الغابــة الرأســية :ناطحــة
ســحاب مبتكــرة مكســوة
بالنباتــات مــن تصميــم
شــركة  Boeri Studioتعكــس
التزامــا بمفهــوم االقتصــاد
املســتدام.

االقتصاد
والطبيعة
الفكر االقتصادي الرشيد يدعونا إىل تعامل أفضل مع الطبيعة
بارثا داسغوبتا
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نحيا بها هذه احلياة .فجميع أشكال الرخاء التي كنا وال نزال
ننعــم بهــا تعتمــد علــى الطبيعــة احمليطــة بنــا والتــي نشــكل جــزءا
منهــا – بدايــة مــن الغــذاء الــذي نتناولــه والهــواء الــذي نستنشــقه
وحتلــل نفاياتنــا وحتــى وســائل الترفيــه وإشــباع االحتياجــات
الروحيــة .غيــر أن الغــاف احليــوي تضــاءل يف هــذه الفتــرة.
وأصبحــت معــدالت االنقــراض احلاليــة أســرع بمقــدار  100إىل
 1000مــرة مقارنــة باملعــدل الطبيعــي — عمليــة االنقــراض
الطبيعيــة للكائنــات — علــى مــدى عــدة مالييــن مضــت مــن
األعــوام .ويســتمر تســارع املعــدالت .ويعــرض الرســم البيــاين
«مؤشــر الكوكــب احلــي» الــذي يقيــس أعــداد الثدييــات والطيــور
واألســماك والزواحــف والبرمائيــات .فبيــن عامــي 1970
و ،2016تراجعــت أعــداد الكائنــات احليــة عامليــا بنســبة %68
يف املتوســط .ويشــير تقريــر صــدر مؤخــرا عــن املنبــر احلكومــي
الــدويل للعلــوم والسياســات يف جمــال التنــوع البيولوجــي
وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة إىل تراجــع جــودة  14خدمــة مــن
إجمــايل  18خدمــة تقدمهــا النظــم اإليكولوجيــة.
وقــد اســتمر الســحب مــن أصــول الطبيعــة مــن خالل اســتخراج
املــوارد الطبيعيــة واســتنزاف العناصــر الغذائيــة يف التربــة
وخفــض اخملــزون الســمكي وغيــر ذلــك – واســتخدام الطبيعــة
كمصــرف لنفاياتنــا ،كحــرق الوقــود األحفــوري علــى ســبيل
املثــال .ونتيجـ ًـة لذلــك؛ شــهد الغــاف احليــوي تدهــورا حــادا،
وأصبحــت بعــض النظــم اإليكولوجيــة ،كالشــعاب املرجانيــة،
علــى وشــك االنهيــار.
وقــد تدفعنــا بعــض األحــداث إىل التفكيــر لوهلــة .فجائحــة
كوفيــد 19-أثــارت العديــد مــن التســاؤالت عــن مــدى اســتدامة
عالقتنــا بالطبيعــة ،نظــرا ألن جتــارة األحيــاء البريــة غيــر
املشــروعة والتغيــرات يف شــكل اســتخدام األراضــي وتدميــر
املوائــل الطبيعيــة مــن أهــم العوامــل وراء األمــراض املعديــة
املســتجدة.

تمثل

نُشـ�رت يف بدايـ�ة العـ�ام اجلـ�اري دراسـ�ة بعنـ�وا ن �The Eco
 nomics of Biodiversity: The Dasgupta Reviewبنــاء

علــى طلــب وزارة اخلزانــة باململكــة املتحــدة حاولــت فيهــا
إلقــاء الضــوء علــى إغفــال العلــوم االقتصاديــة لــدور الطبيعــة.
واســتنادا إىل املعلومــات املتاحــة حــول الغــاف احليــوي يف
خمتلــف علــوم األرض والبيئــة ،تضــع هــذه الدراســة إطــارا
لدمــج الطبيعــة يف الفكــر االقتصــادي وتعــرض إرشــادات
إلحــداث التغييــر املنشــود مــن خــال ثالثــة حتــوالت متصلــة
واســعة النطــاق.
يتمثــل التحــول األول يف ضمــان عــدم جتــاوز الطلــب علــى
الطبيعــة مســتويات العــرض .فطــوال عــدة عقــود ،ظــل الطلــب
علــى الطبيعــة (أو مــا يطلــق عليــه البعــض مصطلــح «البصمــة
اإليكولوجيــة») يفــوق بكثيــر قدرتهــا علــى تلبيــة هــذا الطلــب
علــى أســاس مســتدام ،ممــا نتــج عنــه تدهــور الغــاف احليــوي
بمعــدالت مثيــرة للقلــق.
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الصورةISTOCK / BALAZS SEBOK; CHANSOM PANTIP :

األعــوام الســبعون املاضيــة قصــة جنــاح
علــى خمتلــف األصعــدة .فقــد أصبحنــا نتمتــع
بصحــة أفضــل ونعيــش عمــرا أطول ونتقاضى
دخــا أعلــى مقارنــة بأســافنا .وتراجعــت نســبة الســكان
الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع تراجعــا كبيــرا يف خمتلــف
أنحــاء العــامل .ويف الوقــت الــذي نســتفيد فيــه مــن التقــدم يف
التكنولوجيــا والعلــوم احلديثــة وإنتــاج الغــذاء ،قــد يدفعنــا ذلــك
لالعتقــاد بــأن البشــرية تشــهد أفضــل عصورهــا علــى اإلطــاق.
فقــد ارتفــع إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي ارتفاعــا كبيــرا
منــذ اخلمســينات (انظــر الرســم البيــاين) ،وتضاعــف النــاجت
االقتصــادي العاملــي  15مــرة.
غيــر أن هــذه اإلجنــازات تخفــي يف طياتهــا حقيقــة بســيطة
تترتــب عليهــا انعكاســات عميقــة ليــس علــى مفاهيمنــا
وممارســاتنا االقتصاديــة فحســب بــل أيضــا علــى الطريقــة التــي
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ال يكفــي بالطبــع أن نــويل أصــول الطبيعــة اهتمامنــا وحســب؛
بــل نحــن يف حاجــة إىل االســتثمار يف الطبيعــة.
وتهــدد الزيــادة املزمنــة يف مســتويات الطلــب
رخــاء األجيــال احلاليــة واملســتقبلية ،وتثيــر خماطــر
حــادة بالنســبة القتصاداتنــا ورفاهتنــا .ولالبتــكارات
التكنولوجيــة – كتلــك الهادفــة إىل إنتــاج الغــذاء علــى أســاس
مســتدام — دور مهــم يف ضمــان عــدم جتــاوز الطلــب علــى
الطبيعــة مســتويات العــرض.
ولكــن إذا كنــا بصــدد جتنــب جتــاوز احلــد األقصــى لقــدرة
الطبيعــة علــى العطــاء مــع تلبيــة االحتياجــات البشــرية يف
الوقــت نفســه فــإن ذلــك يتطلــب إعــادة هيكلــة أنمــاط االســتهالك
واإلنتــاج بصــورة جذريــة أيضــا .ومــن شــأن السياســات
التــي تســاهم يف تغييــر األســعار ومعاييــر الســلوك — مــن
خــال توحيــد األهــداف البيئيــة عبــر جميــع سالســل العــرض
وانفــاذ معاييــر إعــادة االســتخدام والتدويــر واملشــاركة —
تســريع وتيــرة اجلهــود الهادفــة إىل فــك االرتبــاط بيــن أنمــاط
االســتهالك واإلنتــاج املدمــرة والبيئــة الطبيعيــة.
وتنشــأ عــن النمــو الســكاين انعكاســات كبيــرة علــى
حجــم الطلــب علــى الطبيعــة ،بمــا يف ذلــك أنمــاط االســتهالك
العاملــي املســتقبلية .ويمكــن املســاهمة يف تغييــر ال ــتفضيالت
والســلوكيات وتســريع وتيــرة التحــول الديمغــرايف مــن خــال
دعــم اجلهــود اجملتمعيــة يف جمــال تنظيــم األســرة ،إىل جانــب
زيــادة قــدرة النســاء علــى احلصــول علــى التمويــل واملعلومــات
والتعليــم.

الثروة املشتركة

وينطــوي التحــول الثــاين علــى اســتخدام مقيــاس خمتلــف
للنجــاح االقتصــادي .فإعــادة تصميــم األدوات املســتخدمة يف
القيــاس االقتصــادي تمثــل خطــوة مهمــة يف هــذا الصــدد .ويظــل
إجمــايل النــاجت احمللــي مقياســا مهمــا للنشــاط االقتصــادي يف
ســياق حتليــل االقتصــاد الكلــي علــى املــدى القصيــر ،ولكنــه أداة
غيــر مالئمــة لقيــاس األداء االقتصــادي علــى املــدى الطويــل،
نظــرا ألنــه ال يعكــس دور قراراتنــا يف زيــادة أو تراجــع أصــول
االقتصــاد ،ال ســيما أصولــه الطبيعيــة.
وينبغــي عوضــا عــن ذلــك اســتخدام مقيــاس يعكــس قيمــة
جميــع األرصــدة الرأســمالية — رأس املــال املُنتَــج (الطــرق
واملبــاين واملوانــئ واآلالت) ورأس املــال البشــري (املهــارات
واملعرفــة) ورأس املــال الطبيعــي .ويمكــن أن نطلــق علــى هــذا
املقيــاس اســم «الثــروة املشــتركة» .ويشــمل مصطلــح الثــروة
املشــتركة جميــع أنــواع رأس املــال الثالثــة ،ويعكــس منافــع
االســتثمار يف أصــول الطبيعــة واملفاضــات والتفاعــات
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بيــن االســتثمارات يف خمتلــف األصــول .وهــو مــا يعطينــا
صــورة أشــمل يمكننــا مــن خاللهــا حتديــد مــدى حتقــق الرخــاء
االقتصــادي يف بلــد مــا مــن عدمــه .وأشــارت الدراســة املذكــورة
إىل «موازنــة الرخــاء» يف نيوزيلنــدا و»إجمــايل نــاجت النظــم
اإليكولوجيــة» يف الصيــن كمثاليــن علــى اخلطــوات املتخــذة يف
الوقــت احلــايل إليجــاد تلــك الصــورة األشــمل.
وبيانــا ملــا ســبق ،ال تعكــس إيــرادات تصديــر املــوارد
الطبيعيــة (املنتجــات األوليــة يف املناطــق االســتوائية علــى
ســبيل املثــال) التكلفــة االجتماعيــة املترتبــة علــى انتزاعهــا مــن
البيئــة .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التجــارة يف هــذه الســلع ال تعكــس
تأثيــر عمليــة االســتخراج علــى النظــام اإليكولوجــي الــذي
تــم اســتخراج هــذه الســلع منــه أو التداعيــات التــي تواجههــا
تلــك اجملتمعــات علــى املــدى الطويــل نتيجــة لذلــك .ويعــد ذلــك
بالتــايل انتقــاال للثــروة مــن البلــدان املصــدرة للمنتجــات
األوليــة إىل البلــدان املســتوردة .وهــو مــا يمثــل مفارقــة كبيــرة،
نظــرا ألن التوســع يف التجــارة الدوليــة ربمــا يكــون قــد ســاهم
يف انتقــال ثــروات هائلــة مــن البلــدان الفقيــرة إىل البلــدان
الغنيــة دون قيدهــا يف اإلحصــاءات الرســمية.
وال يكفــي بالطبــع أن نــويل أصــول الطبيعــة اهتمامنــا
وحســب؛ بــل نحــن يف حاجــة إىل االســتثمار يف الطبيعــة.
ويتطلب ذلك وجود نظام مايل قادر على توجيه االستثمارات
املاليــة — العامــة واخلاصــة — جتــاه األنشــطة االقتصاديــة
التــي تســهم يف تعزيــز أرصــدة هــذه األصــول والتشــجيع علــى
اســتدامة اســتهالكها وإنتاجهــا .واالســتثمار قــد يعنــي جمــرد
االنتظــار أيضــا ،فكــف أيدينــا عــن الطبيعــة ســيتيح لهــا فرصــة
النمــو والتجــدد.

إخفاق املؤسسات

ينقلنــا ذلــك إىل التحــول الثالــث .واملقصــود بــه حتــول
املؤسســات لتمكينهــا مــن إحــداث التغييــر املنشــود .وتكمــن
وراء عالقتنــا غيــر املســتدامة مــع الطبيعــة إخفاقــات
مؤسســية عميقــة .فاألســعار الســوقية ال تعكــس قيمــة
الطبيعــة بالنســبة للمجتمــع — أي قيمــة الســلع واخلدمــات
التــي توفرهــا الطبيعــة .فالبحــار املفتوحــة والغــاف اجلــوي
جميعهــا مــوارد متاحــة للجميــع ممــا جعلهــا فريســة ملــا
نطلــق عليــه «مأســاة املــوارد املشــتركة» .وقــد أدت هــذه
التشــوهات الســعرية إىل عــدم االســتثمار بشــكل كاف يف
أصولنــا الطبيعيــة واالســتثمار بصــورة أكبــر نســبيا يف
أصــول أخــرى ،كــرأس املــال املُنتَــج .ونظــرا ألن العديــد مــن
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مكونــات الطبيعــة عبــارة عــن عناصــر منقولــة أو غيــر مرئيــة
أو صامتــة ،فــإن تأثيــر بعــض أفعالنــا علــى أنفســنا وعلــى
اآلخريــن – بمــا يف ذلــك األجيــال القادمــة – يصعــب رصــده
ويتــم إغفالــه بالتــايل ،ممــا تنشــأ عنــه مؤثــرات خارجيــة
واســعة النطــاق.
وتتفاقــم هــذه التشــوهات نتيجــة قيــام احلكومــات يف
جميــع أنحــاء العــامل تقريبــا بدفــع مبالــغ أكبــر الســتغالل
الطبيعــة بــدال مــن حمايتهــا .وحســب التقديــرات املتحفظــة،
يبلــغ جممــوع التكلفــة العامليــة ملدفوعــات الدعــم التــي
تســاهم يف تدميــر الطبيعــة حــوايل  4إىل  6تريليونــات دوالر
أمريكــي ســنويا.
وســوف يكــون ازدهــار البيئــة الطبيعيــة الــذي يدعمــه ثــراء
التنــوع البيولوجــي بمثابــة شــبكة األمــان بالنســبة لنــا يف
نهايــة املطــاف .فعلــى غــرار تنــوع حافظــة األصــول املاليــة
الــذي يــؤدي إىل احلــد مــن اخملاطــر وعــدم اليقيــن ،يســاهم
تنــوع حافظــة أصــول الطبيعــة – أي التنــوع البيولوجــي –
يف تعزيــز صالبــة الطبيعــة يف مواجهــة الصدمــات ســواء
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ممــا يحــد مــن اخملاطــر
املؤثــرة علــى اخلدمــات التــي نعتمــد عليهــا.
وهناك حاجة إىل املزيد من الدعم العاملي لتعزيز قدرة
املؤسســات املاليــة علــى فهــم اخملاطــر املاليــة املرتبطــة
بالطبيعــة والوعــي بهــا .ويمكــن للبنــوك املركزيــة وأجهــزة
الرقابــة املاليــة القيــام بهــذا الــدور مــن خــال تقييــم أثــر هــذه
اخملاطــر علــى النظــام ككل .كذلــك يمكــن لصنــدوق النقــد
الــدويل ،باعتبــاره حمــور شــبكة األمــان املــايل العامليــة،
االضطــاع بــدور أساســي يف تقييــم هــذه اخملاطــر املرتبطــة

بالطبيعــة وإدارتهــا يف ســياق أنشــطته الرقابيــة ومســاعداته
املاليــة والفنيــة.

اخلطوات التالية

مــع تزايــد الوعــي بأهميــة الطبيعــة يف حياتنــا ،وهــي الرســالة
التــي حملهــا إلينــا ظهــور اجلائحــة ،يصبــح هــذا العــام ذا أهميــة
بالغــة فيمــا يتعلــق بإعــادة تصميــم اقتصاداتنــا وكيفيــة
صنــع قراراتنــا االقتصاديــة واملاليــة .وســيجتمع قــادة العــامل
حلضــور مؤتمريــن – مؤتمــر األمم املتحــدة للتنــوع البيولوجــي
(االجتمــاع اخلامــس عشــر ملؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع
البيولوجــي) ومؤتمــر األمم املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ
(املؤتمــر الســادس والعشــرون لألطــراف يف اتفاقيــة األمم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ) – ملناقشــة قضيتيــن
وثيقتــي الصلــة :تغيــر املنــاخ وتراجــع التنــوع البيولوجــي.
والســبيل الوحيــد ملواجهــة أزمــة التنــوع البيولوجــي تلــك يكمــن
يف التغييــر مــن أجــل إحــداث التحــول املنشــود ،وهــو مــا يتطلــب
التزامــا مســتمرا مــن جميــع األطــراف علــى كافــة املســتويات – بــدءا
مــن املواطنيــن وحتــى املؤسســات املاليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد
الــدويل .وتلقــي دراســة The Economics of Biodiversity Review
الضــوء علــى قصــص النجــاح يف جميــع أنحــاء العــامل لتثبــت أن
التغيــر املطلــوب أمــر ممكــن .وعلينــا أن نعيــد اســتغالل مهاراتنــا التــي
ســاهمت يف زيــادة نمــو الطلــب البشــري علــى الطبيعــة بهــذا القــدر مــن
أجــل إحــداث التحــول الــازم إلعــادة تشــكيل عالقتنــا بالطبيعــة .وهــذا
أقــل مــا نســتحقه نحــن وأحفادنــا مــن بعدنــا.
بارثــا داســغوبتا أســتاذ كرســي فرانــك رامــزي الفخــري يف
االقتصــاد بجامعــة كامبرديــج.
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