
“دعوة لالنتباه” الكوارث أكثر تكلفة 
حتى مما كنا نعتقد

الجوانب االقتصادية للحد من مخاطر 
الكوارث

من إدارة »الكوارث« إلدارة »المخاطر«

يقل عن  ال  بما  دوليا  المبلغ عنها  األرقام  أعلى من  الكوارث  الناجمة عن  المباشرة  الخسائر 
إلى 305  تصل  الدخل  ومتوسطة  منخفضة  الدول  من   40 في  المباشرة  الخسائر  إجمالي  الثلث:  
مليار دوالر على مدى السنوات الـ 30 الماضية، بينها ما يزيد عن 30% ال يبلغ عنه دوليا )الجزء 

األول - المقدمة(.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه المخاطر على نحو خاص:  إن كارثة واحدة قد تمحو 
كل أو جزء كبير من رأس المال للشركات الصغيرة، وهو ما يؤثر بدوره على الشركات الكبيرة التي 
تعتمد على الموردين المحليين.  وحتى اآلن، فإن أقل من 15% فقط من الشركات التي لديها أقل 
من 100 موظف في المدن المعرضة للكوارث في األمريكتين، هي التي لديها خطط الستمرارية 

العمل أو إدارة األزمات )الفصل 11(.

تبزغ موجة جديدة من الحضرنة في الدول المعرضة لألخطار، وينشأ معها فرص جديدة لالستثمار 
المراعي للمخاطر.  في الهند وحدها، من المتوقع أن ينمو عدد سكان الحضر من 379 مليون نسمة 
إلى 606 مليون في عام 2030 وإلى 875 مليون في عام 2050.  وقد نجحت  في عام 2010 
في  للزالزل  المقاومة  اإلنشاءات  في  بنجاح  االستثمار  الخاصة »موري« في  اإلنشاءات  شركة 
اليابان، حيث أن مقاومة الزالزل هو أهم المعايير الختيار مكاتب جديدة لنحو 92% من الشركات 

)الفصل الثامن(.

الجدوى التجارية لإلدارة األقوى لمخاطر كوارث لها ثالث ميزات مضاعفة:  أوال تقلل من حالة 
عدم اليقين وتقوي الثقة: لقد استثمرت شركة »أوريون« 6 ماليين دوالر في الحماية من الزالزل 
للتوفير في  الباب  تفتح  ثانيا  )الفصل 8(.   للشركة 65 مليون دوالر  وفر  ما  نيوزيلندا، وهو  في 
التكلفة: االستثمارات الوقائية من قبل الصيادين في المكسيك وفرت 35 ألف دوالر لكل فرد منهم 
خالل إعصار »ويلما« في عام 2005 )الفصل 11(.  ثالثا توفر وسيلة لخلق القيمة: أشارت وحدة 
البحوث االقتصادية  لمجلة »اإليكونمست« إلى أن 63% من الشركات ترى أن هناك فرصا لتوليد 
قيمة من الحد من مخاطر الكوارث )الفصل 16(.  وأكثر الشركات استثمارا في إدارة المخاطر قد 

تتفوق ماليا على نظرائها.

خلق قيمة مشتركة من خالل إدارة مخاطر الكوارث:  معظم الشركات تتعامل حاليا مع مخاطر 
أنه ال يمثل  العمل.  ورغم أهمية ذلك األساسية، إال  الكوارث من خالل نموذج خطط استمرارية 
الكوارث.  وهناك  المجابهة إلدارة مخاطر  بناء استثمارات قادرة على  سوى جزء واحد فقط من 
وبناء  االستثمار،  قرارات  في  الكوارث  مخاطر  معلومات  دمج  مثل  الهامة  الخطوات  من  المزيد 
حوكمة المخاطر في القطاعين العام والخاص، والكشف عن تكلفة مخاطر الكوارث في ميزانيات 
األعمال )الفصل 15(.  لقد بدأت الشركات المبتكرة التحرك في هذا االتجاه، وتحديد النقاط الساخنة 
وإقامة  المخاطر،  من  الحد  تدابير  التقارير عن  وتوفير  بها،  الخاصة  التوريد  في سالسل  للكوارث 

شراكات مع الحكومات المحلية.

االستثمار السياحي في الدول الجزرية الصغيرة النامية تصاحبه مستويات عالية من مخاطر 
الكوارث - ولكن أيضا مع فوائد محتملة كبيرة من االستثمار في مجال إدارة مخاطر الكوارث:  
المعرضة لمخاطر رياح األعاصير، هي جزر  لها أعلى نسبة من األصول  بلدان  إن 9 من 10 
صغيرة ) الفصل 7(.  والقدرة التنافسية لهذه البلدان، والشركات المستثمرة فيها تعتمد على فعالية 
التصنيف  ونظم  الشهادات  إصدار  برامج  خالل  من  المثال  سبيل  على  الكوارث،  مخاطر  إدارة 

الطوعية )الفصل 9(.

التوجهات التجارية تتغير:  إن إدماج إدارة مخاطر الكوارث في العمليات التجارية أصبح ُينظر إليه 
بشكل متزايد على أنه مفتاح القدرة التنافسية واالستدامة والقدرة على المجابهة - وهي مقومات البقاء 
في عالم األعمال الذي تتنامى فيه صعوبة التنبؤات.  وأحد استقصاءات األعمال التجارية يشير إلى 
أن مخاطر الكوارث اآلن تحتل المرتبة الـ 16 من بين أعلى 50 من المخاطر، وتحتل المرتبة الـ 

6 من بين أهم المسببات الدافعة إلى تعزيز إدارة المخاطر )الفصل 16(.

بنية  إنشاء  أو  جديدة،  تأمينية  منتجات  تطور  إن  لألعمال:   فرصة  هي  الكوارث  مخاطر  إدارة 
تحتية قادرة على مواجهة الكوارث، يوسع األسواق الموجودة ويفتح أسواقا جديدة، والسيما في 
االقتصادات الناشئة )الفصل 16(.  ولقد أدركت الشركات ذلك وبدأت االستثمار في تطوير المنتجات 

والخدمات التي تدعم إدارة مخاطر الكوارث.

ونحن نقترب اآلن من عام 2015، فإن الجهود الدولية تتكثف لصياغة إطار عمل جديد للحد من 
مخاطر الكوارث:  إطار عمل هيوجو 2.  إن التأكيد على التضمين الصريح للجوانب التجارية للحد 
من مخاطر الكوارث في هذا اإلطار، سيقدم حافزا هاما للمشاركة البناءة لألعمال التجارية التي 

يعتمد مستقبلها على القدرة على المجابهة والتنافسية واالستدامة.

النموذج الجديد لحوكمة مخاطر الكوارث يجب أن يتضمن القطاع الخاص: إن نصف الدول فقط 
التقارير حول  المحرز في إطار عمل »هيوجو«، وتقوم بإصدار  التقدم  تقييمات  التي تجري  هي 
المشاركة الفعالة مع الشركات في إدارة مخاطر الكوارث.  وتعتبر كندا استثناء ملحوظا، حيث نجد 

أن هناك 20 من مؤسسات القطاع الخاص ممثلة في منظومتها الوطنية )الفصل 15(.

تم  العالمي:   الغذائي  األمن  انعدام  من  تزيد  الحالية  الزراعية  التجارية  األعمال  ممارسات 
االستحواذ على أكثر من 2 مليون هكتار من األراضي الزراعية من خالل االستثمارات الدولية 
في البلدان المعرضة للجفاف مثل إثيوبيا )الفصل 10(.  إن أسواق السلع، وإنتاج الوقود الحيوي، 
ارتفاع حاد  إلى  الجفاف  الممكن أن تحول نقص اإلنتاج بسبب  المخزون، من  الطلب وقلة  وزيادة 
في أسعار الغذاء العالمية، مما يؤثر على األسر ذات الدخل المنخفض، التي تشتري معظم األغذية 
التي تستهلكها.  إال أن الشراكات الجديدة بين صغار المزارعين والشركات، تشير إلى احتمال إيجاد 

زراعة أكثر قدرة على المجابهة.

في  ساندي  إعصار  مثل  األخيرة  الكبرى  الكوارث  القديمة«:   العمل  أنماط  استمرار  يمكن  »ال 
2012 وفيضانات 2011 في تايالند، ركزت االهتمام على التأثير المتزايد للكوارث على القطاع 
قدراتها على  تعزيز  تعمل على  اآلن  الكبيرة  العالمية  الشركات  والعديد من    .)1 )الفصل  الخاص 
إدارة المخاطر.  مع ذلك ال تزال العديد من الشركات تعاني من تجاهل مخاطر الكوارث، حيث يتم 

التغاضي عنها إلى حد كبير في التوقعات االقتصادية وفي توقعات النمو )الفصل 12(.

حوالي  يكون  االقتصادات  معظم  في  الكوارث:   مخاطر  كبير  حد  إلى  يحدد  الخاص  االستثمار 
70-85% من االستثمار الكلي للقطاع الخاص، بما في ذلك االستثمارات المؤسسية التي تتجاوز 
يطالبون  والمستثمرين  الرقابة  جهات  من  وكال  العالم.  مستوى  على  دوالر  تريليون   80 قيمتها 
بصورة متزايدة بأن تفصح الشركات عن مخاطرها الخفية، بما في ذلك مخاطر الكوارث )الفصل 

التأمين له أهمية بالغة في قدرة األعمال التجارية على المجابهة.  حتى اآلن غالبا ما ال تعكس 
المراعية  التجارية  الكافي الستثمارات األعمال  الحافز  التأمين مستويات المخاطر، أو توفر  أسعار 
للمخاطر، والسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث تنخفض معدالت انتشار التأمين رغم 
سرعة نمو األسواق )الفصل 13(.  على سبيل المثال في الصين، يتم التأمين على 3% فقط من 

الممتلكات ضد الزلزال، و5% فقط ضد األعاصير والفيضانات.

الحكومات تذكر أنها تحقق تقدما كبيرا في تطوير المزيد من استراتيجيات االستجابة واالستعداد 
الستباق  المطلوب  التحول  فإن  ذلك،  ومع  للمخاطر.   التصدي  في  المزيد  وتستثمر  للكوارث، 
المخاطر في االستثمارات العامة والخاصة ال يزال يشكل تحديا بالنسبة للمعظم )الفصل 14(.  إن 
عدد المناطق االقتصادية المخصصة للتصدير ازداد من 176 منطقة في 47 دولة في عام 1986، 
إلى 3500 منطقة في 130 بلدا في عام 2006.  ويقع الكثير من هذه المشاريع في مناطق معرضة 

لألخطار بما يزيد من مخاطر الكوارث.

مخاطر الكوارث هي فئة جديدة من األصول تتجاوز عدة تريليونات دوالر:  إن تدفق رؤوس 
»السامة«  األصول  من  جديدا  تراكما  وخلق  الكوارث،  مخاطر  مشهد  غير  قد  العالمية  األموال 
الصعيد  )الفصل 2(.  على  العمومية  الميزانيات  في  للشركات والحكومات، ولكنها ال تظهر حاليا 
العالمي، سوف تتعرض أصول للمخاطر في الواليات المتحدة قيمتها 71 تريليون دوالر إذا ضربها 
زلزال مدمر يحدث مرة كل 250 سنة.  وفي هندوراس، حدثت بالفعل كارثة قد تتكرر مرة كل 33 
سنة، وأدت إلى خلق فجوة تمويلية كبيرة للحكومة مع آثار على الناتج المحلي اإلجمالي في المستقبل 

)الفصل 5(.

معظم الكوارث التي يمكن أن تحدث، لم تحدث حتى اآلن:  إن إجمالي الخسائر السنوية العالمية 
  . من أضرار الزالزل ورياح األعاصير فقط يصل اآلن إلى 180 مليار دوالر سنويا )الفصل 3(
وهذا الرقم ال يشمل الخسائر الكبيرة من الكوارث المحلية من فيضانات وانهيارات أرضية وحرائق 
وعواصف )الفصل 4(، أو تكلفة تعطل األعمال التجارية.  والزراعة هي أيضا في خطر: فالجفاف 
الذي قد يحدث مرة كل 10 سنوات في موزامبيق، أدى إلى خفض محصول الذرة بنسبة 6%، والناتج 

المحلي اإلجمالي بنسبة 0.3% )الفصل 6(.

الكوارث  مخاطر  المستقبلية:   الثروة  تهدد  الطبيعي  المال  رأس  لها  يتعرض  التي  المخاطر 
التجارية  بالنسبة لألسر، واألعمال  الطبيعي مع عواقب وخيمة  المال  رأس  الخسائر وتآكل  تشمل 
وثروة البلد.  على سبيل المثال، الحرائق البرية تؤثر اآلن على جميع القارات، مع خسائر سنوية 
تراكمية على النظم البيئية االستوائية وحدها تتجاوز 3 تريليون دوالر سنويا )الفصل 6(.  كما أن 
تدهور األراضي الزراعية يزيد خطر الجفاف، ففي أفريقيا، تبلغ المساحة اإلجمالية للتدهور الشديد 

والمخاطر العالية للجفاف حوالي 260 ألف كيلومتر مربع.

الكوارث تؤثر بشكل مباشر على أداء األعمال التجارية، وتقوض القدرة التنافسية واالستدامة 
على المدى الطويل: عندما يولي الرواج فإنه قد ال يعود أبدا.  قبل وقوع زلزال عام 1995، كان 
والجهود  االستثمارات  من  الرغم  وعلى  العالم.   في  ازدحاما  الموانئ  أكثر  سادس  »كوبي«  ميناء 
الضخمة المبذولة إلعادة اإلعمار وتحسين القدرة التنافسية، إال أنه بحلول عام 2010 كان قد انخفض 

إلى المركز 47 )الفصل 1(.

سالسل التوريد العالمية تخلق نقاط تضرر جديدة:  لقد خسرت شركة تويوتا 1.2 مليار دوالر 
من إيرادات إنتاجها من جراء زلزال وتسونامي اليابان 2011، وكان ذلك نتيجة للعجز الذي تسبب 
في انخفاض تصنيع سياراتها في الواليات المتحدة األمريكية بحوالي 150 ألف سيارة، كما حدث 

انخفاض بنسبة 70% من اإلنتاج في الهند، ونحو 50% في الصين )الفصل 1، مربع 4-1(.

لقد  الحيوية:   التحتية  البنية  الكوارث  تدمر  عندما  الحياة  شرايين  تفقد  التجارية  األعمال 
أجري استطالع على 1300 شركة في المدن المعرضة للكوارث في األمريكتين، حيث أشارت 
معظمها إلى أن تعطل إمدادات الطاقة والمياه واالتصاالت كانت هي أبرز همومها. )الفصل 
الكوارث  جراء  تحدث  هذه،  الحياة  بشرايين  تلحق  التي  األضرار  من   %90 من  وأكثر    .)15

المحلية )الفصل 1(.

فى لمحة


