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تمويل نظيف وأخضر

إيجــاد نظــام مــايل مســتدام جديــد مــن أجــل ضمــان صــايف انبعاثــات صفــري للعــامل
مســتقبال
مارك كارين

الصورة :بنك إجنلترا

وســيؤدي ذلــك إىل كــوارث :فيضانــات وتلــوث وحرائــق غابــات
وموجــات جفــاف وأحــداث طقــس متطرفــة والقضــاء على الكائنات
احليــة .وقــد أصبحنــا نــرى بالفعــل نــذرا مبكــرة لهــذا الدمــار.
ويــدرك اجلميــع اآلن حجــم العمــل الــازم للوصــول إىل هــدف
كبــح االحتــرار العاملــي يف حــدود  1,5درجــة مئويــة ،إذ يتعيــن
تراجــع االنبعاثــات بنســبة  %7ســنويا علــى مــدار العقــد اجلــاري.
وهــي نســبة كبيــرة جنحــت بلــدان عديــدة يف بلوغهــا بالفعــل خــال
العــام املاضــي بســبب إغــاق قطاعــات كبيــرة مــن االقتصــاد –
وهــو أمــر يصعــب تكــراره .ويؤكــد ذلــك علــى ضــرورة االســتثمار
والنمــو للوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل الصفــر.
وســيكون مؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
(املؤتمــر الســادس والعشــرون لألطــراف يف اتفاقيــة األمم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ) بمثابــة نقطــة فاصلــة
يف توفيــر املــوارد التمويليــة الالزمــة .لذلــك نعمــل حاليــا قبــل
انعقــاد املؤتمــر علــى إرســاء األســس الالزمــة لنظــام يضمــن
مراعــاة تغيــر املنــاخ يف جميــع القــرارات املاليــة.

حققــت اتفاقيــة باريــس العديــد مــن االبتــكارات ،ولكــن ثالثــة
منهــا تكتســب أهميــة كبيــرة علــى وجــه اخلصــوص.
أوال ،حتديــد هــدف واضــح لكبــح االحتــرار يف حــدود درجتيــن
مئويتيــن أو أقــل ،و 1,5درجــة مئويــة كهــدف إضــايف حــال حتقيــق
الهــدف األول.
وثانيــا ،اســتحداث خطــط وطنيــة طوعيــة (املســاهمات احملــددة
وطنيــا) تــم حســاب تأثيرهــا اجملمــع الحقــا بصــورة موضوعيــة
لتقييــم الوضــع حــال التــزام جميــع البلــدان بتعهداتهــا.
وثالثــا ،مشــاركة القطــاع اخلــاص وأطــراف غيــر حكوميــة
أخــرى؛ وذلــك حتــى تأتــي احللــول لهــذه املشــكلة الهائلــة مــن جميــع
املســتويات ،ســواء مــن أســفل إىل أعلــى أو العكــس.
ومنــذ توقيــع اتفاقيــة باريــس ،حتولــت مفاهيــم الصفــر الصــايف
وااللتــزام باتفاقيــة باريــس وهــدف كبــح االحتــرار يف حــدود 1,5
درجــة مئويــة مــن مفاهيــم متخصصــة يتداولهــا اخلبــراء إىل مفاهيــم
عامــة .ومل يعــد مفهــوم الصفــر الصــايف جمــرد مبــدأ أساســي عاملــي،
بــل تــم تبنيــه علــى مســتوى البلــدان ثــم علــى مســتوى الشــركات.
ولكــن األزمــة املناخيــة مل تنحســر بعــد ،بــل تصاعــدت يف الواقــع
عقــب اتفاقيــة باريــس .فحســب تقديــرات العــام املاضــي ،قــد ترتفــع
درجــات احلــرارة العامليــة بمــا يزيــد علــى ثــاث درجــات مئويــة مــع
نهايــة القــرن اجلــاري.
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نظام مايل من أجل الوصول إىل صايف
انبعاثات صفري

حتتــاج األســواق إىل معلومــات للعمــل بفعاليــة .وخــال مؤتمــر
باريــس ،مل تكــن فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات املاليــة املتصلــة
باملنــاخ التــي أسســها جملــس االســتقرار املــايل ســوى جمــرد فكــرة.
ومنــذ ثالثــة أعــوام حتديــدا ،تقدمــت الفرقــة بتوصياتهــا النهائيــة
إىل قــادة جمموعــة العشــرين يف هامبــورغ .واليــوم ،أصبحــت جميــع
مؤسســات القطــاع املــايل تقريبــا تطالــب بتقديــم إفصاحــات حســب
توصيــات فرقــة العمــل ،واســتجاب مــا يزيــد علــى  2000شــركة مــن
كبــرى الشــركات العامليــة بتقديــم اإلفصاحــات املطلوبــة.
وبالرغــم مــن هــذا التطــور ،يظــل نطــاق التغطيــة حمــدودا ،فضــا
عــن أن اإلفصاحــات املقدمــة ال تــزال تنقصهــا بعــض البيانــات ،ال
ســيما املعاييــر االستشــرافية املهمــة .وحــان الوقــت لقيــام احلكومــات
حــول العــامل بإلــزام مؤسســاتها بتقديــم هــذه اإلفصاحــات ودعــم
خطــة مؤسســة املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة إلنشــاء
جملــس جديــد ملعاييــر االســتدامة الدوليــة تكــون مهمتــه وضــع معيــار
لإلفصاحــات املناخيــة اســتنادا إىل توصيــات فرقــة العمــل .ويتصاعــد
الزخــم حاليــا يف ظــل الدعــم القــوي الــذي قدمتــه جمموعــة الســبعة
وجمموعــة العشــرين يف اجتماعاتهمــا األخيــرة.
وثمــة حتــول يف كيفيــة إدارة اخملاطــر املناخيــة نتيجــة حتســن
جــودة اإلفصاحــات وتزايــد الشــعور بضــرورة االســتجابة العاجلــة
لهــذه األزمــة .فخــال ســنوات قليلــة ،اتســع نطــاق شــبكة تخضيــر
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النظــام املــايل التــي أسســها عــدد مــن البنــوك املركزيــة واجلهــات
الرقابيــة مــن ثمانيــة أعضــاء مؤسســين إىل مــا يزيــد علــى  90هيئــة
تغطــي أكثــر مــن  %80مــن االنبعاثــات العامليــة.
وتبــدأ حاليــا البنــوك املركزيــة يف البلــدان املســؤولة عــن  %50مــن
حجــم االنبعاثــات العامليــة يف إخضــاع نظمهــا املاليــة الختبــارات
لقيــاس قدرتهــا علــى حتمــل الضغــوط املناخيــة .وبالنســبة للمؤتمــر
الســادس والعشــرين لألطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر املنــاخ ،تتمثــل أولويتنــا يف طــرح توقعــات األجهــزة
الرقابيــة بشــأن كيفيــة إدارة اخملاطــر املناخيــة ودعــم إجــراء املزيــد
مــن اختبــارات القــدرة علــى حتمــل الضغــوط.

التعهدات واالتساق واملشاركة

اســتنادا إىل أســس اإلبــاغ وإدارة اخملاطــر احلاليــة ،يمكــن للنظــام
املــايل تبنــي سياســة انفتاحيــة للتصــدي لقضيــة تغيــر املنــاخ مــن
خــال التعهــدات واالتســاق واملشــاركة.
وتبــدأ التعهــدات بتحديــد أهــداف صفريــة صافيــة للبلــدان .وتــم
رفــع األهــداف مــن  %30مــن االنبعاثــات وقــت تــويل اململكــة املتحــدة
وإيطاليــا رئاســة مؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغيــر املنــاخ إىل أكثــر مــن  %70حاليــا (انظــر الرســم البيــاين).
وتــم إطــاق «حتالــف غالســكو املــايل مــن أجــل صــايف انبعاثــات
صفــري» لتلبيــة االحتياجــات االســتثمارية الضخمــة التــي يمكــن أن
تصــل إىل مــا يزيــد علــى  100تريليــون دوالر أمريكــي خــال القعــود
الثالثــة القادمــة .ويضــم التحالــف أكثــر مــن  250مؤسســة ماليــة
مســؤولة عــن توفيــر أصــول بقيمــة  80تريليــون دوالر أمريكــي حتــت
مظلــة حملــة «الســباق إىل الصفــر» بقيــادة مؤتمــر األطــراف يف اتفاقية
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ ،ممــا يجعــل هــذا التحالــف
معيــارا ذهبيــا لتعهــدات القطــاع املــايل يف جمــال االســتدامة.
وينبغــي أن تقــرر جميــع الشــركات املاليــة الكبــرى قبــل انعقــاد
مؤتمــر غالســكو مــا إذا كانــت ستشــارك هــي األخــرى يف هــذا التحالــف
الــذي يمثــل حــا لقضيــة تغيــر املنــاخ .ويتســع التحالــف للجميــع،
ولكنــه اخليــار الوحيــد الــذي يقدمــه مؤتمــر غالســكو.

والتعهــدات ليســت إال اخلطــوة األوىل يف حتالــف غالســكو الــذي
يتمثــل الغــرض احلقيقــي منــه يف دعــم العمــل املناخــي مــن خــال
االتســاق واملشــاركة.
ويُقصــد باالتســاق حتديــد خطــط للشــركات واملؤسســات املاليــة
لتطبيــق أفضــل املمارســات للوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل الصفــر
اســتنادا إىل العمــل القيــم الــذي بــدأه العــامل بالفعــل .ويعنــي أيضــا
إخضــاع حوافــظ املؤسســات املاليــة لتقييمــات صارمــة لقيــاس مــدى
تقاربهــا مــع املســار نحــو صــايف االنبعاثــات الصفــري.
وتضطلــع البنــوك املركزيــة ،ال ســيما البنــك املركــزي األوروبــي
وبنــك إجنلتــرا ،بــدور ريــادي يف هــذا الصــدد مــن خــال العمــل يف الوقــت
احلــايل علــى مراجعــة عمليــات السياســة النقديــة لضمــان اتســاقها مــع
األهــداف والسياســات املناخيــة التــي تــم تشــريعها يف بلدانهــا.
ويف ســياق متصــل ،أجــرت فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات
املاليــة املتصلــة باملنــاخ مراجعــة شــاملة للمنهجيــات لتقييــم
املعاييــر املســتخدمة يف قيــاس مــدى اتســاق احلوافــظ مــع هــدف
التحــول إىل صــايف االنبعاثــات الصفــري.
وسيســاهم مزيــج اإلفصاحــات املناخيــة االستشــرافية واخلطــط
الصفريــة الصافيــة ومعاييــر اتســاق احلوافــظ املصرفيــة يف جــذب
االســتثمارات ،ال ســيما إذا صاحــب ذلــك تنفيــذ سياســات مناخيــة
واضحــة تتســم باملصداقيــة مــن جانــب احلكومــات ،مثل تســعير الكربون.

االقتصادات النامية

بينمــا تتفــاوت التقديــرات ،يشــير معظمهــا إىل احلاجــة إىل اســتثمارات
إضافيــة ســنوية تتجــاوز التريليــون دوالر لعــدة عقــود قادمــة لبنــاء الطاقــة
اخلضــراء يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.
ولتلبيــة هــذه االحتياجــات ،علينــا حتويــل رؤوس األمــوال العامــة
امللياريــة إىل رؤوس أمــوال خاصــة تريليونيــة مــن خــال زيــادة
مــوارد التمويــل اخملتلــط وتشــجيع التدفقــات الرأســمالية اخلاصــة
الفرديــة وبنــاء أســواق جديــدة.
وتتفــرد بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف بقدرتهــا علــى تعبئــة
املــوارد التمويليــة اخلاصــة ،وإن كان مل يمكنهــا إىل اآلن ســوى
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وجهة نظر

حتقيــق نتائــج متواضعــة ،حيــث شــهد عــام  2018تعبئــة  11مليــار
دوالر أمريكــي فقــط .ويتطلــب حتقيــق خطــوة فارقــة نحــو زيــادة
الطاقــة التمويليــة تنفيــذ أربــع مبــادرات:
·تعهــدات خاصــة :يمكــن تشــكيل جمموعــة عمــل منبثقــة عــن
«حتالــف غالســكو املــايل مــن أجــل صــايف انبعاثــات صفــري»
إلطــاق مبــادرات بغــرض احلصــول علــى تعهــدات بتوفيــر مــوارد
خاصــة ضخمــة لتمويــل املشــروعات الهادفــة إىل التحــول إىل
صــايف انبعاثــات صفــري يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة.
·التســهيالت العامــة :يجــب علــى بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف
حتديــد األدوات واآلليــات والتســهيالت التمويليــة اخملتلطــة
واالســتعداد لطــرح املزيــد منهــا للمســاعدة يف جــذب تدفقــات
ضخمــة مــن رأس املــال اخلــاص.
·املنصــات الوطنيــة :يجتمــع القطاعــان العــام واخلــاص مــن
خــال مبــادرات مثــل «املســتثمرون العامليــون مــن أجــل التنميــة
املســتدامة» و»مبــادرة قيــادة تمويــل املنــاخ» لبنــاء منصــات
وطنيــة للمســاعدة يف تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ومواجهــة
التحديــات األوســع نطاقــا .وبينمــا يركــز التمويــل اخلــاص علــى
بلــوغ هــدف الصفــر الصــايف ،يتعيــن دمــج املســاهمات احملــددة
وطنيــا املتوافقــة مــع اتفاقيــة باريــس يف نطــاق عمــل املنصــات
الوطنيــة لتمكينهــا مــن جــذب مــوارد رأســمالية ضخمــة .ويرجح أن

تكــون املشــروعات التــي تســتند إىل اســتراتيجيات وطنيــة طويلــة
األجــل تتســق مــع اتفاقيــة باريــس أقــدر علــى جــذب رأس املــال
اخلــاص وأبعــد مــا يكــون عــن اخملاطــر التــي تواجــه املشــروعات
عــادة ،بمــا يف ذلــك تغيــر القواعــد التنظيميــة املطبقــة.
·أســواق علــى درجــة كبيــرة مــن النزاهــة لتــداول رخــص
الكربــون :تنشــأ رخــص الكربــون عــن املشــروعات التــي تســاهم
يف احلــد مــن االنبعاثــات أو القضــاء عليهــا ،كالتشــجير ،وتتيــح
للمشــترين موازنــة أو حتييــد انبعاثاتهــم املتبقيــة خــال ســعيهم
نحــو هــدف الصفــر الصــايف .ويجــري يف الوقــت احلــايل إرســاء
الشــروط الالزمــة لعمــل هــذه األســواق .وقــد تعهــد مــا يزيــد علــى
 1600شــركة بتحقيــق أهــداف قوامهــا العلــم .ويف ســعيها نحــو
حتقيــق هــذه األهــداف ،ســتحتاج هــذه الشــركات إىل اســتخدام
مزيــج مالئــم مــن إجــراءات خفــض االنبعاثــات ورخــص الكربــون
ذات املصداقيــة لتحييــد وموازنــة انبعاثاتهــا احلاليــة ،كإعــادة
التشــجير والتحــول إىل كهربــاء أكثــر خضــرة يف االقتصــادات
الناميــة.
وأشــير هنــا بوضــوح إىل أن املســؤولية األساســية للشــركات
تتمثــل يف خفــض االنبعاثــات بشــكل مطلــق .ولكــن عليهــا يف ســعيها
إىل بلــوغ مســتوى صــايف االنبعاثــات الصفــري أن تســتخدم رخصــا
علــى درجــة كبيــرة مــن املصداقيــة ملوازنــة انبعاثاتهــا.
ويف الوقت احلايل ،تعد أســواق رخص الكربون حمدودة ومفككة
ومتفاوتــة اجلــودة .ويمكــن لهــذه األســواق أن تنمــو لتتجــاوز قيمتهــا
 150مليــار دوالر ســنويا وتســهل انتقــال تدفقــات رأســمالية ضخمــة
عبــر احلــدود نظــرا ألن الغالبيــة العظمــى مــن املشــروعات الكبــرى
التــي تســتهدف خفــض االنبعاثــات ســتتركز يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة .وستنشــأ عــن هــذه املشــروعات
مزايــا كثيــرة حمتملــة لدعــم التنــوع اإلحيائــي وغيــره مــن أهــداف األمم
املتحــدة للتنميــة املســتدامة.
ونشــر مؤخــرا فريــق عمــل القطــاع اخلــاص املعنــي بتوســيع
أســواق الكربــون الطوعيــة ،واملكــون مــن  250منظمــة بقيــادة بيــل
وينتــرز وأنيــت نــازارث ،توصياتــه النهائيــة حــول كيفيــة بنــاء ســوق
كربــون عامليــة متخصصــة علــى أعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية
واملصداقيــة وســرعة تطويرهــا .وتعمــل فرقــة العمــل بالتــوازي مــع
آليــات أخــرى ،مثــل مبــادرة نزاهــة أســواق الكربــون الطوعيــة ،لضمــان
اســتخدام هــذه األســواق يف تمويــل املزيــد مــن اجلهــود املناخيــة
الهادفــة.
واملرحلــة التاليــة هــي التحــول مــن اخلطــط إىل البنــاء .وبــادر
بالفعــل اثنــان مــن أكبــر املراكــز املاليــة العامليــة – لنــدن وســنغافورة –
بتنفيــذ التوصيــات وزيــادة موازنــة الكربــون العاملية احملدودة للغاية.
واســتنادا إىل هــذه األســس التــي تعــد قوامــا لنظــام مــايل مســتدام جديــد،
يمكننــا التحالــف مــن أجــل حشــد رؤوس أمــوال بتريليونــات الــدوالرات
لصالــح الشــركات واملشــروعات عبــر جميــع االقتصــادات للوصــول إىل
عــامل صفــري صــاف يف املســتقبل.
مــارك كارين مبعــوث األمم املتحــدة اخلــاص للعمــل
املناخــي والتمويــل.
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