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االستثمار يف مستقبل قابل لالستمرار

يمكــن للتمويــل املقــدم مــن القطــاع اخلــاص أن يضطلــع بــدور حمــوري يف تعزيــز آثــار
السياســات احلكوميــة املتعلقــة باملنــاخ
فاليري سميث

األمم املتحــدة املعنــي بتغيــر املنــاخ ،الــذي كان مقــررا عقــده
يف نوفمبــر  ،2020حتــى خريــف هــذا العــام .وســوف يحتــل
موضــوع التمويــل القابــل لالســتمرار مكانــة بــارزة علــى جــدول
األعمــال ،وبصفــة خاصــة تعبئــة األمــوال العامــة واخلاصــة
للحــد مــن أســباب تغيــر املنــاخ.

دور القطاع اخلاص

الصورة :مهداة من بنك سيتي

نحــن نواجــه حالــة طــوارئ مناخيــة عامليــة تتطلــب
إجــراءات فوريــة وحلــوال طويلــة األمــد ،إىل جانــب مؤسســات
مالية ذات وضع فريد يمّكنها من املســاعدة يف دعم مســتقبل
يحقــق هــدف صــايف الكربــون الصفــري وعــامل يتســم بقــدر أكبــر
مــن االســتمرارية.
ودرجــة اإلحلــاح مل تكــن أكبــر ممــا هــي عليــه اآلن :فاجلليــد
القطبــي آخــذ يف الذوبــان ومســتويات ســطح البحــر آخــذة يف
االرتفــاع ،ومثلهــا درجــات احلــرارة العامليــة .وذكــرت اإلدارة
الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (ناســا) أن العــام املاضــي
تعــادل مــع عــام  2016باعتبارهمــا األكثــر دفئــا علــى اإلطــاق
منــذ بــدء حفــظ الســجالت يف عــام  ،1880وأن  19عامــا مــن
أكثــر األعــوام دفئــا مــرت منــذ عــام .2000
وبالنظــر إىل اخملاطــر احملدقــة ،ليــس مــن املســتغرب أن
يركــز املســتثمرون بشــدة علــى أزمــة تغيــر املنــاخ .ووجــدت
دراســة أجرتهــا جملــة هارفــارد بيزنــس ريفيــو (Harvard
 )Business Reviewعــام  2019أن القابليــة لالســتمرار
والقضايــا البيئيــة واالجتماعيــة وقضايــا احلوكمــة تمثــل اآلن
أولويــة قصــوى لشــركات االســتثمار الرائــدة وصناديــق التقاعــد
العامــة .وتوضــح الدراســة أن أكبــر مالكــي األصــول يف العــامل
لديهــم تريليونــات مســتثمرة يف االقتصــاد العاملــي والتزامــات
متعــددة األجيــال تتطلــب رؤيــة طويلــة األجــل للمخاطــر
النُظُميــة؛ ومل يعــد بوســعهم تــرك الكوكــب يقــع فريســة للفشــل.
وســتكون الســنوات القليلــة القادمــة حموريــة وبالغــة
األهميــة .ففــي العــام املاضــي ،مــع تركــز اهتمــام العــامل
بشــكل مفهــوم علــى اجلائحــة العامليــة ،تــم تأجيــل مؤتمــر
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نحــن نعلــم أن التمويــل العــام وحــده لــن يكــون كافيــا لهــذه
املهمــة :فــاألمم املتحــدة تقــدر أنــه بحلــول عــام  ،2030قــد
تتــراوح التكاليــف مــن  140مليــار دوالر إىل  300مليــار
دوالر ســنويا ،وترتفــع إىل  280مليــار دوالر إىل  500مليــار
دوالر ســنويا بحلــول عــام  ،2050أي أعلــى بكثيــر مــن االلتــزام
املتوقــع مــن االقتصــادات املتقدمــة والبالغــة قيمتــه  100مليــار
دوالر ســنويا.
وســوف تضطلــع البنــوك ،بصفتهــا ممــوال لالقتصــاد
العاملــي ،بــدور رئيســي يف اســتكمال التمويــل العــام املوجــه
إىل تغيــر املنــاخ .ويمكنهــا أيضــا أن تقــدم يــد العــون مــن خــال
مواءمــة إقراضهــا مــع هــدف اتفاقيــة باريــس للحــد مــن ظاهــرة
االحتــرار العاملــي وتوجيــه رأس املــال إىل حيــث ســيكون لــه
األثــر األكثــر إيجابية—علــى ســبيل املثــال ،مــن خــال ربــط
التمويــل بــاألداء البيئــي واالجتماعــي .وثمــة جمــال آخــر يمكــن
أن يكــون فيــه تدخــل البنــوك أمــرا بالــغ األهميــة ،أال وهــو تســعير
الكربــون .فوفقــا لتقريــر جديــد أعــده خبــراء صنــدوق النقــد
الــدويل ،فــإن حتديــد ســعر النبعاثــات الكربــون يوفــر الطريقــة
األكثــر فاعليــة لوقــف االحتــرار العاملــي .ومــع ذلــك ،ال يــزال
عــدم وجــود اتفــاق دويل بشــأن تســعير الكربــون يمثــل عائقــا،
ويؤكــد علــى احلاجــة إىل التعــاون عبــر احلــدود.
ويجــري التعــاون الــدويل علــى نطــاق واســع يف القطــاع
املــايل .وتقتــرب شــبكة تخضيــر النظــام املــايل ،التــي أُطلقــت يف
عــام  ،2017مــن  100عضــو مــن البنــوك املركزيــة واجلهــات
الرقابيــة املصرفيــة التــي تعكــف علــى تعزيــز االســتجابة
العامليــة بشــأن املنــاخ .ويضــم حتالــف املؤسســات املصرفيــة
نحــو صــايف انبعاثــات صفــري (،)Net Zero Banking Alliance
وهــو منظمــة تقودهــا الصناعــة املصرفيــة أطلقتهــا األمم
املتحــدة هــذا الربيــع ،أكثــر مــن  50بنــكا مــن أكثــر مــن عشــرين
بلــدا ،تلتــزم بصــايف انبعاثــات صفــري مــن غــازات االحتبــاس
احلــراري بحلــول عــام .2050
وأعلــن بنــك ســيتي ،بصفتــه أحــد األطــراف املوقعــة
املؤسِســة للتحالــف ،عــن التزامــه بصــايف انبعاثــات صفــري
مــن غــازات االحتبــاس احلــراري بحلــول عــام  ،2050بمــا يف
ذلــك االنبعاثــات املرتبطــة بمــا نقدمــه مــن تمويــل ،ولعملياتنــا
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اخلاصــة بحلــول عــام  .2030ومــن املتوقــع أن نصــدر خطــة
أوليــة يف غضــون العــام املقبــل حــول كيفيــة حتقيــق هــذا
الهــدف الطمــوح ،بمــا يف ذلــك األهــداف املؤقتــة لعــام 2030
فيمــا يتعلــق بمحفظتــي الطاقــة والكهربــاء لدينــا .وال يوجــد
خــط مســتقيم للوصــول إىل الهــدف حيــث يشــمل عمالؤنــا
شــركات النفــط والغــاز وغيرهــا مــن الصناعــات كثيفــة
الكربــون .ونسترشــد داخليــا بسياســة إدارة اخملاطــر البيئيــة
واالجتماعيــة لبنــك ســيتي والتــي توفــر إطــارا لتقديــم املشــورة
للعمــاء بشــأن خماطــر تغيــر املنــاخ واالنتقــال إىل اقتصــاد
يحقق صايف االنبعاثات الصفري .كذلك نتشــارك مع اتفاقية
األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ للتعجيــل بتحقيــق
أهــداف اتفاقيــة باريــس مــن خــال بنــاء القــدرات واالتصــال
والوعــي .وليــس بوســع مؤسســة واحــدة معاجلــة أزمــة املنــاخ
بمفردهــا ،لــذا يجــب علينــا جميعــا العمــل معــا واتخــاذ خطــوات
ملموســة لتحقيــق «صــايف صفــري» (.)net zero

االلتزامات والتحديات

وبالطبع ،فإن التصريحات بدون عمل أو مساءلة ليست سوى
كلمــات .إذن ،مــا الــذي يجــب أن نفعلــه ،وكيــف ســنعرف إذا كنــا
نحقــق جناحــا؟ تتبــع األمــوال يمثــل إحــدى الوســائل .فقــد التــزم
بنــك ســيتي بإتاحــة تريليــون دوالر يف شــكل تمويــل قابــل
لالســتمرار بحلــول عــام  .2030ويشــمل هــذا االلتــزام زيــادة
هدفنــا للتمويــل البيئــي إىل  500مليــار دوالر بحلــول عــام
 ،2030باإلضافــة إىل  500مليــار دوالر أخــرى يف جمــاالت
مثــل اإلســكان امليســور التكلفــة ،واإلدمــاج االقتصــادي،
واإلنصــاف اجلنســاين .وإىل جانــب تمويــل الطاقــة النظيفــة
واملبــاين اخلضــراء والنقــل القابــل لالســتمرار ،فإننــا نوجــه
التمويــل واخلدمــات االستشــارية بعيــدا عــن اجملــاالت التــي
ليــس لديهــا اســتراتيجية للتخلــص التدريجــي مــن االعتمــاد
علــى الفحــم .وداخليــا ،نقــوم بدمــج التمويــل القابــل لالســتمرار
واســتراتيجية املنــاخ يف بطاقــات األداء اخلاصــة بمديرنــا
التنفيــذي وكبــار املديريــن التنفيذييــن اآلخريــن.
ومثــل اآلخريــن ،نحــن مســتمرون يف دمــج خماطــر
تغيــر املنــاخ يف االســتراتيجية الكليــة ،وحوكمــة الشــركات،
وممارســات إدارة اخملاطــر .أيــن املشــكلة إذن؟ أن تقييــم
اخملاطــر يتطلــب بيانــات قويــة علــى مســتوى املنــاخ والشــركة
واألصــول ،لذلــك يجــب حتســين جــودة البيانــات واتســاقها عنــد
تقييــم تأثيــر الشــركات التجاريــة علــى تغيــر املنــاخ العاملــي
وتأثيــر تغيــر املنــاخ العاملــي علــى الشــركات التجاريــة.
وإدراكا للحاجــة إىل بيانــات أفضــل وإبــاغ يتســم
بالشــفافية ،أصــدرت فرقــة العمــل املعنيــة باإلفصاحــات
املاليــة املتعلقــة باملنــاخ ،التابعــة جمللــس االســتقرار املــايل،
توصيــات يف عــام  2017بشــأن إفصاحــات ماليــة طوعيــة
ومتســقة متعلقــة باملنــاخ ،لكنهــا خلُصــت يف عــام  2020إىل
أن اإلفصــاح عــن األثــر املــايل الناجــم عــن تغيــر املنــاخ ال يــزال
منخفضــا .ونتيجــة لذلــك ،ال يمكــن للمقرضيــن واملســتثمرين
وشــركات التأمين قياس أي الشــركات ســيتعثر وأيها ســيزدهر
وســط التغيــرات يف البيئــة والبيئــة التنظيميــة والتكنولوجيــا

وســلوك العمــاء .عــاوة علــى ذلــك ،تضيــف فرقــة العمــل أنــه يف
غيــاب بيانــات أفضــل ،قــد تواجــه األســواق املاليــة حتــوال صعبــا
نحــو االقتصــاد منخفــض الكربــون.
وفيمــا يتعلــق بالشــفافية ،فــإين فخــورة بــأن بنــك ســيتي
يبلــغ بانبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري لديــه منــذ مــا
يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن ،ويف عــام  2018كان أول بنــك
أمريكــي كبيــر يصــدر تقريــر اإلفصــاح األويل املتعلــق باملنــاخ،
وفقــا لتوصيــات فرقــة العمــل .ويعكــف آخــرون علــى فعــل
الشــيء نفســه؛ وبحلــول أواخــر عــام  ،2020أعربــت أكثــر مــن
 1500منظمــة عــن دعمهــا إلطــار فرقــة العمــل.
وســوف تســاعد البنــوك يف ســد فجــوة املعلومــات ،إذ يعمــل
بنــك ســيتي وعشــرات مــن البنــوك األخــرى مــن خــال شــراكة
املؤسســات املاليــة املعنيــة بمحاســبة الكربــون (Partnership
 )for Carbon Accounting Financialsعلــى وضــع معاييــر
عامليــة لقيــاس انبعاثــات االحتبــاس احلــراري املرتبطــة
بالقــروض واالســتثمارات املصرفيــة واإلفصــاح عنهــا .ويف
ســياق مماثــل ،قــام بنــك ســيتي وبنــوك أخــرى بتجربــة أداة
تقييــم انتقــال رأس املــال يف اتفاقيــة باريــس ،وهــي برجميــات
مفتوحــة املصــدر ملواءمــة حمافــظ القــروض املصرفيــة مــع
معاييــر املنــاخ.
وكمــا هــو احلــال مــع األزمــات األخــرى ،نعلــم أن تغيــر
املنــاخ ســيؤثر بشــكل غيــر متناســب علــى اجملتمعــات امللونــة
وأفــراد اجملتمــع األكثــر فقــرا .وقــد ســلط اليــل برينــارد ،حمافــظ

بالنظر إىل اخملاطر احملدقة ،ليس من
املستغرب أن يركز املستثمرون بشدة على
أزمة تغير املناخ.
االحتياطــي الفيــدرايل ،الضــوء علــى هــذا التبايــن يف خطــاب
ألقــاه مؤخــرا ،مشــيرا إىل أن اجملتمعــات ذات الدخــل املنخفــض
غالبــا مــا تكــون يف مناطــق معرضــة بشــكل خــاص للمخاطــر
املتعلقــة باملنــاخ ،بمــا يف ذلــك اخملاطــر الصحيــة وكــوارث
الطقــس .ويجــب أن تتضمــن اخلطــوات نحــو مســتقبل أكثــر
اســتمرارية حمادثــات حــول العنصريــة وعــدم املســاواة فيمــا
يتعلــق بالبيئــة؛ فثمــة ارتبــاط ال ينفصــم بيــن هاتيــن القضيتين
وإغفالــه عنــد تنفيــذ مبــادرات االســتمرارية ســينطوي علــى
قصــر النظــر وعــدم احلكمــة.
وقــد أعــرب تقريــر بنــك ســيتي للحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لعــام  2020عــن دعمنــا
للعمــل مــن أجــل صنــع مســتقبل عــادل وقابــل لالســتمرار ،بمــا
يف ذلــك مــن خــال تســعير الكربــون واإلفصــاح عــن خماطــر
املنــاخ ،وســوف نواصــل اإلبــاغ بمــا نحققــه مــن تقــدم علــى
صعيــد مبادراتنــا املتعــددة.
فاليري سميث هي كبير مسئويل االستمرارية يف بنك
سيتي.

سبتمبر  | 2021التمويل والتنمية

57

