندات
الخرضاء وتدقيقها

•السندات الخرضاء

الحوافز املالية املستهدفة
تعزيز االئتامن (التجميع
والتوريق والسندات املغطاة)
برامج رشاء األصول الخرضاء
واالستثامر االسرتاتيجي من
الكيانات العامة مثل صناديق
الرثوة السيادية
تنوعات يف متطلبات رأس املال
•تخضري أسواق السندات

تصنيفات ائتامنية
املواثيق وخرائط الطرق

شهد منو السندات الخرضاء زيادة كبرية حيث صدر سندات
خرضاء يف  2014مببلغ  36مليار دوالر أمرييك أي بزيادة
مببلغ  11مليار دوالر أمرييك يف سنة  .2013غري أن السوق
اإلجاملية للسندات الخرضاء  -مببلغ  66مليار دوال أمرييك
املستحقة بحلول يونيو  - 2015ما زال لديه قابلية كبرية
للنمو 233.ميكن أتفسري منو السوق جزئ ًيا عن طريق العوائد
املالية القابلة للمقارنة واملعدلة حسب املخاطر للسندات
الخرضاء مع السندات غري الخرضاء وقاعدة امل ُصدر املؤهل
عىل نطاق واسع .ميكن ألي كيان يصدر سندات أن يقوم
بإصدار سندات خرضاء مميزة ألن متطلبات استخدام
التمييز يتعلق باستخدام العوائد املخصصة لتأهيل
املشاريع الخرضاء وليس لكون الكيان امل ُصدر أخرض أم
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ال .يسهل التمييز والتخصيص للمستثمرين تحديد االستثامرات الخرضاء .ويعترب
طلب املستثمرين لسندات مميزة خرضاء هو دليل ُمربهن من خالل معدالت
عالية لالكتتاب املفرط أكرث من السندات غري الخرضاء .وبالرغم من ذلك ،تشمل
حواجز زيادة السوق تطوير معايري معقولة وميكن إثباتها بشكل جوهري .لجان
تنمية سوق السندات الخرضاء التي تشمل ممثيل السوق ومشغيل القطاع العام
كام يف الربازيل وكاليفورنيا وكندا والصني والهند واملكسيك وتركيا هي تعريفات
ومعايري خاصة بالدول النامية أو الواليات .ويعترب التعاون العاملي بني اللجان أمر
هام لالتساق وقابلية املقارنة الدولية .ويف النهاية ،قد تحتاج السندات الخرضاء إىل
تنظيم محدد لألوراق املالية لحامية املستهلكني ,ولكن يف البداية يعترب التجريب
وتطوير املعايري يف غاية األهمية .ومن املمكن أن تعتمد اسرتاتيجيات تطوير السوق
الوطنية والدولية عىل مجموعة من عرشة إجراءات محددة بواسطة مبادرة سندات
املناخ ,وتعاون البنك الدويل مع البحث 234.عىل سبيل املثال يحق للصني اا أن تنتج
للعامل األول والدول النامية دليل السندات الخرضاء .ومن ثم من املمكن أن يقدم
هذا األساس لتوفري مزايا مالية يف شكل إعفاء رضيبي باإلضافة إىل بعض العقوبات
املحتملة لسوء استخدام العائدات.

   18عبرملاأجندة من  10نقاط محتملة للعمل عىل السندات الخرضاء

235

1.

1نزاهة السوق :دعم إنشاء تعريفات ومعايري وتصديقات واعتامدات خرضاء عامة  -باإلضافة إىل التطبيق من خالل
لوائح األوراق املالية لحامية املستهلكني.

2.

 2تطوير خطوط األنابيب :متكني امل ُصدرين واملستثمرين من امليض قد ًما يف التخطيط وبناء الخربات.

3.

 3اإلصدار االسرتاتيجي :من الكيانات العامة مثل بنوك التنمية والبلديات.

4.

 4تطوير املنتجات :من خالل تجميع املشاريع الصغرية ،واستخدام عقود منطية وتوريق ودعم مرافق التخزين.

5.

 5تحسني املخاطر :ملف العائد :من خالل تعزيز االئتامن مثل الضامنات الجزئية والقرض الثانوي والتأمني.

6.

6تحسني العوائد :من خالل االئتامن الرضيبي والحوافز (مثل سندات الطاقة املتجددة النظيفة يف الواليات املتحدة)؛
ميكن أيضً ا للحوافز الرضيبية أن تقوي نزاهة السوق من خالل اإلرتباط مع األداء املعتمد.

7.

7تسهيل استثامر السندات الخرضاء من األموال العامة :من خالل تفويض صناديق الرثوة السيادية وصناديق املعاشات
التقاعدية.

8.

 8مشرتيات سندات البنك املركزي :مبا يف ذلك السندات الخرضاء يف إدارة االحتياطي وسياسات رشاء األصول.

9.

 9التسوية التنظيمية :منح ترجيح تفضييل للسندات الخرضاء يف متطلبات رأس املال.

 1 10.التعاون الدويل :تجنب تفتيت السوق بل دعم سيولة السوق من خالل االعرتاف املتبادل باملعايري.
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يبقى وراء هذه املعايري املوجهة حاجة واسعة النطاق
وإحتاملية لتشجيع تخضري أسواق السندات وعىل وجه
التحديد دمج عوامل الحوكمة والعوامل البيئية واالجتامعية
إىل التصنيفات االئتامنية املعتادة .من املمكن أن تكون
الخطوة األوىل الشفافة األعظم من خالل هيئات التصنيف
االئتامين فيام يتعلق بكيفية انفصال هذه العوامل عن
تحليلها ،وهو ما يسمح باملزيد من املناقشات القوية وعملية
تطوير الوسيلة .قد تخلق الضغوط التنافسية بعض القيادة،
مثل تكامل مناخ ستاندرد آند بورز املبكر مع التصنيفات
االئتامنية وحركة داتونغ إلدارة العوامل البيئية الرئسية
إىل طريقة تصنيفات رشكتها والتصنيفات املحلية 236.ومع
ذلك ،قد يكون هناك نطاق لنهج تعاوين .ومع التصنيفات
االئتامنية القيادية واملستثمرين ،أحدث البحث خطوات
أولية الكتشاف إمكانية العمل الجامعي لتطوير "تصنيفات
237
خارطة الطريق" بنا ًء عىل اختيار موضوعات مستدامة.

أسواق رأس مال حقوق امللكية
أصبحت أسواق األوراق املالية العاملية تاريخ ًيا املصدر
الرئييس ملخاطر رأس املال بعدد  45000رشكة بإجاميل
238
قيمة سوقية مسجلة مببلغ  70تريليون دوالر أمرييك.
باإلضافة إىل أن هناك  20تريليون دوالر أمرييك يف املحافظ
العقارية ،هناك جزء رسي بقيمة  35تريليون دوالر أمرييك
يف أصول البنية التحتية و  4تريليون دوالر أمرييك يف األسهم
239
الخاصة ورأس املال املضارب.
تحولت أسواق األوراق املالية تقريبًا إتحوالً كب ًريا خالل
الربع قرن األخري .حيث منت أحجام التجارة وأصبحت
رصا ها ًما يف تجارة األسهم يف عدد من
التجارة الحسابية عن ً
االختصاصات؛ وقد شكل االتجار يف البورصات خدمات
مقدمة خارج نطاق أنظمة السوق األساسة .ومع ذلك،
ال تعترب التجارة يف السوق الثانوي عن األوراق املالية
املوجودة مصدر مبارش لرأس املال يف االستثامرات الجديدة.
متيل الرشكات العمالقة إىل أن تكون رشكات ممولة ذات ًيا
وتستخدم التدفقات النقدية لتمويل االستثامر 240.وقد كان
إلصدار أسهم عادية جديدة أثر سلبي يف العقد األخري يف
األسواق الناضجة مثل الواليات املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة ،ومثل هذه الرشكات قد أعادت األموال النقدية إىل
املساهمني من خالل إعادة الرشاء 241.وعىل الرغم من هذا،

حزمة املقرتحات :األدوات الرئيسية

األولوية
•شفافية السوق

معايري ومتطلبات الكشف عن
االستدامة

•االستخدام العميق لبيانات
االستدامة

الشفافية يف تحليل األسهم
ومؤرشات األسهم

•ترقية وظيفة زيادة رأس
املال لألصول الخرضاء
والرشكات الخرضاء الناشئة

متكني التنظيم  -إطالق سوق
األوراق املالية الخرضاء

•نقل رأس املال الخاص إىل
البنية التحتية

متكني التنظيم  -يلدكوس
معايري املنتجات لصناديق استثامر
البنية التحتية الخرضاء
قروض وضامنات منخفضة التكلفة
متكني النظام  -استثامر البنية
التحتية

مازالت أسواق األسهم تتخذ اإلجراءات الوقائية الحاسمة
يف إدارة وحوكمة مخصص رأس املال يف الرشكات املدرجة.
أربعة مجاالت أساسة هي:
الكشف عن االستدامة له تاريخ طويل و هو أحد أكرث
املامرسات الشائعة ،وقد تم تشجيعه من خالل الترشيعات
ومتطلبات قامئة سوق األوراق املالية واملبادرات الطوعية
(كام هو مبني يف املربع رقم  .)6وما يزال هناك مزيج من
متطلبات التداخل والثغرات يف تغطية املشاكل مثل أثر
الكوارث الطبيعية وإحتاملية هجر األصول يف القطاعات
عالية الكربون والتي ما زالت تعاين من ضعف واضح .هناك
إحتاملية ملزبد من النهج املتبنى بشكل عام ومالئم لقياس
اآلثار الرئيسية للتنمية املستدامة .حيث تشمل متطلبات
تقديم التقارير  ،مثل تلك املوجودة يف السوق الربازييل
للضامنات والسلع واألوراق املالية اآلجلة وأسواق األوراق
املالية يف سنغافورة وجوهانسربج ،معايري جودة تقديم
التقارير عىل نحو متزايد .وقد أصدرت مؤخ ًرا مبادرة سوق
األوراق املالية املستدامةن موذج توجيه كمصدر للبورصات
ملساعدة امل ُصدرين يف تلبية حاجة املستثمرين للمعلومات
املستدامة 242.ومع ذلك تظل البورصات معنية بآثار املنافسة
املحتملة ملتطلبات ملتطلبات اإلبالغ األكرث رصامة ..وذلك
يعمل عىل توفري نقطة دخول هامة يف املنظمة الدولية
للجان األوراق املالية (املنظمة الدولية للجان األوراق املالية)
لتجنب املراجحة التنظيمية عن طريق العمل مع املنظامت
األعضاء فيها لتطوير أطر أعامل الكشف العام وتشجيع
التبني .وقد قدم حوايل ثلث املنظمني البالغ عددهم 32
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منظم املشاركني يف املنظمة الدولية للجان األوراق املالية مبادرة تقرير استدامة.
ومن املمكن أيضً ا أن تعمل املنظمة الدولية للجان األوراق املالية مع البورصات
واملنظامت لتطوير جيل جديد من قياسات جودة السوق .ومن املمكن أن تشمل
هذه القياسات الرتكيز عىل تخصيص رأس املال ووظائف االستثامر باإلضافة إىل
شفافية السوق.
إذا كان من املهم الكشف عن هذه املعلوماتفمن األكرث األهمية ،دمج عوامل
وخصوصا تحليل
االستدامة مع أجزاء أخرى من عمليات سوق األوراق املالية
ً
االستثامر وقياس األداء لتعميق استخدام بيانات االستدامة .يشجع طلب السوق
بالفعل عىل بحث االستثامر التجاري لدمج العوامل البيئية واالجتامعية ويروج
لإلرتفاع يف نطاق معايري و مؤرشات االستدامة املضبوطة .لكنه بعيد كل البعد
عن املعيار العادي وميكن لصانعي السياسة تشجيع زيادة الشفافية يف كل من
تحليل األوراق املالية ومؤرشات األوراق املالية .ومن املمكن أيضً ا ان يعكس الصورة
اليومية ملؤرشات القيمة السوقية املتأرجحة ضد األصول الخرضاء الخفيضة للكربون
243
مام يؤدي إىل سوء تخصيص املوارد.
من املمكن أيضً ا أن تتم ترقية وظيفة زيادة رأس مال أسواق األوراق املالية .قد
يشمل هذا خفض تكاليف التسجيل أو تعجيل املعاملة اإلدارية لفئات معينة
لزيادة رأس املال الجديد ،حيث يعترب مجلس األوراق املالية األمرييك مرتبط
باألعامل الصغرية واملتوسطة الحجم وتعترب دولة الصني مرتبطة بالطرح املبديئ العام
األخرض .يربز من بني املجاالت األساسية التي تنطوي عىل فرص أدوات اإلبتكار
وصناديق االستثامر يف البنية التحتية مثل رشكات استثامر البنية التحتية الخرضاء
التي تقدم طريقة إلعادة متويل أصول البنية التحتية من خالل السندات وأسواق
رأس املال .تعرف هذه الرشكات يف الواليات املتحدة بأنها ربحية ،حيث تقدم هذه
الرشكات للمستثمرين طرق تسييل األصول غري السائلة التي متتلكها مثل محطات
الطاقة املتجددة .ووفقًا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ارتفعت أرباح الطاقة
النظيفة بأكرث من  6مليار دوالر أمرييك يف العامني املاضيني فقط 244.وقد يحتاج
منو السوق واألنظمة املالية إىل إصالح إلزالة القيود غري املقصودة ضد هيئات
االستثامر مثل صناديق املعاشات التقاعدية واملؤمن عليهم الحاملني لتلك األصول.
وبجانب األسواق املدرجة ينبغي اتخاذ عدد من الخطوات لتعبئة املزيد من رأس
املال الخاص يف البنية التحتية .تتضمن املقاييس الهامة يف االقتصاد الحقيقي تطوير
البنية التحتية ملبادئ التنمية املستدامة وتوسيع خط أنابيب مشاريع البنية التحتية
املستدامة القابلة للتمويل وتحسني شفافية أطر أعامل املشرتيات العامة ودمج
عوامل االستدامة .وتحتاج مراجعة الوائح املالية داخل النظام املايل إىل إزالة القيود
غري املقصودة عىل االستثامرات يف البنية التحتية املستدامة السيام من هيئات
االستثامر مثل صناديق املعاشات التقاعدية واملؤمنني وإنشاء آلية نقل إلعادة متويل
أصول البنية التحتية عرب السندات وأسواق األوراق املالية .وتلعب طرق "التمويل
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املختلط" باستخدام التمويل العام لتقديم ضامنات وقروض
منخفضة التكلفة وقروض ورأس مال تابع دو ًرا رئيسيًا يف
البنية التحتية .ويجب أن تخضع للمراجعة حتى تكون
فاعلة لتأكيد أنه تم الحصول عىل القيمة الجيدة من أجل
245
اإلنفاق العام وتطوير أفضل مامرسة وخربة.

هيئات االستثامر
بحوايل  100تريليون دوالر أمرييك تحت إدارتها ،تعترب
الهيئات االستثامرية مبا يف ذلك صناديق االستثامر وصناديق
املعاشات التقاعدية ورشكات التأمني واألوقاف وأموال الرثوة
السيادية أكرب حائزي األصول عرب جميع فئات األصول بعد
البنوك 246.وقد أصبحت هيئات االستثامر يف أعقاب األزمة
املالية هي محور اهتامم السياسات كوسيط أسايس لرأس
املال طويل األجل وعامل هام يف اإلرشاف عىل األصول
ومحرك لألداء البيئي واالجتامعي املحسن .يأخذ املستثمرون
أنفسهم إجراءات متزايدة لدمج عوامل االستدامة داخل
اسرتاتيجيات االستثامر الخاصة بهم  -إىل جانب محادثاتهم
مع صانعي السياسة لتأكيد أن مؤرشات السوق تكافئ
توليد القيمة املستدامة 247.يف الواقع ،وجد عمل البحث
مع هيئات االستثامر الرائدة أن إصالح السياسة يعترب أمر
هام للغاية يف عملية تراصف صورة االستثامر املؤسيس مع
األولوية
•مواءمة تصميم
املعاشات التقاعدية
ونظم االستثامر
األخرى مع االستدامة

حزمة املقرتحات :األدوات الرئيسية
توضيح الواجب االئتامين
القدرة االئتامنية
التعليم املهني
املبادئ التي تستند إىل رشوط
األداء  -توجيهات بشأن املبادئ
التوجيهية ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
متطلبات الكشف عن االستدامة

•استعراض السوق
والحوافز العامة

تقديم تفويضات استدامة طويلة
األجل للمؤسسات املالية العامة
تشجيع أصحاب األصول عىل ضامن
تنسيق أفضل للحوافز مع السلسلة
مراجعة الحوافز املالية
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التنمية املستدامة؛ وأن العمل التطوعي لن يكون كافياً.
وحتى يومنا هذا ،ركزت معظم تدخالت السياسة بطريقة
أساسية عىل الكشف عن سياسات االستثامر والبيانات
الرسمية للواجبات القانونية .ومن املمكن أن تدعم السياسة
مبادرات السوق الحالية  -وملء الفراغات حيث لن تقدم
األسواق الحلول مرتكزة عىل مجالني رئيسيني من الفرصة:
أول خطوة أساسية هي ربط تصميم معاشات التقاعد
ونظم االستثامر األخرى مع االستدامة ..وهذا يعني بدء
توازن جديد بني كفاءة وموثوقية النتائج للمدخرين
واملقدرة االقتنائية لرعاة القطاعني الخاص والعام واالتساق
مع التنمية املستدامة .يستطيع صانعو السياسة عمل
الكثري عىل الصعيد الوطني لدعم تطوير املامرسات الجيدة
وبشكل خاص توضيح ما ينص عليه القانون والتوجيهات
بأنه يجب عىل الوكالء األخذ يف االعتبار مسائل االستدامة يف
عمليات االستثامر الخاصة بهم واالنتباه إىل محركات القيمة
االستثامرية طويلة األجل .وعىل املستوى العاملي ،ميكن أن
يساعد بيان الواجب االئتامين والتنمية املستدامة يف تصنيف
املامرسات الجيدة عن طريق توضيح الواجبات التي يدان
بها الوكالء ملستفيديهم مبا يف ذلك األخذ فب االعتبار عوامل
االستدامة يف أنشطتهم االستثامرية وحق امللكية واملشاركة
يف السياسة .وكجزء من ذلك ،يجب التوجيه العميل ملساعدة
املستثمرين يف تلبية توقعات "القانون غري امللزم" وأطر عمل
االستدامة مثل توجيهات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
للمؤسسات متعددة الجنسيات .وقد تتطلب قواعد الحيطة
أن يكون لدى املؤسسات االستثامرية املهارات والقدرات
لتعكس االستدامة يف اسرتاتيجياتها االستثامرية .متطلبات
إثبات أن أعضاء هيئة اإلدارة لديهم معرفة وتدريب
مالئم ميكن أن يتم تقدميه ،مبا يف ذلك تعريف الشخص
"املناسب واملالئم" .ولدعم هذا ،ميكن للمنظمني طلب أن
تضمن الهيئات املهنية االستدامة يف صميم املناهج وبرامج
التعليم املهني املستمر الخاص بها .يواجه كل من املدخرين
واملستفيدين زيادة يف املخاطر واالختيار ويحتاجون إىل
توعية أكرب ليك يقوموا بإتخاذ القرارات الصحيحة ألنفسهم.
كام ميكن للمنظمني أيضً ا األخذ يف االعتبار ما إّذا كانت بعض
صناديق املعاشات صغرية ج ًدا ومحكومة بشكل ضعيف
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لخدمة مستفيديها بشكل فعال (مبا يف ذلك إدماج عوامل االستدامة) وما إّذا تم
ضامن هذا االعتبار.
وبالنسبة لجميع الصناديق ،فإن اإلبالغ عن إدارة األصول باإلضافة إىل األداء املستدام
هو أمر بالغ األهمية إلدارة املساءلة وبناء القدرة الداخلية .ومن املحتمل أن تقوم
الرقابة التنظيمية للقوانني اإلدارية نيابة عن جميع املستثمرين (املعاش التقاعدي
والتأمني واملؤسسية والتجزئة) بتقوية وتعضيد التنفيذ .وقد قدم عدد متزايد من
الدول متطلبات للكشف عن االستدامة عن األموال  -أحدث دولة هي فرنسا.
ميكن لصانعي السياسة املساعدة يف التحفيز عىل الطلب طويل األجل من أجل
استثامر املنتجات التي تدمج االستدامة من خالل إعادة ضبط السوق والهياكل
التحفيزية العامة .يقف مالكوا األصول عىل قمة عملية االستثامر .كام ميكن أن يتم
متكينهم من خالل إدارة أفضل وتشجيعهم من خالل قوانني السوق وريط الحوافز يف
إطار سلسلة االستثامر وبشكل خاص استشاريي االستثامر ومديري األصول ومحليل
االستثامر .عىل سبيل املثال صناديق معاشات التقاعد العامة وصناديق الرثوة
السيادية وصناديق االستثامر األخرى (مثل الصندوق اآلسيوي الجديد لالستثامر يف
البنىة التحتية) .قد يتم اختيار هؤالء لتقدميهم من جانب واحد أو يكونوا جزء من
نهج تعاوين أوسع يتخطى الجهود املشرتكة السابقة مثل مبادئ سانتياغو .باإلضافة
إىل ذلك ،تعترب الرضيبة محرك قوي للسلوك االستثامري مع استخدام واسع للحوافز
الرضيبية لتشجيع االدخار واالستثامر .ومع ذلك ،ناد ًرا ما يتامىش ذلك مع أداء
طويل األجل أو مع النتائج املستدامة .ومن املمكن لصانعي السياسة مراجعة
االستخدام الفعال للحوافز الرضيبية إلدارة متويل طويل األجل من أجل االقتصاد
الحقيقي وتشجيع االستثامرات املستدامة الفعالة من حيث التكلفة.

يتطلب االستثامر عىل املدى الطويل اسرتاتيجيات

تخلق القيمة املستدامة وتخفف من حدة املخاطر
متعددة الوجوه وتقوي كل من االقتصادات املحلية
والعاملية .وميتلك القاسم املشرتك تفكري مستقبيل
مستقر لتأسيس السياسة .
آن ستاسبول* ،املديرة التفيذية ،كالبريس
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سيفيد اإلصالح الرضيبي الذي يروج لالستثامر
طويل األجل كل من الرشكات التي تعتمد عىل
أسواق رأس املال ومئات املاليني من الناس الذين
يدخرون من أجل التقاعد .
الري فنك ،املدير التنفيذي ،بالك روك
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التأمني
لقد تم تأسيس منوذج أعامل التأمني عىل مبدأ تبادل الخطر  -عن طريق جعله أداة
فعالة بشكل خاص من أجل إدارة تحديات التنمية الجامعية املستدامة 249.يساعد
املؤمن عليهم ،مثل مؤسسة الضامن ،يف تحسني مرونة السوق عن طريق تعزيز
إدارة املخاطر املادية بطريقة جيدة قبل حمل ونقل املخاطر املالية من املستوىات
املحلية إىل املستويات العاملية مبا يف ذلك توريق املخاطر البيئية إىل األسواق
املالية 250.املؤمن عليهم ،مثل املستثمرين ،يهدفون إىل مالمئة الديون مع عوائد
إستثامر طويلة األمد .ميكن أن يكون ألسواق التأمني واملنتجات والتأمني املحسن
تأثريات تحويلية عىل املرونة االقتصادية وأسباب الرزق والتمكني من االستدامة
البيئية من خالل حلول التأمني األخرض وإنشاء كميات فائضة حقيقية من خالل
االقتصادات املالية والحقيقية .وعىل نحو هام ،يُقصد بالكميات الفائضة أن التأمني
ميثل قطاعا و يكون االتجاه السيايس  -مبا يف ذلك كل من الرشط اإللزامي والرشاء
 شائعاً وعادة ما يكون غري مثري للجدل .لقد تضمن عمل البحث مع قطاع التأمنياستشارة شاملة بشأن أولويات إصالح السياسة ،سلسلة من االستشارات عىل مستوى
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يخلق تغري املناخ تهديدًا مال ًيا خط ًريا لصناعة
التأمني ،قد يؤثر عىل القدرة عىل تحمل اإلنفاق
املتوقع ملنتجات التأمني .
ديف جونز ،مندوب التأمني ،والية كاليفورنيا،
الواليات املتحدة

األولوية
•غلق فجوة الحامية

حزمة املقرتحات :األدوات الرئيسية
الدعم املايل
نص السياسة املوجهه
الرشاء اإللزامي
متكني اللوائح لدعم املنتجات املالية
الجديدة
مناذج الخدمات املالية الجديدة
التوعية املالية املتعلقة بالعميل

•تقويم اإلدارة الحذرة
ليك تعكس بطريقة
أفضل الحقائق
البيئية واالقتصادية
طويلة األجل.
•بناء جرس هياكل
االستدامة لالكتتاب
واالستثامرات

إزالة القيود التنظيمية
اإلرشادات املتعلقة باملخاطر
اختبارات اإلجهاد الداخيل
تطلب اختبارات اإلجهاد التنظيمية
شمول املخاطر البيئية واالستدامة يف
تنفيذ مبادئ التأمني األساسية

الدولة باإلضافة إىل حدثني من األحداث العاملية 152.ومن
خالل ذلك ،يتضح أن الجهات التنظيمية وصناع السياسة
قاموا بالفعل بابتكار طرق متعددة الستخدام التأمني
للتنمية املستدامة من خالل الثالث أولويات الناشئة للقيام
باإلجراءات اإلضافية التالية:
غلق فجوة الحامية هو األولوية القصوى؛ عنرص واحد فقط
حتمي ورضوري لضامن الوصول الشامل للخدمات املالية.
يف املائة دولة األكرث فق ًرا ،يتم تقديم الحامية التأمينية
الفعالة ضد املخاطر الطبيعية 254.يتداول التأمني الفوائد
قبل وبعد وقوع الكوارث ، .يسعى أمناء اكتتاب املخاطر
بشكل مسبقإىل الحد من تعرضهم للمخاطر من خالل
املطالبة ببنية تحتية عالية الجودة ومخططة بإحكام من
خالل مطوري العقار ات ومخططي املدن .بعد ذلك ،يقوم
التأمني مبساعدة االقتصادات الكاملة للتعايف رسي ًعا .من
خالل تحليل  2,476كارثة طبيعية عرب أكرث من 200
دولة ما بني عام  1960و ،2011اكتشف الباحثون الذين
يعملون لدى بنك التسويات الدولية أن الكوارث املؤمنة
بطريقة جيدة لها تأثري صغري متوسط األجل عىل النمو
والتقدم .وعىل العكس ،بدون تأمني ينتج عن مثل هذه
الكوارث تدمري دائم للنمو بنسبة  %2تقري ًبا 255.وحتى يف

الدول املتقدمة ،يتم التخطيط لحجم األصول غري القابلة
للتأمني للزيادة رسي ًعا بسبب حدة تغري املناخ .وبالتأكيد ال
يوجد مدخل وحيد لسد هذه الفجوة :مبزيج مضبوط من
الدعم املايل واحتياطات السياسة املوجهه والرشاء باإلضافة
إىل االمتيازات التنظيمية وتطور السوق الذي تم إثباته
بفعالية يف عدد من الدول من الربازيل والهند والفلبني (التي
لديها أعىل نسب تغطية تأمينية صغرية يف العامل) إىل سويرسا
حيث يتم االلتزام بتأمني الكوارث الطبيعية من خالل التأمني
ضد الحريق .تم التأكيد عىل أن ضامن املسؤولية البيئية
اإللزامية للصناعات كثيفة التلوث هو فائدة ومنفعة لبعض
الدول املتقدمة وهو حاليًا تحت املناقشة للصناعات ذات
التلوث العايل يف الصني 256.وبوضع كل يشء يف االعتبار،
فإن حلول التأمني الخرضاء التي تعزز من االستدامة البيئية
مثل التأمني مقابل الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة
واالستكشاف الحراراي األريض فرصة غري مستثمرة بشكل
كبري.
باإلضافة إىل ذلك،هناك حاجة تقويم اإلدارة الحذرة حتى
تنعكس بطريقة أفضل عىل الحقائق البيئية واالقتصادية
طويلة األجل .وباتباع سياسة التطورات يف أعقاب األزمة
املالية األخرية ،فإن املراجعة التنظيمية قد تكون ذات صلة
لتقييم املالبسات مقابل تحمل املخاطر واالستثامر طويل
األجل وبخاصة يف االستثامر عرب الحدود يف الهيكل األسايس
لالقتصاديات النامية 257.قد تستمر األعباء الرأساملية يف
زيادة عدم الثبات وقرص األجل والتقلب دون قصد بينام
يكون االستثامر الخامد يف األصول طويلة األجل للتنمية
املستدامة مطلوبا 258.وتُطلب فئة األصول القابلة للمتاجرة
لتمكني املؤمنني واملستثمرين اآلخرين من الحصول بسهولة
عىل االستثامرات املستدامة للهيكل األسايس 259.أما عىل
الصعيد البيئي ،فإن قطاع التأمني /إعادة التأمني لديه باع
طويل يف دمج عوامل مثل الظواهر املناخية القاسية يف
تقييامت املالءة السنوية واختبار مرونته مقابل الدمج اليسء
ألحداث سنة واحدة من أخداث  200عام .وعىل نحو
هام ،تم تحقيق تقدم وازدهار ليس من خالل مقياس واحد
ولكن من خالل مجموعة من املقاييس التنظيمية املرتابطة
والقواعد املالية ورفع التقارير والتصنيفات االئتامنية
واملعايري املحاسبية وتحليل املستثمر واملساءلة .ت ُقدم هذه
الخربة بشكل واضح نظا ًما أساس ًيا لعوامل املخاطر التكاملية
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طويلة األجل مثل تغري املناخ واملراجعات الحصيفة :بدأ مرشفو الواليات املتحدة
هذه العملية من خالل إجراء استقصااءت سنوية الستعدادت رشكات التأمني لتغري
260
املناخ فيام يتعلق بكل من اآلثار الوظيفية املبارشة والتغريات السياسية األعم.
وبصفة نهائية ،فإن هناك إمكانية رضورية وهامة لبناء جسور هياكل االستدامة
لالكتتاب واالستثامرات .وحتى هذا اليوم ،فإنه قد يتم إدارة طرق إدارة عوامل
االستدامة بشكل عام يف مستودعات قواعد إدارة السوق .قد تنشأ فوائد هائلة
نتيجة لتأمل تحديات االستدامة ككل ونقل الدروس املستفادة .لقد تم إحراز تقدم
هائل لتوسعة نطاق الوصول إىل منتجات التأمني الرضورية والحيوية متضمنة
التحسينات املكملة يف الهياكل التنظيمية والرقابية .تتمثل املرحلة التالية يف ضامن
أن املخاطر البيئية واملستدامة مدرجة بفاعلية يف تنفيذ املبادئ األساسية والجوهرية
للتأمني العاملي .قد يكون مفتاح النجاح عبارة عن مجموعة قيادة من املرشفني عىل
املستوى القومي قد بدأوا مبواجهة املخاطر البيئية مثل تغري املناخ والعمل مبارش ًة
261
مع املؤسسة الدولية ملرشيف التأمني والدخول يف مبادرة التأمني (.)A2ii

يف الفلبني ،أوضحنا أنه بإمكاننا جعل التأمني
بتكلفة ميسورة لألشخاص ذوي الدخل املنخفض.
لكن الوصول ليس كاف ًيا بكل تأكيد .حيث يشكل
تغري املناخ والكوارث الطبيعية تهديدات هائلة عىل
التنمية املستدامة .وينبغي عىل القامئني بأعامل
التأمني واملنظمني والحكومات وجميات األعامل
وجمعيات املجتمع املدين التعاون والتضافر للتقليل
من هذه املخاطر وزيادة فرص إيجاد الحلول .
إميانويل دوك ،مندوب التأمني للفلبني
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 4.4تطوير دعم بنية اإلدارة
يهتم القسم األخري من إطار العمل املقرتح لألحداث بإمكانية تطوير دعم بنية اإلدارة من خالل
النظام املايل لدعم األحداث املعينة عىل النحو املبني أعاله.

تطوير دعم بنية اإلدارة
لقد استثار تأسيس بنية إدارة النظام املايل حساسية التنمية املستدامة
املدخل

التفسري

•املبادئ

»إقرار مبادئ للنظام املايل املستدام لتوجيه صناعة السياسات.

•السياسات واألطر القانونية

»وضع التأثريات التي تتعلق باالستدامة يف االعتيار عند تطوير ومراجعة األنظمة املالية.
»إدارج االستدامة يف خطط تطوير القطاع املايل.
»ضامن أن تكون فرص إصالح النظام املايل متضمنة يف سياسات االستدامة.
»تقديم االسرتاتيجيات وخرائط الطرق طويلة األجل املدعومة من قبل آليات التنسيق.
»تعزيز النظام القضايئ والقانوين للمساعدة عىل التنفيذ.
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•التكليفات التنظيمية

»استكشاف تأثري عوامل االستدامة عىل التفويضات الحالية للبنوك املركزية واملنظمني املاليني وتعديلها عندما
يتطلب األمر.

•قياس األداء

»تطوير نطاق األداء لتقييم التقدم وتوجيهه نحو تطوير األنظمة املالية املستدامة.
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املبادئ التوجيهية

السياسات واألطر القانونية

قد يتم تكوين مبادئ النظام املايل املستدام واستخدامها
لتشكيل تطوير التفويضات واملعايري واملامرسة الحاكمة.
فعىل مستوى العامل ،يتم توجيه النظام املايل من خالل
مبادئ ومعايري "القانون شبه امللزم" التي يتم تنفيذها
بعد ذلك عىل مستوى الدولة ومراجعتها من قبل عدد
من املؤسسات الدولية .عىل سبيل املثال ،وضعت هيئة
ملخصا من  14معيار مبا يف ذلك مبادئ
الخدمات املالية
ً
عامة مثل املبادئ الرئيسية للجنة بازل لإلرشاف البنيك
الفعال واملؤسسة الدولية للمبادئ الرئيسية لتأمني املرشفني
عىل التأمني ( )IAISومبادئ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية لصالحيات وسلطات إدارة املؤسسات 263.ومع
ذلك ،ليس هناك يف الوقت الحايل نقطة مرجعية مشرتكة
بشأن كيفية تطوير السياسات واألنظمة املالية التي تتامىش
مع التنمية املستدامة .وضع مجموعة من املبادئ التوجيهية
لتشكيل السياسة عىل توحيد املعرفة العملية واتساع تطبيق
الطرق الناشئة واملستجدة .وبناء عىل العمل الخاص بنا ،تم
تضمني الهيكل املحتمل ملثل هذه املبادئ أدناه.

قد يتم دعم مثل هذه املبادئ اإلرشادية والتوجيهيه من
خالل بنيان سيايس وقانوين أوسع لضامن الرتابط بني اإلدارة
املالية واألهداف العامة األعم وسيادة القانون .قد تقوم
الحكومات بتقديم هذا من خالل تأسيس وإنشاء البنية
السياسية والقانونية التي قد تعزز من لنهج مرتابط للموارد
املالية املستدامة .وقد يتضمن ذلك تطوير السوق املايل
املرتابط لسياسات تطوير مستدامة أوسع مثل أحكام قانون
تغري مناخ اململكة املتحدة ملطالبة جميع الوكاالت العامة مبا
يف ذلك املنظمني املاليني إلعداد تقارير حول تعديل املناخ؛
وقد خلق ذلك األسس والقواعد الترشيعية والتنظيمية لبنك
إنجلرتا إلجراء املراجعة الحصيفة للتأمني .قد يكون قرار
الصني بجلب التمويل األخرض إىل خطط تطوير السوق املايل
الواردة مبوجب الخطة الخمسية رقم 13 :حالة أخرى وثيقة
الصلة .وبصفة نهائية ،قد تكون التطورات القانونية مالمئة
ومناسبة لدعم االنتقال للتمويل املستدام  -مثل املقاييس
لرتقية مسؤولية املستثمر والدائن.

    11لكشلااملبادئ املحتملة للنظام املايل املستدام
املبدأ العام

املقاييس الرئيسية
املرتبطة بالهدف

من يدفع وتتم
مكافأته

تكامل السوق

الحوكمة

1

الهدف من النظام املايل

 ...هو خدمة احتياجات املجتمع من خالل تيسري املدفوعات وتجميع املدخرات وحاميتها
وتخصيصها لالستخدامات األكرث إنتاجية وإدارة املخاطر بطرق تدعم االقتصاد الحقيقي الشامل
واملستدام.

2

تسعري املخاطر واألرباح

 ...يتضمن قيمة رأس املال البرشي والطبيعي واالجتامعي لتحقيق التنمية املستدامة.

3

الوصول إىل القيمة املالية

 ...متاحة ومتوفرة للجميع.

4

استقرار النظام

.تقولا رورمب ةمادتسملا ةيمنتلا معدي ...

5

األرباح املكتسبة بحسب القطاع

 ...متكافئة مع القيمة التي تكونها.

6

التمويل العام

 ...يدعم فقط نتائج املصلحة العامة التي ال يجب تحقيقها من خالل الوسائل الخاصة.

7

تكوين السوق

 ...يُشجع عىل التنوع واالبتكار الصحي السليم.

8

أصحاب املصالح املتأثرون

 ...يتم تعزيزهم من خالل الحقوق واملعلومات والقدرات.

9

الثقافة والقيم واملعايري

 ...تتامىش مع الهدف،
ويتم دعمها من خالل املكافآت والحوافز املالمئة.

10

حوكمة النظام

 ...تتامىش مع الهدف مع الشفافية املالمئة لعملية اتخاذ القرارات واألداء واإلصالح.
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التكليفات التنظيمية
ميكن تعزيز دور البنوك املركزية والجهات التنظيمية املالية يف التعامل مع تحديات
االستدامة من خالل توضيح وتعزيز التكليفات ذات الصلة .وحتى هذا اليوم ،تم
تحقيق هذه التقدمات دون توسعة للتكليفات الحالية ،وقد تم الرتكيز عىل معظم
هذه التكليفات بشأن التنظيم الحصيف والسياسة النقدية واألهداف املشرتكة مثل
النمو والتوظيف .ومن املمكن تفسري هذه التكليفات بصورة محدودة أو بطريقة
أكرث شمولية .وقد يكون من املفيد توضيح الطريقة التي ينبغي أن تضع فيها
التكليفات عوامل االستدامة يف االعتبار ،سواء أكان ذلك من خالل إعادة التعريف
أو التوضيح وبخاصة يف ضوء أي تطور يف املبادئ والسياسة والهيكل القانوين .
   19عبرملاالبنوك املركزية :األشخاص الرئيسيون القامئون عىل تطوير النظام املايل املستدام
البنوك املركزية هى الجهات الرئيسيية يف تطوير أسواق املال وأسواق رأس املال والتطور االقتصادي املستدام بطريقة أكرث شمولية من
خالل السياسة النقدية وتعزيز أدوار االستقرار املايل مؤخ ًرا باإلضافة إىل األدوار األخرى.
وتشري نتائج البحث إىل البنوك املركزية يف االقتصاديات املتطورة والناشئة عىل أنها أكرث نشاطًا من قرينتها يف الدول النامية مع األخذ
بعني االعتبار أولويات السياسة القومية بشكل واضح ورصيح مبا يف ذلك االندماج املايل والقضايا البيئية باإلضافة إىل االقتصاد القومي
واالسرتاتيجيات الصناعية .يرى بعض املعلقني أن هذه األدوار املوسعة عىل أنها متثل مرحلة انتقالية تنتهي عندما تصبح املؤسسات
العامة األخرى قوية .بينام يشري آخرون إىل استهداف البنوك املركزية ألهداف التطور كام يرون أن هناك حاجة لضامن متايش عملية
اتخاذ القرارات املتعلقة بالبنك املركزي مع أجندة أوسع نطاقًا لالستدامة.
بوضع وجهات النظر هذه يف االعتبار ،فإن البنوك املركزية لها عدد من األدوار املحتملة لتشجيع التمويل املستدام.






ويكون للسياسة النقدية تأث ًريا عىل:
»الدخل وتوزيع املال بني وعرب األجيال.
»نسب التخفيض ،القيمة املرفقة للعائدات والتكاليف املستقبلية ومن ثم آفاق وقت التمويل.
بإمكان البنوك املركزية كهيئات ومنظمني فاعلني القيام بالتايل:
»فرض االستدامة ذات الصلة بإدارة املخاطر ومتطلبات رفع التقارير.
»إدراج تأثريات الكوارث الطبيعية و تغري املناخ يف اختبارات اإلجهاد للمؤسسات املالية.
»طلب االستدامة املتعلقة بقدرات املدير واألمني ومتطلبات املهارة لألخصائيني املاليني املعتمدين.
»ضبط التمويل برأس املال لحساب املخاطر املسعرة بأقل من قيمتها ويف بعض حاالت األهداف السياسية.
»البدء يف املراجعات الحصيفة حول تأثري عوامل االستدامة عىل االستقرار املايل.
ويف سياق عمليات السياسة النقدية ،ميكن للبنوك املركزية :
»توفري إعادة التمويل بأسعار السوق املذكورة أدناه لتشجيع اإلقراض املستهدف أو تنفيذ أهداف اإلقراض لألولوية
الحالية مثل متويل بنك إنجلرتا لربنامج اإلقراض.
»تحفيز األسواق ألصول محددة  -مثل السندات الخرضاء  -من خالل مشرتيات األصول.
»االستثامر يف سندات الهيئات العامة وأسهم الهيئات العامة (عىل سبيل املثال :متويل طريق الحرير) التي تسعى إألى
أهداف مستدامة.

وسوف تكون البنوك املركزية التي تعالج أجندة االستدامة من خالل طريق واحد أو أكرث بحاجة إىل األخذ بعني االعتبار هذه القدرات
واإلمكانات واإلدارة والجودة املتعلقة بالتنسيق مع الهيئات العامة األخرى.
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املنهجية ومقاييس األداء
هناك حاجة إىل إطار عمل األداء لتقييم التقدم وتوجيهه نحو
تطوير األنظمة املالية املستدامة .وتركز أطر العمل الحالية
لتقييم تطور السوق املايل مثل تلك املستخدمة يف تقرير
التطور املايل للبنك الدويل ،عىل املقاييس التقليدية لالستقرار
والفعالية والعمق باإلضافة إىل إمكانية الوصول 264.يف حني
أن املقاييس املستخدمة يف وصف التقدم بشأن التمويل
املستدام متيل إىل أن تظل مرتكزة عىل متويل فجوات
وتدفقات التمويل املستدام وغري املستدام .ومع ذلك ،ما
تم فقدانه هو إطار العمل الشامل الذي يعمل عىل ربط
صورة االستدامة املتعلقة باالحتياجات والتدفقات بتحليل
كيفية أداء النظام.
لقد اضطلع البحث بعمل أويل يف تطوير إطار أداء ميكن
استخدامه لتقييم التقدم يف تطوير النظام املايل املستدام،
والذي حدد البحث بأنه "إنشاء وقيم وتعامالت أصول مالية
بطرق تشكل الرثوة الحقيقية لتخدم الحاجات واملستلزمات

طويلة األجل لالقتصاد البيئي الشامل واملستدام" .لقد تم
تحديد خمسة مجاالت تحليلية أساسية إلطار عمل األداء
من خالل البحث.
يُقدم كل مجال إطا ًرا تحليل ًيا واح ًدا ولكنه يكون محدو ًدا
إذا تم استخدامه منف ًرا .املرونة ،عىل سبيل املثال :قد تنتج
عن الفرتات املمتدة من خالل نظام التجسيد املستمر
للعوامل البيئية والسبب الذي قد يتم الحصول عليه من
خالل تقييم وتقدير الفعالية والتأثري .عىل نحو مامثل ،قد
تكون التدفقات جديرة باالعتبار لكنها تتطلب حوافز عامة
كبرية أو تكون مرتبطة مبستويات منخفضة ج ًدا من فعالية
النظام (عىل سبيل املثال التكاليف املرتفعة) .وهكذا ،يف
حني أن كل نطاق بإمكانه تقديم تحاليل منطقية نافعة
ومفيدة ،فإن جميع هذه التحاليل تكون بحاجة إىل االنتشار
265
للحصول عىل صورة مكتملة بدرجة أكرب.
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املجال

الوصف

مالحظة

املتطلبات

رأس املال املطلوب لتمويل التطوير املستدام

يشمل( :أ) توزيع رأس املال لتمويل األصول أو األنشطة اإلضافية (ب)
التخلص من األصول واألنشطة "غري املستدامة" التي تم متويلها يف السابق
من رأس املال (ج) االحتفاظ برأس املال ضد الظروف التي قد تتحدى
االستدامة مبا يف ذلك التأمني ضد نتائج تحقيق املخاطر.

التدفقات

التدفقات املالية مقابل هذه املتطلبات

تقديم منهج مشرتك لتدفقات القياس الفعلية وتكوين منهجيات حالية عىل
سبيل املثال،كل ما يدور حول التمويل املناخي والسندات الخرضاء باإلضافة
إىل النظام الذي قام بتطويره فيربابان يف الربازيل266.
ال يوضح تحليل التدفق هذا فعالية أو تأثري تحقيق مثل هذه التدفقات
مثل مستوى الحوافز واملكافآت وتكاليف التعبئة األخرى.

الفعالية والتأثري

الدرجة التي عندها تطزن عوامل استدامة سعر
السوق بالقرب من قيم األصول

أساس تقييم إخفاقات السوق القامئة بالرغم من الحاجة إىل متييز اإلخفاقات
املرتبطة بالسوق االقتصادي املايل أو املادي و /أو نقاط ضعف بوليصة
التأمني.

الكفاءة

تكاليف تدفق النظام املايل الذي يوفر التدفقات املالية وتتضمن املعاملة املحددة وتكاليف النظام املايل الشامل.
مقابل املتطلبات

املرونة

قابلية تأثر النظام بالعراقيل ذات الصلة بالتطور غري
املستدام

شمول اإلجهاد البيئي باإلضافة إىل تأثريات اآلثار االنتقالية .وهذا هو مالزمة
املستقبل املوجه ويتطلب (أ) تحليل شامل للفرتات املمتدة (ب) متييز
املستويات العليا للمرونة من خالل التجسيد والتدويل لعوامل االستدامة.
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الفصل

5

الخطوات التالية
 5.1اتخاذ الخطوات التالية
َيخلُص هذا القسم األخري إىل الخطوات التالية لالعتامد عىل اإلبداعات واالبتكارات
والفرص املحددة من خالل االستقصاء والتحقيق.
تم بدء االستقصاء يف سياق الحاجة امللحة واملاسة إىل تعبئة املوارد املالية للتطوير
املستدام واإلدراك املحتمل لألداء يف النظام املايل عىل أنه طريقة تكميلية مستحدثة
للتغيري .لقد كانت املهمة األساسية للتحقيق واالستقصاء تحديد ما إذا كانت
اإلمكانية قامئة وإذا كان األمر كذلك ،فليتم البدء يف الخطوات التالية املحتملة.
منذ عامني تقريبًا ،تم تحديد التحقيق واالستقصاء بأنه احتامل قائم تم تشكيله من
خالل املطالب والحاجات امللحة والتجربة العملية للبنوك املركزية وصناع السياسة
واملنظمني املاليني واملحددات املعيارية سعيًا وراء استلهام العوامل االجتامعية
والبيئية يف عملية اتخاذ القرارات املالية.
عالوة عىل ذلك ،حدد التحقيق األمناط واالتجاهات عرب سياقات متنوعة للبدء يف
متكني الدروس املستفادة ،وتكرار خطوات أكرث فعالية وتوسيع نطاقها ،وتطوير نهج
تعاونية .وقد وحد إطار عمل التحقيق هذه الدروس لتمكني صناع القرار من تبني
نهج منتظم للتحليل ،واملشاركة ،وصياغة السياسات واإلجراءات .صارت القيادة،
الالزمة لتشكيل مسارات جديدة قد تضاد الحكمة التقليدية ،أكرث وضو ًحا خالل
استجوابات التحقيق .ففي الواقع ،كانت هناك زيادة رسيعة يف عدد ونطاق وحجم
طموحات املبادرات ،حتى خالل فرتة التحقيق.
فال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به .ينبغي التعمق يف تحليل أداء األدوات
التي أبرزها التحقيق .فال تزال هناك عدة جوانب للروابط بني النظام املايل والتنمية
املستدامة مل تستكشف بعد .وإن اختالف السياقات واألولويات الوطنية يستلزم
تشكيل مسارات فريدة من خالل التعاون والتحليل والعمل ،وينبغي إعاة صياغة
التعاون الدويل يف ضوء الفرص واالحتياجات التي أشار إليها التحقيق.

 5.2تحقيق ذلك

سيتطلب تنفيذ نتائج التحقيق باستخدام إطار العمل ،مشاركة العديد من الجهات
الفاعلة .فاألساس هو املشاركة الفعالة من القامئني غىل النظام املايل ،مبا يف ذلك
املصارف املركزية والهيئات التنظيمية ،والسلطات االحرتازية ،والجهات الواضعة
للمعايري ،والهيئات الحكومية مبا يف ذلك وزارات املالية ،والجهات الواضعة للقواعد
استنا ًدا للسوق مبا يف ذلك أسواق األوراق املالية ووكاالت التصنيف االئتامين .وقد
سلطت نتائج التحقيق الضوء عىل الدور الهام للجهات الفاعلة األخرى ،ومن ذلك:
	•مؤسسات السوق :من املصارف لصناديق التقاعد واملحللني ،واملساهمة من
خالل القيادة املثالية ،وتطوير املعرفة وإرشادات الخرباء،وبناء التحالفات
وأنشطة الدعوة.
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ففي الحني الذي يعد فيه التخصص سمة من سامت النضج
املؤسيس ،إال أنه يلزم تاليف هذا العجز لتفعيل التعاقدات
والتدابري املرتبطة بها.

	•مجتمع التنمية املستدامة :من وزارات البيئة لبيوت
الخربة ومنظامت املجتمع املدين والوكاالت الدولية مثل
برنامج األمم املتحدة للبيئة ( - )UNEPنقل املعرفة
من الخرباء ،وبناء التحالفات وتكوين الوعي العام.

كام أن توسيع دائرة إرشاك األطراف الفاعلة يف إعادة
هيكلة النظام املايل يحظى بأهمية خاصة نظ ًرا للحاجة إىل
فهم املفاضالت ،وتخطيطها ،وإدارتها بني السهولة والتأثري
واملخاطرة فيام يتعلق بالخيارات السياسية املختلفة.
وستتكون تحالفات متنوعة عىل نحو أفضل لبناء خرائط
طريق تأخذ يف االعتبار الحاجة إىل الطموح ،أو تكاليف
التنفيذ ،أو احتامل الفشل ،أو العواقب السلبية غري
املقصودة.

	•املنظامت الدولية :املشاركة بصفة مبارشة يف تطوير
النظام املايل ،ولكن بصفة عامة من يتولون رعاية
جوانب متنوعة من التنمية املستدامة ،وتطوير املعرفة
والتعلم ،ووضع املعايري والقواعد ،والتنسيق الكبري.
	•األفراد :مثل مستهليك الخدمات املالية ،والعاملني يف
املؤسسات املالية وكمشاركني يف املجتمع املدين  -جلب
املهارات واملنظورات الفريدة حول كيفية ربط النظم
املالية بحاجات اإلنسان وتطلعاته.

 5.3التدابري الوطنية

ميكن اتخاذ تدابري فورية عىل الصعيد الوطني ،وأحيانًا عىل
الصعيدين اإلقليمي أو دون الوطني .وها هنا ظهرت العديد
من االبتكارات التي نص عليها التحقيق .فكل حكومة ،تعمل
مع الهيئات العامة والتنظيمية  -املصارف املركزية ،وأسواق
األوراق املالية ،والهيئات املحاسبية  -ومع املؤسسات
املالية نفسها  -املصارف وصناديق التقاعد ،الخ -.لديها
الفرصة لإلسهام بشكل كبري يف صياغة النظام املايل املحيل
بطرق تدعم األولويات الوطنية ونتائج التنمية املستدامة
املستهدفة.

وقد سلط التحقيق الضوء عىل أهمية االتفاقات االجتامعية
يف تعزيز مواءمة األسواق املالية والتنمية املستدامة ،ويلزم
العديد من الجهات الفاعلة املذكورة أعاله االنخراط يف مثل
هذه التحالفات كل يف مجال اختصاصه ،عىل الصعيد الوطني
واإلقليمي والدويل .وهذا يعني ،أن نتائج التحقيق تشري إىل
وجود قصور معريف كبري بشأن النظام املايل وخاصة بالنسبة
ملجموعات املواطنني ،ومجتمع التنمية البيئية واملستدامة
بصفة أعم ،وبشكل متامثل لدى خرباء النظام املايل حني
يتعلق األمر بهم ،بل وأحيانا حتى يف أساسيات حول البيئة.
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اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺠﻤﻌﺎت اﻷﺻﻮل
اﳌﻌﺎﻳري اﳌﴫﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﳌﻨﻈﻤﻲ
اﻟﺘﺄﻣني

ﻣﺒﺎدئ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎﱄ
ﻣﺴﺘﺪام

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن
واﺟﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺟﻌﻞ
أﺳﻮاق رأس
اﳌﺎل ﺧﴬاء

اﻟﻨﻈﺎم

اﳌﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻔﺮص

ﺑﻨﺎء
ﺗﺤﺎﻟﻒ

ﺗﻘﺎرب ﻣﻌﺎﻳري
اﻹﻓﺼﺎح
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎر
ﺟﻬﺪ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑري
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺜﻞ

ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺴﺎر

إﻃﺎر اﻷداء ﻟﻨﻈﺎم
ﻣﺎﱄ ﻣﺴﺘﺪام

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﴪﻳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
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يوفر إطار عمل التحقيق وسيلة للنظر يف منهجية خيارات العمل ،عىل أساس املامرسة
والتفكري والخطط االسترشافية للبلدان .كام أن هناك أجزاء من إطار العمل تختلف
أهميتها باختالف البلدان.
فعىل كل بلد أن تقيم بعناية االحتامالت واملنافع والتكاليف واملخاطر ذات الصلة .ويف
نهاية املطاف ،ليس هناك بديل أمام كل بلد إال أن تتوىل التشخيص منفردة ،وعىل هذا
األساس ،تحدد خياراتها فيام يخص اتخاذ التدابري ووسائل التنفيذ .ويتعني أال ينفرد
بهذا الشأن طرف واحد ،مع وجود قرائن تشري إىل إمكانية أن تتوىل ذلك املصارف
املركزية أحيانًا ،ويف أحيان أخرى الجهات التنظيمية والوزارات الحكومية .ويف حاالت
أخرى ،يتجىل الدور الرئييس للجهات الخاصة الفاعلة يف إبراز مستوى املشاريع وأحياناً
االبتكار الجامعي ،أو يف بعض الحاالت عمل املواطن ،يف صور مختلفة مثل أصحاب
صندوق املعاشات التقاعدية ،والرابطات العاملية ،أو الناشطني يف مجال البيئة .ويف
جميع الحاالت ،يبدو أن هناك سلسلة من الخطوات التي يلزم اتخاذها وهي قابلة
للمقارنة ،إذا توسع يف تعريفها ،وهي:
1.التشخيص األويل لالحتياجات ،والتدفقات والثغرات والعوائق املتصورة ،ويف كثري
من األحيان تيتوىل هذا التشخيص مجموعة قيادة صغرية ج ًدا.
2.تقييم الفرص ،وهو يستلزم خربة دولية ،وتحالفات أكرب.
3.بناء تحالف أو تعاقد منظم لتعزيز املعرفة ،وتحسني الخيارات وسهولة التنسيق.
4.تصميم مسار يأخذ يف االعتبار السهولة واألولويات والقدرات والتكاليف والفوائد
واملخاطر.
5.التنفيذ مع آليات التعقيب القوية والرسيعة و استمرار تدفق الخربة الدولية.

الرشوع يف العمل  -التشخيص
ميكن بناء تشخيص التقدم املحرز يف تعزيز النظام املايل املستدام ،باستخدام مجال أو
أكرث من املجاالت الخمسة يف إطار األداء املقرتح .وسيسهم التشخيص األويل ملواءمة
النظام املايل للتنمية املستدامة يف تسليط الضوء عىل املجاالت ذات األولوية التي
ينظر يف تفعيلها.
تقييم ما ييل ،عىل وجه الخصوص:
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املتطلبات والتدفقات ستعطي فكرة عن الفجوة التي يتعني شغلها.
الفعالية والكفاءة واملرونة ستنبه للدرجة التي ينبغي بها سد الفجوة عن طريق
العمل يف النظام املايل وكذلك االقتصاد الحقيقي.
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اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

رأس اﳌﺎل ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻷﺻﻮل واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏري
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﳌﺎل ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜ ّﻤﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺎءة  -ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إدارة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺿﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﳌﺮوﻧﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر ﻏري اﳌﺴﺘﺪام
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املجال

الوصف

املتطلبات

رأس املال املطلوب لتمويل التطوير املستدام

التدفقات

التدفقات املالية مقابل هذه املتطلبات

الفعالية

الدرجة التي عندها تطزن عوامل استدامة سعر
السوق بالقرب من قيم األصول

الكفاءة

تكاليف تدفق النظام املايل الذي يوفر التدفقات
املالية مقابل املتطلبات

املرونة

قابلية تأثر النظام بالعراقيل ذات الصلة بالتطور
غري املستدام

األسئلة املحتملة

 ما االحتياجات املالية لتحقيق األولويات الوطنية من التنمية
املستدامة؟


ما إمكانية التمويل العام؟



ما املستويات الحالية لحجم التمويل يف مقابل االحتياجات؟



ما املوارد واألصول كثيفة التلوث واالستثامر؟

 أين يكون "انتشار االستدامة" يف أعىل مستوياته (مثل الفرق
بني األسعار السوقية لألصول والتكلفة االكاملة ملحاسبة العوامل
الخارجية)؟


ما مدى دمج عوامل االستدامة يف عملية صنع القرار املايل؟

 ما مدى فعالية التكلفة ألجزاء النظام املختلفة يف جمع األموال من
أجل التنمية املستدامة (مثل االكتتابات العامة ،وإصدار السندات)؟
 ما مدى مالمئة الحوافز العامة لألنشطة املالية الخاصة بالتنمية
املستدامة (مثل اإلعفاءات الرضيبية عىل االدخار واالستثامر)؟


ما آثار الصدمات البيئية عىل النظام املايل ،اآلن ويف املستقبل؟



ما املصادر الرئيسية لإلجهاد البيئي الذي قد يؤدي إلعدام األصول؟
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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قد ترتبط فجوات كبرية بنظام مايل فعال قادر عىل تسعري املخاطر البيئية ،وهو ما
يشري إىل حاجة أكرب للعمل يف االقتصاد الحقيقي .إن انخفاض مستويات الكفاءة يف
توفري التمويل املستدام ،أو الرتكيز عىل األرباح قصرية األجل التي تعزز سوء تسعري
هذه املخاطر ،ميكن أن يشري إىل الحاجة إىل زيادة العمل نسبياً يف االقتصاد املايل.
كام أن من شأن التشخيص األويل تقييم املعايري والقواعد التي تحكم النظام املايل.
استنا ًدا إىل كل من مجموعة األدوات وإطار العمل ،فإن التشخيص سرياعي ميزان
التدابري السياساتية التي اتخذت عرب النهج الخمسة :مامرسات السوق ،والتمويل
العام ،والتمويل املوجه سياسات ًيا ،والتغري الثقايف ،والرتتيبات املنظمة .إن الرتكيز
مكمل مفي ًدا ألدوات التقييم القامئة ،مثل
عىل هذه التدابري سيجعل من التشخيص ً
برنامج تقييم القطاعات املالية ( )FSAPالتابع للصندوق النقد الدويل  /البنك
الدويل.
وميكن عزو هذه التحليالت إىل الخيارات الواردة يف إطار العمل .كام يوفر التشخيص
صورة لحالة النظام املايل من جهة متويل التنمية املستدامة ،وبالتايل فإن إطار
العمل يوفر مستن ًدا لربط هذا التحليل بالتدابري السياساتية املمكنة ،اعتام ًدا عىل
الحزم املمكنة املوجزة لكل مجموع أصول كبرية والعديد من مجاالت متكني البنية
التحتية للنظام املايل.
كام أشاد التحقيق باستخدام االتفاقات يف دعم التصميم املشرتك للتدابري ذات
تصميم جي ًدا ملواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة.
اإلمكانات العالية ،املصممة
ً
هناك فروق تقليدية بني ترصفات الجهات الفاعلة يف السوق وتلك املؤسسات
الحاكمة ،أي واضعي القواعد بصفة عامة ،واإلمكانيات املجتمعية التي قد ترفع
الوعي وتزيد من الثقة ،وتوائم التوقعات ،وتشكل مستن ًدا لاللتزامات القابلة
للقياس ،سواء أنشئت طو ًعا أو مبقتىض رشوط قانونية .القت بعض التطورات األكرث
طمو ًحا والتي يحتمل أن تكون أكرث تأث ًريا ،والتي درست عىل الصعيدين الوطني
دعم من خالل مشاورات مكثفة بني الجهات الفاعلة يف
والدويل عىل حد سواءً ،
السوق ومؤسسات الحكم ،وغالباً ما يتضمن ذلك التصميم املشرتك للتدابري املتفق
عليها ،إىل جانب سياسة "العصا والجزرة" ،واإلفشاء للجمهور.
يف حال نجاح التدابري األولية ،ستزداد الشهية التخاذ تدابري أكرث تأثريًا .ومل يتوصل
إىل صياغة كيفية إدخال النظام املايل للتنمية املستدامة يف عملية صنع القرار
املايل ،من خالل نهج "مخطط" وضع يف مستهل العملية .كام أن تعقد النظام املايل
وديناميته يجعالن من هذه النهج نه ًجا غري مفيدة وقد تكون مشكلة .إن الرشوع
يف التشخيص ،وصياغة التعاقدات ،وتنفيذ املرحلة املبكرة من التدابري األيرس ،قد
يزيد من الثقة ،ويتمخض عن فوز سابق ألوانه للعديد من األطراف ،وهو ما يزيد
من النهم للخطط واإلجراءات األكرث طمو ًحا .وبالتايل ال ميكن أن تتحقق اآلثار عىل
مستوى النظام دون التبكري باتخاذ إجراءات صعبة وتنطوي عىل مخاطر عالية.

61

النظام املايل الذ نحتاج إليه  إطار العمل املتبع يف التحليل  ثورة هادئة  إطار العمل  الخطوات التالية

 5.4التعاون الدويل
قد يدعم التعاون الدويل العمل الوطني .إن تزايد تدويل
دعم
النظم املالية الوطنية يجعل من التعاون الدويل ً
حاسم يف ترسيخ التنمية املستدامة يف عملية صنع القرارات
ً
املالية .ولحسن الحظ ،هناك بالفعل عدة ميادين لتحقيق
هذا التعاون واملبادرات الجارية .يزداد تطلع املنظامت
الدولية واملنابر الرسمية املشرتكة بني الحكومات واملشرتكة
بني الوكاالت نحو هذا املجال لتقيص الحقائق والعمل ،مثل
مجموعة الدول العرشين ( )G20ومجلس االستقرار املايل
( )FSBوصندوق النقد الدويل ( ،)IMFوالبنك الدويل،
وكذلك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
( .)OECDوقد أسهمت األمم املتحدة ف ذلك عرب مؤمتر
التمويل من أجل التنمية واألهداف اإلمنائية املستدامة .وإىل
جانب ذلك هناك عدد متزايد من املنابر األكرث رسمية ،مثل
مبادرة أسواق األوراق املالية املستدامة  ،والشبكة التعامل
املرصيف املستدام ،ومبادرة الحصول عىل متويل .بناء عىل
العمل الذي تم حتى اآلن ،حدد التحقيق عرش فرص لتعزيز
التعاون الدويل يف ثالثة مجاالت رئيسية.

من خالل رفع الوعي وتحسني التعلم عرب الحدود الوطنية،
وإحداث تناغم بني النهج ،وبناء معايري مشرتكة .ويف نهاية
املطاف ،ال بد من التعاون الدويل لضامن املواءمة بني الجهات
الفاعلة الرئيسية التي تصوغ القواعد العرفية يف املجتمع
املايل .تندرج الفرص املحددة تحت مجموعتني رئيسيتني؛
خصيصا ملجمعات األصول واألطراف الفاعلة
األوىل املحددة
ً
يف األسواق املالية ،والثانية الفرص املتاحة لتعزيز بنية النظام
املايل األسايس.
املجال األخري للتعاون الدويل هو بناء تحالف للبحوث
التعاونية عن األنظمة املالية املستدامة .والخطوة التالية
الحاسمة يف تطور النظم املالية األكرث استدامة ،هي
تطوير نظام بيئي ثري باألبحاث والتحليالت .وهذا يتجاوز
تصميم أدوات محددة (مثل اختبارات إجهاد االستدامة)
أو إحصاءات (إطار األداء) ليشمل طبيعة التحدي متعدد
التخصصات ومتعدد األبعاد ،وتعميق األسس النظرية
والتجريبية للعمل .لقد حان الوقت النضامم اتحاد املصارف
املركزية وأقسام أبحاث النظم املالية إىل الجامعات الرائدة
ومراكز التميز لتحديد برنامج بحثي متوسط املدى.

لقد حدد التحقيق فرص التعاون اإلنتاجية الدولية يف الدفع
بنظام مايل مستدام .فبإمكان كل مجال االستفادة من
الخربات الوطنية ،إال أنه ميكن إحداث تقدم كبري يف املجال
    16لكشلاالتعاون الدويل عرب تجمعات أصول وجهات فاعلة معينة
املنطقة

الوصف

دمج املخاطر البيئية
املنهجية ضمن املعايري
املرصفية العاملية

بناء عىل تزايد املامرسة الوطنية ،فاآلن يثار موضوع التعبري عن مدى تأثري املخاطر البيئية النظامية عىل املعايري املرصفية الدولية،
ال سيام من خالل اتفاقات بازل .وميكن أن يقدم ذلك من خالل قيادة السلطات املرصفية الوطنية واملصارف التجارية العاملة مع
مرصف التسويات الدولية ( )BISوالهيئات الرئيسية األخرى لتقييم الروابط الهامة واآلثار املرتتبة عىل السياسات.

وضع قانون دويل يتناول
واجبات املستثمر والتنمية
املستدامة

يتزايد عدد الدول التي تتخذ إجراءات لتشجيع وتوجيه املؤسسات االستثامرية مثل صناديق التقاعد إلدخال عوامل االستدامة املادية
يف أنشطتها االستثامرية .وإن وجود قانون دويل سيساعد عىل بلورة املامرسات الجيدة وتوفري منطلق لتوسيع نطاق اعتامد معايري
أفضل .وميكن وضع ذلك عن طريق فريق عمل مشرتك من أبرز املؤسسات االستثامرية والهيئات املنظمة للمعاشات التقاعدية،
يعمل عن كثب مع الرابطة الدولية ملرشيف التأمني ( ،)IOPSومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( ،)OECDوالبنك
الدويل.

إنشاء ائتالف أسواق
رأس املال للمستثمرين
والحكومات

لقد تسارعت وترية جهود إنشاء أسواق الديون ورؤوس األموال لالستثامر األخرض .ومع ذلك فليس هناك برنامج مشرتك لضامن
التقارب بني املعايري ودفع التعاون العابر للحدود الالزم حتى تتمكن أسواق السندات واألسهم العاملية من رفع رأس املال لخدمة
التنمية املستدامة .وميكن البرشوع يف ذلك من خالل مجموعة القيادة التي تدرك النظام البيئي بالكامل ،مبا يف ذلك الرشكات
املصدرة ،وهيئات التصنيف االئتامين ،ومصارف التنمية واملؤسسات االستثامرية والوكاالت املستقلة مثل مبادرة سندات املناخ.

تقديم اإلرشادات
للمنظمني واملرشفني عىل
أسواق التأمني املستدامة

لقد أحرز تقدم كبري يف توسيع فرص الحصول عىل منتجات التأمني الحيوية .والخطوة التالية هي االرتقاء بهذه التجربة العملية
لضامن إدراج املخاطر البيئية ومخاطر االستدامة الحرجة بشكل فعال يف تنفيذ مبادئ التأمني األساسية الدولية .ومن العنارص
األساسية للنجاح ،وجود مجموعة قيادة من املرشفني عىل الصعيد الوطني للبدء يف ملعالجة املخاطر البيئية (مثل تغري املناخ)،
والعمل بشكل وثيق مع الرابطة الدولية ملرشيف التأمني ( )IAISومبادرة الوصول إىل التأمني (.)A2ii
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    17لكشلاالتعاون الدويل يف النهوض بهيكلة الحكم
املنطقة

الوصف

مبادئ النظام املايل املستدام

يخضع النظام املايل العاملي ملبادئ ومعايري قانونية غري ملزمة -ولكن ال وجود ليشء من ذلك للنهوض بالتنمية املستدامة.
إن وضع مثل هذه املبادئ سيوفر التوجيه لوضع قواعدللنظام املايل وتطويره ،وعالوة عىل ذلك ميكن إعالم الهيئات اإلدارية
الوطنية والدولية بأدوار اإلرشاف عىل النظام املايل  .وميكن وضع هذه املبادئ تحت رعاية مجموعة الدول العرشين
( ،)G20أو مع مجموعة من كبار الخرباء واملامرسني.

التوافق يف معايري اإلفشاء الخاصة
باالستدامة

هناك حاجة مشرتكة إىل تعزيز الشفافية يف املؤسسات واألسواق والقطاعات .لقد أحرز تقدم ،ولكن قد حان الوقت اآلن
لترسيع التقارب مع فرقة عمل دولية واعتامدها عىل نطاق أوسع ،واستلهام الدروس من مبادرات مجموعة الدول العرشين
ذات الصلة -مثل فرقة عمل تعزيز اإلفشاء .مع الحاجة إىل اإلفشاء يف كافة مجمعات األصول ،إال أن الرتكيز عىل التناغم بني
أسواق األوراق املالية قد أحرز أكرب قدر من التقدم يف البداية ،مع الرتكيز يف املرتبة الثانيةعىل املؤسسات االستثامرية.

منهجيات اختبار إجهاد االستدامة

من املهم توقع الصدمات املستقبلية عند دراسة القرارات الحالية للتغلب عىل "مأساة اآلفاق" يف عوملة التنمية املستدامة
يف عملية صنع القرارات املالية .ها قد حان الوقت لتجميع املوارد والبدء يف الربط بني املبادرات والنهج املختلفة .قد يشمل
نهج فرقة العمل مرصف التسويات الدولية ومجلس االستقرار املايل وغريها من مؤسسات املعايري الكربى ،وكذلك املؤسسات
املالية نفسها ومبادرات تقارير اآلداء املحددة.

تحقيق القدر األمثل من التدابري
املالية يف النظام املايل

ال يوجد فهم أسايس لتأثريات التنمية املستدامة عىل املالية العامة ،ففي الواقع ،تؤول اإلعانات إىل املؤسسات املالية ،وإال
سيؤثر ذلك عىل اتخاذ القرارات املالية .ومل يربز الوقود األحفوري ،أو إعانات الطاقة بشكل أعم ،إال يف اآلونة األخرية ،ألغراض
املقارنة ،وصار يعامل كمسألة سياسية رئيسية .قد يكشف إنشاء عملية مراجعة لتأثريات االستدامة عىل التمويل العام
املرتبطة بالقطاع املايل عن فرص كبرية لتعزيز هذه التأثريات من خالل إعادة موامئة بعض تدفقات التمويل العام.

إطار أداء النظام املايل املستدام

ال بد من العمل عىل االستفادة من إطار أداء التحقيق ،يف تطوير نظام مايل مستدام .وألجل تضمني الجوانب البيئية يف
عمليات استعراض األقران والتقييم الدولية ،مثل برنامج تقييم القطاعات املالية( )FSAPالبنك الدويل  /صندوق النقد
أول يف معيار دويل كام أن هناك نقص عىل مستوى البلدان يف البيانات الالزمة لتفعيل النهج
الدويل ،فينبغي تدوينها ً
واملطلوب تطويرها.

5.5

نحو نظام متويل مستدام

تشري أعامل التحقيق إىل كيفية إحراز تقدم يف التوجه نحو نظام مايل مستدام ،إال
أنه حتى اآلن ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي عمله يف فهم العالقة بني تطوير
السوق املالية والتنمية املستدامة .وال زال السؤال املطروح هو منوذج العالقة بني
أساسا
التنمية املستدامة وتطوير النظام املايل .يوفر إطار األداء املقرتح بالتحقيق ً
ممك ًنا ملثل هذا التحليل ،غري أن معظم البيانات الالزمة لتفعيل هذا النهج ناقصة
فضل عن أغراض املقارنة الدولية.
حال ًيا عىل مستوى البالدً ،
إن البحوث التي أجراها صندوق النقد الدويل ومرصف التسويات الدولية مؤخ ًرا،
دفعت بأحد جوانب هذه العالقة من خالل تحليل كمي متعمق للعالقة بني النمو
االقتصادي وتطوير النظام املايل .يوحي هذا العمل عالقة عىل شكل جرس ،مع تأثري
القطاع املايل عىل إنتاجية ومنو االقتصاد بأكمله للمضيف (املحيل) 267الذي ارتفع
268
أوالً ثم تراجع مع استمرار تطور ومنو القطاع املايل بالنسبة لحجم هذا االقتصاد.
ميكن النهوض بالفرضيات القابلة للمقارنة بالنسبة للعالقة بني تطوير النظام
املايل 269وتطور نتائج التنمية البيئية واملستدامة بصفة عامة .ويف الواقع ،تشري
األعامل األخرية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ( )OECDوغريها،
إىل العالقة النموذجية بني تطوير النظام املايل وعدم املساواة يف الدخل .وطرحت
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فرضيتني قابلتني للقياس هنا :إحداهام تعكس عالقة "بقاء
األمور عىل حالها" بني النظم املالية والتنمية املستدامة،
واالخرى تنظر إىل العالقة إذا كان هناك تقدم نحو نظام
مايل مستدام .وهاتني الفرضيتني مذكورتني يف املربع أدناه.
لتصور ،واختبار مثل هذه الفرضيات يف نهاية األمر ،ميكن
االستفادة من النموذج ثنايئ املحاور يف ظل تزايد أهمية
األسواق املالية املشار إليها بنفس اإلجراء املتبع من قبل
صندوق النقد الدويل ،والقطاع املايل ،وتطوير السوق املالية،
املعرب عنه باسم مؤرش التنمية املالية ،و مع تدابري تتعلق
باآلثار تركز عىل الفوائد االقتصادية واآلثار االجتامعية
ورأس املال الطبيعي .ميكن أن استخدام الحجم النسبي
للقطاع املايل يف اختبارات الفرضيات ،كام يف دراسة مرصف
بدل من التنمية ،أو معها.
التسويات الدوليةً ،

5.6

متويل التنمية املستدامة

أهداف محددة ،مثل تعميم الخدمات املالية ،وتلوث الهواء،
أو تغري املناخ ،عن سبل جديدة لتحقيق األهداف التقليدية
للنظام يف سياقات جديدة.
إن تحقيق اإلمكانات املحددة هو يف حقيقته اختيار
جامهريي .كام أن شكل النظام املايل املعارص ما هو إال
مثرة للعديد من الخيارات التاريخية .ومن املؤكد أنه مل
يكن هناك تخطيطًا ،ولكن تشكل النظام عن طريق تغيري
االحتياجات والتوقعات املجتمعية ،والقرارات السياسية
املرتبطة بها ،واالستجابة الديناميية للفرص الناشئة من قبل
الجهات الفاعلة يف السوق .وتشري نتائج التحقيق إىل جيل
جديد من الخيارات العامة التي توفرها املؤسسات املنوط
بها تشكيل النظام املايل املستقبيل.
واملسألة املطروحة هي القدرة عىل تشكيل نظام مايل
يناسب هدف القرن الحادي والعرشين املتمثل يف خدمة
احتياجات التنمية املستدامة.

لقد كشف التحقيق عن إمكانية متويل التنمية املستدامة
عن طريق مواءمة النظام املايل مع التنمية املستدامة .قد
تشكل الخربات العملية املتفرقة يف الوقت الحايل أساس
نهج منتظم لتحقيق مثل هذا التوافق .كام ميكن تصميم
مسارات توازن بني الطموح والسهولة واملخاطر ،وهو ما قد
يؤدي مبرور الوقت إىل إحداث تغيري منهجي .وميكن وضع
هذه النهج من قبل االئتالفات ،ثم يعلم بها وتكرب من خالل
التعاون الدويل .إن الفشل يف اغتنام هذه الفرصة يجعل من
الصعب تحقيق أهداف التنمية املستدامة املوضوعة مؤخ ًرا،
وخاصة تلك التي تعتمد عىل التنمية االقتصادية القامئة عىل
اإلدارة السديدة للرثوة الطبيعية واالجتامعية الشاملة.
يحسن كفاءة وفعالية ومرونة
إن تق ّدم ٍ
نظام مايل مستدام قد ّ
النظام ذاته .إن التدابري املتخذة ملواءمة النظام املايل تجاه
املخاطر البيئية ومصادر القيمة ،التي اتخذت واح ًدا تلو
اآلخر ،يستبعد أن تحمي املجتمع من نقاط ضعف النظام
املايل األخرى التي متكن سوء التسعري ،وأخذ اإليجار وعدم
االستقرار .ومع ذلك ،فإن تغري األنظمة التكيفية املعقدة
مثل التمويل قد تنجم عن وضع قواعد سلوكية جديدة
راسخة يف شعور متجدد الغرض .إن تأثريات هذه التدابري
لرمبا كانت أكرث من مجموع أجزائها .إن التدابري التي تنفذ
بطموح ورعاية ومشاركة ،قد تؤدي إىل إحداث تحوالت
أكرب عىل مستوى النظام .قد يكشف الرتكيز يف البداية عىل
النظام املايل الذي نحتاج إليهRESHAPING FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT :
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مرحلة من مراحل منو وتطور النظام املايل

فرضية النظام
بقاء األمور عىل حالها

النظم املالية الصغرية نسب ًيا وغري املتطورة (البلدان
النامية الصغرية والفقرية عىل وجه العموم ،وخاصة
التي يسيطر عليها مرصف)

التأثري املتواضع ،سواء أكان إيجاب ًيا أم سلب ًيا ،عىل
نتائج التنمية املستدامة االقتصادية واالجتامعية
والبيئية.

وكذلك التأثريات املتواضعة ،مع بعض النتائج األكرث
اإليجابية ،مثل تلك الناجمة عن التدابري الرامية إىل
تعزيز تعميم الخدمات املالية ،وإرشادات االئتامن
األخرض ،وتحسني الثقافة والقدرات املالية.

تنمية وتطوير النظم املالية (عامة االقتصادات الناشئة
من كينيا اىل بريو والصني)

تأثريات اقتصادية إيجابية مرتقعة غري متناسبة يف
البلد املضيف (اي نتائج صندوق النقد الدويل).
تأثريات اجتامعية إيجابية عالية نسبيًا ،ولكن مع
تأثريات غري متكافئة عىل نحو متزايد ،يف البلد
املضيف ،وبصورة رئيسية من خالل آثار النمو
االقتصادي.
آثار بيئية سلبية عالية يف البلد املضيف باعتباره
نظ ًرا ألن جزءا ً كب ًريا من القروض واالستثامرات
يؤثر سلبًا عىل رأس املال الطبيعي.

نتائج اقتصادية واجتامعية إيجابية عالية ،مع
تحسن اآلثار البيئية الناتجة عن االرتقاء بتدابري
إدارة املخاطر واملسؤولية ،والحوافز العامة املركزة،
والجهود املبذولة ألسواق رأس املال األخرض من
خالل ابتكارات املنتجات (مثل السندات الخرضاء)
وتعزيز متطلبات اإلفشاء والحوكمة.

النظم املالية الكبرية واملتقدمة نسب ًيا (خاصة يف
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
( ،)OECDولكن متضم ًنا بعض األنظمة املالية
املتقدمة غري املعتادة يف االقتصادات الناشئة)

خفض التأثري اإليجايب ،والسلبي املحتمل ،عىل
اإلنتاجية االقتصادية والنمو (أي نتائج صندوق
النقد الدويل ومرصف التسويات الدولية) ،وارتباط
ذلك بانخفاض اآلثار اإليجابية عىل رأس املال
االجتامعي ،واألثر البيئي املتشعب ،مع تأثريات
البلد املضيف األقل سلبية ،واآلثار البيئية العاملية
األعىل سلبية.

التأثريات االقتصادية اإليجابية إىل جانب
تباطؤ النمو الشامل ،واستمرار تقديم اإلعانات
االجتامعية وتحسن نتائج البلد املضيف والنتائج
البيئية العاملية نتيجة اإلفشاء الفعال للمؤسسة
املاليةوفحص مستوى اإلجهاد ،إىل جانب آليات
السوق الرأساملية املوسعة بالكامل.

املستدام
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بقاء األعامل عىل حالها

تنمية مستدامة
اﺟﺘامﻋﻲ

اﺟﺘامﻋﻲ

اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﺄﺛري

اﻟﺒﻴﺌﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
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اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺤﲇ

اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻋﺎﳌﻲ

اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﺗﺤﺴني اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﰲ ﺑﻠﺪ
اﻷﺻﻞ ودوﻟﻴﺎً

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻄﻮر
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم
اﻻﺟﺘامﻋﻲ،
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺨﴬاء،
واﻟﻀامﻧﺎت

اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﺧﻠﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ متﻜﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘامﻋﻲ،
وﺗﺜري اﻷﴐار
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻨﺰف
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ

ﺗ ُﻌﺘﱪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻋﺎﻣﻼً ﻳﺤ ّﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻧﺎﻣﻴﺔ

ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻧﺎﻣﻴﺔ
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ﺗﺄﺛري
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امللحق األول:
شكر وتقدير

فريق التحقيق

سيمون زاديك
املدير املشارك

نيك روبنز
املدير املشارك

ماهيناو أغا
رئيس التوعية

وقد تم دعم التحقيق يف جميع مراحل املرشوع من قبل مايا فورستاتر ،ونانا-أوفوري أوكريي ،وفيليسيتي
بريي .وقد ضم الفريق األوسع عىل مدى عامني أغنيس أتسيايا ،تشاد كاربنرت ،بيرت كروكشانك ،شرييل
هيكس ،نوزيفو جانيواري-بارديل ،أوليفييه دي الفاين أورتيج ،أندريا ليسني ،جريميي ماك دانيلز ،ساندرا
روخاس ،شريين وايزمان ،سارة الزيدي ،نوهان تشانغ.
شكر خاص للجنة التوجيهية للتحقيق التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ( ،)UNEPوالتي قدمت
التوجيه للفريق منذ إطالق املرشوع .ويرأس اللجنة التوجيهية أكيم شتايرن املدير التنفيذي لربنامج األمم
املتحدة للبيئة ( )UNEPوتضم الزمالء التالني من برنامج األمم املتحدة للبيئة ( :)UNEPميشيل
كاندويت ،إليوت هاريس ،تيم كاسنت ،بوشبام كومار ،ليجيا نورونها ،ستيفن ستون ،اريك أرش ،برينان فان
دايك ،كاوه زاهدي.
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مبادئ االستثامر املسؤول التابعة لألمم املتحدة

		
SASB

مجلس معايري محاسبة االستدامة

		
SDGs

أهداف التنمية املستدامة

		
SME

املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم

		
UN PSI

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالتأمني املستدام

UNCTAD

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

		
UNEP
UNEP FI

مبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة

UNFCCC

تغي املناخ
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ّ

		
UNGC
		
US SEC
		
WB
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برنامج األمم املتحدة للبيئة

االتفاق العاملي لألمم املتحدة
هيئة األوراق املالية والتداوالت األمريكية
البنك الدويل

 املؤسسات املتعاونة:امللحق الثالث
. مبا يف ذلك حضور األحداث،شاركت املؤسسات التالية يف برنامج البحث واملشاركة الخاص بالتحقيق
Corpbanca Investment Trust
Colombia

الرابطة املرصفية لجنوب أفريقيا
(Banking Association of South Africa)

مجلس السياسات االقتصادية
(Council on Economic Policies)

(Barclays) باركليز
(Bloomberg) بلومربج
بلومربج لتمويل الطاقة الجديدة
(Bloomberg New Energy Finance)

CPF Financial Services
Credicorp Capital
(Credit Suisse) كريدي سويس
املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان
(Danish Institute for Human Rights)
Davivienda
البنك املركزي الهولندي
(De Nederlandsche Bank)
(Deloitte) ديلويت
Demos
 اململكة املتحدة،وزارة التنمية الدولية
 جنوب أفريقيا،وزارة شئون البيئة
(Deutsche Bank) البنك األملاين
البدائل اإلمنائية
(Development Alternatives)

Carbon Tracker Initiative.
CDP
Center for Applied Legal Studies
Center for International Governance
Innovation

بنك التنمية بجنوب أفريقيا
(Development Bank of Southern
Africa)

بنك املكسيك املركزي
(Central Bank of Mexico)

 الصني،مركز بحوث التنمية التابع ملجلس الدولة
اتحاد فينرش كابيتال رشق أفريقيا
(East African Venture Capital
Association)

البنك املركزي الكيني
(Central Bank of Kenya)

 الصني،الجامعة املركزية للامل واالقتصاد
Centre d’Études Prospectives et
d’Informations Internationales
مركز البحوث السياسية
(Centre for Policy Research)

East and Central African Social
Security Association

مركز العلوم والبيئة
(Centre for Science and Environment)

املنتدى البيئي العاملي
(Eco Forum Global)

Ceres
 اململكة املتحدةCFA Institute ،معهد
Chatham House
(China املجلس الصيني للتعاون الدويل حول البيئة والتنمية
Council for International Cooperation
on Environment and Development)

Ecos
Eko Asset Management Partners
Établissement de Retraite
Additionnelle de la Fonction Publique
Ethical Markets Media
Ethos
البنك األورويب لإلنشاء والتعمري
(European Bank for Reconstruction
and Development)
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BT Pension Fund
Caisse des Dépôts
CalPERS
Calvert
Cambridge Institute for Sustainability
Leadership

Citibank N.A
Climate Bonds Initiative
مجلس معايري اإلفشاء عن املعلومات املتعلقة باملناخ
(Climate Disclosure Standards Board)

مؤسسة املناخ األوروبية
(European Climate Foundation)

Climate Policy Initiative
يقيرفألا يراجتلا كنبلا
(Commercial Bank of Africa)

املفوضية األوروبية
(European Commission)

هيئة املنافسة واألسواق
(Competition and Markets Authority)

2° Investing Initiative
3GF
A CAPITAL Green Fund
Aegon NV
مفوضية االتحاد األفريقي
(African Union Commission)
الوكالة الفرنسية للتنمية
(Agence Francaise de
Developpement)
ألكسندر فوربس كينيا
(Alexander Forbes Kenya)
التحالف من أجل تعميم الخدمات املالية
(Alliance for Financial Inclusion)
(Allianz) أليانز
(Allianz Seguros) أليانز للتأمني
Altermind
Amundi
 السويد،AP4
Apollo Investment
Arabesque Partners
Architas
Asobancaria
Asofiduciarias
Asofondos
جمعية االستثامر املستدام واملسؤول يف آسيا
Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution
Aviva
AXA
B Capital Partners
Banco Agrario
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Central Do Brasil
Banco de Bogotá
Banco de la República
Banco Santander
Bancoldex
Bancolombia
بنك بنغالديش
بنك املغرب
بنك إندونيسيا
»بنك «أوف أمريكا مرييل لينش
بنك إنجلرتا

بنك جي يب مورجان تشايس
 أمريكا الشاملية،(JPMorgan Chase Bank)
جمعية املرصفيني الكينية
(Kenya Bankers Association)
البنك التجاري الكيني
(Kenya Commercial Bank)
Kepos Capital
Khazanah Research Berhad
Kiran Energy Solar Power
Laptrust Pension Fund
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
(London School of Economics and
Political Science)
McKinsey & Company, Inc.
MetLife
Mind the Gap Research and Training
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
) (كولومبياSostenible
) (كولومبياMinisterio de Hacienda
 فرنسا،وزارة االقتصاد واملالية
 اإلمارات العربية املتحدة،وزارة البيئة
 كينيا،وزارة البيئة واملياه واملوارد الطبيعية
 الصني،وزارة املالية واالئتامن العام
 إندونيسيا،وزارة املالية
 هولندا،وزارة املالية
 سويرسا،وزارة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
 جنوب أفريقيا،وزارة املالية
 أوغندا،وزارة املالية
 الرنويج،وزارة الشؤون الخارجية
هيئة النقد يف سنغافورة
Moody’s
Morgan Stanley
Munich Re
سوق نريويب لألوراق املالية
 الهند،املعهد الوطني للاملية والسياسة العامة
Nedbank
NEPAD Business Foundation
شبكة االسواق املالية املستدامة
(Network for Sustainable Financial
Markets)
New Climate Economy
New Economics Foundation
مؤسسة أبحاث املراقبني
(Observer Research Foundation)
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان
Old Mutual
يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم
(Paulson Institute) معهد بولسون
PensionDanmark
مرصف الصني الشعبي
Politico
Porvenir

Group of Thirty
Grupo Argos S.A.
(Gulf African Bank) بنك الخليج االفريقي
HDFC بنك
HELIO International
(Hermes) هريميس
HSBC
IFMR Holdings
اتحاد املصارف الهندية
(Indian Banks Association)
Indonesia Infrastructure Finance
INNpulsa Colombia
Inrate
Institut de Sciences Politiques Paris
معهد اقتصاد املناخ
(Institute for Climate Economics)
معهد حقوق اإلنسان واألعامل
(Institute for Human Rights and
Business)
معهد التفكري االقتصادي الجديد
(Institute for New Economic
Thinking)
معهد البحوث السياسية العامة
(Institute for Public Policy Research)
معهد أعامل املصارف االجتامعية
(Institute for Social Banking)
(Institute معهد التنمية املستدامة والعالقات الدولية
for Sustainable Development and
International Relations)
معهد التمويل الدويل
(Institute of International Finance)
مجموعة املستثمرين املؤسسية املعنية بتغري املناخ
(Institutional Investors Group on
Climate Change)
Insurance Europe
Intact Financial Corporation
مجلس معايري املحاسبة الدولية
(International Accounting Standards
Board)
الرابطة الدولية ملرشيف التأمني
مؤسسة التمويل الدولية
املعهد الدويل للتنمية املستدامة
منظمة العمل الدولية
صندوق النقد الدويل
االتحاد العاملي للحفاظ عىل الطبيعة
Inverlink
Investor Responsibility Research
Center Institute
Jackson Globus and Co.
بورصة جوهانسربغ
املعهد املشرتك لتحليل الطاقة االسرتاتيجية يف املخترب الوطني
للطاقة املتجددة

بنك االستثامر األورويب
(European Investment Bank)
(European Union) االتحاد األورويب
املكتب التنفيذي لرئيس إندونيسيا
Fasecolda
FCP Nexus
Federação Brasileira de Bancos
 أملانيا، قسم التنمية املستدامة،املستشارية االتحادية
 سويرسا،وزارة املالية االتحادية
 سويرسا،اإلدارة املالية االتحادية
(أملانياBMZ) الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية
 سويرسا،املكتب الفدرايل للبيئة
Fédération Française des Sociétés
d’Assurance
اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية
Fiduciaria Bancolombia
Fiduciaria La Previsora
Fidupopular S.A
Finagro
مخترب االبتكار املايل
 سويرسا،الهيئة اإلرشافية للسوق املالية
 إندونيسيا،هيئة الخدمات املالية
Findeter
 إندونيسيا،الوكالة السياسية املالية
(Fitch) فيتش
Fondo Acción
Fondo Inversor
Fonds de réserve pour les retraites
 اململكة املتحدة،وزارة الخارجية والكومنولث
France Stratégie
مدرسة فرانكفورت املالية واإلدارية
(Frankfurt School of Finance and
Management)
Fridtjof Nansen Institute
Futerra
Generali Group
Genesis Kenya Investment
Management
Getulio Vargas Foundation
GiZ
Global Environment Facility
املعهد العاملي للنمو األخرض
(Global Green Growth Institute)
Global Infrastructure Basel
 كولومبيا،مبادرة اإلبالغ العاملية
(Global Reporting Initiative Colombia)
Globalance Bank
Goldman Sachs
صندوق املناخ األخرض
(Green Climate Fund)
منصة املعرفة حول النمو األخرض
(Green Growth Knowledge Platform)
79

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
(United Nations Development
Programme)
برنامج األمم املتحدة للبيئة
(United Nations Environment
Programme)
(United تغي املناخ
ّ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
Nations Framework Convention on
Climate Change)
جامعة غادجاه مادا
(Universitas Gadjah Mada)
(Universitas Indonesia) جامعة إندونيسيا
Universitas Surya
(Universitas Trisakti) جامعة تريساكتي
(University of Edinburgh) جامعة ادنربه
(University of Geneva) جامعة جنيف
جامعة غوتنربغ
(University of Gothenburg)
(University of Leipzig) جامعة اليبزيغ
جامعة نيو ساوث ويلز
(University of New South Wales)
(University of Pretoria) جامعة بريتوريا
(University of Surrey) جامعة رسي
(University of Washington) جامعة واشنطن
(University of Zurich) جامعة زيورخ
(US Treasury) وزارة الخزانة األمريكية
Utrech مخترب التمويل املستدام
Vittoria Assicurazioni
VoxEU
Walden Green Energy
Welspun Energy
Willis Research Network, Willis Group
املجلس العاملي لألعامل التجارية من أجل التنمية املستدامة
(World Business Council on
Sustainable Development)
املنتدى االقتصادي العاملي
(World Economic Forum)
معهد املوارد العاملية
(World Resources Institute)
الصندوق العاملي للطبيعة
(World Wide Fund for Nature)
Yes Bank بنك
(York University) جامعة يورك
مجموعة زيورخ للتأمني
(Zurich Insurance Group)

 كولومبيا،Superintendencia Financiera
شبكة حلول التنمية املستدامة
(Sustainable Development Solutions
Network)
Sustainalytics Colombia
الصندوق الوطني للتقاعد السويدي
(Swedish National Pension Fund)
جمعية املرصفيني السويرسية
(Swiss Bankers Association)
(Swiss Re) سويس ري
مؤسسة التمويل املستدام السويرسية
(Swiss Sustainable Finance)
Swisscanto
(Tellus Institute) معهد تايلوس
The Cooperators
معهد الطاقة واملوارد
(The Energy and Resources Institute)

Prudential plc
PUBLICA
Re-Define
REN21
(Renmin University) جامعة رمنني
 الصني،معهد البحوث املالية التابع ملجلس بحوث التنمية
ﺳﻠﻄﺔ اﻤﻟﻨﺎﻓـﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
(Retirements Benefit Authority)
RobecoSAM
Rock Creek Global Advisors
Rockfeller Brothers Fund
(Rockfeller Foundation) مؤسسة روكفلر
معهد رويك ماوننت
(Rocky Mountain Institute)

(The Geneva Association) جمعية جنيف
The Shift Project
مجموعة البنك الدويل
(The World Bank Group)

(Rothschild) روتشيلد
كلية الدراسات الدولية املتقدمة بجامعة جونز هوبكنز
(School of Advanced International
Studies, Johns Hopkins University)

مدرسة تولوز لالقتصاد
(Toulouse School of Economics)

SCOR SE
Seguros Bolivar
مؤسسة "شاكتي" للطاقة املستدامة
(Shakti Sustainable Energy)

Trapeza
Tribeca Asset Management
TRUST
TV2 Danmark محطة
(UK Treasury) وزارة الخزانة الربيطانية
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة
(UN Department of Economic and
Social Affairs)
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا
(UN Economic Commission for Africa)
لجنة األمم املتحدة االقتصادية آلسيا
(UN Economic Commission for Asia)
لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
(UN Economic Commission for
Europe)
االتفاق العاملي لألمم املتحدة
(UN Global Compact)
مكتب األمني العام لألمم املتحدة
مبادئ األمم املتحدة للتأمني املستدام
(UN Principles for Sustainable
Insurance)
(UN Women) هيئة األمم املتحدة للمرأة
مبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة
(UNEP Finance Initiative)
صندوق التقاعد يف رشكة يونيليفر
(Unilever Pension Fund)
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(United Nations Conference on Trade
and Development)
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Pricewaterhouse Coopers
Principles for Responsible
Investment

جامعة سنغافورة لإلدارة
(Singapore Management University)
SIX Group
بنك تنمية الصناعات الصغرية يف الهند
(Small Industries Development Bank
of India)
 جامعة أكسفورد،مدرسة سميث للمشاريع والبيئة
(Smith School of Enterprise and the
Environment, University of Oxford)
(Société Générale) سوسيتيه جرنال
معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية
(South African Institute of
International Affairs)
Staff Planète
(Standard & Poor’s) ستاندرد آند بورز
بنك ستاندرد تشارترد
(Standard Chartered Bank)
 سويرسا،أمانة الدولة للشؤون االقتصادية
(State Secretariat for Economic
Affairs)
 سويرسا،أمانة الدولة للشئون املالية الدولية
(State Secretariat for International
Financial Matters)
SulAmerica
SunEdison
Superintendencia de Bancos y
Seguros de Peru

 قامئة كاملة بأوراق وتقارير التحقيق:امللحق الرابع
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