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Grote accountantskantoren werken mee aan
biljoeneninvestering klimaat
Een coalitie van honderden

nanciële instellingen, waaronder een aantal grote accountantskantoren,

hebben bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het klimaat te investeren via

nancieringsconstructies met

het geld dat zij beheren.
Omgerekend is dat zo'n 112 biljoen euro of 112.000 miljard euro. De instellingen, waaronder de big four, BDO en Grant
Thornton, hebben zich aangesloten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) die wordt geleid door Mark
Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak maakte het
bedrag tijdens een speech op de klimaattop in Glasgow bekend.
Carney vindt dat overheden meer gebruik moeten maken van gemengde nanciering van projecten, waarbij de
overheid dus samenwerkt met private investeerders. "En dan gaat het niet om fracties aan privékapitaal voor elke
dollar aan publiek geld, maar veelvouden." Volgens Carney, tegenwoordig klimaatgezant van de Verenigde Naties, is
het geld er en moet er meer gebruik van worden gemaakt. "Dit kan een heel krachtig en zichzelf versterkend e ect
teweegbrengen."

Kritiek
Kritiek is er ook op het genoemde bedrag. Milieuactivisten stellen dat de 450 nanciële instellingen uit 45 landen die
betrokken zijn bij Gfanz slechts zo'n derde van hun totaal beheerde geld hebben toegezegd. Bovendien hebben de
instellingen ook nog investeringen in fossiele brandsto en en andere vervuilende projecten.
Behalve de investeringsruimte van Gfanz maakte Sunak ook bekend dat Groot-Brittannië de nanciële sector richting
een klimaatneutrale toekomst wil dwingen. De Londense City wordt bijvoorbeeld verplicht gedetailleerde plannen te
publiceren hoe ze naar netto nul CO2-uitstoot willen, net als andere beursgenoteerde bedrijven. Daarmee moet de City
het eerste CO2-neutrale nanciële centrum worden in de wereld.
Londen trekt ook nog omgerekend 677 miljoen euro uit voor opkomende landen. Ongeveer een zesde daarvan is
bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen makkelijker nanciering te vinden voor hun klimaatplannen.
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Rapport: meeste verzekeraars doen onvoldoende bij
biodiversiteit
De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het
gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de
natuur schaden met... 
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Duurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van
studie accountancy
Jonge accountants van nu zijn de leiders van de toekomst. Terwijl onze
huidige leiders achterblijven, zullen zij onze planeet écht moeten redden.
Toch is duurzaamheid... 

NIEUWS

16 mei 2022

FTM: Zakendoen met Tsjetsjenië past niet bij
mensenrechtenbeleid grote accountantskantoren
KPMG, PwC en Deloitte doen volgens Follow the Money internationaal zaken
met de regering in Tsjetsjenië. Dat gaat in tegen hun eigen beleid rondom
mensenrechten. 
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Onderzoek: ook met EU-klimaatbeleid stijgt
milieuschade in 2030
Met de huidige Europese klimaatplannen stijgt de milieuschade veroorzaakt
door Nederland in 2030 nog steeds. Wel kan dit beleid ervoor zorgen dat de
schade beperkt... 
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Milieudefensie waarschuwt Shell om vonnis rechter
uit te voeren
Shell voert willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te
verminderen niet uit, zegt Milieudefensie. Daarom stuurt de milieuorganisatie
een waarschuwingsbrief... 

