پرونده ویژه

قلمرورفاه

تفاوت رکود با رشدزدایی

رکود قطعا با رشدزدایی تفاوت
دارد .رکود کوچک شدن اقتصاد
فعلی است (اقتصادی که به
رشد نیاز دارد تا پایدار بماند)،
ی که رشدزدایی به
در حال 
دنبال تغییر رویکرد به سوی
نوع دیگری از اقتصاد است
(اقتصادی که در وهله اول به
رشد نیاز ندارد).
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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

«خروجی انباشتی کل مواد تا حدود  ۲۰درصد نسبت به امروز
کاهش مییابد .یکســوم این کاهش به دلیل عدم اســتفاده
از مواد و دوســوم آن به دلیل بهبود در بهرهوری مواد است».
سناریوی تقاضای انرژی کم بین شمال و جنوب جهان تمایز
قائل میشــود .مصرف و تولید صنعتی در شمال به میزان ۴۲
درصد و در جنوب به میزان  ۱۲درصــد کاهش خواهد یافت.
با توجه به پیشــرفتها در راندمان انرژی ایــن امر به کاهش
 ۵۷درصدی تقاضای انرژی صنعتی در شمال و  ۲۳درصد در
جنوب ترجمه میشود.
مدل ( )LEDنماینده یک سناریوی «رشدزدایی» است که به
معنای کاهش برنامهریزی شده ورودی مواد و انرژی به اقتصاد
جهانی است .گنجاندن این مدل در گزارش ( )IPCCبه عنوان
تنها سناریویی که به تکنولوژیهای با انتشار منفی شبههانگیز
وابسته نیست ،بیان میکند رشــدزدایی ممکن است تنها راه
ممکن برای رســیدن به کاهش انتشــار الزامی توافق پاریس
باشد .این امر نقطه عطفی در نظریه تعدیل آسیبهای اقلیمی
است .نکته مطلوب در مورد این رویکرد این است که نهتنها به
مشکل انتشارها و تغییر اقلیمیرسیدگی میکند ،بلکه تاثیرات
محیطزیستی در بازهای دیگر از شاخصهای کلیدی از جمله
جنگلزدایی ،آلودگی شیمیایی ،فرسایش خاک ،از دست رفتن
تنوع زیستی و غیره را نیزکاهش میدهد.
در این بین ،سیاســتگذاریهای متعددی وجــود دارد که به
کاهش ورودی مواد مطابق با سناریوی ( )LEDکمک خواهند
کرد .یک سیاســت میتواند قانونگذاری بــرای ضمانتهای
بلندمدت محصوالت باشــد به طوری کــه کاالهایی همچون
ماشین لباسشویی و یخچال  ۳۰سال عمر کنند ،نه  10سال.
یک سیاست دیگر ممنوع کردن ازکارافتادگی برنامهریزی شده
و ایجاد یک «حق تعمیرات» است تا محصوالت بتوانند با قیمت
ناچیزی تعمیر شــوند و قطعات اختصاصی نداشته باشند .ما
میتوانیم (همانند کرهجنوبی و ایتالیا) کاهش پسماند غذایی را
به قانون بدل کنیم ،از گوشت قرمز مالیات بگیریم تا یک تغییر
مسیر به ســوی غذاهای با مصرف منابع کمتر را ترویج کنیم.
پالستیکهای یکبار مصرف و لیوانهای دورریختنی را ممنوع
کرده و در فضاهای عمومی تبلیغ کنیم تا فشارها برای مصرف
مواد را کاهش دهیم .اما در نهایت ،دستیابی به کاهش چشمگیر
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و پایدار احتماال نیازمند اعمال محدودیت بر مصرف ساالنه مواد
و سختتر کردن این محدودیت در هر سال تا رسیدن به آنچه
است که بومشناسان سطوح پایدار میدانند ( ۵۰میلیارد تن در
هر سال در مقیاس جهانی).
ایده رشدزدایی اولینبار در اوایل قرن
 ۲۱توســط اقتصاددانــان
فرضیات
محیطزیســتی و نظریهپــردازان
رشدزایی
پساتوســعهای مطــرح شــد و در
سالهای اخیر توجه عموم را به خود
جلب کرد؛ حتی در رسانههای عوامپسند نیز مطرح شد .هدف
رشــدزدایی کاهش ورودی مواد و انرژی به اقتصاد جهانی با
تمرکز بر ملتهای با درآمد باال و با ســطوح باالیی از مصرف
سرانه است .ایده رشدزدایی دســتیابی به این هدف با کاهش
پسماند و کوچکتر کردن بخشهایی از فعالیت اقتصادی است
که به محیطزیست آسیب میرسانند و مزایای اجتماعی کمی
دارند (از قبیل بازاریابی و تولیــد کاالهایی همچون خانههای
ساخته شــده با مواد با کیفیت پایین ،گوشت گاو ،پالستیک
یکبار مصرف ،سوختهای فسیلی و غیره).
پژوهشگران رشدزدایی با توجه به رابطه تنگاتنگ بین ورودی
و خروجی در طول تاریخ ،تصدیق میکنند کاهش در ورودی
انباشتی میتواند کاهش در فعالیت اقتصادی انباشتی (که با
 GDPاندازهگیری میشود) را دربرگیرد .این مساله در نگاه اول
ممکن است چشماندازی مشکلآفرین به نظر رسد .اقتصاددانان
و سیاستگذاران به مساوی دانستن رشد ( )GDPبا پیشرفت
بشر و بهبود رفاه عادت کردهاند ،بنابراین این نتیجهگیری که
کاهش ( )GDPلزوما باید با کاهش رفاه همراه باشــد به نظر
منطقی میرســد .به هر حال ،کاهش ( )GDPبه رکود شبیه
اســت و رکود تاثیرات اجتماعی آســیبزای مختلفی دارد:
کارخانهها کارگران خود را اخــراج میکنند ،بیکاری افزایش
مییابد و از آنجایی که مردم مشاغل خود را از دست میدهند
دیگر قادر نخواهند بود تا برای دسترســی به مســکن ،غذا،
خدمات درمانی ،آموزش و دیگر کاالهای اساسی خرج کنند.
عالوه بر این ،دولتها ،شرکتها و خانوارها خود را در وضعیتی
مییابند کــه نمیتوانند بدهیهای خــود را بپردازند و خطر

