خمسة أمور يجب أن تعرفها عن

تسعير الكربون
تسعير الكربون أداة واعدة للغاية يف مكافحة تغير املناخ
إيان باري

يشــكل تشــجيع عــدم اســتخدام الوقــود األحفــوري

كالفحــم ،وزيــت الوقــود ،والبنزيــن ،أهميــة بالغــة يف احلــد مــن
تراكــم غــازات الدفيئــة التــي حتبــس احلــرارة يف الغــاف اجلــوي.
ويتيــح نظــام تســعير الكربــون حوافــز علــى خمتلــف األصعــدة للحــد
مــن اســتخدام الطاقــة والتحــول إىل أنــواع الوقــود األنظــف وهــو بمثابــة
إشــارة ســعرية ضروريــة إلعــادة توجيــه االســتثمار نحــو التكنولوجيــا
النظيفــة.
وفيما يلي خمسة أمور يجب أن تعرفها عن تسعير الكربون.
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تســعير الكربــون يمكــن تنفيــذه بســهولة :إن نظــام تســعير
الكربــون ،الــذي يتــم تنفيــذه مــن خــال فــرض ضريبــة علــى
املكــون الكربــوين يف منتجــات الوقــود األحفــوري أو علــى
انبعاثاتهــا مــن ثــاين أكســيد الكربــون ،ســتكون إدارتــه بســيطة
ومباشــرة بصفتــه إضافــة إىل ضرائــب الوقــود احلاليــة .ومــن شــأن
ضرائــب الكربــون أن توفــر شــعورا باليقيــن إزاء أســعار االنبعاثــات يف
املســتقبل ،ممــا يحــدث فرقــا عندمــا يتعلــق األمــر بحشــد االســتثمارات
يف التكنولوجيــا النظيفــة .فمــن املمكــن اســتخدام اإليــرادات املتحققــة
مــن ضرائــب الكربــون يف تخفيــض الضرائــب املرهقــة علــى العمالــة
ومنشــآت األعمــال أو تمويــل االســتثمار يف التكنولوجيــا املناخيــة.
ويمكــن كذلــك تنفيــذ نظــام تســعير الكربــون مــن خــال نظــم تــداول
االنبعاثــات ،التــي تقتضــي اقتنــاء الشــركات خمصصــات عــن كل طــن
مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري التــي تُصدرهــا ،بحيــث
يخضــع املعــروض مــن مثــل هــذه التصاريــح لســيطرة احلكومــة.
وبإمــكان منشــآت األعمــال بيــع وشــراء اخملصصــات ،ممــا ينشــئ
ســعرا لالنبعاثــات .ويمكــن تصميــم برامــج تــداول االنبعاثــات بحيــث
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حتاكــي مزايــا الضرائــب مــن خــال آليــات تثبيــت األســعار مثــل
احلــدود الدنيــا لألســعار ،وإجــراءات تعبئــة اإليــرادات مثــل مــزادات
تصاريــح االنبعاثــات.

2

تســعير الكربــون يكتســب زخمــا يف الوقــت احلــايل:
فقــد تــم اســتحداث أكثــر مــن  60برناجمــا لضرائــب الكربــون
وتــداول االنبعاثــات علــى املســتويات اإلقليميــة والقوميــة
ودون القوميــة .وخــال الشــهور األخيــرة تــم إطالق مبادرات
تســعير رئيســية يف الصيــن وأملانيــا ،كمــا ارتفــع ســعر االنبعاثــات
يف االحتــاد األوروبــي متجــاوزا  50يــورو للطــن ،وأعلنــت كنــدا
أن ســعر االنبعاثــات لديهــا ســيرتفع إىل  170دوالرا كنديــا للطــن
بحلــول عــام .2030
ومــع ذلــك ،فــإن برامــج تســعير الكربــون ال تغطــي ســوى خُمــس
االنبعاثــات العامليــة تقريبــا ،ومتوســط الســعر العاملــي يف الوقــت
احلــايل هــو  3دوالرات فقــط للطــن .وهــذا الســعر بعيــد كل البعــد عــن
الســعر العاملــي للكربــون البالــغ  75دوالرا تقريبــا الــازم خلفــض
االنبعاثــات بالقــدر الــكايف إلبقــاء االحتــرار العاملــي أقــل مــن
درجتيــن مئويتيــن.
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تســعير الكربــون ينبغــي أن يكــون جــزءا مــن
اســتراتيجية شــاملة لتخفيــف اآلثــار :وينبغــي
أن تتضمــن هــذه االســتراتيجية تدابيــر داعمــة
لتعزيــز فعاليتهــا ومقبوليتهــا.
ومن املمكن دعم احلوافز املتولدة عن تســعير الكربون بقواعد
تنظيميــة ألســعار االنبعاثــات أو مزيــج الرســوم والتخفيضــات ،التــي

قضية املناخ

تعتمــد رســومها وخصوماتهــا بالنســبة للمنتجــات (كالســيارات
واألجهــزة الكهربائيــة) أو الشــركات (كشــركات توليــد الطاقــة،
وشــركات إنتــاج الصلــب) علــى كثافــة انبعاثاتهــا .وهــذه األدوات
الداعمــة لهــا تأثيــر أضيــق مقارنــة بنظــام تســعير الكربــون —
فهــي علــى ســبيل املثــال ال حتــث النــاس علــى التقليــل مــن قيــادة
ســياراتهم — ولكنهــا قــد تكــون أســهل يف كســب التأييــد السياســي
ألنهــا تتجنــب فــرض زيــادة كبيــرة يف أســعار الطاقــة.
ويمكــن كســب التأييــد الــازم لهــذه االســتراتيجية باســتخدام
عائــدات تســعير الكربــون يف إعطــاء دفعــة لالقتصــاد والتصــدي
للضــرر االقتصــادي الناجــم عــن ارتفــاع أســعار الوقــود .وســوف
يلــزم اتخــاذ تدابيــر لالنتقــال العــادل بغيــة مســاعدة األســر
منخفضــة الدخــل والعمالــة واملناطــق املعرضــة للخطــر؛ علــى ســبيل
املثــال ،مــن خــال تعزيــز شــبكات األمــان االجتماعــي األقــوى
والتدريــب التحويلــي .ولــن تســتلزم هــذه التدابيــر ســوى جــزء ضئيــل
مــن عائــدات تســعير الكربــون.
وســوف يتعيــن توفيــر االســتثمارات العامــة إلقامــة شــبكات
البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا النظيفــة التــي قــد يتعــذر علــى القطــاع
اخلــاص توفيرهــا ،مثــل حمطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة
والتوســعات يف شــبكات الكهربــاء الســتيعاب مصــادر الطاقــة
املتجــددة مثــل طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية.
وال بــد مــن التوســع يف تســعير الكربــون يف نهايــة املطــاف
ليشــمل قطاعــات أخــرى ،كاحلراجــة والزراعــة.
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إيــان بــاري هــو كبيــر خبــراء السياســة املاليــة البيئيــة يف إدارة
شــؤون املاليــة العامــة بصنــدوق النقــد الــدويل.

الرسم التوضيحي:

احلــد األدنــى الســعري املصمــم بطريقــة عمليــة يبشــر
بنجــاح أكبــر مقارنــة بغيــره مــن األنظمــة .فهنــاك نظــام
بديــل قــد يقتضــي قيــام كل األطــراف املشــاركة بفــرض نفــس
ســعر الكربون .غير أن هذا املنهج ال يســمح بمعاجلة املســائل
املتعلقــة بالعدالــة مــن خــال تطبيــق حــدود دنيــا متباينــة فيمــا بيــن
البلــدان ،وال يســتوعب البلــدان التــي يتعــذر فيهــا تنفيــذ نظــام تســعير
الكربــون ألســباب داخليــة سياســية أو غيرهــا.
وهنــاك احتمــال آخــر وهــو النظــام الــذي تتفــق فيــه األطــراف علــى
أهــداف ســنوية لالنبعاثــات يتــم تضييقهــا علــى نحــو تصاعــدي .غيــر
أن هــذا املنهــج ينطــوي علــى التوصــل إىل اتفــاق بشــأن عــدد أكبــر
مــن املعلمــات .وهــو بمثابــة مبــاراة صفريــة النتيجــة ،بمعنــى أنــه
إذا طالــب بلــد مــا بتطبيــق هــدف أكثــر تســاهال ،فســوف يتعيــن علــى
البلــدان األخــرى تطبيــق أهــداف أكثــر تشــددا .ويخلــق أيضــا شــعورا
بعــدم اليقيــن إزاء اإلجــراءات علــى مســتوى السياســات التــي يتخذهــا
كل بلــد.
وبــدون حــد أدنــى دويل لســعر الكربــون أو مــا يماثلــه مــن
االتفاقــات ،فســوف تعمــل البلــدان علــى األرجــح بشــكل منفــرد
يف تطبيــق التعريفــات اجلمركيــة علــى الســلع املســتوردة كثيفــة
االنبعاثــات الكربونيــة  -فيمــا يعــرف بالتعديــات احلدوديــة لســعر
الكربــون .وقــد أعلــن االحتــاد األوروبــي هــذا املقتــرح يف يوليــو 2021
وتنظــر حاليــا االقتصــادات األخــرى يف اعتمــاد هــذا املنهــج .غيــر
أنــه مــن منظــور تكثيــف تدابيــر التخفيــف العامليــة فــإن هــذا النظــام
ســيكون أقــل فعاليــة بكثيــر مــن نظــام احلــد األدنــى الــدويل لســعر
الكربــون .وذلــك ألن التعديــات احلدوديــة لســعر الكربــون ســوف حتــدد
األســعار علــى أســاس االنبعاثــات املتضمنــة يف املنتجــات التجاريــة
فقــط وليــس علــى احلجــم الهائــل مــن االنبعاثــات غيــر التجاريــة (علــى
ســبيل املثــال ،مــن حمطــات توليــد الكهربــاء ،واملصنعيــن الذيــن
يبيعــون منتجاتهــم حمليــا ،واملبــاين ،ووســائل النقــل).
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ال بــد مــن التنســيق الــدويل لتســعير الكربــون مــن خــال
وضــع حــد أدنــى لســعر الكربــون .فــا تــزال زيــادة تســعير
الكربــون بدرجــة كبيــرة بعيــدة املنــال يف ظــل عمــل البلــدان
علــى نحــو أحــادي نتيجــة خماوفهــا مــن خســارة القــدرة
التنافســية الصناعيــة وعــدم اليقيــن بشــأن إجــراءات معينــة علــى
مســتوى السياســات يف بلــدان أخــرى .لذلــك اقتــرح خبــراء الصنــدوق
حــدا أدنــى دوليــا لســعر الكربــون ليكــون مكمــا ومعــززا التفاقيــة
باريــس ،ويتألــف مــن عنصريــن رئيســيين.
أوال ،لتيســير التفــاوض ،ينبغــي أن يركــز احلــد األدنــى الســعري
علــى عــدد حمــدود مــن البلــدان املســؤولة عــن أغلــب االنبعاثــات
العامليــة .وعلــى ســبيل املثــال ،ســيغطي اتفــاق بيــن الصيــن
واالحتــاد األوروبــي والهنــد والواليــات املتحــدة نســبة قدرهــا
 %64مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون العامليــة يف املســتقبل.
وســيغطي اتفــاق بيــن االقتصــادات الكبــرى يف جمموعــة العشــرين
 %85مــن االنبعاثــات.
ثانيــا ،ينبغــي أن يركــز احلــد األدنــى الســعري علــى احلــد األدنــى
لســعر الكربــون الــذي يجــب علــى كل بلــد تطبيقــه ،بصفتــه معلمــا
يتســم بالكفــاءة وســهولة االســتخدام .فــإذا قــررت البلــدان األكثــر
إصــدارا لالنبعاثــات رفــع مســتويات تســعير الكربــون علــى نحــو
متزامــن فــإن ذلــك ســيكون الســبيل األكثــر فعاليــة يف التصــدي
للمخــاوف املتعلقــة بالقــدرة التنافســية وعــدم اليقيــن بشــأن
السياســات يف البلــدان األخــرى .وســتظل البلــدان متمتعــة باملرونــة
يف فــرض ســعر أعلــى مــن احلــد األدنــى عنــد اللــزوم للوفــاء بتعهداتها
املتعلقــة بتخفيــف اآلثــار بموجــب اتفاقيــة باريــس.

غيــر أنــه ال بــد مــن اســتناد هــذا احلــد األدنــى الســعري إىل تصميــم
عملــي .فاالقتصــادات الناميــة بإمكانهــا تطبيــق حــدود دنيا منخفضة
لســعر الكربــون مــع اعتمــاد آليــات بســيطة للدعــم املــايل والتكنولوجــي.
كذلــك ،يمكــن تصميــم احلــد األدنــى الســعري ليســتوعب البلــدان التــي
يتعــذر فيهــا كســب التأييــد السياســي لتســعير الكربــون ،مــا دامــت
سياســاتها األخــرى حتقــق نفــس التخفيضــات يف االنبعاثــات.
واحلــد األدنــى الــدويل لســعر الكربــون يمكــن أن يثمــر نتائــج فعالــة
مدهشــة .فمــع تطبيــق حــد أدنــى لســعر الكربــون يف  2030بواقــع 75
دوالرا للطــن يف االقتصــادات املتقدمــة ،و 50دوالرا يف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة مرتفعــة الدخــل مثــل الصيــن ،و 25دوالرا يف
االقتصــادات الصاعــدة األقــل دخــا مثــل الهنــد ســيؤدي إىل إبقــاء
االحتــرار العاملــي أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن بمشــاركة ســتة أطــراف
فقــط (كنــدا والصيــن واالحتــاد األوروبــي والهنــد واململكــة املتحــدة
والواليــات املتحــدة) مــع وفــاء بلــدان جمموعــة العشــرين بتعهداتهــا
يف ظــل اتفاقيــة باريــس.
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