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اخلضراء

«روح اخلُضرة» كتاب من تأليف ويليام نوردهاوس
يجوب كل جنبات علم االقتصاد واألخالقيات والبيئة .فهو
يستطرد يف سرد أمور من الوجهة البيئية ،برؤى متعمقة
تنير األذهان .فتناوله الستخدام وحدة قياس شدة الضوء
«لومين» يف الساعة ،كبديل لقياس اإلنتاجية ،مبني على
سلسلة من التجارب الرائدة التي أجراها يف بحثه عام
 .1994ويذكر املؤلف تفاصيل نطاق احملاسبة اخلضراء
والقيود عليها ،مؤكدا أهمية البيانات اجليدة يف إدارة املوارد
البيئية وتوجيه القرارات.
ويشدد نوردهاوس على أهمية املوضوعية .ويعطي
الغلبة لألدلة على األيديولوجية ،ويعيد تأكيد اعتقاده منذ
أمد بعيد بأن السياسة البيئية الفعالة هي «مسألة توازن».
ويؤيد يف هذا الصدد أيضا منهجه بشأن «الوسطية يف إجراء
الضبط املايل» يف املنتصف بين «اليسار املتطرف» أي
«حركة اخلضرة العميقة» ومنهج «اليمين املتطرف  ...الطين
البني» املتربح (كما يُطلِق عليه).
وجنوحه الواعي لتفادي اخلوض يف املنطق وراء مسألة
خالفية أمر يبعث على الراحة وجدير بالترحيب .ولكن تركيزه
معظم الوقت على أدلة استرجاعية جعل معظم التحليل يرتبط
بالتغيرات احلدية يف سياق إخفاقات السوق الساكنة .ومع
هذا ،فالتساؤالت البيئية الكبيرة يف وقتنا هذا تدور حول
عمليات التحول غير احلدية واحتماالت التحوالت الكارثية
املؤثرة على النظام .ومن هذه التحوالت انهيار مصائد
األسماك ،وسقم غابات األمطار االستوائية ،وتدمير النظام
البيئي ،والسرعة اخلاطفة لتغير املناخ – ويعتقد العلماء
أن هذه الفواجع من احملتمل أن حتدث متى تخطينا احلدود
الفاصلة بال رجعة.
ويمكن توجيه النقد ذاته لتقييمه املتعلق باخليارات
املتاحة لتفادي األزمات البيئية .واملؤلف حمق يف تأكيد
األهمية البالغة لتسعير السلوك املدمر بطريقة تتسم بالكفاءة
وعدم التمييز ،وتلك رسالة مل حتدث أثرا ملموسا بعد يف
السياسة املناخية األمريكية .ولكن اإلغفال شبه التام لنظرية
التغير الفني النابع من الداخل يبخس أهمية تشجيع االبتكار.
ويقول املؤلف إن تخفيض االنبعاثات باهظ الثمن،
فتكلفته «تتراوح بين  %2و %6من الدخل العاملي  ...من
أجل حتقيق األهداف الدولية» ،ويعترف بأنه بينما «يمكن
اكتشاف اختراقات تكنولوجية إعجازية يف استطاعتها أن
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تخفض التكاليف كثيرا ،ال يتوقع اخلبراء أن ذلك سيتحقق
يف املستقبل القريب» .ولكن كما يشير بول رومر ،وهو شريكه
يف احلصول على جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية ،هناك
جمال أكبر بكثير لإلحساس بالتفاؤل املشروط حيال قدرتنا
على حتقيق فعالية التكلفة يف تخليص اقتصاد العامل من
الكربون.
واالبتكار هو الذي يحدد تكاليف عمليات تخفيفه .ومتى
توافرت تكنولوجيا متكاملة تُستخدم على مستوى العامل
وعلى قدر كاف من التنافسية ،سوف تسمح لها وفورات
احلجم يف اإلنتاج واالكتشاف بإزاحة املنافسين وتبديل
البيئة التي تُطبق فيها بأكملها .ويحبذ نوردهاوس تطبيق
سعر عاملي موحد للكربون ،وزيادته مع الوقت ،يقوم على
برنامج حدي ساكن لتخفيف االنبعاثات ،يغتنم املستثمرون
يف ظله عمليات تخفيض االنبعاثات األكثر فعالية يف التكلفة
على أقل تقدير .ومع هذا ،يقول كثير من خبراء االقتصاد إن
حفز االبتكار قد يتطلب بالفعل املصداقية يف وضع سعر
مرتفع للكربون يف البداية والتركيز على أكثر القطاعات
تكلفة حلفز االبتكار عندما تُتاح أعظم الفرص للتشجيع على
تخفيض التكلفة.
هذا الكتاب مقدمة دقيقة وبعيدة املدى يف علم االقتصاد
البيئي ،ومع هذا فإن «روح اخلُضرة» يمكن أن يكون أكثر
وضوحا إذا مأله مزيد من روح االكتشاف.
ديميتري زنغيليس ،زميل زائر أول يف معهد غرانثام
للبحوث ،يف كلية لندن لعلوم االقتصاد.
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