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منذ ما يزيد عن  10سنوات مضت  ،نشرت مؤسسة
 JPMorganللخدمات املالية ومؤسسة Rockefeller
الخيرية ،بالتعاون مع شبكة االستثمار املؤثر العاملية
(،)Global Impact Investing Network GIIN
ً
تقريرا يشير إلى أن االستثمار املؤثر كان عبارة عن فئات
ستصل قيمتها ما بين  400مليار دوالر و  1تريليون دوالر
من األصول الخاضعة لإلدارة بحلول عام  .2020في ذلك
الوقت ،بدا هذا التوقع وكأنه طموح للغاية بالنسبة لنا
كمؤلفين لهذه الورقة البحثية ولألشخاص الذين يقرؤونها.
كانت شكوكنا في غير محلها .ففي عام  ،2020بلغ حجم
السوق ما يقرب من  715مليار دوالر من األصول
ً
الخاضعة لإلدارة وفقا لـ  .GIINوضعت مؤسسة التمويل
ً
الدولية ( )IFCتقديرا أعلى يصل إلى  2.1تريليون دوالر .مع
هذا النمو امللحوظ على مدى السنوات العشر املاضية،
تساءلنا إلى أي مدى يمكن أن يتقدم االستثمار من 2020
إلى .2030
ً
لإلجابة على هذا السؤال ،نحتاج إلى التأمل قليال في بعض
التوجهات الهامة .على سبيل املثال ،نعلم أن أزمة املناخ،
وافتقار التكافؤ االقتصادي ،والتفاوت في الفرص بين
الجنسين ،والتمييز العنصري ،واألزمات األخرى – وهي
األهداف الرئيسية للحلول املدعومة باالستثمارات في األثر
 -كانت تشكل بالفعل تحديات كبيرة للحكومات في جميع
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أنحاء العالم في بداية هذا العقد .نحن نعلم أن هناك
ً
فجوة تبلغ  2.5تريليون دوالر سنويا في األموال املطلوبة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام .2030
ً
ونعلم جميعا أن جائحة كوفيد 19-قد دمرت وعطلت
حياة البشر في جميع أنحاء العالم؛ كما أنها زادت من
صعوبة تحقيق أهداف التنمية املستدامة حيث كان البد
على الحكومات تحويل مسار املوارد وتحمل مستويات
جديدة من الديون لتجاوز مخاطر تأثير هذا املرض ،بما في
ذلك تفاقم مشكلة عدم املساواة.
ً
لن يكون رأس املال االستثماري ذو األثر الخاص مفتاحا
لتمويل أهداف التنمية املستدامة فحسب ،بل سيلعب
ً ً ً
أيضا دورا مهما في إيجاد حلول للمشاكل التي ُينظر إليها
ً
ُ
بشكل تقليدي على أنها تخص القطاع العام الذي دائما ما
يكافح مع أزمات مستجدة وغير مسبوقة .بالنظر إلى هذه
التحديات ،ما هي الفرص واالبتكارات في مجال االستثمار
املؤثر التي قد نشهدها خالل السنوات العشر القادمة؟
للتعرف على املزيد عن املسار الذي يمكن أن تتجه إليه
ُ
األمور ،نلقي نظرة على ما كان عليه هذا التوجه من
ً
ً
خالل ثالث محاور نعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في أهداف
وممارسات االستثمار املؤثر -وهي :اإلنصاف والدمج،
واملناخ ،واألدوات املالية والتحليلية .

العشر سنوات القادمة من االستثمار المؤثر

التنوع والمساواة والدمج ()DEI
-1
ّ
ً
ً
تاريخيا ،لم يكن هناك الكثير مما كان متوقعا في أن يفعله القطاع الخاص بشأن عدم املساواة ،خاصة في رأس مالية السوق
ّ
الحر مليلتون فريدمان خالل العقود املاضية .واليوم ،ومع انحسار نظرية فريدمان وإدراك الشركات بشكل متزايد ملسؤولياتها
ً
تجاه كافة األطراف املعنية بدال من التركيز على املساهمين فقط ،يتمتع املستثمرون بفرصة أكبر لتعزيز مبدأ املساواة في
الوصول إلى رأس املال أو السلع أو الخدمات عالية الجودة وميسورة التكلفة لجميع األشخاص .فيما يلي بعض الطرق التي
ً
ً
استغلها املستثمرون والتي تظهر تقدما محتمال:

دعم فئات متنوعة من رواد األعمال:
ترددت أصداء الحركات االجتماعية مثل  Black Lives Matterو  MeToo#بعد االحتجاجات في الشوارع في عام ،2020
ّ
وحفزت املستثمرين والشركات على العمل بما يتفق مع إرساء املساواة في العرق والنوع ،خاصة عندما يتعلق األمر بالوصول
إلى رأس املال والفرص االقتصادية .قدم كل من مجموعة  Citigroupو بنك أمريكا  Bank of Americaتعهدات بمليار دوالر
للتغلب على قضية عدم املساواة بين مختلف األعراق .وأطلق  Softbankمنحة بقيمة  100مليون دوالر ألصحاب املشروعات
ذوي األصول امللونة .كما خصص  530 PayPalمليون دوالر لدعم أعمال ومجتمعات األقليات من أصحاب البشرة السمراء
واملهمشين .وأعلن  Twitterعن التزام بقيمة  100مليون دوالر لصندوق العدالة املالية ،والذي يهدف إلى جلب رأس مال
ً
قدره مليار دوالر من الشركات الخيرية إلى األفراد واملجتمعات األكثر احتياجا في أمريكا .وتعتمد كل هذه االلتزامات املالية
على ّ
توجه كان قد ّ
تطور خالل السنوات األخيرة .ففي عام  ،2019حققت األسهم الخاصة ورأس املال االستثماري والديون
الخاصة استثمارات بقيمة  4.8مليار دوالر تركز على الفئات املستفيدة من السيدات ،والتي حققت زيادة عن معدل 1.1
مليار دوالر في عام .2017
ً
تاريخيا ،كان الكثير من التمويل الذي يستهدف السيدات وأرباب املنازل أو أصحاب األعمال من األقليات في الواليات املتحدة
يأتي من خالل املؤسسات املالية للتنمية املجتمعية ( ، )CDFIsوهي كيانات خاصة تتمثل مهمتها األساسية في مساعدة
املجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات املصرفية واالستثمارية .في املقابل ،تم تمويل  CDFIsلسنوات عديدة إلى حد كبير من
خالل كفاية رأس املال والذي تم توفيره من خالل قانون إعادة االستثمار املجتمعي لعام  .1977واليوم ،يعمل القائمون على
االستثمار املؤثر رغم اختالفهم  -مثل مؤسسة  Kellogg Foundationو  JPMorgan Chaseو  - Prudential Financialبوضع
األموال في مؤسسات  CDFIلتعزيز املساواة العرقية .شركات مثل  ، Googleو  ، Netflixو  ، PayPalو  Starbucksلديها ودائع
في  ، CDFIsمع دعوة البعض إلى أن يؤدي ذلك إلى االستثمار باألسهم .وقد قدم رمز العطاء االجتماعي ماكنزي سكوت تمويل
غير مسبوق وغير مقيد ألكثر من  30مؤسسة تمويل مجتمعية ،مما سمح لهم بتوسيع ميزانياتهم العمومية .باإلضافة إلى
ذلك ،تمكن عدد متزايد من  CDFIsمن الوصول إلى أسواق رأس املال من خالل إصدارات لسندات مصنفة.
هناك عامل محرك آخر يقود هذا االتجاه وهو نموذج العمل .كانت الشركات التي جاءت في الصدارة فيما يتعلق بإرساء مبدأ
التنوع بين الجنسين أكثر احتمالية بنسبة  % 25لتحقيق ربحية أعلى من املتوسطمن الشركات في الربع الرابع من السنة،
ُ
ً
وفقا لتقرير ماكنزي .يبدو التعزيز أكثر وضوحا بالنسبة للشركات التي تظهر نفس املستوى األعلى من التنوع العرقي  -فهي
ً
ً
أكثر احتماال بنسبة  % 36أن تحقق ربحا أعلى من املتوسطمقارنة باملنظمات التي تفعل أقل ما يمكن لتنويع القوى العاملة
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لديها .يتزايد هذا التمييز في األرباح بمرور الوقت مع تقدم الشركات األقوى في السوق ،مما يعزز بشكل متزايد العالقة بين DEI
ً
واألعمال التجارية الناجحة .املستثمرون الذين يتجاهلون هذا االتجاه يخاطرون بجني أرباح أقل بينما يفوتون أيضا فرصة
الحصول على املزيد من رأس املال لفئة السيدات والسكان األصليين واملجتمعات ذات األصول امللونة.

ريادة التكنولوجيا للوصول إلى الفئات املستهدفة خارج املدن:
اجتذبت املراكز الحضرية لعقود طويلة الجزء األكبر من النشاط االقتصادي .حتى أبريل  ،2020ولدت املدن  % 80من
إجمالي الناتج املحلي في العالمً ،
وفقا للبنك الدولي .مع تركيز االهتمام على املناطق الحضرية ،تم إهمال السكان الذين
يعيشون في املجتمعات شبه الحضرية والريفية ،حيث أنهم يفتقرون لسهولة الوصول إلى السلع عالية الجودة وبأسعار
معقولة ،على الرغم من عشر سنوات من االستثمار.
ومع ذلك ،فقد ظهرت تكنولوجيا يمكن أن تساعد في حل هذه املشكلة .في الوقت نفسه ،حولت جائحة COVID-19كوفيد19-
العمل عن ُبعد من ميزة إلى أولوية ،مما زاد من فرص العمل لألشخاص املتصلين باإلنترنت في جميع أنحاء العالم
في الهند على سبيل املثال ،تقوم شركة  Loadshareبحشد مقدمي الخدمات اللوجستية املحليين لتأسيس سلسلة توصيل
تصل إلى املناطق النائية .تضم شبكتها حوالي  6000عامل ّ
ومورد ،وتوسعت خالل السنوات األربع املاضية في  18مدينة هندية
وأنشأت  500فرع .كما تقوم  ،iMeritالتي تأسست في عام  ،2012بترتيب البيانات وتنظيمها للشركات العاملية .لديها اآلن ما
يقرب من  3000موظف % 80 ،منهم من املناطق املهمشة في الهند ،وبوتان  ،وأوروبا  ،والواليات املتحدة .أكثر من نصف
املوظفين من السيدات ،ممن ال يجدن فرص للحصول على فرص عمل خارج املنزل في بلدان أخرى بسبب العوامل الثقافية.
يوفر موقع التوظيف ( Workexشركة مستثمرة في مجموعة  )CDCإدارة القوى العاملة للمؤسسات التي تتجه نحو
االستفادة من املوظفين عن ُبعد  ،وهو اتجاه تسارع وجوده بسبب جائحة كوفيد .19-يمتلك جزء كبير من مستخدمي
املنصة البالغ عددهم  10ماليين موظف خبرات ذوي الياقات الزرقاء .بدأت شركات مثل  Workexوغيرها في تقديم أدوات
للعمل مع املوظفين عن ُبعد في إفريقيا وجنوب آسيا منذ عدة سنوات  ،وهناك متسع كبير لنمو الصناعة .هذا األمر منطقي
بشكل خاص ألن التعامل من خالل املنصات اإللكترونية يجعل من السهل الوصول للمزيد من العمالء .ومع ذلك ،في الوقت
الذي تالحق فيه املحددات القانونية ممارسات التكنولوجيا ،فإن بعض منصات العمل هذه تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل
في استغالل العمالة وبيانات من يستخدمونها .يحتاج القائمون على االستثمار املؤثر إلى تحديد هؤالء ممن يقومون على
حماية ودعم القوى العاملة لديهم بشكل شامل ،مثل تطبيق .Steady

حشد الطلب للمشترين الصغار:
لطاملا كانت القدرة على تحمل التكاليف والنطاق الجغرافي للعديد من املنتجات والخدمات األساسية من القضايا البارزة
للقائمين على االستثمار املؤثر ،لكن أزمة كوفيد 19-سلطت الضوء على التحدي األكثر الصلة :وهو الحجم.
على سبيل املثال ،كافحت بعض الدول األفريقية منخفضة ومتوسطة الدخل لشراء احتياجات كوفيد 19-ألن عمليات
ً
ً
الشراء كبيرة الحجم  -والتي يمكن لدول مجموعة السبع الكبار تنفيذها بسهولة أكبر  -أصبحت شرطا مسبقا للمشتريات
الناجحة .في الوقت نفسه ،أصبح بيع هذه االحتياجات أكثر صعوبة بالنسبة لبعض البلدان؛ ففي الهند ،وهي أكبر مورد
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لألدوية النوعية في العالم ،قامت الحكومة بتقييد صادرات األدوية .ونتيجة لذلك ،أصبحت سالسل التوريد العاملية ،التي
ً
ً
عادة ما تكون مصدرا لفعالية التكلفة ،نقاط ضعف ،مما أدى إلى زيادة الوعي بأهمية اإلنتاج املحلي.
جاءت املساعدة في حشد الطلب من  ، Platform Supplies Medical Africaوهيئة اليونيسيف ،والقائمين على االستثمار
ً
املؤثر مثل ( MedAccessاململوكة ملجموعة  ،)CDC Groupومؤسسة  ،Bill and Melinda Gatesالتي نشرت مؤخرا دراسة
تحليلية توضح أن  10من أغنى دول العالم ستستفيد من ما ال يقل عن  153مليار دوالر خالل العام املقبل من ضمان التوزيع
العادل للقاح كوفيد .وتحذر منظمة الصحة العاملية ( )WHOمن أن االقتصادات املتقدمة تواجه خسائر في اإلنتاج تصل
إلى  2.4تريليون دوالر  % 3.5 -من إجمالي الناتج املحلي السنوي قبل الوباء  -بسبب االضطرابات في التجارة العاملية وسالسل
التوريد .على الرغم من الترابط بين االقتصاد العالمي ،فقد سادت قومية اللقاحات حتى اآلن :فقد كافحت منشأة Covax
ً
لضمان التوزيع العادل للقاحات لحشد الدعم من الدول الغنية  -وتواجه عجزا في التمويل قدره  27مليار دوالر (في وقت
كتابة هذا التقرير).

هذا هو نوع فجوة التمويل التي يمكن أن يتغلب عليها االستثمار املؤثر من خالل استخدام أدوات مبتكرة مثل الضمانات،
والتزامات السوق املتقدمة  ،والتزامات الوصول العاملية .على سبيل املثال ،يستخدم صندوق  Adjuvantالذي تدعمه
مؤسسة جيتس ،والذي يمول تطوير عالجات لألمراض املهملة وتحديات صحة األطفال واألمهات ،التزامات الوصول العاملية
لضمان إتاحة كل أوجه االستفادة للفئات الضعيفة من السكان .في حين أن هناك فرصة للمستثمرين املؤثرين للعب دور في
دعم املساواة في الوصول من خالل هذا النوع من الشراكة ،فإن النجاح سيعتمد على رأس املال العام والخيري الذي يعمل
بشكل وثيق مع رأس املال الخاص.
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 - 2المناخ
ركز الكثير من االستثمار املؤثر على مدى العقد املا�ضي على تقليل الزيادة امللحوظة في درجات الحرارة على مستوى العالم،
أو «التخفيف» من آثار تغير املناخ .في عامي  2017و  ،2018شكلت مشروعات التخفيف  % 93من إجمالي تمويل قضايا
ً
املناخ .غالبا ما كانت فرص مكون الطاقة املتجددة هي محور هذا التمويل  -في نفس العامين ،شكلت  % 58من تمويل املناخ.
اليوم ،يمكن للمستثمرين إيجاد مجموعة متزايدة من الخيارات لدعم املجتمعات التي تكافح تغير املناخ ولتحقيق انبعاثات
كربون صفرية .يمكن تصنيف االستثمارات بطريقتين :تلك التي تركز على التكيف وزيادة املرونة لتغير املناخ ،وتلك التي
تستهدف حبس الكربون.

التكيف واملرونة:
تقدم املزيد من الشركات منتجات وخدمات لتمكين املدن الذكية واالقتصادات الواعدة التي تعالج قضايا املناخ من خالل
ً
التكيف واملرونة .على سبيل املثال ،توفر شركة  Roserveإلدارة مياه الصرف الصحي في الهند حلول تكنولوجية وتمويلية
لالستخدام املستدام للمياه في الصناعات التي تتراوح بين املدابغ إلى الورق إلى الفوالذ .تتوسع الشركة من وجودها املحلي
الهند إلى إفريقيا ،حيث ال وجود ملقدمي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير.
ً
بينما تحقق  Roserveإيرادات من السلع والخدمات التي تركز على مقاومة تغير املناخ ،تعمل شركات أخرى أيضا على مواءمة
عملياتها لتقليل تعرضها املحتمل ملخاطر تغير املناخ املكلفة ،مما يخلق فوائد أخرى في هذه العملية .تقوم شركة Zephyr
 ، Powerوهي شركة طاقة متجددة ،بتطوير محطة طاقة الرياح بقدرة  50ميجا وات على الساحل الباكستاني ،والذي يهدده
ارتفاع مستوى سطح البحر .وبهدف مواجهة مخاطر الفيضانات ،استثمرت  Zephyrفي برنامج لحماية وإعادة تأهيل أشجار
ً
ً
املنجروف املحلية التي توفر حاجزا طبيعيا ضد ارتفاع منسوب املحيط .سيؤدي االستثمار إلى جذب املزيد من األسماك
والكائنات األخرى التي تعتمد على األشجار  -مما يعزز الظروف املعيشية للصيادين  -ويقلل من تكلفة الحفاظ على البنية
ً
التحتية للمنطقة من خالل جعل التربة أكثر استقرارا.
ً
هناك فجوة واضحة بين الحاجة إلى االستثمار استجابة لتغير املناخ وبين التمويل املتاح .وتشير تقديرات األمم املتحدة إلى
أن الحاجة ستبلغ  300مليار دوالر في السنة ،ومع ذلك ال يتوفر سوى  30مليار دوالر .نتوقع أن ينمو هذا التوجه القابل
لالستثمار بشكل كبير خالل السنوات العشر القادمة مع تكثيف الدعوات للعمل على استقرار املناخ.

حبس الكربون:
يقوم املستثمرون من املؤسسات بتحويل محافظهم االستثمارية بشكل متزايد إلى صافي انبعاثات غازات االحتباس الحراري
بحلول عام  .2050مع تبني مهمة مجموعات مثل  Net-Zero Asset Owner Allianceعلى نطاق واسع ،ستصبح فرص حبس
ً
الكربون جذابة بشكل متزايد .ويبرز مكون الغابات في هذا الصدد حيث يمكن أن يقلل من مخرجات الكربون بدال من مجرد
تجنب زيادتها ،على الرغم من أنه يجب أن يكتمل العمل على الحد من االنبعاثات .كما أنها تدعم السبل املعيشية لحوالي
 1.3مليار شخص حول العالم .يستجيب املستثمرون ملبادئ االستثمار املسؤول ( ،)PRIحيث زاد املبلغ اإلجمالي لالستثمار
املؤس�سي العالمي في الغابات إلى  100مليار دوالر بمعدل من  10إلى  15مليار دوالر في مطلع عام .2000
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يمكننا اإلشارة إلى أحد األمثلة في كينيا ،حيث تتصدى كومازا لتحدي إزالة الغابات من خالل ما تسميه «الحراجة الصغيرة».
من خالل هذا النهج ،تساعد الشركة عشرات اآلالف من املزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على زراعة األشجار في أراضيهم
ُ
ً
غير املنتجة لبيعها كأخشاب في األسواق التجارية ،مما يدر دخال طويل األجل إلى جانب الفوائد البيئية .يمكن للمحيطات
أيضا أن تلتقط الكربون على نطاق واسع ،مع قدرة النظم البيئية الساحلية على حبس ما يصل إلى  20ضعف مما تستطيع
الغابات.
من املتوقع أن تنجح الدورة السادسة والعشرون املقبلة ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
( ، )COP26والذي يركز على تحسين السوق العاملية لحبس الكربون ،في تحقيق الدخل من األثر البيئي لذلك .نتوقع أن
تكون هذه واحدة من العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات املقبلة لبناء نماذج اإليرادات الصحيح واملشاركة
املجتمعية الحقيقية التي ستشكل الغابات والسواحل واملحيطات في بيئة جديدة لألعمال ذات األثر.
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 - 3األدوات
ّ
املحسنة لقياس األثر وإدارته في رفع دور االستثمار املؤثر على مدى العقد املا�ضي  ،كما يتضح من خالل
ساعدت املعايير
ً
املزيد واملزيد من مديري األصول السائدين ممن يدمجون هذه املمارسة في منتجاتهم .جلب االهتمام املتزايد أيضا جرعة
صحية من الشكوك حول «غسيل األثر  ، »Impact Washingأو عزو التأثير إلى االستثمارات عندما ال يكون هناك ما يبرره.
لزيادة تأثير االستثمار على مدى السنوات العشر القادمة  ،نحتاج إلى املزيد من أدوات االستثمار املدرجة في البورصة واملزيد
من التحسينات في القياس واملعايير لتهدئة مخاوف املستثمرين بشأن نزاهة املجال.

ابتكارأدوات أسواق رأس املال:
عندما ظهر االستثمار املؤثر ،سيطر الدين الخاص واألسهم الخاصة على كيفية تمويله .في عام  ،2011على سبيل املثال،
ذهب أقل من  % 1من عدد االستثمارات املؤثرة املبلغ عنها  -وأقل من  % 1من حجم رأس املال املستثمر  -إلى أدوات مدرجة
ً
في البورصة ،وفقا للدراسة املسحية التي أجرتها  JPMorganو  .GIINوقد أظهر االستطالع نفسه أنه بحلول عام  ،2020كانت
ً
الديون املتداولة علنا تشكل  % 24من رأس املال في االستثمار املؤثر ،وتشكل األسهم العامة األخرى .% 10
ً
نتوقع استمرار التوسع في االستثمارات النقدية مثل السندات أو األسهم املدرجة في البورصة على مدى العقد املقبل .أوال،
هناك حاجة إلى تبسيطها وتسريعها من قبل املستثمرين الذين يسعون إلى التخصيص الديناميكي لرأس مالهم .عالوة على
ذلك ،هناك العديد من مستثمري املؤسسات الذين يديرون رؤوس أموال بمليارات الدوالرات ويحتاجون إلى استثمارات
فردية تتناسب مع حجمهم .مع متوسط أحجام شيكات االستثمار املؤثر البالغ  3ماليين دوالر والتي تم اإلبالغ عنها حتى عام
 ،2020فإن هؤالء املستثمرين مقيدون من املشاركة.
هناك بعض االبتكارات الواعدة في أدوات أسواق رأس املال لتلبية احتياجات السيولة ملستثمري املؤسسات .ساعدت
اإلعالنات األخيرة من أملانيا وبريطانيا بشأن اإلصدارات الجديدة على نمو سوق السندات الخضراء إلى تريليون دوالر .بدأت
السندات الجديدة املرتبطة باملخرجات االجتماعية  -مثل عرض مؤسسة فورد البالغة قيمته مليار دوالر  -في االستفادة
من طلب املستثمرين املتزايد للتأثير في األوراق املالية املدرجة .يمكن هيكلة التزامات القروض املضمونة ،وضمانات مخاطر
التمويل التنموي ،وأدوات االستحواذ ذات األغراض الخاصة ( )SPACsلتمويل أهداف التنمية املستدامة وتكون أكثر مالءمة
لحجم املستثمرين من املؤسسات.
ً
على نحو متزايد ،تعمل هذه املنتجات أيضا على ربط املخرجات بالتصميم املالي لألدوات .نتوقع رؤية املزيد من األطر املقترحة
ً
مع حوافز األثر ،مثل القروض أو السندات التي تعدل الشروط استجابة ملدى مساهمتها في تحقيق أهداف االستدامة .إن
البساطة واملساءلة في تصميم هذه الهياكل  ،مع القدرة على تلبية أهداف التأثير وتوقعات العوائد  ،ستجذب املستثمرين
في السنوات القادمة.
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الشفافية واملساءلة:
يؤدي الجمع بين املعايير املُ ّ
طورة وزيادة التدقيق إلى حقبة جديدة من املساءلة للمستثمرين الذين يطالبون باألثر .ساعدت
األطر واألدوات مثل  ،+IRISوأهداف التنمية املستدامة  ،ومشروع إدارة األثر ( )IMPفي الوصول إلى إجماع عالمي حول كيفية
تصنيف األثر وتوصيفه وقياسه .ومع ذلك ،ال يزال قياس األثر غير محدد ،والجهود جارية ملواءمة االستدامة وسبل التوثيق
املتكاملة ،إلى جانب املبادرات الجارية ملواءمة معايير الرصد والتوثيق عن االستدامة العاملية .وتستند هذه الخطوات إلى
تلك التي اتخذتها مجموعة العمل املعنية باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ ( )TCFDلوضع معايير عاملية إلعداد التقارير
املتعلقة باملناخ.
مع بدء الشركات ومديري األصول في توفيق أوضاعهم مع أفضل املمارسات ومعايير األداء ،من املقرر ً
أيضا أن يصبح التحقق
أمرا ً
املستقل ً
شائعا بشكل متزايد .بالفعل ،تتطلب املبادئ التشغيلية إلدارة األثر ( ، )OPIMالتي تم إطالقها في عام 2019
واعتمدها أكثر من  100مستثمر موقع ،شفافية مثل هذا التحقق .تشجع مؤسسة البحوث العامة على نحو متزايد على
التحقق الخارجي من البيانات املبلغة من قبل املوقعين ،كما تتضمن معايير تأثير أهداف التنمية املستدامة الناشئة إطار
عمل لضمان الطرف الثالث .وقد أطلقت املؤسسة االستشارية Tidelineخدمات  BlueMarkفي عام  2020للتحقق من
ممارسات تأثير املستثمرين وأدائهم ،كما قدمت أربع شركات محاسبة أمريكية كبرى خدمات ضمان االستدامة واألثر.
ً
ومع انتشار املعايير والشفافية والضمانات الخارجية وتعزيزها ،نتوقع أيضا زيادة الكفاءة في إدارة األثر .ونتوقع أن ينتج عن
ذلك املزيد من األدلة اإلرشادية حول أنواع االستثمارات األكثر فعالية في مواجهة تحديات الدمج واالستدامة العاملية.

مخاطرمتوقعة ،مكافآت أساسية
تكشف هذه التوجهات عن الفرص الهائلة لالستثمار املؤثر على مدى العقد املقبل ،ولكن العثور على النجاح في هذا املجال
ُ ً
ً
ً ً
قدما في القضايا االجتماعية والبيئية أمرا ليس بالسهل،
سيظل يمثل تحديا كبيرا .لطاملا كان تحقيق املردود املالي مع امل�ضي
ً
وسيواجه القائمون على االستثمار املؤثر مزيدا من املساءلة مع زيادة املحددات ونطاق أدوات التحقق .املخاطرة تستحق
ً
املكافأة .إن احتماالت التقدم في الدمج واالستدامة خالل العقد القادم هائلة .ونحن نأمل ،تماما كما أثبتت التوقعات
الطموحة التي قدمناها في عام  ،2010أننا عندما ننظر إلى الوراء في غضون  10سنوات أخرى سنجد أن االستثمار املؤثر قد
ً ً
حقق تقدما كبيرا مرة أخرى.
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الكُ تّ اب:

ياسمين سالتوك المي (@)YaseminLamy

هي نائبة رئيس برنامج االستثمار ورئيسة تخصيص األصول واستراتيجية رأس املال في مجموعة  .CDCلديها عشر سنوات
من الخبرة في مجال االستثمار املؤثر  ،مع مؤسسات مثل  Omidyar Networkو  ، Guy’s and St. Thomas ‹Charityحيث
تعمل كعضو مجلس أمناء.

كريستينا ليونهوفيد
هي الرئيس التنفيذي لشركة  ، BlueMarkوهي شركة مستقلة تقدم خدمات التحقق وتقييم األثر ،وشريك إداري في
 ،Tidelineوهي شركة استشارية في مجال االستثمار املؤثر.

نيك أودونوهو (@)nickodonohoe
هو الرئيس التنفيذي ملجموعة  .CDCفي السابق ،كان الرئيس التنفيذي املؤسس لشركة  ، Big Society Capitalوهي مستثمر
مؤثر في اململكة املتحدة ،وعمل كمستشار أول ملؤسسة .Gates Foundation
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