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تقرير لألمم املتحدة يقول:
البنوك العامة ،وليس األوراق املالية والبورصات ،هي األنفع للتنمية املستدامة
جنيف ٢٥ ،أيلول/س ب بببتم  - ٢٠١٩خلص تقرير التجارة والتنمية  ،2019الصب ب ببادر عك ادونكتاد اليوم ال أ البنوك
العامة ينبغي أ تسرتجع دورها التقليدي ادوسع ليتحقق حتول حقيقي يف املشهد البيئي واالقتصادي حبلول عام .2030
وعلى ادرجح أ اسب ب ب ب ب ببتخدام متويل القطاع اخلاص لألموال العامة مك خالل البنوك العاملية العمالقة أو املؤسب ب ب ب ب بس ب ب ب ب ببات
املص ب ب ببراية املوالية س ب ب ببتخلق تكاليف وأوجه ض ب ب ببعف جديدة أكثر مك تلك اليت يلقها التمويل املباش ب ب ببر يف اس ب ب ببتثمارات الطاقة النظيفة
وادكثر مراعاة للبيئة ،ويف استثمارات خلق ارص العمل وداع التنمية.
ادمولة اليت تش ببكل أس بوال اليوم اليت حمت ور اهتمامها أنش ببطة
ويدعو التقرير ال تغيري قواعد اللعبة املص ببراية ،وراأل ة
املض ب ب ب ب ب ب ببار بة وليس القطباعبات اإلنتباجيبة .ويؤكبد ادونكتباد على أ البنوك العبامبة هي اليت تتحمبل أثقبل ادعببا  ،وحملتباف ،اهي اليت
ينبغي أ حتظى يف املستقبل بعونة أك .
والبنوك العامة هي يف ادصب ب ب ببل حمهيّأة لكي تكو خمتلفة عك البنوك اخلاصب ب ب ببة وذلك د هداها الرتكيز على املشب ب ب بباريع
الطويلببة ادجببل اليت تتجبباول اوائب حبدهببا العببائب تبد التجبباري البح ب  ،وعلى القطبباعببات اليت تتجبباهلهببا متويالت القطبباع اخلبباص .ور
اسب ب ب ب ب ب ببتمرار املمانعة اإليديولوجية ،اقد متكن حملفعل نوك عامة يف كثري مك البلدا مك القيام ذلك ،وال سب ب ب ب ب ب ببيما يف العامل النامي
بر مئات الي الدوالرات مك القرو يف
حيث جنح البنوك والصب ب ب ب ب ب ببناديق اليت يقودها ا نو أو املوجهة و ا نو يف ضب ب ب ب ب ب ب ّ
التنمية.
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يد أ حتليالت ادونكتاد تظهر أ البنوك العامة ،وال س ب ب ب ببيما البنوك اإلمنائية ،يعولها رأس املاف الكايف لتوس ب ب ب ببيع الدور
املنوط هبا .و ينما توجد نوك على درجة عالية مك االلتزام  -حيث متثل قرو نك الص ب ب ب ب ب اإلمنائي أكثر مك  13.4حمملائة مك
النبات اللي اإلااف للصب ب ب ب ب ب ب  ،وتعبادل القرو لبنبك كوراي اإلمنائي  10.5حمملائة مك النبات اللي اإلااف لكوراي ،ولكك هنباك
نوك عامة أخرى يف لدا مثل االحتاد الروسب ب ب ببي وجنو أاريقيا وماليزاي واملكسب ب ب ببيك واهلند أقل نشب ب ب ببا ا ،حيث ال تتجاول حااظات
قروض ب ببها  1ال  2حمملائة مك النات اللي لبلداهنا .وهذا مس ب ببتوى أد كثري مما يس ب ببمح تحقيق أهدان التنمية املس ب ببتدامة أو االتفال
البيئي العاملي ا ديد.
معول آخر يتمثل يف تدين نس ب ب ب ب ب بببة القرو ال ردوس أموال العديد مك البنوك ،وذلك حمدخص للبنوك اإلمنائية
وهناك ّ
اليت تتحصب ب ب ببل على املوارد املالية مك أس ب ب ب بوال رأس املال الو نية والدولية .وبا أ البنوك لديها رأس مال اث  ،اإ حج القرو
اليت متنحها يظل مرهون تقدير ادس ب بوال ملس ب ببتوى مال ا ،وهذا يتوقف ش ب ببكل كبري على تص ب ببنيف جدار ا االئتمانية .وحس ب ب
تقديرات وكاالت تص ب ب ب ببنيف ا دارة االئتمانية نفس ب ب ب ببها ،اإ ا هود اليت تبذهلا البنوك للحص ب ب ب ببول على تص ب ب ب ببنيف أعلى تعيق قدر ا
اإلقراضية با يصل  1تريليو دوالر أمريكي.
ويرى التقرير أ لايدة دع الس ببياس ببات العامة ض ببروري لالس ببتفادة مك الفرص اإلأا ية اليت هيأ ا حملفعل البنوك العامة.
وتشمل اإلجرا ات املقرتحة ما يلي:
حترير البنوك املركزية مك الرتكيز الضببيق على اسببتقرار ادسببعار/اسببتهدان التضببخ  ،حبيث تتمكك مك اسببتعادة دورها التاريي
•
ادكثر جرأة لدع االتفال البيئي العاملي ا ديد .وينبغي أ يشب ببمل ذلك اسب ببتحدائ االئتما وتوجيهه و أنشب ببطة أكثر مراعاة للبيئة
با يف ذلك اصدار السندات اخلضرا  ،والقيام ،عند االقتضا  ،دور املشرتي يف املالذ ادخري
منح البنوك اإلمنائية و ريها مك البنوك العامة املزيد مك ردوس ادموال حبيث يتس ببا هلا توس ببيع قاعدة اإلقرا  ،وس ببائل
•
منها التمويل املباشر ومتك البنوك مك اعادة استثمار أرحمحها
توجيه موارد ص ببناديق الثروة الس ببيادية ،اليت لغ أص ببوهلا حواف  7.9تريليونت دوالر ،و االحتياجات اإلمنائية ،با يف
•
ذلك دع البنوك اإلمنائية
ض ب ب ببما مراعاة اإل ار التنظيمي املص ب ب ببريف على و أاض ب ب ببل للبنوك العامة ،وال س ب ب ببيما البنوك اإلمنائية وينبغي أ تظل البنوك
•
اإلمنائية خارج "ا ار حملل" أو حمتنح معاملة خاصة اعرتااا با هلا مك مسات خاصة والوالايت املميزة املعهودة اليها
ض ا ملا تفرضبه مك اشبرتا ات على نوكها للحصبول على تصبنيفات ائتمانية عالية واجرا هيئة دولية
اجرا احلكومات اسبتعرا ب
•
ذات مصداقية تقيما ايدا ملؤسسات متويل التنمية أبسلو يتلف عك ادسلو املعهود لوكاالت تصنيف ا دارة االئتمانية
وحيثما تعذرت على البلدا النامية عأل آليات اسب ب ب ببتحدائ القرو اخلضب ب ب برا وتوجيهها يمثل التيسب ب ب ببري الكمي وذلك
•
ي س ببب وجود خما ر احدائ ألمات يف معدالت الص ببرن أو يف ميزا املداوعات  ،اعلى البنوك يف البلدا املتقدمة واليت تس ببتخدم
تلك اآلليات أ توسع قاعد ا لدع االستثمارات املراعية للبيئة يف البلدا النامية
وينبغي دع البنوك العامة تكليفها والية واضحة مك احلكومات وجبملة مك مؤشرات اددا وآليات املسا لة اليت تعطي
•
قيمة للعائد االجتماعي واالقتصادي يف ادجل الطويل وال تقتصر على العائد املاف وحده
وينبغي أال ححتول البنوك العامة عك الغر ادصب ببلي منها .حيث أ هناك مصب ببدر قلق لبعأل االصب ببالحات وأسب ببالي النهو
•
حملبنوك اليت يت الرتوي هلا ،مثل سبلسبلة الشبروط والضبمانت املرتبطة قرو البنك الدوف  ،وشبروط اعادة السبندات الضبمانية أو التزامات
القرو املضمونة.
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