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نضيعه
كريستالينا غورغييفا

بمقدور

كريستالينا غورغييفا هي مدير عام صندوق النقد الدويل.
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الرسم التوضيحيNOR TIJAN FIRDAUS :

الفــن أن يصلنــا بمــا نعرفــه وأن
يلهمنــا التحــرك والعمــل .ويعــرض
غــاف هــذا العــدد مــن إعــداد الفنــان
املاليــزي الشــاب نــور تيجــان فــردوس تصــورا صارخــا لعواقــب
أجيــال مــن اإلســراف البشــري — أي تغيــر املنــاخ وفقــدان التنــوع
البيولوجــي والتدهــور البيئــي .وجميعهــا تهــدد مســتويات الصحــة
العامــة والرفاهيــة املســتقبلية التــي ســيرثها أبناؤنــا.
وتبيــن اســتطالعات الــرأي األخيــرة تزايــد الوعــي بتغيــر املنــاخ،
ال ســيما بيــن الشــباب .وهــو مــا تعتبــره الغالبيــة حالــة طــوارئ
عامليــة — أكثــر مــن نصــف الســكان يف البلــدان متوســطة الدخــل
وأقــل البلــدان تطــورا ،وقرابــة ثالثــة أربــاع الســكان يف الــدول
اجلُزريــة الصغيــرة ،والبلــدان مرتفعــة الدخــل .وقــد تســببت جائحــة
كوفيــد 19-يف زيــادة اخملــاوف :حيــث يعــرب  %43مــن النــاس عــن
ازديــاد قلقهــم يف الوقــت الراهــن إزاء تغيــر املنــاخ.
ومــع ذلــك ،كمــا قــال ليونــاردو دافينشــي «املعرفــة وحدهــا ال
تكفــي؛ فــا بــد أن يصاحبهــا التطبيــق .والرغبــة يف التطبيــق وحدهــا
ال تكفــي؛ فــا بــد أن تقتــرن بالعمــل».
ولكــن كيــف لنــا أن نترجــم هــذا القلــق إىل عمــل؟ لقــد أثمــرت
الطفــرات املتحققــة علــى صعيــد العلــوم والتكنولوجيــا إنتــاج
لقاحــات ضــد مــرض فيــروس كورونــا يف زمــن قياســي ،وهــو
نمــوذج يبعــث علــى األمــل مــن حيــث إمكانيــة االبتــكار والعمــل
الالزميــن لتطويــر تكنولوجيــات منخفضــة الكربــون وتســويقها.
كمــا أن االســتجابات علــى مســتوى السياســات إزاء اجلائحــة
توضــح قــدرة احلكومــات أيضــا علــى اتخــاذ إجــراءات غيــر مســبوقة
عنــد احلاجــة.
ومــن الضــروري أن نعمــل بنفــس العزيمــة للتصــدي لتغيــر
املنــاخ واإلســراع بوضــع السياســات التــي يمكــن أن تُْ ـدِث فرقــا
يف هــذا الصــدد.
أوال ،نحــن بحاجــة إىل إشــارات ســوقية تعمــل لصالــح
االقتصــاد املناخــي اجلديــد ،وليــس ضــده .ورغــم مــا قــد يكتنــف
ذلــك مــن صعوبــات سياســية ،فــإن العــامل بحاجــة للتحــرر مــن كافــة
أشــكال الدعــم علــى منتجــات الوقــود األحفــوري  -بمــا يعــادل أكثــر
مــن  5تريليونــات دوالر ســنويا ،وإن كانــت التكلفــة أعلــى مــن ذلــك
كثيــرا علــى مســتقبلنا .وســوف يســاهم وضــع نظــام قــوي لتســعير
الكربــون يف إعــادة توجيــه اســتثمارات القطــاع اخلــاص وابتكاراتــه
نحــو التكنولوجيــا النظيفــة وتشــجيع كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
وبغيــر ذلــك فإننــا ببســاطة لــن نتمكــن مــن حتقيــق أهــداف اتفاقيــة

باريــس .وال بــد أن تكتســب هــذه اإلشــارة الســعرية قــوة أكبــر علــى
نحــو حمــدد املســار — للوصــول بمتوســط ســعر الكربــون العاملــي
إىل  75دوالرا للطــن بحلــول عــام  ،2030وهــو أعلــى كثيــرا مــن
الســعر احلــايل وقــدره  3دوالرات للطــن .وســيكون التوصــل إىل
اتفــاق بيــن كبــار مُصْــدري االنبعاثــات حــول حــد أدنــى دويل لســعر
الكربــون بمثابــة بدايــة طيبــة يف هــذا اخلصــوص.
ثانيــا ،نحــن بحاجــة لتكثيــف االســتثمارات اخلضــراء .وتتوقــع
دراســة بحثيــة أعدهــا خبــراء الصنــدوق أن سياســات سالســل
العــرض اخلضــراء بإمكانهــا زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي
بنســبة قدرهــا  %2تقريبــا خــال العقــد اجلــاري وخلــق مالييــن
الوظائــف اجلديــدة .ويف املتوســط ،مــن املتوقــع توفيــر حــوايل
 %30مــن االســتثمارات اجلديــدة مــن مصــادر التمويــل العامــة ،ممــا
يســتلزم تعبئــة اجلــزء املتبقــي مــن مصــادر التمويــل اخلاصــة.
ثالثــا ،يجــب أن نعمــل مــن أجــل حتقيــق «انتقــال عــادل» إىل
اقتصــاد منخفــض الكربــون داخــل كل بلــد وفيمــا بيــن البلــدان.
فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن اســتخدام العائــدات املتولــدة
مــن تســعير الكربــون يف التحويــات النقديــة ،وشــبكات األمــان
االجتماعــي ،وإعــادة التدريــب ،ومــا إىل ذلــك ،بهــدف تعويــض
العمالــة ومنشــآت األعمــال يف القطاعــات عاليــة االنبعاثــات
الكربونيــة .ويتزايــد يف الوقــت الراهــن اســتخدام مثــل هــذه املناهــج
يف إطار إصالحات نظام تســعير الكربون ،كما يف حالة البرنامج
الوطنــي األملــاين لتــداول حقــوق انبعاثــات الكربــون و»آليــة االنتقال
العــادل» املزمــع تنفيذهــا يف االحتــاد األوروبــي.
وعبــر البلــدان ،ســيتطلب االنتقــال العــادل توفيــر الدعــم املــايل
وســبل نقــل التكنولوجيــا اخلضــراء .ورغــم أن أفقــر بلــدان العــامل هــي
األقــل مســاهمة ًيف تغيــر املنــاخ فإنهــا األكثــر تأثــرا بعواقبــه واألقــل
قــدرة علــى حتمــل تكلفــة التكيــف .ونظــرا ألن كثيــرا مــن فــرص
تخفيــف اآلثــار األقــل تكلفــة موجــودة يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،فــإن وفــاء البلــدان املتقدمــة
بالتزامهــا بتوفيــر  100مليــار دوالر ســنويا لتمويــل األنشــطة
املناخيــة يف البلــدان الناميــة ســيكون يف صالــح العــامل أجمــع.
ليــس لدينــا وقــت نضيعــه .وإذ نتطلــع إىل مؤتمــر األمم
املتحــدة بشــأن تغيــر املنــاخ ) ،(COP26ال بــد أن نكــون
مســتعدين للتحــرك احلاســم — معــا .فنحــن نعــرف مــا يجــب
عملــه؛ وآن لنــا أن نعمــل.

