




البيئي االقتصاد

ا جدٍّ قصرية مقدمة

تأليف
سميث ستيفن

ترجمة
بنداري إنجي

مراجعة
وراد ضياء



Environmental Economics البيئي االقتصاد

Stephen Smith سميث ستيفن

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

سالم إيهاب الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٦٧٠ ٧ الدويل: الرتقيم

.٢٠١١ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٣ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الكتاب هذا لنص العربية بالرتجمة الخاصة النرش حقوق جميع
أكسفورد. جامعة نرش لدار محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

Copyright © Stephen Smith 2011. Environmental Economics was
originally published in English in 2011. This translation is published
by arrangement with Oxford University Press.



املحتويات

7 وتقدير شكر
9 مقدمة
11 والبيئة االقتصاد -١
21 بفعالية التلوث عىل للسيطرة االقتصادية النظرية -٢
43 األدوات اختيار البيئية: السياسة -٣
73 البيئية السياسة قرارات يف اقتصادية وقيم معلومات -٤
95 املناخ تغري اقتصاديات -٥
127 املصطلحات مرسد
129 إضافية وقراءات مراجع





وتقدير شكر

من أعرض قاعدة إىل البيئي لالقتصاد الرئيسية األفكار توصيل إىل الكتاب هذا يهدف
النشاط بني العالقة ويتناول فيه، نعيش الذي بالعالم املهتمني القراء إىل الجماهري؛
أن يمكن التي الحياة نوعية لتحسني بيئية سياسة وضع وإمكانية والبيئة، االقتصادي
خرباء من للعديد املنشورة األعمال عىل الكتاب هذا ويقوم القادمة. واألجيال نحن بها ننعم
عديدة. أعوام مدى عىل فيها شاركُت التي السياسية واملناظرات النقاشات وعىل االقتصاد،
االقتصاد قضايا يف التفكري عىل شجعني من أول فريس ديفيد األستاذ الراحل كان
وآمل البيئية، السياسة يف االقتصادي التفكري بتطوير ديفيد بالتزام معجبًا كنت البيئي.
سبيله ووجد إيلَّ انتقل قد لديه والتواصل الوضوح موهبتَي من ضئيل جزء ولو يكون أن

الكتاب. هذا إىل
أجيال مع الكتاب هذا يتناولها التي القضايا ناقشُت املاضيني، الَعقدين مدار عىل
ونقدهم خربتهم من الكثري وتعلمت لندن، كوليدج يونيفرستي يف الطالب من متعاقبة

البيئي. والتزامهم الواعي
كيجان أندريا برس، يونيفرستي أكسفورد مطابع يف للمحرَِّريْن باالمتنان أشعر
الحصيفة لقراءتهم آالن ولتوني املجهولني وللقراء والتشجيع، للنصح مريشانت، وإيما

للكتاب. األصلية املخطوطة عىل ومالحظاتهم





مقدمة

والسياسة النشاط تأثري كيفية البيئي االقتصاد يستعرض ا، جدٍّ واسع منظور من
فيمكن تلوث؛ عنها يتخلف اإلنتاج فبعضعمليات فيها. نعيش التي البيئة يف االقتصاديَّنْي
العاملي. االحرتار يف وكذلك حمضية أمطار يف تتسبب أن مثًال الطاقة محطات النبعاثات
زيادة تؤدي أن يمكن املثال سبيل فعىل البيئة؛ يف كذلك املنزيل االستهالك قرارات وتؤثر

للبيئة. امللوِّثة القمامة ومقالب املحارق إىل تُرسل التي املخلفات زيادة إىل االستهالك
البيئية السياسات فبمقدور االقتصادي. للنشاط حتمية نتيجة ليس التلوث أن بيد
تغيري عىل الناس وتشجيع انبعاثاتها، تنقية للتلوث املسببة الرشكات عىل تفرض أن
تكاليف مثل التكاليف؛ بعض عىل التدابري هذه ستشتمل عامة، بصفة لكن سلوكياتهم.
بتكاليف لكن نظافة، أكثر بيئة مقايضة: هناك لذا، التلوث. مكافحة أجهزة تركيب

املقايضة: بهذه البيئي االقتصاد يف املحورية األسئلة تتعلق عالية. اقتصادية

هل التلوث؟ مكافحة عىل ننفق أن ينبغي فكم مكلفة، البيئة حماية كانت إذا •
بسبب منه معينة درجة تقبُّل علينا أن أم تماًما، التلوث عىل القضاء يستحق األمر

به؟ املرتبطة االقتصادية املنافع
من الناس لها يُحصِّ التي املنافع تقييم لنا يتسنى كيف القرارات، هذه اتخاذ عند •

تلوثًا؟ أقل بيئة
تقليل إىل الرامية الحكومية السياسات بها تخرج أن يجب التي الصورة ما •
طريق عن السوق، عىل معتمدة بيئية سياسات نتبنى أن يجب هل التلوث؟
اإلنتاج تحفيز يف االنبعاثات إطالق حقوق تداول أو التلوث رضائب استخدام

«النظيَفنْي»؟ واالستهالك



البيئي االقتصاد

تلك جوهر تمثل التي القضايا هذه يف للتفكري عمل إطار البيئي االقتصاد يقدم
النووية والطاقة املناخ تغريُّ مثل العام؛ والحوار السيايس الجدل يف الرئيسية املسائل

املروري. واالختناق التدوير وإعادة
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األول الفصل

والبيئة االقتصاد

١٩٥٢ لعام ديسمرب من الخامس املوافق الجمعة يوم صبيحة لندن سكان استيقظ
«الضباب من سحابة — الصفرة إىل مائل حميض كثيف ضباب غشاها قد املدينة ليجدوا
كان سكانها. أحالق يف وعلق فقط أمتار بضعة إىل الرؤية مجال ض خفَّ — الدخاني»
انبعاثات األرض سطح مستوى من بالقرب واحتُجزْت أسابيع، عدة منذ بارًدا الطقس
الجديدة لندن وحافالت والصناعات املنزلية الفحم محارق من الصادرة الكربيتي السناج
استمر حراريًا انقالبًا ذلك وكان األبرد؛ الهواء من طبقة بفعل الديزل بمحركات تعمل التي
من كان املدينة. يف الحياة مظاهر أغلب توقفت الرياح. مسار تغريَّ حتى أيام خمسة ملدة
العودة. طريق إىل إلرشادها كهربائي بمشعل الحافالت أمام الركاب يسري أن الرضوري
أنها يف آملني أمامهم، تسري التي للسيارات الخلفية األضواء يتبعون املركبات قائدو وكان
األمامية املنزل باحة يف الحال بهم ينتهي كان البعض إن وقيل الصحيح؛ االتجاه يف تسري
من سيتمكنون املشاهدون يكن لم حيث الرياضية الفعاليات أُلغيت آخرين. ألشخاص
سيتي وايت يف السلوقية الكالب سباق أحد يتابع ولم امللعب؛ أرض عىل يحدث ما رؤية
يوم ويف تطارده. أن يفرتض الذي امليكانيكي األرنب رؤية عىل قادرة الكالب تعد لم ملَّا
ألن األول؛ الفصل بعد ويلز سادلرز مرسح عىل ترافياتا» «ال أوبرا عرض أُلغي السبت،
بالسعال والجمهور املطربني إصابة يف وتسبَّب املرسح إىل ترسب قد كان الدخاني الضباب

واالختناق.
سماه كما البازالء» «حساء — الكثيف بضبابها طويل لزمن معروفة لندن كانت
وخيمة. عواقب له وكانت تماًما، مختلف نطاق عىل كان ذلك لكن — املحليون السكان
أن رغم الدخاني، الضباب جراء شخص ٤٠٠٠ وفاة إىل الوقت ذلك يف التقديرات أشارت
عىل الحدث هذا من العام الغضب أدى الرقم. هذا أمثال ثالثة إىل أشارت األحدث التقديرات



البيئي االقتصاد

مناطق وجود عىل ١٩٥٦ لعام النقي» الهواء «قانون نص جديد. ترشيع إصدار إىل الفور
الفحم محارق املنازل سكان يحوِّل أن واقتىض لندن، من متعددة أنحاء يف الدخانية
املدافئ أو الغاز يستخدموا أو الدخاني، وقود بأنواع تعمل مغلقة أفران إىل املفتوحة

املتحدة. اململكة يف التلوث ملكافحة الحديث الترشيع بداية مثَّل تدبري وهو الكهربائية،
أيًضا، املتحدة الواليات داخل السياسات يف رسيعة استجابة الجماهري غضب فرض
والطبيعة األحياء لعاملة ١٩٦٢ عام الصامت» «الربيع كتاب نرش وبعد سنوات، بضع بعد
كارسون راشيل سلَّطت مقنع، بأسلوب وُكتب بحثًا ُقتل تقرير ففي كارسون. راشيل
للدي النطاق واسع العشوائي الجوي الرش لعادة الخطرية البيئية التأثريات عىل الضوء
للحياة الغذائية السلسلة إىل يتسلل بدأ السم إن وقالت الناموس، قتل أجل من تي دي
عالوًة واسعة. مساحة عىل والثدييات الطيور أعداد يف انخفاضشديد إىل أدى وإنه الربية،
السلسلة يف الرواسب دخلت حيث أيًضا؛ البرش صحة التأثريات هذه هددت ذلك، عىل
لحق الذي الرضر بشأن ملالحظاته فقط نتيجًة الكتاب تأثري يكن لم البرشية. الغذائية
االبتكارات تمثلها قد التي املحتملة املخاطر من كارسون راشيل وحذرت الربية. بالحياة
املصنِّعون يطلقها التي املضللة االدعاءات إىل االنتباه الفتة البيئة، عىل املنظمة غري العلمية
أعمى. إقراًرا املنتجات هذه العامة السلطات وإقرار املربحة الجديدة منتجاتهم أمان عن
مزاعم يف تحقيق فتح إىل كنيدي الرئيَس للكتاب الغاضبة الشعبية االستجابُة دفعت
ذلك تبع الكتاب، رسالة اللجنة أيدت وعندما العلمية. االستشارية اللجنة تجريه الكتاب،
وأُنشئت نهائيٍّا، استخدامه ُمنع ثم تي، دي الدي استخدام ُقنِّن جذري؛ سيايس إجراء
من كبرية مجموعة صدرت كما ،١٩٧٠ عام النفوذ ذات األمريكية البيئة حماية وكالة

الالحق. الَعقد مدار عىل الصارمة الجديدة البيئية الترشيعات
حول ثارت التي والجلبة ١٩٥٢ عام الدخاني لندن ضباب — الحدثني كال يف كان
العامل بوصفها البيئة، بشأن عارم شعبي قلق ظهور إشارة — الصامت» «الربيع كتاب
كال عقبت التي الترشيعية اإلجراءات تكن لم والترشيعات. السياسية لإلجراءات املحرك
كان املتحدة، اململكة ففي اإلطالق. عىل البلدين من أيٍّ يف بيئية ترشيعات أول الحدثني
عام القلويات» عىل التفتيش «هيئة إنشاء منذ الصناعي التلوث ومراقبة تنظيم جرى قد
الواليات يخص شأنًا بعيد حدٍّ إىل يُعترب التلوث تنظيم كان املتحدة، الواليات ويف .١٨٦٣
وأُنشئت بالفعل، يتغري بدأ قد هذا كان لكن الفيدرالية، الحكومة وليس حدة عىل كالٍّ
لوس يف الدخاني للضباب استجابًة ١٩٥٥؛ عام الهواء» تلوث ملكافحة الوطنية «اإلدارة
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والبيئة االقتصاد

سرتاند شارع الجوي: الغالف تلوث شدة عن الناتج لندن يف الدخاني الضباب :1-1 شكل
1  .١٩٥٣ نوفمرب ١٧ النهار، وضح يف

األوىل اإلشارات بني من الحدثان يكون ربما ذلك، رغم املشاكل. من ذلك وغري أنجلوس
قارصة فنية مشكالت مجرد ليست البيئة جودة مشكالت بأن العامة اعرتاف عىل دلت التي
سلوكنا نغريِّ أن وتقتيض حياتنا، ونمط استهالكنا صميم يف تقع لكنها املصانع، أمن عىل
غري الخيارات بعض أحيانًا أمامنا وتضع والخاص، العام الصعيدين عىل واسع نطاق عىل

إلينا. املحببة

13



البيئي االقتصاد

وجهة من واالختيارات. املقايضات هذه لتحليل طريقة البيئي االقتصاد لنا يقدم
إجراء اتخاذ إىل الداعي الشعبي الضغط شدة فإن الوقت، ذلك يف السياسة صناع نظر
املايض من العربة أخذنا وإذا ورصيحة. مبارشة سياسية قرارات اتخاذ إىل بالتأكيد أدت
املشكلتني كلتا لكن للمشكلة. مربَّرة استجابة تبدو اتُّخذت التي اإلجراءات أن لوجدنا أيًضا
التفكري يف بها يساعدنا أن البيئي االقتصاد يستطيع التي للطريقة مفيًدا توضيًحا تمثالن
األقل الدفينة املشكالت جوانب بعض عىل الضوء وتلقيان البيئية، السياسات خيارات يف

وضوًحا.
الفحم استخدام تقليل عىل لندن يف الدخاني الضباب من للحد املبدئية التدابري ركزت
املنازل، مستوى عىل التدفئة خيارات عىل صارًما تنظيًما فرضت لقد املنزلية. التدفئة يف
محارق من الرسيع التحول عىل املنازل ملساعدة هائلة مالية بمعونة هذا ألحقت ولكنها
نظافة عىل الحفاظ أصبح الطويل، املدى عىل لكن أنظف. تدفئة صور إىل املفتوحة الفحم
التدابري من أشمل مجموعة يقتيضوضع الكربى املدن من وغريها لندن يف الجوي الغالف
واملنشآت الطاقة ومحطات املركبات من الصادرة االنبعاثات تنظيم إجراءات تضم التي
قارنَّا إذا لكن هائلة، التلوث خفض الخاصبتدابري الربنامج هذا تكاليف كانت الصناعية.
الضباب سببه الذي النطاق واسع والتعطيل الناس ومعاناة الوفاة بحاالت التكاليف هذه
حاليٍّا لندن يف الجوي الغالف أصبح لقد مستحقة. لوجدناها الخمسينيات يف الدخاني
بالجسيمات الهواء تلوث مستويات انخفضت حيث ١٩٥٢؛ عام عليه كان عما بكثري أنظف
هذه كل رغم لكن الخمسينيات. يف عليه كانت الذي املستوى من باملائة ١ من أقل إىل
ففي الهواء. جودة تدهور فرتات من تماًما التخلص يمكن لم التلوث، خفض عىل النفقات
عىل يحتوي متجمد، دخاني ضباب تكوُّن إىل حراري انقالب أدى ،١٩٩١ عام ديسمرب
مستويات يتجاوز الذي الربي النقل وسائل عن الصادرة امللوثات من ممكن تركيز أعىل
.١٩٥٢ عام حدة بنفس يكن لم وإن الوفيات، معدل — أخرى مرة — وارتفع األمان،

من الفرتات هذه مثل تكرار احتمال من التام للتخلص فعله يجب كان الذي ما
أوسع وقيود االنبعاثات، عىل القيود من املزيد فرض إىل بحاجة أننا جليٍّا يبدو التلوث؟
نبذل أن يجب مدى أي وإىل األخرى. األفراد وسلوكيات الربي، النقل وسائل عىل نطاًقا
وهل التلوث؟ معدالت ارتفاع فرتات من جديدة فرتة أي مخاطر من الحد سبيل يف الجهود
املتبقية؟ املخاطر إزالة من علينا تعود التي املنافع حيث من مربرة هذا تكاليف ستكون
تساعد أدوات مجموعة يقدم الذي البيئي االقتصاد صميم يف القبيل هذا من أسئلة تقع

14



والبيئة االقتصاد

أي من املنتظرة واملنافع التكاليف بني املوازنة وعىل املقايضة، هذه يف املنظم التفكري عىل
بالسياسات. تتعلق أخرى إجراءات

سؤاًال؛ أذهاننا إىل الصامت» «الربيع لكتاب السياسية االستجابة تستدعي باملثل،
الناتج البيئي الرضر مخاطر من للحد الجهود نبذل أن علينا ينبغي مدى أي إىل وهو
دي الدي مادة تسببه الذي الرضر تقليل تكاليف إن الزراعية؟ الكيماويات استخدام عن
فعالية، أقل تكون قد البدائل إن حتى اآلفات، ملكافحة البديلة الصور تكاليف تعادل تي
ينبغي مدى أي إىل الزراعة. تدرُّها التي والدخول الزراعي اإلنتاج فقدان إىل إضافًة هذا
الرضر رفع نتيجة منافع تحقيق سبيل يف هذه الخفض تكاليف لتكبُّد نستعد أن علينا
أن يجب حدٍّ أي وعند البرش؟ حياة تهدد التي املخاطر وإزالة الربية الحياة عن البيئي
مخاطر من ى تبقَّ ما يخصتقليل فيما مربرة ليست إضافية تكاليف أي إن ونقول نتوقف

وأرضار؟
االعتبارات بني املوازنة كيفية هي الكتاب هذا حولها يتمحور التي الرئيسية الفكرة إن
االختيار. سنستعرضهذا الثاني، يفالفصل كهذه. سياسية سياقات يف واالقتصادية البيئية
— يحدث ما عادًة وهذا — الكثري سيكلفنا نظيفة بيئة عىل الحصول ووجدنا حدث إذا
جميع الخيار هذا سيكون ما نادًرا التكلفة؟ تربر البيئية املنافع كانت إذا ما نقرر فكيف
مكافحة زيادة من تعود التي املنافع مقارنة هي املسألة لكن سبق، مما يشء ال أو سبق ما

الفاصل؟ الحد نضع أن يجب فأين عليها. املرتتبة اإلضافية بالتكاليف التلوث
االنبعاثات لتنظيم للحكومات املتاحة السياسية األدوات ندرس الثالث، الفصل يف
السلوكيات تحظر ترشيعات األغلب عىل البيئية السياسة تشمل البيئي. والرضر امللوثة
شأنها من إجراءات تفرض أو تي)، دي الدي مادة استخدام حظر (مثل بالبيئة املرضة
املكشوفة). املواقد محل نظافة أكثر منزلية ومدافئ أفران إحالل (مثل البيئة تحسني
عليه ترتتب أن يمكن القبيل هذا من املرن غري املبارش التنظيم أن االقتصاد خرباء يعتقد
طريق عن أقل بتكلفة نفسه البيئي التطور تحقيق يمكن وأنه مستحقة، غري تكاليف
املسألة الثالث الفصل يتناول مرونة. وأكثر السوق عىل معتمدة تنظيم آليات استخدام

البديل. النهج لهذا بالنسبة
التكلفة مقابل البيئية املنافع مقارنة كيفية حول املزيد الرابع الفصل يتناول
واملنافع التكاليف إىل بالنسبة البيئية املنافع تقييم سبل بحث طريق عن االقتصادية،
يجري قياسه يمكن ال ما أن يف يتمثل خطٌر يلوح لكن السوق. أسعار بها ترتبط التي

15



البيئي االقتصاد

الصناعي التلوث البيئة؟ وحماية الصناعي التطور بني املوازنة يمكن كيف :2-1 شكل
العرشين، القرن ستينيات يف بوتروب-فيلهيم من بالقرب األملانية الرور حوض منطقة يف

2.(١٩٣١–٢٠٠١) النج هورست الصناعي املصور التقطها صورة

التي التكاليف عن النظر بغض قصوى، أهمية له وكأن يُعامل ذلك من بدًال أو تجاهله،
البيئي االقتصاد خرباء حاول التي الطرق بعض الرابع الفصل ويصف عليه. ترتتب قد
وعوامل الحياة ونوعية البيئة لجودة الناس يعيِّنها التي القيمة تحديد يف استخدامها

البيئية. السياسة بشأن القرارات اتخاذ يف تدخل أخرى رئيسية
األكثر البيئية املشكلة ويبحث الحجة هذه أطراف ليجمع الخامس الفصل يأتي ثم
تستدعي التي االقتصادية الحجة ما العاملي. املناخ تغري وهي الحايل؛ عرصنا يف إلحاًحا
فقط ليس اإلجراءات، منافع قياس يمكننا كيف العاملي؟ املناخ تغري من للحد إجراء اتخاذ
به املسموح اإلجراء نطاق وما أيًضا؟ املستقبل ألجيال بالنسبة وإنما نحن، لنا بالنسبة
وبصفة اإلجراء؟ هذا بها يخرج أن يجب التي الصورة ما وأخريًا، رسعته؟ مدى وما إذن،
وتداول الكربون، عىل الرضائب مثل التسعري، أدوات تؤديه الذي الدور مدى ما خاصة،
للكربون؟ إصداًرا أقل خيارات نحو الفردي السلوك توجيه يف االنبعاثات إطالق حقوق
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البيئة؟ تدمري إىل املنظَّم غري السوق اقتصاد يؤدي ملاذا

واملناهج األفكار عمل إطار يف يدخل البيئي االقتصاد لكن البيئي، االقتصاد عن كتاب هذا
نبدأ أن ينبغي البيئي، االقتصاد حجج لفهم عامة. بصفة االقتصاد خرباء يستحدثها التي
وراء كانت التي العامة االقتصادية الخلفية من لجزء العريضة للخطوط موجز برشح

البيئي. االقتصاد تبناها التي الخاصة املناهج
ويف بل أخرى؛ أمور فعل تيسء أيًضا لكنها األمور. من العديد فعل األسواق تجيد
«إخفاق باسم الحاالت هذه إىل االقتصاد علماء يشري كارثيٍّا. إخفاًقا تخفق الحاالت بعض
بعالج عام سيايس إجراء التخاذ االقتصادي املسوغ من كبري جزء ويرتبط السوق»،
علماء يعنيه ما لفهم أنه غري العواقب. إزالة أو السوق، إخفاق وراء األساسية األسباب
األسواق تجيد ما أي السوق؛ نجاح نقدر أن أوًال علينا السوق» «إخفاق بمصطلح االقتصاد

ينبغي. كما تعمل عندما فعله
اإلنتاجية القدرة لتخصيص استثنائية كفاءة ذات آلية األساس يف األسواق لنا تقدم
والتكنولوجيا ورأساملال العمالة شاملًة اإلنتاجية املوارد من —مخزونه للمجتمع املحدودة

قيمًة. األغراض أعىل يف استخدامها أجل من — الطبيعية واملوارد
التي والخدمات السلع توفر عادًة أنها عملها األسواق تجيد التي األمور بني ومن
بدقة تحدد التي تلك بينما تنهار، هذا تفعل ال التي فالرشكات املستهلكون. يريدها

واالزدهار. األرباح تحقيق إىل أقرب تكون وتلبيها ورغباتهم املستهلكني احتياجات
املال ورأس العمالة مثل — اإلنتاجية املوارد التنافسية األسواق أيًضا وتخصص
االقتصادي النشاط األسعار ق تنسِّ وبهذا، لها. إنتاج أعىل فيها تؤتي التي لألنشطة —
استخدام إىل االتجاه وتشجيع السلع، ندرة عن معلومات توصيل جوهريتني: بطريقتني
يميل ما، سلعة من املتوفر يقل عندما إنتاج. أعىل يحقق الذي النحو عىل املتاحة املوارد
املنظومة إىل الندرة هذه عن معلومات ينقل بدوره األسعار وارتفاع االرتفاع. إىل سعرها
نشأت التي الضمنية الظروفواألسباب عن مفصلة معلومات إىل الحاجة دون االقتصادية،
االستجابات من مجموعة يحفز السعر ارتفاع أن إىل إضافًة اإلمداد. يف الندرة هذه عنها
وسيقلل مربحة، خطوة إضافية كميات توريد يجعل سوف الندرة: من الحد إىل تميل التي
أو بدائل املناسب الوقت يف يخلق قد الذي االبتكار ويشجع ما، حد إىل السلع عىل الطلب

الطلب. يقلل
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املتنوعة الصور وتتبُّع الحميدة، النتائج هذه مثل عن دائًما تثمر ال األسواق لكن
أن بيد االقتصادية. املنظومة وتنظيم الفعالة اإلدارة أجل من رضوري السوق إلخفاق
يعني ولكنه لآلمال، مخيبة بنتائج يأتي السوق اقتصاد أن فقط يعني ال السوق إخفاق
عليه يرتتب مما السوق، ملنظومة الطبيعي العمل تقوِّضطريق املنظومة يف عوائق وجود
يف العام الصالح تعزز ال حوافز األسعار وتقديم الحاالت، بعض يف تماًما السوق غياب

أخرى. حاالت
بتوريد ينفرد بأن فيه؛ املشاركني أحد يحتكره عندما هو السوق إخفاق أسباب أحد
ا كمٍّ املحتكر يبيع ال مورديها. من ا جدٍّ محدودة قلة بني من واحًدا يكون أو معينة سلعة
عن عوًضا لكنه أرباًحا، له يحقق الذي اإلنتاج عىل قدرته مع يتناسب السلع من كبريًا
حتى االرتفاع نحو األسعار تدفع مصطنعة ندرة ليخلق السلع من اإلمداد يقلص ذلك
األقىص. الحد إىل املبيعات زيادة طريق عن وليس األسعار ارتفاع طريق عن ربًحا يحقق
تكاليف يغطي بسعر تلبيتها يمكن أنه رغم تلبية دون املستهلكني احتياجات بعض تبقى

التوريد.
معلومات السوق يف والبائعني املشرتين لدى تكون عندما السوق إخفاق يحدث قد
اتجار دون هذا يحول الحاالت، بعض يف امَلبيعة. الخدمة أو السلعة خصائص عن مختلفة
الجودة ذات املنتجات أصحاب أو األمناء املنتجني استمرار دون أو الربح، وتحقيق أحدهم
عليها يُطلق التي السلع توفري إطار يف أيًضا السوق إخفاق يحدث السوق. يف العالية
إن ما الجميع منها يستفيد التي السلع إىل يشري فني مصطلح وهو العامة»، «السلع
نستطيع ال فنحن العامة؛ الشوارع إضاءة هو هذا عىل األمثلة أحد واحد. شخص يشِرتها
كهذا، موقف ويف اإلنارة. مقابل يدفعوا لم الذين هؤالء أمام باختيارنا الشوارع نظلم أن
عىل الخدمة استغالل يف يأملوا وأن الدفع، عن الجميع يمتنع أن يف يتمثل خطٌر يلوح

اآلخرين. حساب
إىل يؤدي السوق اقتصاد بأن االقتصاد خبري نظر وجهة من الطبيعي االفرتاض
وهي الخارجية»، «التأثريات بفعل أيًضا عقب عىل رأًسا ينقلب اجتماعيٍّا مرغوبة نتائج
نتيجة موقف هو الخارجي التأثري البيئية. بالسياسة صلًة األقرب السوق إخفاق فئة
من يملك ال آخر شخص عىل تبعات عليه ترتتب ما فرد أو ما رشكة اتخذتها إلجراءات
بمصالح (أ) الشخص ترصفات ترض حيث سلبي؛ خارجي تأثري فالتلوث شيئًا. األمر
جودة يدمر مما هوائيٍّا وتلوثًا ضوضاء املدن يف السيارات سائقو يسبب (ب). الشخص
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غري السوق اقتصاد لكن الحرضية، الطرق من بالقرب يعيشون من صحة وربما الحياة
بالسفر، قراًرا يتخذون عندما اعتبارهم يف هذا السيارات سائقو يأخذ أن يطلب ال امُلنظَّم
يقوم الذي واملصنع يريدونه. الذي األنظف الهواء اختيار يف سبيًال للمترضرين يجعل وال
لكن األسماك، ُمزاِرع عيش بأسباب يرض قد بحرية يف سامة سائلة نفايات بترصيف
املسبِّب املصنع أرباح حسابات يف يدخل ال األسماك مزارع بأرباح يلحق الذي الرضر
تتأثر أحدهما يف الخارجي، التلوث تأثريات عىل مثاالن هذان التجارية. وخياراته للتلوث

اإلنتاج. نشاط يتأثر اآلخر ويف املعيشة مستويات
ح تلقِّ حينما النموذجية الحالة يف كما إيجابية؛ خارجية تأثريات تنشأ أن أيًضا ويمكن
تمثل مجاور. بستان يف الفواكه أشجار النحل تربية القائمنيعىل ألحد اململوكة النحل خاليا
السوق»، «إلخفاق مصدًرا — والسلبية اإليجابية — الحالتني كلتا يف الخارجية التأثريات
كفاءة مستوى من يقرتب لن ُمنظَّم غري سوق القتصاد الطبيعي العمل سري أن بمعنى
عىل القائمني من قليلة قلة عىل السوق اقتصاد سيشتمل تنظيم، فبدون الخارجي. التأثري

التلوث. من هائل قدر وعىل النحل تربية
امللوِّثة الرشكات أن مالحظة تبدو قد االقتصاد، يف املتخصصني غري للقراء بالنسبة
فكرة يف األساسية النقطة لكن منه. مفروًغا أمًرا ملنعهم إجراء يُتخذ لم ما الناس ترض
املشكلة مصدر بدقة تحدد أنها هي للسوق إخفاق أنه عىل الخارجي التأثري إىل النظر

نفسه. الوقت يف محتملة عالج طرق وتقرتح
لتنظيم العامة تدخل أشكال من ما شكل غياب يف إيضاحها: ينبغي نقطة ثمة
والسبب التلوث. ملكافحة اجتماعيٍّا األمثل املستوى نحقق أن يُتوقع ال التلوث، مستويات
مختلفني؛ أشخاص عىل تعود خفضه ومنافع التلوث فتكاليف ومبارش؛ واضح ذلك وراء
سيؤدي الصناعة عن الصادرة امللوِّثة االنبعاثات من للحد التلوث مرشحات تركيب إن حيث
عىل املنافع ستعود بينما أرباحها)، (وتقليل الرشكات تتحملها التي التكاليف زيادة إىل
وجود يتصادف لم وما املحليون. السكان ربما التلوث؛ يُحدثه الذي الدمار من املترضرين
حيث (من عنها الصادر التلوث تقليل من امللوِّثة الرشكات عىل تعود َعَرضية منفعة
تتحمل التي الرشكات فتلك السمعة)، أو العامة العالقات أو باملجتمع الوطيدة العالقات
نظري تدفع أن يُتوقع ال ثم ومن بها؛ مرتبطة مزايا ترى لن التلوث مكافحة تكاليف

حكومية. رقابية هيئة ذلك عىل تجربها لم ما التلوث مكافحة

19



البيئي االقتصاد

هوامش

(1) © Bettmann/Corbis.
(2) © Horst Lang, from his Als Der Pott Noch Kochte - Das Ruhrbeiet

In Den 60er Jahren, 2009. Reproduced by permission of Schirmer/Mosel
Verlag.

20



الثاني الفصل

التلوث عىل للسيطرة االقتصادية النظرية
بفعالية

املنهج يميز الذي للسؤال املبارش الطرح طريق عن البيئي لالقتصاد استعراضنا لنبدأ
أن ينبغي الذي التلوث مستوى «ما االقتصادية: غري الرؤى من العديد عن االقتصادي
املوارد مستوى «ما استفزاًزا: أقل لكنه شبيًها سؤاًال نطرح دعونا أو املجتمع؟» يتقبله

التلوث؟» — «خفض» أو — تقليل أجل من نخصصها أن يجب التي
مرغوب وغري ضار فالتلوث البعض. نظر يف بسيطة السؤالني هذين إجابة تبدو قد
تماًما. عليه للقضاء الالزمة املوارد إيجاد يف متحرض مجتمع أي يرغب أن ويجب فيه،
مدى أي فإىل هائًال، التلوث مكافحة سعر كان إذا تحديًدا: أكثر السؤال لنجعل لكن
املوارد حيث من تكاليف، دفع أنظف بيئة إىل الوصول يتطلب قدًما؟ نميض أن ينبغي
عىل املرتتبة األعىل والتكاليف وتشغيلها، التلوث مكافحة أجهزة تركيب يف املستخدمة
هذه بعض ترتفع أن يُتوقع وهكذا. األرخص، البدائل عن عوًضا نظيفة سلع إنتاج
أي يزال ال فهل التلوث. عىل السيطرة محاولة عىل حرصنا زاد كلما بحدة التكاليف
طائلة؟ مبالغ سيتكلف التلوث عىل القضاء كان وإن حتى مرفوًضا التلوث من مستوى
حيثياته. يف التشكيك طريق عن السؤال، عىل اإلجابة تجنب البعض يود قد مجدًدا،
اقتصادية منافع ستثمر رصامًة األكثر البيئية السياسات أن أحيانًا يؤكدون من هناك
التصدير أداء تحفيز أو االقتصادي، والنمو االبتكار دعم أو عمل، فرص توفري طريق عن
من شيئًا الحجج هذه من كل يحمل التلوث. مكافحة أجهزة تصنع التي الرشكات يف
من بالتهرب لنا يسمح بما الكايف بالقدر قوية حجًجا ليست جميًعا لكنها الحقيقة،
ما عالية، تكلفة التلوث مكافحة إجراءات فيها تتطلب التي الحاالت يف الجوهري: السؤال

لدفعها؟ استعداد لدينا التي التكلفة هي
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االقتصاد خرباء إجابة

جنيه كل لتكاليف تقييًما الحال بطبيعة األسئلة هذه عىل االقتصاد خرباء إجابة ستتضمن
عىل التلوث ملكافحة اإلضافية اإلجراءات تشتمل «هل ومنافعه: التلوث مكافحة عىل يُنَفق
التلوث مكافحة أجهزة تكاليف التكاليف وتشمل عنها؟» تقل أو تكاليفها تفوق منافع
اإلنسان صحة عىل التأثريات من مجموعة املنافع تشمل حني يف السلوك؛ تغيري وتكاليف

الحياة. وجودة
تقنيات تتوفر عندما وحتى القياس، سهلة واملنافع التكاليف هذه جميع ليست
بمزيد القياس مسألة الرابع الفصل (يتناول خالفية. أو دقيقة غري تكون فقد للقياس،
استيعاب حاليٍّا يمكننا أنه غري الخالفية.) املسائل هذه بعض ويستعرض التفصيل، من
التكاليف عليه تُقاس الذي لألساس كامل استعراض بدون جيًدا، االقتصاد خرباء إجابة

أوليتني. مالحظتني إىل اإلشارة ذلك رغم ويمكننا واملنافع.
تكاليفها حيث من التلوث ملكافحة الداعية الحجة بتقييمنا أنه هي األوىل املالحظة
يحتاج التحليل. يف املؤثرة االعتبارات نطاق مبارش غري بشكل نقيِّد ال فإننا ومنافعها،
عىل االقتصار دون الصلة، ذات واملنافع التكاليف كل مراعاة إىل األساس يف التقييم هذا
إمساك عىل فقط وليس القيم، عىل االقتصاد علم يقوم األموال. تداول تشمل التي تلك
ملكافحة االقتصادية النظرة يف الجمالية والقيم الصحة عىل التأثريات تمثل املالية. الدفاتر
التلوث مرشحات تركيب تكاليف — املثال سبيل عىل — تمثلها التي نفسها القيمة التلوث
املجالس تتحملها التي امللوثة البيئة تنظيف تكاليف تمثله ما أو الرشكات، تتكبدها التي

املحلية.
فإنه شامًال، يكون أن إىل االقتصادي التحليل يهدف حني ففي الثانية، املالحظة أما
— خاطئًا تفسريًا — كثريًا تُفرس سمة وهي للقيمة، مقياًسا ذلك رغم املال يستخدم
االقتصادي النهج يُوصف غريها. من أهم واملنافع التكاليف بعض أن تعني أنها عىل
حياة جودة عىل التلوث بتأثري يهتم وال وأرباحه، العمل بتكاليف إال يُعنى ال بأنه أحيانًا
البيئي االقتصاد علماء أغلب يكرس الحقيقة! عن يكون ما أبعد وهذا العاديني. املواطنني
معامالت نطاق خارج تقع التي التأثريات تلك لتقييم طرق ابتكار سبيل يف طاقاتهم
تناول معاودة إىل وسنحتاج قائًما؛ االفرتاء يزال ال لكن وشامًال. تقييًما املعتادة السوق

الرابع. الفصل يف كثب عن املشكالت هذه
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بفعالية التلوث عىل للسيطرة االقتصادية النظرية

للتكاليف تقييمنا بأن بالرضورة اقتنع قد القارئ يكون أن إىل الحاجة دون ثم، ومن
تُرتجم أن يمكن واملنافع التكاليف هذه كل بأن أو شامًال، يكون أن ا حقٍّ يمكن واملنافع
من بدءًا الفكري التوجه هذا تأثريات نستعرض دعونا نقدية، قيم إىل مقبول نحو عىل
يكون وربما بعينها، منطقة يف بيئي تلوث مشكلة وجود مثًال تصور ممكن. سياق أبسط
املنطقة. بيئة يف امللوثات من وغريه الدخان تنفث التي املصانع أحد مدخنة مصدره
برتشيح بالفعل تقوم التلوث لخفض تقنية تركيب طريق عن التلوث مكافحة يمكن
خفض تقنية تتيح السائلة. النفايات من جزءًا وتزيل املدخنة من الصادرة املخلفات
يتحقق أنظف نفايات انبعاث لكن السائلة، للنفايات ما حدٍّ إىل الفعال الرتشيح التلوث
تطوًرا، أكثر أو أكرب مرشحات إىل الحاجة يف ربما نفكر أن ويمكن أعىل. تكلفة مقابل
أعىل نسبة ستزيل السائلة النفايات تنظيف عملية كانت إذا أعىل تشغيل تكاليف يف أو
االحتماالت من مجموعة نواجه أن ذلك عىل سيرتتب للتلوث. املسببة السائلة النفايات من
خيارين أحد عىل ينطوي قرار مجرد وليس التلوث، لتخفيض املئوية بالنسبة الخاصة
تقابله سوف ذلك لكن أكرب بدرجة التلوث خفض يمكننا ال؟» أم «نعم لهما: ثالث ال

أعىل. تكاليف
حيث من منافعها نقيس التلوث، ملكافحة تهدف التي الخفض تكاليف ومقابل
غالبًا جوهرية مسائل شأن من بالتقليل خاطرنا وإذا التلوث. عن الناجمة األرضار تقليل
الحالة هذه يف التلوث عن الناجم الرضر أن لنفرتض ورفاهيته، اإلنسان صحة مثل
املركبات حالة تدهور إىل تؤدي والتي التآكل، تسبب التي القذارة صورة فحسب يتخذ
مستوى معه ارتفع االنبعاثات، مستوى ارتفع وكلما املمتلكات. من وغريها واملنشآت
مئوية بنسب االنبعاثات تخفيض يؤدي ذلك، النقيضمن وعىل الرضر. ومستوى امللوثات

التلوث. عن الناجمة األرضار تجنُّب حيث من بالتوازي أعىل استفادة إىل مرتفعة
املنفعة إجمايل من ستعظم التي التلوث مكافحة درجة عن نسأل أن حينها يمكننا
الرشكة تتحملها التي التكاليف من كلٍّ مراعاة مع املجتمع عىل تعود التي الصافية
التلوث. عن الناتج الرضر تقليل حيث من املحليني السكان عىل تعود التي واملنافع
من ضخه يشاء قدر أي بضخ املصنع فيه يقوم مرشوط غري أوَّيل موقف من انطالًقا
من للحد املتعاقبة الخطوات من خطوة كل نتائج يف التفكري يمكننا السائلة، النفايات
يمكننا التلوث، مكافحة مقياس من املتتالية املستويات من مستوى كل وعند االنبعاثات،
التكلفة تكبُّد تربِّر ألن كافية إضافية منافع يمنح اإلضايف الخفض كان إذا عما نتساءل أن

اإلضافية.
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البيئي االقتصاد

االقتصادية االصطالحات بعض إىل اإلشارة تجدر نطرحه، الذي السؤال لدقة تحريًا
«الحدية»، والتكاليف التلوث لخفض اإلجمالية التكاليف بني التمييز ينبغي الجوهرية.
وحدات من واحدة إضافية وحدة عن الناتجة اإلضافية الخفض تكلفة أخرى بعبارة أو
بالفعل تخلصنا قد كنا إذا ثم، ومن حاليٍّا. له وصلنا مستوى أي من بدءًا التلوث، خفض
هي املرحلة هذه يف الحدية» الخفض «تكلفة تكون — مثًال — االنبعاثات نصف من
من إضايف طن (أي االنبعاثات من إضافية واحدة وحدة من الحد نظري اإلضافية التكلفة
الرضر خفض حيث من االستفادة إىل ننظر عندما وباملثل، مثًال). للتلوث املسببة املواد
نتيجة املحقق للرضر اإلضايف الخفض هو هنا املقابل أن فسنجد التلوث، عن الناجم

الحدي». البيئي «الرضر هو وهذا واحدة؛ إضافية وحدة بمقدار االنبعاثات لتقليل

أعمال أْرَست .(١٨٧٧–١٩٥٩) كامربيدج بجامعة االقتصاد أستاذ بيجو، يس إيه :1-2 شكل
البيئي االقتصاد علم عليه قام الذي األساس الخارجية التأثريات نظرية تناولت التي بيجو

الخارجية.1 التأثريات من للحد رضائب لفرض تأييده اآلن به يشتهر ما وأكثر الحديث.
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الصافية املنفعة إجمايل أن هي النهج هذا من بها نخرج التي الرئيسية الفكرة
(رشيطة األقىص حدها إىل تزداد سوف التلوث مكافحة من املجتمع عىل تعود التي
تتساوى عندما الخفض مستوى عىل بعد) فيما توضيحها يمكننا معينة مؤهالت وجود
الحدية الخفض تكاليف أن لنفرتض الحدي. البيئي الرضر مع الحدية الخفض تكلفة
املهام بإنجاز بدأنا إذا الحال بطبيعة سيحدث ما وهو التلوث، مكافحة زيادة مع ترتفع
من وحدة كل مقابل ثابت الحدي البيئي الرضر أن أيًضا اآلن نفرتض (دعونا األرخص.
نفسه القدر يسبب للتلوث املسببة املواد من طن كل أن أخرى بعبارة أو التلوث، وحدات
كانت إذا اجتماعيٍّا فيه مرغوبًا التلوث خفض من األول الطن سيكون بذلك األرضار.) من
وهكذا الحدية. الخفض تكلفة تتجاوز الحدي) البيئي الرضر تجنب حيث (من االستفادة
الخفض تكلفة عندها ترتفع نقطة إىل نصل أن إىل الخفض من الثاني للطن بالنسبة
كل تكون النقطة، هذه إىل نصل أن وقبل الحدي. البيئي الرضر مع تتساوى حتى الحدية
اإلضافية التكاليف أن بمعنى اجتماعيٍّا، مربرة التلوث خفض وحدات من إضافية وحدة
عليها يحصل التي االستفادة صايف يزيد مما املكتسبة، اإلضافية املنافع من أقل املدفوعة
تكلفة مع الحدية الخفض تكلفة تساوي نقطة ليتعدى التلوث خفض دفع لكن املجتمع.
للغاية باهظة اإلضافية التلوث خفض وحدات فيها تكون مرحلة إىل ينقلنا الحدي الرضر
تكاليف أن يعني وهذا الحدي)، البيئي الرضر تتجاوز الحدية الخفض تكلفة إن (أي
رفاهية نقص عليه يرتتب مما للرضر، اإلضايف التخفيض عىل تزيد اإلضافية الخفض
خرباء إجابة فستكون اجتماعيٍّا املقبول التلوث مكافحة مستوى عن سألنا إذا املجتمع.
مع الحدية الخفض تكلفة عندها تتساوى التي النقطة حتى التايل: النحو عىل االقتصاد

ذلك. من ألبعد ليس ولكن الحدي، البيئي الرضر
يمكن مرة كل يف التقتري: منطلق من أنه عىل بتفسريه املنظور هذا تشويه يسهل
باالقتصاد املختص يظهر البيئي، الرضر ملنع إجراء اتخاذ أو البيئة صالح يف يشء فعل
واملنافع التكاليف بني باملوازنة االهتمام هذا سيتكلف؟» كم ولكن جميل، هذا «كل ويقول:
وال األدنى؛ للحد الرضائب عبء بتقليل أو بالحسابات االنشغال إىل ذلك رغم يرجع ال
اختالًفا بعضها عن املختلفة والقيمة والسعر التكلفة مفاهيم بني الخلط من نابع هو
وبأن محدودة، اإلنتاجية املجتمع موارد بأن اعرتاًفا ذلك عن عوًضا يعكس لكنه كبريًا.

املجاالت. باقي يف املتوقع اإلنتاج يقلل بعينه لنشاط إنتاجية موارد تخصيص
ملعالجة جديدة محطة بناء حالة يف الضائعة الفرصة تكلفة املجتمع، نظر وجهة من
يمكن الذي املشايف أو املدارس تحسني تكون قد املياه تلوث لتقليل السائلة النفايات
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البيئي االقتصاد

االستهالك يكون قد أو العامة، املوارد من القدر نفس استهالك طريق عن تحقيقه
نتيجة رة املوفَّ األموال عليهم عادت إذا به يتمتعوا أن للناس يمكن الذي الخاص اإلضايف
التلوث خفض برضورة القائل واملبدأ أقل. رضائب صورة يف املعالجة محطة بناء عدم
تكلفة عندها تتساوى التي للنقطة الوصول حتى — عامة بصفة البيئة تحسني أو —
— النقطة هذه تجاوز دون — املقابل يف تتحقق التي االستفادة مع التالية الوحدة
تحقق أن فيجب ما نشاط يف اإلنتاجية املوارد استُخدمت إذا أنه مبدأ ببساطة يعكس

أخرى. ألغراض استُخدمت أنها لو ستحققها كانت التي نفسها القيمة األقل عىل

مفيد بياني رسم

تمثيل ويمكن والرشح، التوضيح بغية البيانية الرسوم االقتصاد خرباء يستخدم ما كثريًا
إصدار أبسط وهذا بسيط؛ بياني رسم باستخدام عالية بكفاءة السابق بالقسم التحليل
تخطي القراء يستطيع .(2-2 (الشكل البيئي االقتصاد يف «األسايس» البياني للرسم متاح
يساعد لكن املناقشة. موضوع عن بالتشتت يشعروا أن دون ذلك أرادوا إذا القسم هذا

بالكلمات. الرشح يتيحها التي من أكرب بدقة معينة نقاط توضيح يف البياني الرسم
تختلف البيئي الرضر وتكاليف الخفض تكاليف أن كيف البياني الرسم يوضح
عىل (مقاًسا األفقي املحور عىل االنبعاثات مستوى يظهر االنبعاثات. مستوى باختالف
تنظيم أي غياب يف االنبعاثات مستوى ويُمثَّل املنبعثة)، امللوثات بأطنان املثال سبيل
االنبعاثات). (تخفيض الخفض اليسار باتجاه ن(٠) عن بعيًدا الحركة وتمثل ن(٠). بالرمز
ثم الحدية، التلوث خفض تكاليف أوًال البياني بالرسم املوضحان الخطان يمثل
من واحدة إضافية لوحدة نتيجة تجنبها يمكن التي الحدية البيئي الرضر تكاليف
عند الحدية التكلفة معينة نقطة عند االرتفاع يمثل الخطني، لهذين وبالنسبة الخفض.

النقطة. تلك
الخفض. مستويات بزيادة تزداد الحدية الخفض تكلفة أن البياني الرسم يوضح
كانت إذا ما، حدٍّ إىل معقول أيًضا ولكنه للُحجة؛ جوهريٍّا انتقاًدا الواقع يف هذا ويحمل
معنيني الكفاءة من عاٍل مستوى عىل مديرين بواسطة انتقاؤها يجري الخفض تقنيات
الخفض مستويات بزيادة بالفعل الحدية الخفض تكاليف ستزداد واألرباح. بالتكاليف
تكاليف حيث من الخفض تكاليف خيارات تصنيف طريق عن القرارات اتُّخذت إذا
الخفض نتيجة تحقيق أجل من األوفر اإلجراءات مجموعة تنفيذ ثم طن، لكل الخفض
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التكاليف
الرضر
البيئي
الحدي

تكلفة
الخفض
الحدية

االنبعاثات

الخفض

أ

ن٭

ب

٠
ن(٠)

ومنافعه. الضاىف التلوث خفض تكاليف بني الخارجى للتأثري الكفء التنظيم يوازن :2-2 شكل

مستويات بزيادة بانتظام يزداد الحدي البيئي الرضر مسار أن عىل عالوًة املنشودة.
للمجتمع استفادة صايف أقىص لتحقيق اختبارنا كان إذا مجدًدا مطلوب وهذا التلوث،
املشكالت بعض تشتمل وال األمثل. االجتماعي الحد عىل الصحيح التعرف إىل دائًما يهدف
هذه يف التحليل يحتاج وقد الحدي، والرضر االنبعاثات بني هذه التزايد عالقة عىل البيئية

تعقيًدا. أكثر يكون أن إىل الحاالت
نقطة عند للمجتمع القصوى االستفادة يحقق الذي التلوث خفض مستوى يظهر
التي النقطة هذه فعند الحدي. البيئي والرضر الحدية الخفض تكلفة خطَّي تقاطع
عىل املرتتبة البيئية) (االستفادة املنفعة تكون ن⋆، بالرمز البياني الرسم يف إليها يُشار
(أي اإلضافية الخفض لتكلفة مساوية التلوث خفض وحدات من واحدة إضافية وحدة
تكلفة تتجاوز النقطة، هذه يسار إىل الحدي). البيئي الرضر = الحدية الخفض تكلفة إن
املنافع اإلضايف الخفض تحقيق تكلفة وتتجاوز الحدي، البيئي الرضر الحدية الخفض
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الرمز يمني إىل تقع التي النقاط تحقق يف رغبة أقل أننا نجد وباملثل، عليه. ترتتب التي
حني ففي ن⋆؛ الرمز نقطة من ن⋆) النقطة من أقل خفض عىل تشتمل (التي ن⋆
الذي البيئي الرضر زيادة حساب عىل ذلك يحدث الخفض، تكلفة يف التوفري بعض يوجد

الخفض. تكاليف يف التوفري يتجاوز
الرسم عىل املناطق تحديد أيًضا يمكن أنه البياني الرسم هذا يف املفيدة السمات من
ن⋆، إىل ن(٠) من االنبعاثات خفض عىل املرتتبة اإلجمالية الخفض تكاليف تمثل التي
الحالتني، من كل يف البيئي. الرضر انخفاض حيث من تتحقق التي االستفادة وإجمايل
التكاليف إجمايل يف الحادث التغري الصلة ذي الحدي الخط تحت الواقعة املنطقة تمثل
تقليل عىل املرتتبة اإلجمالية الخفض تكاليف وتمثل االنبعاثات. يف اإلجمايل التغري مقابل
البياني، الرسم عىل أ املثلثة املساحة ن⋆ إىل ن(٠) التنظيم انعدام مستوى من االنبعاثات
و(ب) (أ) املساحتني بمجموع الخفض هذا عن الناتجة اإلجمالية البيئية املنفعة وتُمثل
إىل ن(٠) النقطة من تغطي والتي الحدي البيئي الرضر خط تحت الواقعة املساحة (أي
بني بالفرق الخفض هذا نتيجة املجتمع عىل العائدة الصافية املنفعة إجمايل يُحسب ن⋆.
توضيًحا البياني الرسم يقدم وبهذا ب. املساحة تمثله أخرى بعبارة أو املقدارين؛ هذين

األمثل. الخفض مستوى تحقيق عىل املرتتبة االجتماعية للمنافع يسريًا مرئيٍّا

عادل؟ هذا هل لكن أجل،

البيئية الحماية تنظيم من األخرى والصور التلوث لتنظيم االقتصادي املنظور يختلف
التي تلك أم البيئة عىل فحسب تركز التي تلك سواءٌ األخرى؛ املناهج عن كبريًا اختالًفا

اإلنصاف. أو األفراد حقوق عىل تركز
التلوث خفض أجل من تُخصص التي املوارد ملستوى االقتصادي املعيار يراعي
هذه توزيع كيفية مراعاة دون لكن البيئية، واملنافع الخفض تكاليف حيث من األمور
البيئية واملنافع الخفض تكاليف يستحق ما فكثريًا املجتمع. أفراد عىل واملنافع التكاليف

مختلفون. أفراد
يف الخفض، عىل للتلوث املسببة الرشكات تنفق أن االنبعاثات من الحد يتطلب ربما
الذين املواطنني عىل فستعود آخرين؛ عىل تعود قد الهواء تلوث خفض منافع أن حني
املحتمل من كان التي العامة الهيئات وعىل ذلك، لوال للرضر ستتعرض صحتهم كانت
الرشكات وعىل رة، املدمَّ التاريخية املنشآت واجهات لتنظيف املوارد إنفاق إىل تضطر أن
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تصاب ال حتى باهظة هواء مرشحات تركيب إىل ذلك لوال ستضطر كانت التي األخرى
يحملها التي الكيميائية واملواد األوساخ عن الناتج بالرضر بها الحساسة اإلنتاج عمليات
ينفقوا أن منهم مطلوب — التلوث مسببو وهم — املذنبني أن يبدو وهكذا. الهواء،
ال عدالة بالفعل هذا يمثل هل األبرياء؛ بضحاياهم يلحقونه الذي الرضر من للحد املال
البيئي بالرضر الحدية الخفض تكلفة تساوي نقطة عند نتوقف إذن ملاذا عليها؟ غبار
التنظيف، أعمال عىل األموال من املزيد التلوث مسببو ينفق بأن نطالب ال ملاذا الحدي؟

األبرياء؟ ضحاياهم صالح يف ذلك كان متى انبعاثاتهم ويخفضوا
نقاط: بثالث الرد االقتصاد خبري يستطيع

التكاليف نمط تقدم أنها ويتصادف للغاية، بسيطة التوضيحية الصورة أوًال،
التلوث مسببي كل ليس والرباءة. الذنب نمط مع بالتأكيد تتماىش بطريقة واملنافع
يف الربح. وراء سعيًا تبايل أن دون باملواطنني وترض باألفراد تُعنى ال تجارية مؤسسات
بآخر أو بشكل للتلوث املسببة الرشكات تنتجها التي السلع مستهلكو يساهم األمر، واقع
مسببني جميًعا نكون قد يتخذونها. التي االستهالك قرارات طريق عن البيئي الرضر يف
أيًضا — ما حد إىل — جميًعا نتحمل أننا إىل إضافًة لعواقبه. أيًضا وضحايا للتلوث
املنتجات؛ أسعار إىل التلوث خفض تكاليف تُضاف سوف الخفض. إجراءات تكاليف
أن ما صناعة يف للتلوث املسببة الرشكات من املجتمع يف أفراًدا بصفتنا طلبنا فكلما
قد املثال، سبيل فعىل منتجاتها. لنشرتي ندفعها التي األسعار ارتفعت التلوث، تكافح
باملناخ يلحق الذي الرضر تقليل تكلفة لتعكس الكربون كثيفة املنتجات أسعار ترتفع
لتقليل أساسية آلية األسعار بسبب االستهالك انخفاض (وسيمثل إنتاجها بسبب العاملي
الحال بطبيعة السؤال الجوانب هذه من الخفض يف التفكري ه يوجِّ الكربونية»). «بصمتنا
التكاليف مقابل بيئية منافع من جميًعا نجنيه الذي ما اإلجمالية: واملنافع التكاليف نحو

جميًعا؟ نتحملها التي
نتيجة تحديد أو االجتماعية العدالة مشكالت معالجة املعيار بهذا «يُقصد» ال ثانيًا،
املحدد باملعنى الخفض، عىل اإلنفاق «كفاءة» مستوى يحدد ببساطة إنه اجتماعيٍّا. عادلة
الذي اإلنفاق مستوى أخرى بعبارة أو الكفاءة؛ ملفهوم االقتصاد خرباء يستخدمه الذي
هو املشكلة سبب أن هب املستخدمة. املوارد من صافية» منافع «إجمايل أقىص يحقق
مستوى تحديد نستطيع نزال فال لألغنياء؛ الرتفيهية املتنزهات تلوث الفقراء ورش أن
التي الخفض تكاليف تتحقق التي االستفادة تتجاوز حيث بالكفاءة، يتسم خفض
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التنظيف عبء بتحميل رضا أقل سنكون الحالة هذه يف لكننا بمراحل، امللوثون يتحملها
بمعزل واملنافع للتكاليف العادل التوزيع مسألة دراسة نود ولربما «املذنبني». للملوثني
فقط وليس املجتمع، يف والثروة للدخل الشامل النمط ضوء ويف األخرى، العوامل عن

البيئية. السياسات تدرها التي األرباح توزيع
تجدي لن التكلفة تراعي ال التي البيئية املبادئ بأن االقتصاد خبري سيقول ثالثًا،
يواجهها والتي وصعوبة إلحاًحا األكثر البيئية املشكالت بعض معالجة يف النهاية يف
نسبة عىل ينطويان كله االقتصادي والنشاط بأرسها البرش حياة كانت فإذا املجتمع.
دون كله البيئي والرضر التلوث عىل القضاء عن نعجز فقد البيئي، الرضر من معينة
إىل مرشدنا ليكون ما معيار إىل نحتاج ثم، ومن جميعها. االقتصادية األنشطة إيقاف
مستعدين سنكون التي االقتصادية التضحية مستوى إليه استناًدا ونقدِّر عملية، إجراءات
املقبولة غري املستويات نتجنب حتى البرشي، النشاط من األخرى القطاعات يف لتحملها
واملنفعة، التكاليف بني للموازنة أخرى طرق يف التفكري يمكن بالطبع البيئي. الرضر من

معني. مستوى عند حد وضع رضورة نتجنب أن نستطيع ال لكننا
وجه عىل االجتماعية العدالة مشكالت أهمية صورة بأي ننكر أن بهذا نقصد ال
عمليٍّا يتعلق املشكالت هذه أهم من فبعض البيئية. بالسياسة يتعلق ما أو العموم،
البيئية املشكالت بعض األقل عىل تفرض حيث والفقراء. األغنياء بني املصالح بتوازن
تعيش التي األماكن من تلوثًا أكثر األفقر األحياء تكون وعادة الفقراء، عىل معينة أعباءً
نفقات تحمل يستطيعون األثرياء أن إىل هذا أسباب أغلب ترجع الثرية. العائالت فيها
الطاقة محطات أو املصانع وجود رضورة قبلنا وإذا وأنظف، أرقى أحياء إىل االنتقال
إىل للعيش املستعدين األشخاص أن فاملرجح املخلفات، محارق أو القمامة مجمعات أو
املشكلة تكمن آخر. مكان أي إىل لالنتقال املال يملكون ال الذين هؤالء سيكونون جوارها
الحلول تكون وربما خاصة، بصفة البيئي الفقر وليس عامة، بصفة الفقر يف كبري حد إىل
الفقراء. ملصلحة البيئية التحسينات بتوجيه هي كما للدخل الكيل بالتوزيع الصلة وثيقة

املضادة كوز حجة

البيئي؟ للتنظيم اقتصاديٍّا أساًسا وضعنا أننا زعم يف كبريًا شوًطا بالفعل قطعنا هل لكن
«مشكلة بعنوان املايض القرن ستينيات مستهل يف نُرش املألوف عن خارج بحث يف
التلوث مشكالت بأن القائل التقليدي الرأي عىل كوز رونالد اعرتض االجتماعية»، التكلفة
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يف — أنه مفاده مدهًشا زعًما بحثُه قدم الحكومات. ِقبل من تنظيميٍّا تدخًال تتطلب
الخارجية التأثريات من وغريها التلوث مشكالت معالجة يمكن — معينة ظروف ظل
أي إىل الحاجة دون املعنية األطراف بني الفردي التفاوض طريق عن كاملة معالجة

اإلطالق. عىل الحكومية للسياسات تدخل
يحقق أن يمكن بموجبها التي الرشوط تحدد كوز بنظرية بعد فيما ُعرفت وما
خفض من اجتماعيٍّا املنشود املستوى التلوث وضحايا التلوث مسبب بني التفاوض
تحقيق يمكن أنه كوز زعم هذا، عىل عالوًة بالكامل. طوعي لتفاوض نتيجًة التلوث،
التلوث مسببي بني الحقوق القانون بها يوزع التي الطريقة عن النظر بغض هذا
من بدًال املواطنني يمنح قد أو التلوث، عىل قيود أي القانون يضع ال قد منه. واملترضرين
من أي يف ذلك. أرادوا إذا الصفر، إىل التلوث خفض عىل ليرصوا قانونًا نافذة حقوًقا ذلك
البداية نقطة ببساطة تحدد القانونية للحقوق التخصيصات هذه أن كوز يرى الحالتني،
من أفضل نتيجة تحقيق تستطيع ربما وضحاياه التلوث مسببي بني محتملة ملفاوضات

الطرفني. لكال األولية البدء نقطة
تمثل التي الصفقات عىل إال الطرفني كال يوافق لن الطوعي، التفاوض حالة يف
سيحتاج قانونية، قيود أي التلوث يف املتسبب يواجه ال وعندما البداية. نقطة عن تطوًرا
سبب هناك يكون فلن وإال انبعاثاته، بتخفيض إلقناعه مبلغ دفع عرض إىل الضحايا
كبريًا، الضحايا يعانيه الذي الرضر كان إذا ذلك، رغم املوافقة. عىل التلوث مسبب يحث
التي الخفض تكاليف كانت وإذا املبلغ، هذا مثل دفع عرض يف بشدة يرغبون فقد
وإذا املبلغ. هذا عىل التلوث مسبب أيًضا يوافق فقد منخفضة، التلوث مسبب يتحملها
فستتوافق ممكن، اتفاق أفضل عىل الحصول إىل التفاوضسعيًا طريق الطرفني كال سلك
التأثري ينخفض حيث سابًقا، إليه أرشنا الذي األمثل االجتماعي الحد مع تماًما النتيجة
البيئي الرضر وتكلفة الحدية الخفض تكلفة عندها تتساوى التي النقطة إىل الخارجي

الحدي.
مفاوضات إلجراء فرصة هناك ستكون املضادة، والحجة الحجة تتساوى عندما
للرضر التعرض عدم يف بالحق املواطنون يحظى أن نقطة من بدءًا الجانبني لكال مفيدة
إىل بالطبع التلوث مسبب سيضطر الحالة، هذه يف الخارجي. التلوث تأثري عن الناتج
كال يقبل قد لكن للتلوث. التعرض من معني بمستوى قبولها نظري للضحية يدفع أن
الرضر تكاليف إىل بالنسبة أعىل الخفض تكاليف كانت إذا االتفاق هذا مثل الطرفني

البيئي.
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مضمونها من االقتصادية الحجة يُفرغ الجدل هذا فإن ومؤيديه، كوز لرأي وفًقا
تكتنف التي املشكالت من وغريه التلوث لتنظيم بالسياسات متعلق إجراء التخاذ الداعي
لحل كافيًا فرادى واملواطنني الرشكات بني التفاوض كان فإذا الخارجية. التأثريات
حينها املهم ولكن للبيئة. قانون من إذن جدوى فال للتلوث، الخارجية التأثريات مشكالت
عن واضح مبدئي تنازل صورة يف للتفاوض، واضحة بدء نقطة القانون يحدد أن هو

تاٍل. تفاوض أي نتيجة دعم ثم الحقوق
طريقة «عىل التفاوض نجاح تضمن التي الرشوط أن يتضح العملية، الناحية من
أن جليٍّا يبدو أوًال، التلوث. تنظيم ملشكلة حالٍّ بصفته جدواه من كبرية بدرجة تحد كوز»
سواءٌ عديدة، أطراًفا املفاوضات تشمل وعندما تكاليف. عىل تشتمل التفاوضذاتها عملية
إىل التوصل سيكون وحتًما التكاليف، هذه فسرتتفع «الضحايا»، أو التلوث مسببي من
التلوث مسبب التفاوضبني نجاح أن عىل عالوًة تعقيًدا. أكثر األطراف جميع يقبله اتفاق
الطوعي الجماعي اإلجراء يف التنظيمي الضعف يقوضه أن يُتوقع املحليني والسكان
اتفاق، أي تكاليف يف املساهمة عن األفراد سيحجم املجاني». «االنتفاع باسم املعروف
التوصل يجري اتفاق أي من االستفادة مع مالهم توفري يستطيعون أنهم منهم ظنٍّا
توفر عدم هي املفاوضات نجاح دون تحول أخرى عقبة وثمة منهم. مساهمة دون إليه
التوصل عىل قدرته وحدود اآلخر الطرف مصالح عن األطراف لدى كافية معلومات
املبدأ، حيث من الطرفني كال يفيد اتفاق وجود لعدم ال املفاوضات، تخفق قد التفاق.
يدفعه مما اآلخر، الطرف مصالح عن خاطئة معلومات تصله الطرفني أحد ألن ولكن

واقعية. غري مطالب لفرض
عليه يبدو مما كثريًا أكثر النظرية الناحية من رائًعا عامة بصفة كوز تحليل يبدو
يجب السياسة يف واحدة نقطة ذلك رغم وتبقى البيئية. السياسة عىل العميل التطبيق عند
هو وهذا وسطى. بمرحلة املعنية األطراف بني التفاوض عندها — بالرضورة — يمر أن
التلوث تسبب التي — الدول إجراءات تؤثر حيث الدولية، البيئية السياسة مشكالت حال
الدول حمل عىل قادرة دولية هيئة غياب ففي أخرى. دول مصالح عىل — منه تحد أو
البيئية باملشكالت املتعلقة الوطنية اإلجراءات جميع األساس يف ذ تُنفَّ إجراء، اتخاذ عىل
سيادة ذات دولة لكل يحق التفاويض االتفاق أشكال من لشكل نتيجًة طوعيٍّا؛ الدولية
للتفكري التحلييل العمل إطار عليها يقوم التي األسس كوز تحليل يضع رفضه. أو قبوله
نتائج الحاالت بعض يف يحقق قد بأنه الحذر التفاؤل لبعض ويعلل العملية، هذه يف

ُمرضية.
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الحمضية األمطار من الحد حالة: دراسة

والتسعينيات الثمانينيات فرتة خالل أوروبا يف الحمضية األمطار سياسات تطور يوضح
يف الفصل هذا يتناوله الذي التحلييل املنهج استخدام يمكن كيف املايض القرن من
الحمضية األمطار سياسات من كثري أصبح لقد واقعية. بيئية سياسة جوانب يف التفكري
التي اإلجراءات إن حيث الحالية، السياسة يشغل جدًال وليس املايض من شيئًا أوروبا يف
اإلنسان فيه يتسبب الذي الحمضية األمطار تلوث مستوى كثريًا قللت عقدين منذ اتُّخذت
دروًسا تعطينا كمثال أوروبا يف الحمضية األمطار سياسة دراسة أن بيد أوروبا. يف
املناخ. بتغري املتعلقة تلك سيما ال اليوم، السياسات حول الدائرة املناقشات تفيد وأفكاًرا
القرن ثمانينيات منذ كربى سياسية قضية يمثل الحمضية األمطار تلوث أصبح
الساحة عىل الخرضاء لألحزاب املفاجئ الظهور ِقبل من خاصة بصفة مدفوًعا العرشين،
عىل العام الرأي مخاوف تركزت األخرى. األوروبية الدول وبعض أملانيا يف السياسية
وجود عىل تشهد امليتة األشجار وقفت حيث أوروبا، غابات يف للعيان البادي التدهور
األمطار عواقب كانت أيًضا، الحرضية املناطق ويف للرضر. مرئي غري لكن قوي مصدر
اآلثار من العديد فيها بما املباني؛ حجارة يف بعمق ومحفورة للغاية واضحة الحمضية

أوروبا. يف التاريخية
انبعاثات لكن املتساقطة. األمطار يف الحموضة من نسبة توجد أن الطبيعي من
رفعت قد الصناعية العمليات تطلقها التي النيرتوجني وأكاسيد الكربيت أكسيد ثاني
وكان أوروبا. أرجاء من العديد يف هائلة بدرجة املتساقطة األمطار يف الحموضة نسبة
خاصًة الكربيت، أكسيد ثاني من الطاقة محطات انبعاثات يف يتمثل لها مصدر أكرب
تُدار التي الطاقة محطات يف (اللجنيت) بالكربيت الغني البني الفحم احرتاق عن الناتجة
يحتويه الذي الكربيت يتحول أوروبا. أنحاء أغلب يف بكثرة متاح الفحم وذلك بالفحم،
بعد يتحد الذي ،(SO2) الكربيت أكسيد ثاني غاز من انبعاثات إىل الحرق بفعل الوقود
يف النهاية يف يسقط الذي الكربيتيك، حمض مكونًا املاء بخار مع الجوي الغالف يف ذلك

حميض. مطر صورة
يف الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات أرباع ثالثة لنحو مصدًرا الطاقة محطات كانت
مثل األخرى الصناعية الحرق وحدات فيها ساهمت فقد املتبقية النسبة نصف أما أوروبا،
األمطار سياسة اهتمام بؤرة املصادر هذه أصبحت ذلك. وغري التقطري وأفران األفران
حيث من األعىل الطاقة محطات من محدود عدد مع التعامل ألن أوروبا، يف الحمضية
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تخفيض سياسات وضع استغرق وكبريًا. رسيًعا تحسنًا يحدث أن يمكن كان التلويث
وقتًا — الحمضية األمطار تكون يف أيًضا تساهم التي — النيرتوجني أكاسيد انبعاثات
السيارات بينها من املصادر، من بكثري أكرب مجموعة من تصدر االنبعاثات أن ذلك أطول؛

واملصانع. الطاقة ومحطات

ريمس.2 كاتدرائية بواجهة الحميض املطر ألحقه الذي الدمار :3-2 شكل

يف الحمضية األمطار تلوث مكافحة سياسات كانت املايض، القرن ثمانينيات قبل
كبرية ارتفاعات عند االنبعاثات لنرش شاهقة مداخن إنشاء عىل تركز الحرضية املناطق
املقام يف تُعد كانت التي املشكالت تحويل السياسات هذه عن نتج الجوي. الغالف يف
تحمل الرياح كانت حيث كبرية، دبلوماسية مشكالت إىل البيئة بحماية متعلقة األول
صورة يف تسقطها أن قبل الكيلومرتات، ملئات األصيل مصدرها عن بعيًدا االنبعاثات
سقطت التي الحمضية األمطار من الكثري نتج املنشأ. دولة عن ا جدٍّ بعيًدا حمضية أمطار
واململكة وأملانيا بولندا يف الطاقة محطات ذلك يف بما أخرى، دول يف مثًال إسكندنافيا عىل
املفاوضات انطالق إىل للحدود العابرة التأثريات هذه بخطورة اإلقرار وأدى املتحدة.
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أكسيد ثاني انبعاثات من للحد قة منسَّ سياسية تدابري وضع حول الثمانينيات يف الدولية
الكربيت.

من الصادرة الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات لخفض التكنولوجية اإلمكانات تشمل
ا جدٍّ كبرية بدرجات االنبعاثات تقليل يمكن أوًال، عامة؛ مجموعات ثالث الطاقة محطات
يحتوي تشغيل وقود استخدام نحو التحول طريق عن طن لكل نسبيٍّا منخفضة وبتكلفة
تقنيات باستخدام جديدة طاقة محطات إنشاء يمكن ثانيًا، الكربيت. من أقل نسبة عىل
الوقود من معني مستوى مقابل الكهرباء من املزيد توليد عىل قادرة تلويثًا أقل حرق
باستخدام السائلة النفايات تنظيف طريق عن االنبعاثات تقليل يمكن ثالثًا، املستهلك.
ستطلقه كانت الذي الكربيت عزل بمعنى املصب»؛ عند االنبعاثات «معالجة تكنولوجيا
يُطلق ما أو — املداخن غاز من الكربيت إزالة أجهزة الجوي. الغالف يف الطاقة محطات
محطة جانب إىل يُنشأ التحتية البنية من ضخم جزء هي — التنقية» «أجهزة عليه
لكن الهواء. يف املداخن تطلقه الذي الكربيت من أكثر أو ٪٩٠ إزالة وتستطيع الطاقة،
رأس يف ضخم استثمار الكربيت من املداخن غاز تنقية بأجهزة الطاقة محطات تزويد
اختيار الرضوري من فكان محطة. لكل الجنيهات من املاليني عرشات يتكلف حيث املال،
الخيارات واستغالل بحكمة املداخن غاز من الكربيت إزالة أجهزة يف الكربى االستثمارات

حد. أقىص إىل األرخص األخرى
إىل مبارشة وبصورة أوًال، القرارات؟ هذه اتخاذ يف االقتصاد علم يساعد إذن كيف
عىل التعرف يف الحدية الخفض بتكلفة خاصة خطط وضع يساعد أن يمكن ما، حد
انبعاثات يف التخفيض من نسبة أي تحقق التي الخفض إجراءات من مجموعة أكفأ
األنظمة لتحليل الدويل «املعهد أبحاث مركز يف العمل أثمر الكربيت. أكسيد ثاني غاز
الدول من دولة لكل الحدية الخفض تكلفة لخطط تقديرات وضع عن فيينا يف التطبيقية»
كل تحققه أن املتوقع والخفض التكاليف حول تفصيلية معلومات إىل استناًدا األوروبية،
مهمة نقطة ثمة دولة. كل يف الطاقة محطات خصائص ضوء يف املتاحة، التقنيات من
اختلفت األساس، يف واحدة كانت الدول كل يف استُخدمت التي التقنيات أن فرغم هنا؛
بدرجة تعتمد كانت التي فالدول ألخرى. دولة من كبريًا اختالًفا الحدية الخفض تكاليف
خفض تحقيق يف فرصتها كانت الكهرباء لتوليد بالكربيت الغني البني الفحم عىل كبرية
تشغيل وقود بالفعل تستخدم كانت التي تلك من بكثري أكرب زهيدة تكاليف مقابل
للحد محلية تدابري بالفعل طبقت قد كانت التي أو الكربيت، من أقل نسبة عىل يحتوي

االنبعاثات. من
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الخفض تكلفة خطط عىل التطبيقية» األنظمة لتحليل الدويل «املعهد عمل أشار
تكلفة الخفضمقابل من كبري قدر تحقيق استطاعت األوروبية الدول أغلب أن إىل الحدية
بعد ا حادٍّ ارتفاًعا تشهد ذلك بعد بدأت الحدية الخفض تكاليف لكن طن، لكل قليلة
مستوى فما باهظة. تقنيات استخدام الرضوري من كان حيث معينة، لنقطة الوصول
لالنبعاثات مصادر أي هناك كانت هل خاصة، وبصفة تربيره؟ يمكن الذي الخفض
خط من ا حادٍّ ارتفاًعا املرتفع الجزء يف املتكبدة الخفض تكاليف يربر كافيًا رضًرا تسبب

الحدية؟ الخفض تكلفة
تبًعا — املوفرة الرضر تكاليف أي — الحمضية األمطار خفض منافع تختلف
الضعف شديدة الطبيعة ذات املناطق يف الحمض ترسب يسبب حيث املحلية؛ للظروف
مكان أي يف يسببه مما أكرب رضًرا — إسكندنافيا يف والضعيفة الضحلة الرتبة مثل —
واملكتظة العالية السكانية الكثافة ذات الحرضية املناطق الحمضيف ترسب ويسبب آخر.
تفوق املادي املال لرأس الحمض إتالف عن ناجمة اقتصادية خسائر والسيارات باملباني
عامل ثمة أنه غري والتطور. السكانية الكثافة حيث من األقل املناطق تصيب التي تلك
تحمل الذي االتجاه وهو الطاقة؛ محطة انبعاثات تحدثه الذي الرضر يف يؤثر جوهري
أمًرا الكربيت تلوث من الدولية التدفقات فهم كان االنبعاثات. هذه السائدة الرياح إليه
تحقق أن يمكنها حيث الطاقة، محطات إىل الخفض استثمارات توجيه حالة يف جوهريٍّا

املنافع. أفضل
يف القومية املصالح نمط تشكيل يف أساسيٍّا عامًال الدولية التدفقات أيًضا كانت
األوروبي «الربنامج أجراها أبحاث أوضحت األوروبي. الصعيد عىل دارت التي املفاوضات
التلوث الرياح حملت حيث الكربيت، تلوث من الدولية التدفقات نطاق والتقييم» للرصد
املتحدة اململكة انبعاثات بني ومن الكيلومرتات. مئات ملسافة االنبعاثات مصدر عن بعيًدا
١٫١ سوى يرتسب لم ،١٩٩١ عام طن مليون ٢٫٩ بلغت التي الكربيت أكسيد ثاني من
نطاق عىل فانترشت االنبعاثات بقية أما نفسها، املتحدة اململكة يف فقط منها طن مليون
طن ألف و٩٥ إسكندنافيا يف طن ألف ١٣١ حوايل ترسب املثال؛ سبيل فعىل واسع.
أكسيد ثاني انبعاثات من يسقط لم كلها، أوروبا مستوى عىل املتوسط ويف أملانيا. يف

االنبعاثات. ثلث حوايل سوى حدودها داخل دولة تطلقها التي الكربيت
الخالص القومي العمل أن هي االنبعاثات بنرش العالم دول لقيام املبارشة النتيجة
التكاليف. وباهظ محدوًدا سيكون الحمضية األمطار مشكلة معالجة إىل يهدف الذي
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أتلفتها غابة الحمضية. األمطار جراء الطبيعية البيئة أصاب الذي الرضر :4-2 شكل
العرشين.3 القرن تسعينيات يف التشيك جمهورية مع الحدود قرب بولندا، يف األحماض

أكسيد ثاني انبعاثات معظم تسقط التي الكربى الدول خاصًة — الدول بعض يف
الرضر لتقليل قومي سيايس إجراء اتخاذ يجدر — حدودها داخل عنها الصادرة الكربيت
أن غري دولية. اتفاقية أي إبرام إىل الحاجة دون حتى الحمضية، األمطار عن الناتج
األمطار عن الناتجة األرضار لتقليل حقيقية فرصة جميًعا لديها تكن لم األوروبية الدول
لم — املثال سبيل عىل — بأرسها إسكندنافيا ففي الخاصة. إجراءاتها باتخاذ الحمضية
مياه يلوث الذي الحمض عن الناتجة الكربيت أكسيد ثاني من املنطقة انبعاثات تكن
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خارج من أتى فقد الحمض معظم أما ،٪٢٢ سوى البرشية األنشطة بفعل األمطار
خفضت إذا فحتى دولية. اتفاقية إبرام اإلسكندنافية للدول الرضوري من كان البالد.
الكربيت ترسب فسيقل الصفر، إىل الكربيت أكسيد ثاني غاز من انبعاثاتها الدول هذه

فحسب. ٪٢٢ بنسبة الحمضية األمطار يف
مثل حدودها خارج من الحمضية األمطار أغلب تأتيها كانت التي أوروبا أجزاء يف
ثاني انبعاثات بشأن دولية اتفاقية إبرام إىل وملحة جلية الحاجة كانت إسكندنافيا،
لتحل. هناك الحمضية األمطار مشكلة تكن لم االتفاقية هذه فبدون الكربيت؛ أكسيد
ستستفيد كانت أقل، حمضية أمطار الخارج من تصلها كانت التي الدول تلك حتى لكن
ككل، أوروبا أنحاء ويف املتوسط ويف االنبعاثات. لتقليل األخرى الدول إجراءات من
تتساوى حدة عىل دولة كل يف الخفض جراء للدول العابرة املبارشة غري التأثريات هذه
تكلفة يقيس اختبار أي يف ثم، ومن املحضة. املحلية املنافع مع األهمية حيث من تقريبًا
تحقيق يربر وجيه سبب األرجح عىل هناك سيكون بمنافعها، مقارنًة الخفض إجراءات
عىل املنافع االعتبار يف أخذنا إذا — اإلجراءات تُقدر لم إذا مما أعىل خفض مستوى
نتيجًة واحدة دولة عىل تعود التي البيئية املنافع حيث من إال — عموًما األوروبي الصعيد

الدولة. هذه بها تقوم التي الخفض إلجراءات
وتغري الحمضية األمطار سياسات بشأن الدولية االتفاقيات موضوع لب هو هذا
متجاوزًة البيئية التأثريات فيها تنترش التي األخرى البيئية واملشكالت العاملي املناخ
إذا تحقيقه يمكن مما أكرب ق املنسَّ العمل طريق عن تحقيقه يمكن فما املحلية. الحدود
الخاصة الخفض إجراءات نتيجة محليٍّا عليها تعود التي املنافع إىل فقط دولة كل نظرت
اإليثار يكون قد دولية بيئية مشكالت هناك أن (رغم اإليثار إىل دعوة هذه ليست بها.
من بدًال الدول تتبناه الذي املنطق ولكن الثرية). الدول جانب من ومناسبًا صحيًحا فيها
مربر هو عما الخفض من تزيد التي والدول لك». رددته معروًفا يل أسديت «إذا هو ذلك
نفسه الوقت ويف بيئية، منافع أخرى دوًال تمنح فإنها املحلية البيئة تحسني إىل بالنسبة
الدول يف املتخذة السياسات إلجراءات نتيجًة إليها أقل حمضية أمطار وفود من تستفيد

األخرى.
العمل عىل املرتتبة املنافع أن يف تمثلت الحمضية األمطار سياسة مشكلة أن غري
أوروبا عىل تهب التي الرياح فتيارات اإلطالق. عىل عادل غري توزيًعا تُوزع كانت ق املنسَّ
قد الدول بعض أن يعني مما سائدة؛ رياح توجد بل بالتساوي، االنبعاثات تنرش ال
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التي من بكثري أكرب أوروبا يف األخرى الدول إىل الحمضية األمطار من كميات تصدِّر
السائدة، الرياح هي الغربي الجنوب من القادمة الرياح ألن ونظًرا املقابل. يف تستوردها
التي الحمضية األمطار يف — املثال سبيل عىل — وأيرلندا املتحدة اململكة ساهمت فقد

املقابل. يف منها تلقته مما أكثر أوروبا بقية أصابت
الرضر ومستوى وتكاليفه الخفض احتماالت حول املالحظتني هاتني بني بالجمع
القومية املصالح نمط مولر يوران كارل السويدي االقتصاد عالم درس وتوزيعه، البيئي
ويف الحمضية. األمطار مكافحة حول األوروبي الصعيد عىل جرت التي املفاوضات يف
أوضح الحميض»، املطر «لعبة بعنوان ١٩٩١ عام يف األثر عظيم لها كان التي دراسته
الدول بعض أن يف املتمثلة الجوهرية واملشكلة الدول، بني االسرتاتيجية التفاعالت طبيعة
عىل املنافع تعظِّم أن شأنها من اتفاقية يف مشاركتها جراء فادحة لخسائر تعرضت
من الحد إىل املتحدة اململكة ستحتاج السائدة، الرياح نمط وبسبب أوروبا. مستوى
من بكثري أقل استفادة تحقيق مع عديدة، أخرى دول من بكثري أكرب بنسبة االنبعاثات
الذي ما الحمضية. األمطار من حدودها خارج من إليها يصل ما حيث من املتوسط
هو مما أسوأ وضعها يجعل اختياري عمل االتفاقية؛ لتوقيع كهذا موقف يف دولة سيدفع
املشاركة عدم املتحدة اململكة قررت متوقع، هو وكما اتفاق؟ وجود عدم حالة يف عليه
انبعاثات بتقليل خاص بروتوكول أول الحمضية، األمطار حول أوروبية اتفاقية أول يف

.١٩٨٥ عام ُوقعت الكربيت،
طريق تعرتض التي الضخمة العقبة لهذه األساس يف بسيط حل وجود مولر الحظ
بأرسها، أوروبا عىل تعود شاملة منافع عليها سيرتتب االتفاقية هذه كانت فإذا االتفاقية.
سبيل عىل الخارسة للدول منحه يمكن الربح فائضمن لديها سيكون الرابحة الدول فإن
توزيع إعادة املمكن من سيكون بينها، فيما تعويضات الدول دفع طريق وعن التعويض.
عىل االقتصاد خرباء يطلق للخسارة. مشاركة دولة أي تتعرض ال حتى اإلجمالية األرباح
شامًال حالٍّ األساس يف املدفوعات هذه وتقدم الجانبية. املدفوعات اسم املدفوعات هذه
هذه من عضو كل يفيد ال قد مجتمعة الدول من مجموعة يفيد قد ما أن ملشكلة ورائًعا

مبارشة. بصورة حدة عىل املجموعة
عمليٍّا. تطبيقه كثريًا يصعب الرائعة، الحلول من العديد شأن شأنه الحل هذا لكن
ولم الحمضية. األمطار بشأن األوروبية االتفاقيات من جزءًا الجانبية املدفوعات تكن لم
عقبة األساسية العقبة إن األخرى. الدولية البيئية املفاوضات يف كذلك استخدامها ينترش

40



بفعالية التلوث عىل للسيطرة االقتصادية النظرية

تدفع أن عىل تقوم دولية اتفاقية إىل بالده جماهري استمالة يستطيع سيايس كم سياسية:
املشكلة؟ سببت التي الدول لتلك كبرية مبالغ العاملي التلوث من املترضرة الدول

إخفاء هو أحدهما بديالن؛ ن َحالَّ فهناك تخطيها، يمكن ال العقبة هذه كانت إذا
تتخذ أخرى بمفاوضات االتفاقية ربط طريق عن ربما ما، بطريقة الجانبية املدفوعات
املتحدة اململكة عت وقَّ نفسه. الوقت يف عكسيٍّا اتجاًها واملنافع التكاليف حركات فيها
عام إليه التوصل تم الذي — الكربيت انبعاثات لتقليل الثاني الربوتوكول عىل بالفعل
للتوقيع رفضها استمرار عىل سيرتتب كان الذي الدبلومايس الرضر ألن ربما — ١٩٩٤
التي االلتزامات نمط قرص يف فيتمثل اآلخر الخيار أما مشاركتها. تكاليف سيفوق كان
تحصد ال واحدة دولة هناك تكون أال تضمن التي تلك عىل الدولية االتفاقيات تفرضها
الحاالت، بعض يف لالتفاقية اإلجمالية املنافَع كبريٍة بدرجة هذا يقلل قد الخسارة. سوى

اإلطالق. عىل اتفاقية أي إبرام دون تحول خطرية عقبة يمثل قد أخرى حاالت ويف
يف العقبات من العديد هناك ستكون ما؛ حد إىل تشاؤمية نتيجة إىل هذا يقودنا
للحدود العابرة البيئية املشكالت ملكافحة شاملة تدابري اتخاذ بشأن الدويل االتفاق طريق
املنافع ونمط الخفض تكاليف من كالٍّ تراعي الة فعَّ التفاقية التوصل يتطلب القومية.
هذا يبدو قد ولكن الخفض؛ من تماًما مختلفة بنسب مختلفة دول تساهم أن البيئية
سبيل يف األصعب العقبات بعض وتظهر التفاق. التوصل يصعب قد ولذا منصف، غري
غري توزيًعا — الخفض منافع ثم ومن — التلوث تأثريات توزع عندما التفاقية التوصل
التفاق التوصل يُرجح ال املوقف هذا يف أنه الدبلوماسية يف املزعجة الحقائق ومن متساٍو.
مسببو يتكبدها التي الخفض تكاليف من كبريًا جزءًا التلوث «ضحايا» يموِّل لم ما

التلوث.

هوامش

(1) © Peter Lofts.
(2) © 2000 TopFoto.
(3) © Ullsteinbild/TopFoto.
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املتسوقني من قطاًرا وستقابل املتحدة، اململكة يف الرئيسية الشوارع من أي يف ِرسْ
أكياس مميزة؛ بالستيكية تسوق أكياس يف اشرتوه ما حاملني باتجاهك املتقدمني
بيضاء وأخرى سبنرس، آند ماركس من خرضاء وأخرى سينسربي، متجر من برتقالية
التجارية الشوارع يف تجولت إذا ولكن أوب. كو متاجر من األحيائي للتحلل قابلة
املتاجر تخمني ا جدٍّ الصعب من فسيكون — أيرلندا بجمهورية — دابلن يف الرئيسية
يحمل ال منها العديد الحقائب؛ من متنوًعا مزيًجا سرتى املستهلكون. قصدها التي
اململكة متاجر توفرها التي الخفيفة البالستيكية الحقائب من تحمًال وأكثر تجارية عالمة

سابقة. تسوق رحالت يف قبل من استُخدم أنه جليٍّا يبدو وبعضها الكربى، املتحدة
الحكومة فرضت ،٢٠٠٢ عام ففي رضيبة؛ فرض إىل االختالف سبب يرجع
املتاجر كانت التي البالستيكية التسوق حقائب عىل سنتًا ١٥ بقيمة رضيبة األيرلندية
املقزز املشهد من التخلص هو ذلك من الهدف كان مجانًا. ذلك قبل ملستهلكيها توفرها
الرضيبة لقيت داٍع. دون وتبديدها املوارد إهدار ومنع الضواحي، يف امللقاة لألكياس
قد أنها كونفري فرانك األيرلندي االقتصادي الخبري يرى الواقع ويف واسًعا؛ شعبيٍّا دعًما
حيث جذري، تأثري لها وكان أوروبا. يف الناس استحسنها التي الرضائب أكثر تكون
أثبت وقد وضحاها. عشية بني ٪٩٠ بنسبة املستخدمة البالستيكية األكياس عدد قللت
إعطاء عن املتاجر ليثني كافيًا سنتًا عرش الخمسة مبلغ كان نجاحه. أيًضا التغيري هذا
عبء املستهلكني لوا حمَّ قد املتاجر أصحاب كان وملا مجانًا، األكياس من محدود غري عدد
حقائبهم إحضار عىل العمالء من العديد هذا شجع يأخذونها، حقيبة كل عن الرضيبة

الخاصة.
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الطرق مظاهر من مظهر إال هي ما البالستيكية األكياس عىل األيرلندية الرضيبة
القائمة السياسات من وغريها الرضائب تستخدم حيث تنتهجها، الحكومات بدأت التي
بالًغا اهتماًما األخريان العقدان وشهد «النظيف». السلوك عىل للتشجيع الحافز عىل
عليه يُطلق ما وهو — الحافز عىل القائمة البيئية السياسات استخدام بمجال ومفاجئًا
جوٍّا والسفر القمامة مدافن أماكن عىل الرضائب ذلك ويشمل — السوق» «آليات اسم
وعىل الكربون عىل القائمة الطاقة ومصادر اآلفات ومبيدات للتلوث املسببة والبطاريات
عىل الرضائب تخفيض إىل إضافة الصناعة، عن الصادرة امللوِّثة االنبعاثات من العديد
ومخططات للطاقة، املوفرة واملواد تلويثًا األقل واملركبات نظافة األكثر السيارات وقود
وثاني القمامة مدافن أماكن وسعة الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات إطالق حقوق تداول

غريها. والكثري الكربون أكسيد
لبعض حلول إليجاد طريقة باعتباره شديد، بحماس النهج هذا االقتصاد خرباء أيد
بعض عىل طرأ محتمًال تعديًال أيًضا وباعتباره نواجهها، التي الجديدة البيئية املشكالت
التنظيم أدى املثال سبيل فعىل البيئي. التنظيم موضوع تناولت التي األقدم النهج
يستخدم أن يقتيض الذي — والتحكم» «القيادة طريقة عىل الصناعي للتلوث التقليدي
النبعاثاتهم حدوًدا يضعوا أو التلوث مكافحة أجهزة من معينة أنواًعا التلوث مسببو
املاضية. العقود مدار عىل البيئية املشكالت من العديد يف هائلة تحسينات إىل — امللوِّثة
مستحقة غري تكاليف عليه ترتبت التقليدي التنظيم أن السوق آليات مؤيدو يعتقد لكن
الرضائب باستخدام — الحافز عىل القائم النهج ذلك أن ويرون املرونة، بعدم اتسم كما
املزايا كانت الكبرية. املزايا بعض له — مثًال االنبعاثات إطالق حقوق تبادل أو البيئية
عىل رحاه دارت ساخن حوار اهتمام بؤرة البيئية السياسة حول النهجني لهذين النسبية

والسيايس. األكاديمي الوسطني كال يف املاضيني العقدين مدار
البالستيكية األكياس عىل األيرلندية الرضيبة رغم — املتسوقني سلوك يوضح
أكرب انخفاض نسبة تحقيق يمكن كان املحك؛ عىل املطروحة القضايا أهم إحدى —
يحظر قانون إصدار وهي بسيطة؛ وسيلة باتباع البالستيكية الحقائب استخدام يف
يف التسبب حيث من ا جدٍّ باهظة تكاليف سيفرض كان هذا لكن إطالًقا. استخدامها
حقائب إحضار املتسوقني من كثري يستطيع حني ففي املتسوقني. لبعض مضايقات
الحظر يتسبب سوف فيها، بقالتهم لوضع كافية االستخدام إلعادة قابلة وحقائب قديمة
يضطرون الذين أو املعتاد من أكرب كميات يشرتون للذين شديدة مضايقات يف التام
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عرش الخمسة ورضيبة يهملون. أو ينسون ما كثريًا الذين ببساطة أو مفاجئ، لتسوق
يستطيعون وهم بالستيكية حقائب أخذ عدم عىل املتسوقني تشجع بارعة وسيلة سنتًا
الوقت يف وهي اإلطالق، عىل حقائب أي بدون مشرتياتهم حمل أو بديلة وسيلة استخدام
والفكرة متاحة. حقائب أي دون سلًعا يشرتون أنهم يكتشفون للذين أمان صمام نفسه
منخفضة تكون عندما السلوكية التغيريات تشجع حيث مرونة، تمنح األسعار أن هي
تؤيد التي الحجة يف محورية فكرة وهي هذا، فعل عىل الجميع إكراه عدم مع نسبيٍّا،

البيئية. السياسة يف السوق آليات استخدام

والتحكم» «القيادة عىل القائم البيئي التنظيم

«القيادة عليه يُطلق الذي — البيئي التنظيم يف املتبع التقليدي النهج يوظف ما عادة
عىل تغيريات لفرض األخرى التنظيمية اإلجراءات أو القوانني — له انتقاًدا والتحكم»

ييل: كما الصور من عدًدا التنظيم هذا يتخذ أن ويمكن التلوث. مسببي سلوك

أغلب ففي التلوث. لخفض معينة تقنيات استخدام الرشكات عىل يُفرض قد •
التي الحمضية األمطار ترشيعات قضت املثال، سبيل عىل األوروبية الدول
برتكيب الضخمة الحرق بمنشآت الخاص األوروبي التوجيه متطلبات نفذت
وبإدخال الجديدة، الطاقة محطات يف الكربيت من املداخن غازات تنقية أجهزة
القائمة. الطاقة محطات بعض يف املداخن غاز من الكربيت إزالة تكنولوجيا

سبيل فعىل السائلة. النفايات تدفقات يف امللوِّثة للرتكيزات حدود وضع يمكن •
يتجاوز ال ما عىل صناعية منشأة تخلفها التي الرصف مياه قرص يمكن املثال،

الزئبق. من املليون من جزء «س»
الناتجة السائلة االنبعاثات إجمايل عىل قيود فرض التنظيمية الجهة تستطيع •
النظام يتحكم املثال، سبيل عىل معينة. زمنية فرتة خالل معينة مصادر عن
الواليات يف البيئة حماية لوكالة التابع امللوثات تفريغ مصادر إلزالة القومي
والسامة؛ العضوية السائلة النفايات من امللوِّثة االنبعاثات يف األمريكية املتحدة
طريق عن واملحلية، الصناعية املصادر من واألنهار البحريات إىل ترسبها ملنع
شهريٍّا بها املسموح املخلفات كمية متوسط من كالٍّ عادة تحدد رخص إصدار
كل كمية حيث من منهما كل تحديد ويُجرى يوميٍّا، للمخلفات األقىص والحد
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الحدود إن وحيث املحددة. الزمنية الفرتة خالل إطالقها يمكن ملوِّثة مادة
يسمح شهريٍّا، به املسموح الحد متوسط من أعىل يوميٍّا بها املسموح القصوى

اليومي. االنبعاثات مستوى يف محدود تباين بوجود هذا

الصور هذه بني من االختيار عند مراعاتها يجب التي املهمة االعتبارات أحد يتمثل
املثال، سبيل فعىل البيئة؛ يطول الذي التأثري طبيعة يف التنظيم من واملتنوعة املختلفة
التلوث عن الناجم الرضر كان إذا أكثر بمنطقية السنوية أو الشهرية الحدود تتسم
وتتسم الفرتة، هذه مدار عىل البيئة يف ترتاكم التي االنبعاثات كمية إجمايل عىل يعتمد
لالختالفات تبًعا آلخر يوم من يتباين البيئي الرضر كان إذا املنطقية من أقل بقدر

االنبعاثات. يف اليومية
تركيب تقتيض التنظيم إجراءات كانت فإذا مهمة. أخرى مسألة االمتثال فرض إن
املنشآت تركيب من التحقق بغرض بسيطة تفتيش زيارة تفي فقد معينة، تقنيات
بكامل وتعمل بالفعل مشغلة األجهزة كانت إذا مما فالتحقق املطلوبة. لألجهزة الخاصة
األجهزة تشغيل كان وإذا باهظة، تكاليف ودون الرسعة بهذه إجراؤه يمكن ال طاقتها
يتطلب فقد — األرباح لزيادة متوقفة تركها املغري من ثم ومن — التكاليف باهظ أمًرا
القيادة طريق عن التنظيم يفرض حني يف املتكررة. التفتيش زيارات من املزيد األمر
املمكن من يصبح وقد السائلة، التدفقات يف امللوِّثة املواد تركيزات عىل قيوًدا والتحكم
آلخر وقت من معلنة غري فحوصات إجراء طريق عن االمتثال من جيد مستًوى تحقيق
يكفي بما صارمة عقوبات تدعمها الفحوصات هذه كانت طاملا امللوِّثات، مستويات عىل
قد اآلخر، الجانب وعىل بها. املسموح الحدود تتجاوز أنها يُكتشف التي الوحدات لردع
مختلف مراقبة نهج اتباع السنوية أو الشهرية االنبعاثات إلجمايل حد تعيني يستلزم
املستمر التسجيل كان مىض، فيما االنبعاثات. ملستويات املستمر القياس عىل وقائم تماًما
التكنولوجية التطورات لكن ا، وشاقٍّ باهًظا الرصف أنابيب أو املداخن مخلفات لتدفقات

النهج. هذا أمام اآلفاق فتحت األخرية
تناسبها التي الظروف أو التنظيمية الجهة تتحملها التي التكاليف تكون أن يجب ال
الرشكات تتحملها التي فالتكاليف التنظيم. وضع يف تُراعى التي الوحيدة االعتبارات هي
ذلك يف بما االجتماعية؛ النظر وجهة من األهمية من نفسه القدر عىل للتنظيم الخاضعة
ترتيبات أي نظري االمتثال وتكاليف التنظيم، بمقتضيات للوفاء الالزمة الخفض تكاليف
تُستخدم التي العاملة والقوة املال رأس ملوارد تُحسب والتطبيق. املراقبة بغية تُتخذ
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تكلفة — التنظيم يف الحكومة تستخدمها التي املوارد شأن شأنها — األنشطة هذه يف
ستنتجها املوارد هذه كانت التي القيِّمة والخدمات السلع صورة يف الضائعة الفرصة
الخفض تكاليف بأن االعتقاد إىل تدفعنا التي األسباب التايل القسم يناقش آخر. بوجه
من بدًال السوق آليات ُوظفت إذا — البيئة جودة من معني مستوى عند — أقل ستكون
إذا ما جيًدا يتضح وال والتحكم. القيادة طريق عن التنظيم يف املتمثل التقليدي النهج
استخدام حالة يف أقل ستكون الرشكات تتحملها التي واالمتثال املراقبة تكاليف كانت
التطبيق أنشطة تويل السلطات عىل سيكون حال، كل عىل ولكن غريه. أو معني نهج
ونركن قوانني نمرر أن يكفي ال — األنواع كل من بيئية سياسات بتوظيف واملراقبة
االلتزام نتيجة الرشكات تتحملها التي التكاليف أخذ ويجب — ستُنفذ أنها يف ثقتنا إىل

االعتبار. بعني هذه التطبيق بأنشطة

السوق آلليات الداعمة الحجة

(أو البيئية» «األدوات فئات أبرز هما االنبعاثات إطالق حقوق وتداول البيئية الرضائب
أن هو بينهما املشرتك والعامل البيئية. السياسة يف انتشاًرا وأوسعها السوق») «آليات
يحثهم ماليٍّا حافًزا يواجهون التلوث مستوى يف تؤثر قرارات يتخذون الذين األشخاص
املفروضة الرسوم أو البيئية الرضيبة هو هذا عىل مثال وأبسط االنبعاثات. خفض عىل
التلوث يف املتسبب يدفع الرضيبة، هذه ومع امللوِّثة. االنبعاثات من طن كل عىل مبارشًة
إجراءً يتخذ عندما مكسبًا يحقق لهذا ونتيجًة االنبعاثات، من طن كل مقابل «سعًرا»
تداول نظام حالة يف باملثل واألمر املدفوعة. الرضائب تقليل طريق عن االنبعاثات، لتقليل
حصة عن التلوث مسببو يتنازل أن القواعد اقتضت وإذا االنبعاثات. إطالق حقوق
الحصول مقابل يدفعوا أن بد فال التلوث، من يحدثونه طن كل مقابل واحدة انبعاثات
أو — الحصص رشاء يف التوفري ويمكنهم التلوث، من طن لكل املطلوبة الحصص عىل

االنبعاثات. لتقليل إجراءات اتخذوا متى — لديهم الحصص فائض بيع
رضيبة من كلٌّ فيها وتشاركها — التنظيم صور من الصورة هذه يف املميزة السمة
تكلفة التلوث يف املتسبب ل يحمِّ التلوث أن هي — للتداول القابلة التلوث ورخص التلوث
توفر التكلفة وهذه الرخص، استخدام أو الرضيبة دفع عليه يتوجب أنه بمعنى باهظة؛

التلوث. مسبب سلوك يف للتغيري حافًزا
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مسألة هو البيئية السوق آليات استعراضخصائص فيه يمكن الذي املبارش السياق
جزء ويف القسم. هذا يناقشها التي امللوِّثة االنبعاثات عىل املفروضة الرسوم أو الرضيبة
االنبعاثات. إطالق حقوق تداول استخدام لتناول التحليل سيتطرق القسم، هذا من الحق
بصورة االنبعاثات إطالق حقوق تداول يعمل املهمة، النواحي من العديد حيث ومن

ومختلفة. جديدة مشاكل يثري أخرى نواٍح ومن التلوث؛ عىل للرضيبة ا جدٍّ مشابهة
آليات استخدام تؤيد التي الحجج إن البداية؛ يف إليها اإلشارة هنا تجدر نقطة ثمة
تام شبه استقالًال مستقلة والتحكم» «القيادة بطريقة التقليدي التنظيم من بدًال السوق
تحقيقه. الواجب التلوث مكافحة مستوى بشأن القرارات عليه تقوم الذي األساس عن
بني «املقتصدة» املقايضة عىل بناءً محدًدا املنشود التلوث خفض مستوى كان سواءٌ
أم — الثاني الفصل يف ناقشنا كما — الحدي البيئي والرضر الحدية الخفض تكاليف
ذاته حد يف هذا يؤثر فال آخر، أساس أي عىل قائًما أم الساسة، ألحد عابرة فكرة عىل بناءً
التلوث ملكافحة املختلفة لألدوات النسبية املزايا ترسي األدوات. اختيار عىل صورة بأي
التلوث. مكافحة هدف تحديد بها جرى التي الكيفية عن النظر بغض عامة) (بصفة
بخفض قرار فيها يُتخذ التي ا جدٍّ النادرة الحالة هو القاعدة لهذه الوحيد الجيل االستثناء
تكون ولن املنطقي، الحل هو التام الحظر يكون الحالة هذه ويف الصفر؛ إىل االنبعاثات

التداول. بدائل أو الرضائب يف التفكري وراء من كبرية منفعة هناك

بعضاألمثلة السوق: آليات

االنبعاثات عىل والرسوم الرضائب

الضخمة الصناعية املراجل عن الصادرة النيرتوجني أكاسيد انبعاثات عىل املفروضة الرسوم •
.(١٩٩٢) السويد يف

وفرنسا. هولندا يف الصناعية املياه تلوث عىل الرسوم •
والنمسا املتحدة اململكة يف النفايات من التخلص عىل املفروضة القمامة» مدافن «رضائب •

إلخ. وبلجيكا، والنرويج وهولندا

املنتجات عىل البيئية الرضائب

واالزدحام البيئية التكاليف والديزل) (البنزين املحركات وقود عىل الباهظة الرضائب تعكس •
الخارجية. التأثريات من وغريها
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ثمانينيات يف األوروبية الدول أغلب يف الرصاص من الخايل البنزين عىل الرضائب خفض •
العرشين. القرن وتسعينيات

إلخ. والنمسا، وبلجيكا والدنمارك السويد يف البطاريات عىل الرضائب •
وفنلندا. والسويد والنرويج الدنمارك يف الكربون أكسيد ثاني عىل الرضائب •

.(٢٠٠٢) أيرلندا يف البالستيكية األكياس عىل الرضيبة •

للتداول القابلة االنبعاثات/الرخص إطالق حقوق تداول

من ملوث فرع إىل املترسبة السائلة الصناعية بالنفايات الخاصة للتداول القابلة الرخص •
.(١٩٨١) ويسكونسن يف ريفر فوكس نهر

املتحدة الواليات يف التكرير معامل بني بها املسموح الرصاص خفض أرصدة تداول •
.١٩٨٢–١٩٨٨ الرصاص)، عىل املحتوي البنزين من تدريجيٍّا (للتخلص

غاز انبعاثات إطالق حقوق (تداول الحمضية األمطار من للحد املتحدة الواليات برنامج •
.(١٩٩٥ يف بدأ الطاقة، محطات عن الصادرة الكربيت أكسيد ثاني

محطات تستخدمه الذي (للكربون االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام •
.(٢٠٠٥ يف بدأت الكربى، والرشكات الطاقة

السوق. آلليات الداعمة االقتصادية الحجة لب يف والحوافز املرونة قضيتا تكمن
البيئة تحسني من منشود مستوى أي تحقيق السوق آليات تمنحها التي املرونة تتيح
مرونة أكثر آليات استخدام فإن ذلك، من بدًال أو ككل. للمجتمع أقل اقتصادية بتكلفة
املتاحة من أكثر البيئة لتحسني وسائل رشاء للمجتمع يتيح خفض وحدة لكل أقل بتكلفة
االقتصادية الحوافز تلعب الحًقا، سيتضح وكما القائمة. التنظيمية األساليب ظل يف له
آليات أن إىل إضافة هذا املرونة. منافع تحقيق يف رئيسيٍّا دوًرا السوق آليات وضعتها التي
أمًال تمنحنا التي التلوث خفض تقنيات مجال يف االبتكار عىل تبعث حوافز تخلق السوق

الطويل. املدى عىل البيئية التحسينات من املزيد يف
الرئيسيتني املجموعتني إطار يف تماًما مختلفة عمليات خالل من التأثريات هذه تعمل
الرضائب وهما األخرية؛ العقود مدار عىل البيئية السياسة قدمتها التي السوق آلية من
الحالتني. كلتا يف واحد األسايس املبدأ أن غري االنبعاثات. إطالق حقوق وتبادل البيئية
التلوث، عىل بفرضرضائب ذلك يحدث األوىل الحالة يف للتلوث. سعًرا تحددان فكلتاهما
عىل الحصول نظري دفعه يجب الذي السوق سعر طريق عن يحدث الثانية الحالة ويف
يكون فعندما التلوث؛ إحداث عن الناس يُثني السعر هذا االنبعاثات. إطالق رخص
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مسببو سيفضل التلوث، إحداث مقابل دفعه يجب الذي السعر من أرخص الخفض
من بدًال التسعري استخدام يوفر نفسه، الوقت ويف الخفض. إجراءات ينفذوا أن التلوث
مقابل ا جدٍّ باهظة تكاليف يدفعون الذين التلوث ملسببي املرونة املوحد الجامد التنظيم
تكاليف أم الرضيبة صورة يف سواء — السعر دفع اختيار بإمكانهم ألنهم التلوث خفض
تسعري يؤدي الطريقة وبهذه الباهظة. الخفض تكاليف تحمل من بدًال — الرخص
وسيكون نسبيٍّا، باهظة غري الخفض تكلفة تكون عندما االنبعاثات خفض إىل التلوث
كان وإذا للغاية. باهظة الخفض تكاليف تكون عندما أمان صماَم نفسه الوقت يف
حالة يف منها أكثر الزهيدة الخفض إجراءات فستكون مناسبًا، املحدد السعر مستوى
إىل أقل الحاجة وستكون التلوث، مسببي جميع عىل ينطبق موحد تنظيمي معيار وجود
تكلفة مقابل اإلجمايل الخفض من معني مستوى بذلك ليتحقق باهظة، خفض إجراءات

أقل. إجمالية
آلليات الداعمة الثابتة» «الكفاءة حجة باسم النتيجة هذه إىل االقتصاد خرباء يشري
معينة نتيجة الجامد التنظيم وليس التلوث تسعري عن الناتجة املرونة تحقق السوق:
الحدية الخفض تكاليف يف الفروقات بزيادة التكلفة وفورات تزداد أقل. إجمالية بتكلفة
عىل الخفض توزيع إعادة نتيجة كبرية منفعة عندئذ تتحقق ألنه املختلفة، الرشكات بني
تكاليف نمط حول أُجريت التي األبحاث تشري تكلفة. بأقل تنفيذه تستطيع التي الجهة
التكاليف يف وفورات لتحقيق كبرية إمكانية إىل متنوعة تلوث ملشكالت بالنسبة الخفض
الخبري جمعها التي التقديرات من ملجموعة ووفًقا السوق. آليات استخدام طريق عن
من عديدة مواقع يف الهواء تلوث مكافحة تكاليف فإن تيتنربج، توم األمريكي االقتصادي
سوف والتحكم، القيادة عىل قائمة موحدة تنظيمية إجراءات وجود مع املتحدة الواليات
مرة؛ ٢٢ إىل ١٫٠٧ بني يرتاوح بما السوق آليات استخدام عىل املرتتبة التكاليف تفوق
يف أنه إىل الدراسات هذه تشري ممكنة. تكلفة بأقل خفض نتيجة األخرية تحقق حيث
نظام يحققها التي نفسها البيئة جودة للخفض املتقن التوزيع يحقق أن يمكن املتوسط

التكلفة. بسدس فقط املوحد، والتحكم القيادة
تنجح ما فعادة املحتملة. املنافع يف تغايل التقديرات هذه أن تقريبًا املؤكد من لكن
الخفض تكاليف ذات الرشكات بني ما حد إىل التمييز يف والتحكم القيادة سياسات
رصامًة أكثر الجديدة الوحدات عىل رشوط فرض طريق عن مثًال واملنخفضة، املرتفعة
هذه بموجب الخفض تكاليف تكون ما (وعادًة القائمة الوحدات عىل املفروضة تلك من
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النظيفة الجديدة الرشكات إحالل معدل يبطئ قد هذا أن رغم ارتفاًعا)، أكثر الرشوط
القيادة من أفضل بشكل السوق آليات تعمل حني ويف للتلوث. املسببة القديمة محل

املحتملة. الكفاءة منافع جميع تحقق أن تستطيع أنها يُتوقع فال والتحكم،

تُدفع وهي ،١٩٩٦ عام املتحدة اململكة يف القمامة مدافن عىل الرضيبة ُفرضت :1-3 شكل
السلطات تشجيع بهدف القمامة، دفن مواقع يف إلقاؤه يجري املخلفات من طن كل مقابل
من أكرب استفادة وتحقيق النفايات، من للتخلص بديلة صور إيجاد عىل والرشكات املحلية

املخلفات.1 توليد من والحد التدوير، إعادة
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تقدمها التي للحوافز التلوث مسببي استجابة طريقة عىل عمليٍّا الكثري سيتوقف
تعود التي املمكنة املنافع إدراك إن االنبعاثات. إطالق حقوق تداول أو التلوث رضائب
بإعادة التلوث مسببي يُلزم أن يمكن السوق آليات األساس يف توفرها والتي الكفاءة عىل
األعمال قرارات وتقتيض أعمالهم. تتضمنها التي القرار صنع عمليات يف جذريٍّا التفكري
خيارات عن التكنولوجية واملعلومات اإلنتاج هندسة بني الرشكات تجمع أن الكفاءة عالية
رضيبة صورة يف تحقيقها يمكن التي بالوفورات تقارنها حتى وتكاليفه، الخفض
للرشكات الحايل التنظيمي الهيكل يكون ال قد أقل. رخص رشاء عمليات أو مخفضة
شأن مجرد أنها عىل مثًال الرضائب تُعامل فقد املشكالت: هذه مع للتعامل مالئًما دائًما
أبًدا عرضها دون مستحقة رضائب فواتري أي ببساطة املحاسبون يدفع وقد محاسبي،
آلليات الذكية االستجابات تتطلب قد لذلك الرشكة. يف التلوث مكافحة مهنديس عىل
التغيريات هذه تتكلف قد للرشكات. الداخيل والتنظيم السلوك يف تغيريات إجراء السوق
تكاليف بذلك لتفرض — املستوى رفيعة سياسة أدوات األرجح عىل وستمليها الكثري،
التغيري هذا يُفقد قد ما وهو مثًال، البسيطة الرضائب تمليها أن من بدًال — باهظة

جدارته. املؤسيس
القدرة يف القصور جوانب حول نقاًشا جوهرها يف السوق آلليات الداعمة الحجة تُعد
املركزي التخطيط يف القصور جوانب حول األعم النقاشات كبري حد إىل وتشبه التنظيمية
الجهة أن جليٍّا يبدو االقتصادي. النشاط لتنظيم طريقة باعتباره — األسواق مقابل —
تحقيق تستطيع السلطات كافة وتمتلك علًما يشء بكل تحيط التي البيئية التنظيمية
السوق، آليات طريق عن تحقيقها يمكن نتيجة أي جودتها يف تضاهي بيئية نتيجة
املختلفني، التلوث مسببي وفرص الخفض تكاليف فروقات االعتبار يف أُخذت إذا وذلك
عىل التنظيمية الجهات لكن املواقف. كل تناسب مختلفة تنظيمية توجيهات وأُصدرت
ما فعل عىل الناس حمل ويف املعلومات عىل الحصول يف مشكالت تواجه الواقع أرض

تريده.
الخفض تكاليف نمط عن املعلومات من كثري أنفسهم التلوث مسببي لدى يتوافر
من معني كيل مستوى تحقق طريقة أرخص لتحديد التنظيمية الجهة تحتاجها التي
هذه تتعلق املثال، سبيل عىل صناعية رشكات التلوث مسببو يكون وعندما الخفض.
مسببي مصلحة من وليس وتكاليفه. وتنظيمه اإلنتاجي نشاطهم بتفاصيل املعلومات
املعلومات هذه أن عن بعيًدا التنظيمية. للجهة التكاليف هذه حول معلومات توفري التلوث
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الرشكات من التلوث مسببو يعي حساسة، تجارية معلومات األحيان من كثري يف تكون قد
تكاليف يتكبدون الذين وسيتوقع عنها. يفصحون التي املعلومات عواقب جيًدا الخاصة
التنظيمية، للجهة الحقيقي وضعهم عن أفصحوا إذا أنهم املتوسط من أقل خفض
أنه التلوث مسببي بعض ويرى غريهم. من أكثر خفض إجراءات اتخاذ منهم فسيُطلب
تضليل — ذلك من األسوأ أو — التنظيمية الجهة عن الوضع حقيقة إخفاء األفضل من
لتجنب وذلك يتحملونها؛ التي الحقيقية الخفض بتكاليف يتعلق فيما التنظيمية الجهة
مشكلة تكمن ال ذلك. يفعلوا لم إن لها سيتعرضون كانوا التي التلوث بخفض املطالبات
هذه عىل الحصول يف وإنما املعلومات، من الهائل الكم معالجة يف فقط املستنري التنظيم

األول. املقام يف املعلومات
وال ممكنة تكلفة بأقل خفض نتيجة السوق آليات تحقق ذلك، من النقيض عىل
تكاليف معرفة إىل التنظيمية الجهة تحتاج ال ا. جدٍّ بسيطة معلومات سوى تتطلب
طريق عن (إما لالنبعاثات سعًرا تعنيِّ ذلك من بدًال ولكنها خاصة، رشكة لكل الخفض
يختار ثم الرخصة)، سعر عليه يرتتب لالنبعاثات سقف تحديد أو الرضيبة معدل تحديد
خفض تكاليف يتكبدون الذين فيحقق يسلكون؛ طريق أي بأنفسهم التلوث مسببو
أن افرتضنا إذا أما أكرب. خفض تكاليف يتحملون الذين من أعىل خفض مستوى متدنية

ذلك. غري يفعلوا ألن يدعوهم سبب هناك يكون فلن الرشكات، لكل موحد السعر
بيئية سياسة وضع سبيل يف بالفعل التنظيمية الجهة تحتاج األمر، حقيقة يف
تكتشف أن أرادت إذا وذلك اإلجمالية، الحدية الخفض تكاليف معرفة إىل بكفاءة
الحدي. البيئي الرضر مع الحدية الخفض تكلفة عنده تتساوى الذي الخفض مستوى
عىل رشكة لكل املستقلة التكاليف معرفة إىل الحاجة من إلحاًحا أقل الحاجة هذه لكن
عىل الحدية الخفض تكاليف لخطط التقديرات أغلب تستند العملية، الناحية ومن حدة.
التقريبية والنسبة الصناعة يف املتاحة الخفض تقنيات بنطاق العلم إىل الصناعة مستوى
كل تكاليف معرفة محاولة دون التقنيات، هذه من كل عليها تنطبق التي للرشكات
الحدية الخفض تكاليف خطة عن املعروفة املعلومات تكن لم إذا وحتى حدة. عىل رشكة
تكاليف يف توفر السوق آليات مرونة أن قائمة الفكرة فستظل تماًما، دقيقة اإلجمالية

الخفض. تحقيق
لتقنيات الذكي النرش طريق عن الخفض تحقيق يف التكاليف وفورات إىل إضافة
حيث من وذلك املمكنة، املنافع من إضافية مجموعة السوق آليات تقدم الحالية، الخفض
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مسببو يواجه السوق، آليات ظل يف الخفض. تكنولوجيا يف لالبتكار املدى بعيد تشجيعها
نتيجًة الحافز هذا ينشأ التلوث. لتقليل الجديد ابتكار إىل دائًما يدفعهم حافًزا التلوث
اتخاذ بعد حتى — املتفضل التلوث من وحدة كل تكلفة يتحملون التلوث مسببي ألن
وحدة كل عىل بيئية رضيبة صورة يف — زهيدة بتكاليف التلوث خفض تدابري كافة
أو انبعاثات من تبقى ما لتغطية الالزمة الحصص مقابل مدفوعات أو االنبعاثات من
حافًزا هذا ويشكِّل اإلضايف. الخفض «وفرها» التي الرخص بيع عن ينتج مهدر إيراد
الطرق هذه إن حيث التكاليف، زهيدة جديدة خفض طرق واستحداث االبتكار عىل يحث
استخدام ومع أكرب. بدرجة الرخص أو التلوث رضائب عىل الرشكة إنفاق تقليل تستطيع
بتمويل بموجبه مطالبة الرشكات تكون والذي — والتحكم» «القيادة عىل القائم التنظيم
الحافز هذا يغيب — االنبعاثات من كمي حد بمراعاة أو محددة، خفض استثمارات
التنظيم. ملقتضيات االمتثال حد تخطي إىل يدعوها سببًا ترى ال الرشكة ألن االبتكار عىل
عىل البعيد املدى عىل السوق آليات طريق عن التنظيم يشجع أن يُتوقع السبب ولهذا
التنظيم ظل يف منها أكرب برسعة تجاريٍّا وطرحها التلوث ملكافحة جديدة تقنيات ابتكار
فعالة التقنيات عىل الرتكيز من مزيد مع (وكذلك والتحكم القيادة عىل القائم التقليدي

التكاليف).

وتطبيقها البيئية الرضائب تخطيط

هي — نادًرا إال مطبقة تراها لن رضيبة أنها رغم — نظريٍّا البيئية الرضائب صور أبسط
مصنع مالك يتلقى قد مصدر. كل من املقاسة االنبعاثات عىل مبارشًة القائمة الرضيبة
االنبعاثات عىل بناءً تلوث، من أحدثه ما لقاء سنوية أو سنوية ربع فاتورة تلوثًا يصدر
امللوثات من بالكيلوجرامات تُقدر حيث الفرتة، تلك خالل املصنع عن الصادرة الفعلية
بفواتري ا جدٍّ شبيهة التلوث رضائب تصبح وبهذا كيلوجرام. كل مقابل الرسم يف مرضوبة
هذا عىل النموذجية األمثلة وأحد بعدادات. استهالكها املقاس املياه فواتري أو الكهرباء

السويد. يف النيرتوجني أكاسيد انبعاثات عىل املفروضة الرضيبة النهج
املقاسة االنبعاثات عىل مبارشًة القائمة البيئية الرضائب توجيه متناهية بدقة يمكن
من أكثر تلوثًا ما رشكة أحدثت فإذا السياسة. من املنشودة البيئية األهداف تحقق بحيث
يشجع وهذا انبعاثاتها. زيادة مع بالضبط تتناسب إضافية رضائب تدفع فإنها غريها،
أقل الخفض وحدة تكاليف فيها تكون طريقة بأي االنبعاثات تقليل عىل التلوث مسبب

54



األدوات اختيار البيئية: السياسة

مبارشًة الرضيبة ربط نحو يدفع ما أكثر االنبعاثات. من وحدة كل عىل الرضيبة من
الرضيبة لتقليل اتخاذها التلوث مسبب بمقدور التي اإلجراءات أن هو املقاسة باالنبعاثات
باستمرار االنبعاثات قياس يكون قد االنبعاثات. تقلل أن أيًضا شأنها من لها يخضع التي
يخص وفيما — املنفصلة االنبعاثات مصادر من الكثري يوجد عندما سيما وال — مكلًفا
عىل مبارشة رضائب لفرض رئيسيٍّا معوًقا هذا يمثل قد التلوث، مشكالت من العديد
وتدفقاتها معينة مواد تركيزات ملراقبة املتاحة التقنيات تشهد ذلك، ورغم االنبعاثات.
عىل رضائب فرض يف التفكري مستقبًال املمكن ومن رسيًعا. تطوًرا السائلة املخلفات يف

التطبيقات. من أوسع نطاق عىل املقاسة االنبعاثات
عىل تقوم ال بالبيئة املتعلقة الحالية الرضائب أغلب أن الواقع أرض عىل نجد أننا إال
أو باالنبعاثات املرتبطة السلع مبيعات عىل تُفرض ولكنها مبارشًة، املقاسة االنبعاثات
اعتقاًدا السيارات؛ وقود مبيعات عىل ضخمة رضائب تُفرض املثال، سبيل عىل التلوث.
السيارات. انبعاثات من ستقلل سلوكية تغيريات عىل ع يشجِّ سوف سعره رفع بأن
تُفرض التي من أقل رضائب البيئة تفيد أنها يُعتقد التي املنتجات عىل تُفرض وأحيانًا

الرصاص. من الخايل البنزين عىل املخفضة الرضائب مع الحال هو كما بدائلها، عىل
نسبيٍّا مبارشة وسيلة الطريقة بهذه الحايل الرضائب نظام هيكلة إعادة تكون قد
مراقبة تكاليف ل تحمُّ إىل الحاجة دون البيئي، الرضر من للحد مالية حوافز لتقديم
الرضيبية املعامالت آليات من التعديل يكون أن ويمكن وقياسها. الفعلية االنبعاثات

أرخص. بديًال نطاقها وتوسيع القائمة

السويد يف النيرتوجني أكاسيد انبعاثات عىل املفروضة الرضيبة

التدابري برنامج إطار يف ١٩٩٢ عام السويد يف النيرتوجني أكاسيد عىل ُفرضت التي الرسوم تُعترب
مبارشًة تعتمد التي البيئية الرضيبة عىل مثاًال الحمضية األمطار من للحد السويد اتخذتها التي
٤٠ بمعدل قياسها يجري التي النيرتوجني أكاسيد انبعاثات عىل وتُفرض امُلقاسة. االنبعاثات عىل
جنيه ٤٠٠٠ حوايل يعادل ما (أي النيرتوجني أكسيد ثاني من كيلوجرام لكل سويدية كورونا

طن). لكل اسرتليني

تتطلب الطاقة. ومحطات الضخمة الصناعية املراجل من قليلة فئة عىل إال الرضيبة ترسي ال
(حوايل سويدية كورونا ألف ٣٠٠ قرابة — باهظة تكاليف محطة كل يف االنبعاثات قياس عملية
للمحطات بالنسبة سوى مجدية تكون وال — محطة لكل سنويٍّا اسرتليني) جنيه ألف ٣٠
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عىل الرسوم تُطبَّق القياس. تكاليف الكبري الخفض نتيجة تتحقق التي املنافع تفوق حيث الكبرية؛
اإلجمايل العدد ويبلغ األقل؛ عىل العام يف جيجاوات/ساعة ٢٥ بمعدل طاقة تولد التي املحطات
أكاسيد انبعاثات إجمايل نصف قرابة عن املسئولة هي محطة، ٢٦٠ السويد يف الطاقة ملحطات

هناك. الصناعية لألغراض الطاقة توليد عن الناتجة النيرتوجني

ومنافساتها النيرتوجني أكاسيد لرسوم الخاضعة الكبرية املحطات بني باملنافسة اإلخالل لتجنب
التي الطاقة كمية مع يتناسب بما املشاركة، الرشكات إىل تقريبًا اإليرادات كافة تعود األصغر،
تولدها التي الكبرية للطاقة نظًرا االنبعاثات من كبرية نسبة عنها تصدر التي فاملحطات تنتجها.
االنبعاثات من قليلة نسبة عنها تصدر التي املحطات حني يف املخطط، يف رئيسية مساهمة تعترب
صافية؛ إيرادات الرضائب ل تحصِّ ال أساسية. مستفيدة تكون تنتجها التي الطاقة لضآلة نظًرا
أكاسيد انبعاثات يف املقتصد الخفض من املزيد عىل التحفيز هو منها الوحيد الغرض ولكن

النيرتوجني.

تحقيق نحو ًها موجَّ يكون ال قد الحافز أن يف تكمن النهج هذا خطورة أن غري
فرض يف االقتصادية املشكالت تناولت رائدة مناقشة ويف املنشودة. البيئية النتيجة
يف أُجريت تجربة عن ساندمو أجنار النرويجي االقتصاد خبري تحدَّث البيئية، الرضائب
املخلفات جمع عىل رسوم فرض السلطات حاولت حيث النرويجية؛ املجتمعات بعض
التي السوداء البالستيكية األكياس عىل رسوم فرض طريق عن منها والتخلص املنزلية
انتهاج املتحدة الواليات يف املجتمعات من العديد حاول استخدامها. املنازل عىل كان
ال كان خاصة ملصقات عىل أو األكياس عىل رسوم فرض طريق عن إما مماثلة، طرق
أن هو الشاهد جمعه. ليجري املنزل أهل يُخرجه قمامة كيس كل عىل وضعها من بد
بمنشآت مصحوبة تكون عندما (خاصًة املنازل مخلفات من بالفعل تقلل الطرق هذه
من تقلل ال سلوكية تغريات تسبب أيًضا لكنها التدوير)، إعادة تتوىل الكفاءة عالية
امللصقات أو األكياس رشاء يف االقتصاد مثًال املنزل أهل يحاول فقد املخلفات. كميات
ُعرفت ظاهرة وهي املعتاد؛ من بكثري أكرب نفايات كميات تكديس طريق عن الباهظة
لسوء طبيعية نتيجة هذه ساندمو، يوضح وكما سياتل»! يف «التكديس باسم بعد فيما
تكون قد نفسها. النفايات عىل وليس الحقائب عىل الرسوم ُفرضت حيث الحافز؛ اختيار
البيئي التحسني حوافز تستهدف لن لكنها مبارشة عامة بصفة الرضيبية املعامالت
يجري التي االنبعاثات عىل مبارشًة الرضائب تُفرض عندما تحقيقها يمكن التي بالدقة

قياسها.
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إيرادات إدرار بإمكانية السياسية األوساط يف كبريًا اهتماًما األخريان العقدان شهد
كبري عدد كان كبري. رضيبي إصالح لتمويل تكفي إيرادات البيئية، الرضائب من كبرية
عبء لتخفيف ا جدٍّ واضحة بتدابري مصحوبًا الدول فرضتها التي البيئية الرضائب من
يف القمامة مدافن عىل الرضيبة إيرادات أُعيدت املثال، سبيل عىل لذا األخرى. الرضائب
يف تقريبًا بالكامل الرضائب دافعي إىل — ١٩٩٦ عام ُفرضت التي — املتحدة اململكة
كسب رضيبة (وهي املوظفون يدفعها التي الوطني التأمني اشرتاكات خفض صورة
الكربون عىل الرضيبة إيرادات استُخدمت السويد، ويف املوظفني). أجور عىل تعتمد عمل
كلتا يف الدخل. عىل الرضائب معدالت خفض تمويل يف — ١٩٩١ عام ُفرضت التي —
أكَّد األخرى. الرضائب وخفض البيئية الرضيبة بني وثيقة صلة هناك كانت الحالتني،
عن الرضائب لهذه الجمهور تقبُّل يف وساعد الرضيبة، فرض من البيئي الهدف عىل هذا
بها تريد الحكومة من جديدة حيلة كانت هذه أن يف العامة شك بدَّد حيث خاطر، طيب

اإلجمايل. الرضائب عبء زيادة
موازنة فيه تُعاد البيئية للرضائب النطاق واسع بإصالح نادى قد البعض أن غري
أخرى بعبارة أو النافعة»، ال الضارة األمور عىل الرضائب «تُفرض بحيث الرضائب؛ نظام
الرضائب يف مقابل بخفض والسماح التلوث مثل «الضارة» األمور عىل الرضائب تزداد
هذه اكتسبت اإلنتاجي. والنشاط العمالة مثل «النافعة» األمور عىل املفروضة القائمة
الدراسات يف كثريون يفهمه ال الذي الجدل ما حدٍّ إىل عززه سياسيٍّا وقًعا األفكار
حيث مضاعفة»؛ «منفعة الرضيبي اإلصالح هذا يحقق أن إمكانية حول االقتصادية
بتكلفة الرضائب إليرادات الحكومة تحصيل يضمن نفسه الوقت ويف البيئة، يحسن
املرتتبة املثبطة واآلثار السلع أسعار عىل اآلثار تقليل طريق عن وذلك أقل، اقتصادية
املنافع حول الواقعية غري التوقعات بعض الدراسات هذه عن نتج الرضائب. فرض عىل
واضحتني؛ نقطتني ثمة لكن الرضائب. فرض يف التحول هذا ملثل املحتملة االقتصادية
كبري، بمعدل الرضائب إيرادات رفع البيئية الرضائب عىل اإلصالحات بعض بإمكان أوًال،
مدى تعكس مستويات عند الكربون أو الطاقة عىل رضائب تفرض التي تلك سيما ال
ملصارف االنتباه ا جدٍّ الرضوري من ثانيًا، املناخ. تغري نتيجة تنشأ التي البيئية الخطورة
بالغ بحرص اإليرادات هذه تُستخدم عندما املنافع أكرب تتحقق وسوف اإليرادات، هذه
أو البيئية، الرضائب فرض من معني ملستوى البيئية الفعالية لزيادة سبل استهداف يف

السلع. أسعار عىل تأثريًا األكثر القائمة الرضائب تقليل يف تُستخدم

57



البيئي االقتصاد

االنبعاثات إطالق حقوق تداول اقتصاديات

يف البيئية» الرضائب و«إصالح البيئية» الرضائب «فرض أثارها التي الجلبة كل رغم
صعيد عىل السوق عىل االعتماد حيث من واألهم األشهر االبتكاران ظهر السياسة، أوساط
إطالق حقوق لتداول مخططات صورة يف املنرصمني العقدين خالل البيئية السياسة
عام بدأ الذي الحمضية األمطار من للحد املتحدة الواليات برنامج وهما االنبعاثات؛
ذلك بعد ُطرح الذي االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد ونظام ،١٩٩٥

بعقد.
حقوق تداول نحو السياسة صنَّاع اقتصادية غري عوامل هت وجَّ الحالتني، كلتا يف
الوعد كان املتحدة، الواليات ففي البيئية. الرضائب فرض وليس االنبعاثات إطالق
ال جيًدا: «اسمعوني قال: حني ١٩٨٨ عام بوش جورج الرئيس قطعه الذي االنتخابي
الرضائب. فرض غري أدوات عن البحث عىل السياسة صناع أجرب قد جديدة» رضائب
األعضاء الدول بني باإلجماع املوافقة القرار اتخاذ قواعد تقتيض األوروبي، االتحاد ويف
شبه عقبة وهي الرضائب، فرض مجال يف األوروبي االتحاد يف مبادرات أي اتخاذ قبل
ذلك يف بما األخرى، البيئية التدابري عىل فقط األغلبية موافقة تقتيض ولكنها تعجيزية،

االنبعاثات. إطالق حقوق تداول
تلك كبري حد إىل االنبعاثات عىل للرضائب االقتصادية السمات تشبه الواقع يف
مسببي عىل تأثريها عىل تعتمد فكلتاهما للتداول. القابلة االنبعاثات برخص الخاصة
االنبعاثات رضيبة — املايل الحافز بني نفسها املقارنة بالرضورة يعقدون الذين التلوث
الحدية الخفض تكلفة وخطط — طن لكل االنبعاثات رخصة سعر وبالتايل طن لكل
حجم مقابل يف املجدي، الخفض مستوى املقارنة هذه توضح الرشكات. تتحملها التي
طن لكل دوالرات ١٠ قيمته للتداول قابل رخصة سعر للرشكات أُتيح إذا املايل. الحافز
الخفض كان الرخصمتى استخدام عىل االنبعاثات خفض تفضل فسوف االنبعاثات، من
قرارات وراء السبب نفسها الحسابية العملية وهذه دوالرات. ١٠ من أقل بتكلفة ممكنًا

طن. لكل دوالرات ١٠ بقيمة االنبعاثات عىل رضيبة تدفع التي الرشكات
لندرتها؛ نظًرا قيمة الرخص تكتسب االنبعاثات، إطالق حقوق تداول نظام يف
يف املعتاد» «النشاط انبعاثات من أقل رخص إصدار طريق عن النظام يعمل حيث
االنبعاثات، من الكيل املستوى الرخص من املحدود العدد هذا ويقيد التنظيم. غياب
توجد وال به، رخصًة التلوث مسبب يمتلك أن االنبعاثات من طن كل يتطلب حيث
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تقليل إىل التلوث مسببي بعض يضطر السبب لهذا االحتياجات. هذه تلبي كافية رخص
من أنه تجد التي الرشكات هذا ستفعل الخفض. إجراءات تنفيذ طريق عن االنبعاثات
تداولها يمكن الرخص كانت وإذا الرخص. رشاء وليس االنبعاثات خفض مصلحتها
قليلة الحدية الخفض تكاليف تكون عندما االنبعاثات خفض الرشكات فستختار بحرية،
الرخص استخدام فستفضل أعىل حدية خفض تكاليف تتكبَّد التي الرشكات أما نسبيٍّا؛
لالنبعاثات الكيل املستوى تقييد عىل الصادرة الرخص عدد يعمل وبهذا ذلك. عن عوًضا
يف التداول لكن العدد، بهذا التقيد يمكن حتى كافية خفض إجراءات اتخاذ ويضمن

الرشكات. جميع لدى واالنبعاثات الخفض نمط يحدد الرخص سوق
إطالق حقوق لتداول نظام ظل يف للرخص السوقي السعر يتحدد أن يجب
الخفض، من األخرية للوحدة الحدية الخفض تكلفة عىل بناءً بكفاءة يعمل االنبعاثات
ويجب الصادرة. الرخص لعدد وفًقا االنبعاثات من به املسموح بالحد لاللتزام والالزمة
تكاليف بأقل ذلك تفعل التي الرشكات يف الخفض تنفيذ السوق عمل طريقة تضمن أن
الخفض من استفادة أكرب تحقق أن تستطيع التي الرشكات هي هذه إن (حيث ممكنة
الوصول قبل الالزمة األخرية الخفض وحدة تكون لهذا الرخص). استخدام من وليس
الوحدة هذه تنفيذ تختار التي والرشكة تكلفًة، األعىل هي به املسموح االنبعاثات لحد
يف الخفض تكلفة األقل عىل يساوي الرخصة سعر كان إذا إال ذلك تفعل لن األخرية
ذلك، من بدًال رخصًة الرشكة تشرتي فسوف أقل، الرخصة سعر كان إذا أما االرتفاع.
هذا كان ملَّا ولكن الرخصة. بائع إىل الخفض من أكثر أو وحدة إىل الحاجة بذلك لتنقل
هذا مثل مقابل الرخصة عن التخيل ترفض البائعة الرشكة فإن تكلفًة، أعىل الخفض
قيمة عند السعر يستقر أن السوق يف الرخص عىل التنافس يضمن وبهذا الزهيد. السعر
مباٍل، ال (شبه) للتلوث مسبب يد يف رخصة آخر تكون حتى املستخدم، الحدية الرخصة

الخفض. من إضافية وحدة أجرى أم الرخصة أَْمتلك سواء

تسببان رشكتني عىل معني خفض متطلب لتقسيم املتاحة الخيارات مجموعة البياني الرسم يمثل
تستطيع حيث مختلفة؛ تلوث خفض تكاليف الرشكتان تواجه «ب». والرشكة «أ» الرشكة التلوث،
الخفض تكاليف تمثل «ب». الرشكة من أكثر التكاليف زهيدة خفض إجراءات تنفيذ «أ» الرشكة
باتجاه يُقاس الذي أ» الحدية الخفض «تكلفة املسمى الخط بواسطة الرشكتني لدى الحدية
باتجاه يُقاس الذي ب» الحدية الخفض «تكلفة املسمى والخط «مأ»، املنشأ نقطة من بدءًا اليمني
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الخفض اإلجمايل ا�طلوب
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(رشكة أ)

تكاليف
الخفض

(رشكة ب)
تكلفة الخفض

الحدية ب

تكلفة الخفض
الحدية أ

مأأ

تسببان رشكتني عىل بسيط مثال االنبعاثات: إطالق حقوق تداول عمل كيفية :2-3 شكل
التلوث.

متطلب تقسيم كيفية عىل اإلجمالية الخفض تكاليف ستعتمد «مب». املنشأ نقطة من بدءًا اليسار
تتساوى حيث أ⋆ النقطة عند لها قيمة أقل التكاليف وتحقق الرشكتني، عىل اإلجمايل الخفض

للتلوث. املسببتني للرشكتني الحدية الخفض تكاليف

الرشكة يف منها أعىل الرشكتني إحدى يف الحدية الخفض تكاليف ستكون أخرى، نقطة أي عند
بنصف رشكة كل تساهم أن للرخص املبدئي التخصيص تطلب إذا املثال، سبيل فعىل األخرى.
أكثر «ب» الرشكة عند الحدية الخفض تكاليف فسنجد أ)، النقطة عند (أي الالزم الخفض إجمايل
الخفض تكلفة حتى سعر لدفع مستعدة «ب» الرشكة وستكون «أ». الرشكة عن بمراحل منها
الرخص إىل حاجتها تقليل «أ» الرشكة تستطيع حني يف إضايف، ترخيص عىل لتحصل الحدية
للطرفني الربح سيتحقق بكثري. أقل إضافية خفض تكلفة تحمل طريق عن واحدة وحدة بمعدل
الحدي الخفض تكلفة قيمتي بني يرتاوح بسعر «ب» للرشكة إضافيٍّة رخصًة «أ» الرشكة باعت إذا
للرخص تنافيس سوق وجود افرتضنا إذا نفسه، املنطق إىل وبالرجوع الرشكتني. من كلٍّ عند
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النقطة حتى الخفض زيادة طريق عن ربًحا «أ» الرشكة ستحقق للتداول، تكاليف وجود وعدم
«ب». للرشكة إليها بحاجة تعد لم التي الرخص وبيع أ⋆،

هو وهذا ت⋆، النقطتني من لكل قيمة «ب» الرشكة إىل «أ» الرشكة تبيعها رخصة آلخر يكون
تنافيس. رخص سوق يف الرخصة سعر عنده يستقر أن يُتوقع الذي املستوى

النتيجة، هذه عىل واملرتتب الرشكتني لدى الخفض تكاليف يف اإلجمايل التوفري املظللة املساحة تمثل
هذه وستزداد رشكة. كل عىل نفسها الخفض متطلبات تفرض صارمة تنظيمية بمنظومة مقارنًة

الرشكتني. بني الخفض تكاليف يف الفروقات بزيادة املساحة

وظيفته يؤدي رخص سوق بني دقيق اتساق وجود هذه السعر تحديد عملية تعني
من وحدة مقابل بيئية رضيبة سعر تحديد أدى فإذا املقابل. يف بيئية ورضيبة بكفاءة
طريق عن نفسها املشكلة تنظيم أن نجد (ك)، االنبعاثات من مستوى إىل (و) االنبعاثات
الجانب عىل عنه ينتج سوف للتداول القابلة االنبعاثات رخص من (ك) كمية إصدار
خفض مستوى سيظل هذا، عىل عالوًة (و). االنبعاثات من وحدة لكل رخصة سعر اآلخر
توزيعه الرشكات تتحمل وسوف — مجتمعتني — األداتني ظل يف هما كما ونمطه التلوث
من كالٍّ أن بالذكر والجدير الخفض. تكلفة من نفسه املستوى وتتحمل بينها فيما
الرئيسية السوق آليات سمة يتقاسمان االنبعاثات إطالق حقوق وتداول البيئية الرضائب
فإنهما فيهما، املؤسسية اآلليات اختالف رغم الثابتة». «الكفاءة وهي البيئية؛ السياسة يف
تكلفة بأقل ذلك تفعل التي األماكن يف الخفض تنفيذ لضمان السعر آليات يوظفان

ممكنة. إجمالية تكلفة أقل نظري الخفض من معني مستوى يتحقق وبذلك ممكنة،
إطالق حقوق وتداول البيئية الرضائب بني كبرية اختالفات ذلك رغم توجد
املتحدة الواليات يف املرشعني جذبت التي السياسية االعتبارات عن بعيًدا االنبعاثات،
تحول التي العقبات لتجنب طريقة باعتباره االنبعاثات إطالق حقوق تداول إىل وأوروبا
حقوق لتداول املؤسسية اآللية هو بالطبع االختالفات هذه أحد الرضائب. فرض دون
يعمل أن بد ال االنبعاثات، إطالق حقوق تداول ينجح حتى نفسها: االنبعاثات إطالق
قد أعاله، املوضحة التكافؤ أوجه رغم أنه هو الثاني االختالف بكفاءة. االنبعاثات سوق
تداول أن هو الثالث واالختالف الغموض. حاالت يف كبريًا اختالًفا األداتني سمات تختلف
حيث الرخص؛ توزيع كيفية بشأن الخيارات من مجموعة يقدم االنبعاثات إطالق حقوق
أكرب لصاحب علني مزاد يف تُباع ذلك من بدًال أو القائمني، التلوث ملسببي باملجان تُمنح

الشاغلة. واالقتصادية السياسية املشكالت بعض يثري مما عطاء،
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الصور. من عدًدا الواقع أرض عىل االنبعاثات إطالق حقوق تداول أنظمة تتخذ
مسبًقا التنظيمية الجهة تصدق أن — منها القديمة الخطط وخاصًة — بعضها يتطلب
للتدقيق وفًقا محدود غري تداوًال اآلخر البعض يتيح حني يف تداول، عملية كل عىل
تقرص الرخص. من تملكه وما الرشكات انبعاثات عىل يُجرى والذي ذلك، ييل الذي
للتنظيم، خاضعة معينة صناعة يف الرشكات بني املعامالت عىل التداول الخطط بعض
لسمارسة املجال يفسح مما وبيعها، الحصص رشاء للجميع أخرى خطط تتيح حني يف
األنظمة بعض وتتيح والبائعني. املشرتين بني الوساطة دور يؤدوا كي متخصصني
بينما مستقبًال، الستخدامها تحسبًا بها) االحتفاظ (أو املستخدمة غري الرخص تخزين
االختالفات هذه واحد. عام عىل رخصة كل صالحية فرتة األخرى األنظمة بعض تقرص
لكن املتضمنة، البيئية املشكلة يف شبيهة اختالفات جزئيٍّا تعكس قد املتنوعة املؤسسية
التي العامة الكفاءة وعىل املساهمون يتحملها التي التكاليف عىل مهمة تأثريات أيًضا لها

السوق. بها يعمل
رخص أسواق يف التداول يف الرشكات رغبة يف املتنوعة املعامالت تكاليف تؤثر قد
عىل (التعرف الرشكة داخل القرار اتخاذ تكاليف التكاليف هذه وتشمل االنبعاثات.
أو الخفض إىل ستلجأ الرشكة كانت إذا ما وتقرير السوق، بها يسري التي الكيفية
عىل والعثور السوق أسعار عن معلومات (جمع البحث وتكاليف الرخص)، رشاء إىل
الحاالت بعض ويف نفسها، التجارية واملعاملة تفاوض أي وتكاليف معه)، للتداول رشيك
تكنولوجيا حول تدور تجاريٍّا حساسة معلومات عن للمنافسني الضمني اإلفصاح
تشري ذاتها. التداول عملية تتضمنها التي والتكاليف الرشكة تعتمدها التي الخفض
يف التجارية املعامالت تكاليف صعيد عىل األبحاث إليها توصلت التي املحدودة النتائج
يف سيما ال الزهيدة، بالتكاليف ليست أنها إىل االنبعاثات إطالق حقوق تداول أسواق
بنسبة التجارة من الرشكة ربح إجمايل تخفض وربما تطوًرا، واألقل األصغر الرشكات

الثلث. إىل تصل كبرية
إعادة يف فعاليتها تقليل إىل أيًضا الرخص أسواق يف الالتنافيس السلوك يؤدي ربما
املبدئي التخصيص حرصها إذا هذا يحدث قد تكلفًة. أقل مصادر الخفضعىل تخصيص
فقط رشكات بضع أن يعني الخفض تكاليف نمط كان إذا أو قليلة، أيٍد يف للحصص
ال بحيث قليًال البائعني عدد يكون وعندما تقريبًا. للبيع املعروضة الحصص كل تشكل
تقليل طريق عن أكثر أرباح جني البائعون يستطيع تنافسيٍّا، يصبح أن للسوق يتيح
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نتيجًة َمبيعة. حصة كل عىل أعىل سعر عىل ليحصلوا للبيع، املعروضة الحصص عدد
تؤثر وقد الخفض. تكلفة من تقلل التي املحتملة التداول عمليات بعض تحدث ال لهذا،
يمكن الحصص. سوق يف املنافسة عىل كذلك الحصص سوق نطاق خارج السوق قوة
طريق عن املنتجات سوق يف منافسيها عىل األمور ب تصعِّ أن مثًال الرشكات تقرر أن

لهم. التلوث رخص بيع رفض
إطالق حقوق لتداول بالنسبة السوق لقوة العملية األهمية عىل األدلة هي قليلة
برنامج مثل االنبعاثات، إطالق حقوق لتداول الكربى التطبيقات وتحظى االنبعاثات.
إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد ونظام الحمضية األمطار من للحد املتحدة الواليات
املخصصة الحصص من كاٍف وبعدد املحتملني، املشاركني من كبري بعدد االنبعاثات،
يمكن السوق قوة أن غري السوق. قوة مشكالت وقوع دون يحول بما واسع، نطاق عىل
األصغر. التطبيقات يف االنبعاثات إطالق حقوق تداول كفاءة طريق يف عقبة تصبح أن
إطالق لحقوق تداول عملية أي حدوث عدم وراء السبب يوضح قد هذا أن مثًال فيُعتقد
التدفقات لتنظيم االنبعاثات، إطالق حقوق تداول عىل األوىل التجارب إحدى يف االنبعاثات

ويسكونسن. يف ريفر فوكس لنهر امتداد عىل والورق اللباب مصانع عن الصادرة
الجهات نظر وجهة من مهمة مسألة بكفاءة الرخص سوق عمل سري من والتأكد
التجربة فإن ذلك، رغم الرضائب. فرض بديل ويف النهج هذا يف تفكر التي التنظيمية
تحميل دون حقيقية بسالسة االنبعاثات رخص أسواق فيها تعمل أمثلة تعطي العملية
تداول نجاح احتماالت تكون احتكارية. قوة ودون مستحقة غري تكاليف املشاركني
من معقول نحو عىل كبري عدد يشرتك عندما األقوى هي االنبعاثات إطالق حقوق
تطويرها املتخصصة السوق ملؤسسات تتيح كافية قيمة عىل التداول ويشتمل املساهمني،
تقليل الخدمات هذه وتستطيع الوساطة. خدمات من وغريها السمرسة خدمات لتقديم
الحفاظ أيًضا وتستطيع املتطورة، غري املشاركة للرشكات التجارية املعامالت تكاليف
التي الطريقة إىل أحيانًا يُنظر وكان السوق. قوة مخاطر يقلل مما السوق، سيولة عىل
أنها عىل االنبعاثات إطالق حقوق تداول أسواق يف ومؤسساته السوق لغة بها تطورت
املناسبة األنشطة عن وانحرافها املادية، املصالح بفعل األسواق هذه فساد إىل يشري دليل
ضمان يف بنَّاءً دوًرا املؤسسات هذه مثل تلعب هذا، من النقيض وعىل االنبعاثات. لتنظيم
مقابل املشاركني من ممكنة قاعدة ألوسع املرونة يوفر االنبعاثات إطالق حقوق تداول أن

زهيدة. تكلفة

63



البيئي االقتصاد

رضائب بها تعمل أن يُتوقع التي الطرق بني االختالفات كبري باهتمام حظيت
الخيارات تكتنف التي الغموض حاالت ظل يف االنبعاثات إطالق حقوق وتداول االنبعاثات
االنبعاثات رضائب بني مشرتكة سمات ثمة أنه ورأينا الخفض. وتكاليف التكنولوجية
مقارنة تعقد عندما الرشكات عىل تعتمد كلتيهما ألن للتداول؛ القابلة االنبعاثات ورخص
الرضيبة أي للخفض؛ املايل والحافز ستتحملها التي الحدية الخفض تكاليف بني مشابهة
للرشكة، الحدية الخفض تكاليف عىل وبناءً طن. للرخصلكل السوقي السعر أو طن لكل
كبري اختالف «يوجد» لكن الخيارين. من أيٍّا نفسها بالطريقة تعتمد أن الرشكة تستطيع
إطالق حقوق وتداول الرضائب بشأن اتخاذه التنظيمية الجهة عىل يجب الذي القرار يف
الحالة يف لالنبعاثات سقًفا وتضع األوىل الحالة يف الرضيبة سعر تحدد حيث االنبعاثات،
أن فسيتضح الخفض، تكاليف من تماًما متأكدة التنظيمية الجهة تكن لم وإذا الثانية.

ا. جدٍّ مختلفة تبدو االنبعاثات إطالق حقوق وتداول الرضائب استخدام تبعات
الرضيبة، تحدد التنظيمية الجهة فإن االنبعاثات، رضيبة ُطبقت إذا األمر، لنوضح
املشاركني استجابات عىل يعتمد سوف فهذا الخفض؛ نتيجة تضمن أن تستطيع ال لكنها
التكاليف وهي يتحملونها، التي الخفض تكاليف عىل بدورها تعتمد التي السوق، يف
إطالق حقوق تداول حالة يف اآلخر، الجانب عىل التنظيمية. الجهة تحديًدا تعلمها ال التي
الرخص عدد تحديد طريق عن لالنبعاثات سقًفا التنظيمية الجهة تحدد االنبعاثات،
إىل الداعية البيئية الحجة وتبدو للتنظيم. البيئي األثر نضمن وبهذا إصدارها؛ املقرر
من متأكدة غري التنظيمية الجهة تكون عندما االنبعاثات إطالق حقوق تداول استخدام
وضع االنبعاثات إطالق حقوق تداول يضمن حيث تماًما؛ واضحة الخفضحجة تكاليف

هذا. فعل يف االنبعاثات رضيبة تخفق حني يف لالنبعاثات صارم حد
عىل املرتتبة االنبعاثات بنتائج فاملعرفة البساطة. بهذه األمور ليست ذلك، رغم
الجانب عىل يقابلها الرضائب عىل مرتتبة تكون عندما منها تأكيًدا أكثر بدرجة التداول
االنبعاثات رضائب باستخدام التنظيم ويضع الخفض. تكاليف بشأن أكرب شك اآلخر
يمكن وال طن؛ كل مقابل الرشكات تتحملها سوف خفض تكلفة أعىل عىل أقىص ا حدٍّ
الرشكات تستطيع (حيث طن كل عىل املفروضة الرضيبة الحد هذا يتجاوز أن حال بأي
تداول ظل يف ذلك، من النقيض عىل ذلك). من بدًال الرضيبة دفع لخيار اللجوء دائًما
الحدية الخفض تكاليف من التنظيمية الجهة تأكد عدم يُرتجم االنبعاثات، إطالق حقوق
لتكاليف األقىص الحد من تأكد عدم ثم ومن للحصص، السوقي السعر من تأكد عدم إىل

طن. كل مقابل التلوث مسببو سيتحملها التي الخفض
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عدد أو الرضيبة معدل تحديد التنظيمية الجهة عىل يكون عندما لهذا، نتيجًة
الرشكات، ستتكبدها التي الخفض بتكاليف دقيقة معرفة دون إصدارها املقرر الرخص
يزيد سوف فعليٍّا يتحقق الذي الخفض مستوى أن ضمان األداتني من أي تستطيع ال
مقارنًة (أي األمثل االجتماعي بالحد مقارنًة حد. أقىص إىل االجتماعية املنافع صايف
تكاليف مع الحقيقية الحدية الخفض تكاليف عنده تتساوى الذي الخفض بمستوى
هذا، عىل عالوًة منه. ا جدٍّ القليل أو الخفض من ا جدٍّ الكثري إجراء يمكن الحدي) الرضر
االنبعاثات رضائب حالة يف عامة بصفة األمثل الحد عن النتائج انحراف مدى سيختلف
ظاهرة أفضلية األداتني من ألي يكون لن للتداول. القابلة االنبعاثات رخص حالة يف عنه
الخفض. تكاليف حول دقيقة معلومات إىل التنظيمية الجهة تفتقر عندما األخرى عىل
التي للخطوط النسبية االنحدارات عىل أفضل أداء األداتني أي تحقيق احتمالية تعتمد
تكاليف عندها تتغري التي املعدالت (أي البيئي والرضر الحدية الخفض تكلفة تمثل
ستكون األمثل). الحد عن االنبعاثات تبتعد عندما الحدي التلوث ورضر الحدية الخفض
الخفض مع الحدية الخفض تكاليف زادت إذا املثىل النتيجة إىل أقرب االنبعاثات رضائب
سيكون اإلضافية. االنبعاثات مع الحدي البيئي الرضر زيادة من أرسع بمعدل اإلضايف
تخضع مسألة وهذه العكس. حدث إذا أفضل االنبعاثات إطالق حقوق تداول أداء
لتفضيل سببًا تعطينا أنها مثًال البعض يعتقد أخرى. إىل حالة من وستختلف للتجربة
املناخ تغري من الحد سبيل يف وتداولها للكميات مستويات تحديد عىل الكربون رضائب
يف بالتغريات كبريًا تأثًرا األغلب عىل يتأثر لن الحدي البيئي الرضر أن بحجة العاملي،
املرتاكم املخزون إجمايل هو املهم إن (حيث سنوات بضع مدار عىل االنبعاثات مستوى
الخفض تكاليف ترتفع أن يمكن حني يف الجوي)، الغالف يف الكربون أكسيد ثاني من

الخفض. مع بشدة الكربون أكسيد ثاني النبعاثات الحدية
االنبعاثات إطالق حقوق وتداول البيئية الرضائب بني جوهرية اختالف نقطة ثالث
حقوق تداول أنظمة كل تقوم عمليٍّا، الحصص. بمقتضاها تُوزع التي العملية هي
التلوث مسببي عىل جميعها أو االنبعاثات رخص أغلب بتوزيع تقريبًا االنبعاثات إطالق
انبعاثاتهم من جزء عىل بناءً حصصهم التلوث مسببو يُمنح ما عادًة مجانًا. القائمني
من القائمة الرشكات «إعفاء باسم تُعرف عملية وهي سابقة، «مرجعية» سنة خالل
تكاليف عىل بناءً بيعها، أو الحصص رشاء عندئذ الرشكات تستطيع الجديدة». القوانني
بالطبع السوق. يف الحًقا التداول يف يظهر الذي الحصة بسعر مقارنًة الحدية الخفض
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حد إن حيث أقل، للرخص اإلجمايل التخصيص كان كلما أعىل، السوق سعر سيكون
املعتاد. النشاط عن عادًة تصدر التي باالنبعاثات مقارنًة أضيق سيكون االنبعاثات

علني مزاد يف للبيع االنبعاثات إطالق حقوق تداول رخص طرح يمكن بديل، كحل
الواليات برنامج يف الحصص من صغرية أجزاء كانت عطاء. أكرب صاحب عىل يرسو
للتأكد وذلك عام؛ كل علني مزاد يف للبيع تُطرح الحمضية األمطار من للحد املتحدة
عىل بالحصول الجديدة للرشكات للسماح األقل عىل السوق يف السيولة بعض وجود من
الخاصة الحصص من متزايدة لكن صغرية نسبة حاليٍّا وتباع تحتاجها. التي الرخص
مزاد يف االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام يف الكربون أكسيد بثاني
مما الرخص، عىل للحصول مبالغ دفع يف املزادات يف للبيع األوضح التأثري يتجىل علني.
عامة، بصفة للتنظيم الخاضعة الرشكات تتحملها تكلفة تقابلها للحكومة إيرادات يدر
تطبيق حالة يف مجانًا ستُوزع التي الحصص عىل للحصول للدفع تضطر فالرشكات

الجديدة. القوانني من القائمة الرشكات إعفاء
طفيًفا فارًقا العلنية املزادات يف البيع يُحدث أن يُتوقع أخرى، جوانب يخص فيما
الرشكات تعقدها التي فاملقارنات االنبعاثات. إطالق حقوق تداول سوق عمل طريقة يف
وتشرتي التلوث ستُحِدث أو الرخص وتبيع التلوث ستخفض كانت إذا ما تقرر عندما
وبعيًدا الرخصة. وسعر الحدية الخفض تكاليف بني نفسها املقارنة عىل تعتمد الرخص
بالكامل، السوق ترك إىل الرشكات بعض يدفع قد الحصص رشاء عبء أن احتمالية عن
توزيع كيفية عن النظر بغض نفسه، املستوى عند الرخصة سعر يستقر أن املتوقع من
التلوث وتُحِدث الرخص عىل نفسها الرشكات تحوز بأن عندئٍذ األمر سينتهي الرخص.
الذي الجوهري والفارق نفسه. الخفض مستوى وسيتحقق الطريقتني، من أي ظل يف
من القائمة الرشكات إعفاء حالة يف الرشكات أرباح ارتفاع سيكون الصناعة ستشهده
هو هذا يف الرئييس والسبب علني؛ مزاد يف البيع حالة يف منها أكثر الجديدة القوانني
مجانًا. الرشكات عىل قيمة أصوًال يوزع الجديدة القوانني من القائمة الرشكات إعفاء أن
عىل الهبات هذه مثل توزيع أن البعض فيعتقد هذا؛ أهمية مدى حول اآلراء وتختلف
نشوبها يُحتمل الصناعة داخل قاتلة عداوة من يقي أن يمكن للتلوث املسببة الرشكات
تكون اإلعفاء نظم ظل يف الرخص قيمة أن آخرون ويعتقد الصارم. التلوث تنظيم تجاه
لكسب منها سعيًا مدمر ضغط ممارسة عىل الرشكات تشجع إنها حتى ا، جدٍّ مرتفعة

الفساد. ملخاطر التخصيص عملية وتعرِّض صالحها، يف التخصيص معادلة
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حقوق تداول رخص طرح طريق عن هائلة عامة إيرادات تحصيل يمكن أنه بيد
الواليات برنامج كان إذا املثال، سبيل فعىل علنية. مزادات يف للبيع االنبعاثات إطالق
طرح بصدد — التايل القسم يف سنناقشه الذي — الحمضية األمطار من للحد املتحدة
سنويٍّا. أكثر أو دوالر مليار يوفر أن يمكن فهذا علني، مزاد يف للبيع الحصص جميع
اإليرادات، هذه عن التخيل فيعني ذلك من بدًال اإلعفاء بنظام الحصص منح اختيار أما
تثبيط عوامل تمثل التي الحالية املال ورأس العمالة رضائب لتقليل الفرصة وتضييع
تزيد أن يمكن السلع أسعار عىل املؤثرة التكاليف هذه االقتصادي. للسلوك وإفساد
الحالية الرضائب طريق عن ل يحصَّ دوالر لكل اإلجمايل االقتصادي العبء بسهولة
يف للبيع الحصص طرح بعدم قرار أخذ أن يتضح هذا ومن سنتًا، ٣٠ أو ٢٠ بمقدار

كبرية. اقتصادية أهمية ذات ضائعة فرصة هو علنية مزادات

للحد املتحدة الواليات برنامج االنبعاثات: إطالق حقوق لتداول العميل التطبيق
الحمضية األمطار من

تطبيق أول وهو — الحمضية األمطار من للحد املتحدة الواليات برنامج تجربة توضح
تداول استخدام يمكن كيف — العالم يف للتداول القابلة التلوث لرخص النطاق واسع
يكون حيث االنبعاثات؛ يف الرسيع الخفض عمليات تيسري يف االنبعاثات إطالق حقوق
الذي الترشيع وضع التقليدي. التنظيم ظل يف للتنفيذ قابل غري أو مكلًفا الخفض هذا
أكسيد ثاني النبعاثات دائًما سقًفا الحمضية األمطار من الحد برنامج انطالق وراء كان
السنوية االنبعاثات اقتىضخفض حيث املتحدة، الواليات يف الطاقة محطات من الكربيت
حقوق لتداول نظام ظهر الترشيع، هذا مع وبالتوازي واحد. عقد غضون يف ٪٤٠ بنسبة
املرونة من األقىص الحد ليتيح الكربيت، أكسيد ثاني بحصص خاص االنبعاثات إطالق

األقىص. الحد لهذا االمتثال تحقيق كيفية يف
املرتبط االنبعاثات إطالق حقوق تداول ونظام به املسموح األقىص الحد تنفيذ تم
محطة مائة من بقليل أكثر عىل بالرتكيز ١٩٩٥ عام األوىل املرحلة بدأت مرحلتني. عىل به
األكثر املناطق وهي األوسط، والغرب الرشق يف للتلوث املسببة املحطات أكثر من طاقة
محطات من نسبيٍّا الصغرية املجموعة هذه كانت البالد. يف الحمضية باألمطار تأثًرا
من الصادرة الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات نصف حوايل عن مسئولة مجتمعة الطاقة
تسلم ،١٩٩٥ عام من وبدءًا .١٩٩٠ عام طن مليون ١٥٫٧ والبالغة الطاقة محطات
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ترتاجع كانت — االنبعاثات حصص من سنويٍّا مخصصة نسبًا املحطات هذه أصحاب
الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات تكافئ التي الحصص إرجاع منهم وُطلب — الوقت بمرور
جميع استخدام يختاروا أن املحطات أصحاب بوسع كان عام. كل املحطات عن الصادرة
من ألقل الكربيت أكسيد ثاني من انبعاثاتهم تقليل أو لهم، خصصت التي الحصص
بها») («االحتفاظ يستخدموها لم التي الحصص عىل واإلبقاء لهم املخصصة الحصة
محطات ألصحاب حاجتهم عن الزائدة الحصص بيع أو مستقبًال، استخدامها إلمكانية
الخمس السنوات وأثناء لها. املخصصة الحصة تتجاوز انبعاثات تصدر أخرى طاقة
٨٫٧ من املخصصة السنوية الحصة تراجعت األوىل، املرحلة مدارها عىل امتدت التي
١٩٩٠ عام املصادر هذه من الفعلية االنبعاثات يعادل ما وهو — ١٩٩٥ عام طن ماليني
،٢٠٠٠ عام يف ذلك وبعد .٪٢٠ بنسبة انخفضت أي ١٩٩٩؛ عام طن ماليني ٧ إىل —
وليتضمن الطاقة، محطات جميع ليشمل االنبعاثات سقف من الثانية املرحلة وسعت
عاملة وحدة ٣٤٠٠ عددها إجمايل كان التي واألحدث األصغر الوحدات من كثري بذلك
طن ماليني ٩٫٥ بلغ املصادر هذه انبعاثات إلجمايل أقىص ا حدٍّ املرحلة ووضعت تقريبًا،

.(3-3 (الشكل ٪٤٠ بنسبة ١٩٩٠ عام مستويات من أقل أي سنويٍّا؛
أكرب وبرسعة قدًما امليض يمكن كيف الحمضية األمطار من الحد برنامج يوضح
حقوق تداول مثل السوق آليات توفرها التي املرونة نستغل عندما االنبعاثات تقليل نحو
الطاقة قطاع أصدره الحمضية األمطار النبعاثات سابق تنظيم كان االنبعاثات. إطالق
الطاقة محطات يف االنبعاثات مكافحة عىل تقريبًا بالكامل ركز قد املتحدة الواليات يف
سارية كانت معايري بأي تعمل أن القائمة الطاقة ملحطات يسمح كان حني يف الجديدة،
ملكافحة جديدة أجهزة تركيب تكاليف املعاملة يف االختالف هذا ويراعي إنشائها. وقت
الحد أنظمة دمج إمكانية تكاليف تفوق التي بالفعل موجودة محطة عىل االنبعاثات
الضغط قوة مؤكدة شبه بصورة ويعكس جديدة، منشآت تصميم يف االنبعاثات من
برنامج جاء املحتملني. الجدد بالدخالء مقارنًة القائمة الرشكات تمثلها التي الكبرية
ضغًطا ويُحِدث ه، التوجُّ هذا عن بعيًدا حاسمة خطوة ليمثل الحمضية األمطار من الحد

أعمارها. بمختلف التلوث لخفض املحطات عىل
الفور، عىل الخطة فبدأت .3-3 الشكل يف النقلة لهذه الجذري التأثري يتضح
طرق إىل األوىل املرحلة شملتها التي التلوث كثرية القديمة الطاقة محطات وتوصلت
من تقريبًا ٪٤٠ بنسبة أقل أي طن؛ ماليني ٥٫٣ إىل إجماليها ليصل انبعاثاتها لتقليل
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سنويٍّا املخصصة الحصص الحمضية. األمطار من للحد املتحدة الواليات برنامج :3-3 شكل
بني الفرتة يف املتحدة الواليات يف الطاقة محطات من الفعلية واالنبعاثات االنبعاثات)، (سقف
حول تقرير من مستمدة بيانات عىل بناءً املؤلف حسابات (املصدر: و٢٠٠٨. ١٩٩٠ عامي
عن املتحدة الواليات يف البيئة حماية لوكالة التابع الحمضية األمطار من الحد برنامج تقدم

سنوات.) عدة

هذا واستمر طن. ماليني ٨٫٧ تبلغ التي املخصصة الحصة بموجب املحدد األقىص الحد
استطاعوا الطاقة محطات أصحاب أن كيف ليوضح األوىل، املرحلة طوال الزائد االمتثال
هناك كان عندما كبرية بنسب انبعاثاتهم لتخفيض املستغلة غري الفرص انتهاز برسعة
استطاعوا مبكرة، مرحلة يف هذه الخفض نسب تحقيق طريق وعن يدفعهم. مايل حافز
تفعيل يبدأ إن ما توظيفه يستطيعون املستخدمة غري الحصص من كبري مخزون تكوين
الحصص هذه باستخدام إما الثانية، املرحلة إطار يف رصامة األكثر القصوى الحدود
تراكمت التي الرخص من املخزون إجمايل كان ،٢٠٠٠ عام وبحلول ببيعها. أو داخليٍّا
خالل االنبعاثات إجمايل يعادل ما أي طن، مليون ١٢ إىل وصل قد األوىل املرحلة أثناء
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لم بحيث التالية، السنوات مدار عىل تدريجيٍّا املخزون هذا انخفض ثم كاملة. سنة
.٢٠٠٦ عام حتى الجديد السقف مستوى إىل لتصل الثانية املرحلة يف االنبعاثات ترتاجع
آخر منظوًرا الكربيت أكسيد ثاني حصص تداول أسعار حول املعلومات توفر
الكربيت، أكسيد ثاني من واحًدا طنٍّا حصة كل تعادل الربنامج. تركها التي للبصمة
منظور من الحصة قيمة األساس يف وتعادل تالية. سنة أي يف أو إصدارها سنة يف إما
طن بمعدل املحطة يف الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات خفض تكلفة الطاقة محطة صاحب
الحصة، املحطة استخدمت وإذا الحدية. الخفض تكلفة أخرى بعبارة أو إضايف؛ واحد
فإنها ذلك، من بدًال باعتها أو ووفرتها تستخدمها لم وإذا التكلفة؛ هذه تتجنب فإنها
حماية وكالة كانت الحمضية، األمطار من الحد برنامج يبدأ أن قبل التكلفة. هذه تتحمل
لكل دوالًرا ٧٥٠ يبلغ قد الحصص تداول سعر بأن تنبأت قد املتحدة الواليات يف البيئة
ذلك من أقل السعر كان التداول، بدأ عندما ذلك، رغم الكربيت. أكسيد ثاني من طن

السنوات. من لعدد للطن دوالر ٢٠٠ إىل ١٥٠ بني تراوح حيث بكثري؛
يف والنتيجة البيئة حماية وكالة توقعات بني لالختالف األفعال ردود أحد يكون قد
األساس يكون أن يجب هنا لكن االقتصادي. التنبؤ من جدوى ال أنه اعتبار هو السوق
للخفض الحدية التكلفة الحصص تعادل حيث واضًحا؛ السعر تحديد إليه يستند الذي
انبعاثاتها لتغطية الحصص تستخدم لم إذا تنفيذه إىل ستحتاج الرشكات كانت الذي
قيِّمة تقنية بمعلومات مزودة البيئة حماية وكالة كانت وملا الكربيت. أكسيد ثاني من
يف تستخدمها أن يجب وكان نموذجية، طاقة بمحطات الخاصة الخفض تكاليف حول
عن الحد هذا إىل بعيدة تقديراتها جاءت إذن فلماذا كبرية، بدقة التداول بأسعار التنبؤ

الصحة؟
رشكات ألرباح الدولة تنظيم أن مثًال أحدها متنوعة؛ أسبابًا هذا عىل املعلِّقون اقرتح
إطالق حقوق تداول من الرتبح لتحاول الكايف بالقدر الرشكات هذه يحفز لم املرافق
ماساتشوستس معهد يف وزمالؤه إلرمان ديني أجراها دراسات تشري لكن االنبعاثات.
حقوق تداول تشجيع بمدى التنبؤات توقع عدم كان الرئييس السبب أن إىل للتكنولوجيا
الخفض تكاليف مبارشًة تخفض أن شأنها من كان التي لالبتكارات االنبعاثات إطالق
عىل كان الذي الكربيت أكسيد ثاني سعر ضغط وتحت الرخص). أسعار ثم (ومن
أكسيد ثاني من يطلقوه طن كل مقابل عندئٍذ يدفعوه أن الطاقة محطات أصحاب
سابًقا. فيها يفكروا لم زهيدة خفض لخيارات املحطات هذه أصحاب توصل الكربيت،
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التسعينيات فرتة يف خاصة بصفة الحديدية بالسكك للشحن املنظمة القوانني إلغاء أدى
يف النائية الرخيصة املناجم من الكربيت منخفض الفحم نقل تكلفة يف كبري خفض إىل
لوقود بديل استخدام طريق عن الخفض جعل مما وايومني، بوالية باودر نهر حوض
تعمل التي أوسطية الغرب الطاقة محطات من كثري يف للتطبيق قابًال خياًرا التشغيل
رخيص الكربيت قليل الفحم عىل ذلك قبل الحصول تستطيع تكن لم والتي بالفحم،
قوة عىل دليًال املتوقع عن الرخص أسعار انخفاض يصبح املنظور، هذا ومن الثمن.

السوق. آليات ولَّدته الذي االبتكار حافز
بلغت حيث — انخفاضها عىل الكربيت أكسيد ثاني حصص أسعار حافظت أن بعد
منذ مخيف بمعدل االرتفاع يف األسعار بدأت — الربنامج بدء منذ أقل أو دوالر ٢٠٠
٢٠٠٥ عام نهاية يف لها مستوى أعىل إىل النهاية يف لتصل فصاعًدا، ٢٠٠٤ عام بداية
٢٠٠ من أقل إىل أيًضا مفاجئًا هبوًطا تهبط أن قبل وذلك للطن، دوالر ١٦٠٠ مسجلًة
عن مسبًقا مستقرٍّا كان سوق يف املذهل التطور هذا يكشفه الذي ما .٢٠٠٩ عام دوالر

االنبعاثات؟ إطالق حقوق تداول أسواق يف والتداول التسعري سلوك
يف املتزايد االرتفاع أن هو ٢٠٠٤ عام الحصص أسعار ارتفاع أسباب أحد كان
وأدى الفحم. باستخدام الطاقة توليد نحو التحول عىل ع شجَّ عامليٍّا والغاز النفط أسعار
مستويات ارتفاع بسبب الكربيت، أكسيد ثاني حصص أسعار ارتفاع إىل بدوره هذا
املذنب لكن بالفحم. تُدار التي الطاقة بمحطات املرتبطة الكربيت أكسيد ثاني انبعاثات
كان الكربيت أكسيد ثاني سوق يف و٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عامي الحادة الزيادة يف األسايس
شأنها من كان النظام عىل محتملة تغيريات إجراء مناقشة تجاه السوق فعل رد بالتأكيد
التنظيمي التضييق هذا حول شائعات أدت الكربيت. أكسيد ثاني انبعاثات خفض زيادة
تحسبًا وتخزينها؛ الكربيت أكسيد ثاني رخص رشاء من محمومة موجة إىل املحتمل
الذي الغموض بعض تبدد حتى الجديدة، القواعد أُعلنت إن وما مستقبًال. قيمتها الرتفاع
الرخصمرة أسعار وتراجعت الرخص، تخزين عىل حث والذي التنظيمية العملية اكتنف
االقتصادي الوضع تدهور عندما ٢٠٠٨ عام التوجه هذا تأكد أقل. مستويات إىل أخرى
حصص إىل الحاجة تقليل وبالتايل الطاقة، عىل الطلب قلة إىل أدى رسيًعا تدهوًرا العام

الكربيت. أكسيد ثاني
إطالق حقوق تداول أسواق أن هو األول عامني؛ بدرسني األحداث هذه من نخرج
إمداد كان فإذا عامة. بصفة االقتصادية للتقلبات فيه مبالًغا فعل رد تبدي قد االنبعاثات
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التغريات عن الناتجة — الحصص عىل الطلب يف التغريات فإن الثبات، شديد الحصص
إال استيعابها يمكن ال — الكهربائية الطاقة عىل والطلب االقتصادي النشاط يف العامة
يمكن حيث األسواق أغلب يف يحدث مما بكثري أكثر األسعار، يف حادة تغريات طريق عن
وضع الكثريون أيَّد السبب، ولهذا العرض. زيادة طريق عن جزئيٍّا الطلب زيادة تلبية
زيادة للسلطات تتيح االنبعاثات إطالق حقوق تداول مخططات يف أمان» «صمامات
تهبط عندما إمدادها وتقليل معينًا ا حدٍّ األسعار تتخطى عندما الحصص من إمدادها

معني. أدنى حد عن األسعار
صنع عمليات عن تنتج التي الغموض ملواضع الخطري التأثري هو الثاني الدرس
حقوق تداول أنظمة يف املستقبلية القواعد عىل تعديالت حول فاملناقشات السياسات.
الحالية السوقية القيمة عىل وفورية مبارشة تأثريات تخلف أن يمكن االنبعاثات إطالق
وربما مستقبًال، السياسات تغري تداعيات يف الرشكات فيه تفكر الذي الوقت يف للحصص؛
تتحدد األخرى، السلع أسواق أغلب عكس وعىل الحصص. من احتياطيٍّا مخزونًا تكدس
تلك وخاصًة — سياسية قرارات عىل بناءً االنبعاثات إطالق حقوق تداول حصص قيمة
القيمة يكتنف اإلبهام من جوٍّا القرارات بهذه العبث ويخلق — االنبعاثات بسقف املتعلقة

مكلفة. تبعات عليه يرتتب قد مما للحصص، املستقبلية

هوامش

(1) © 2006 Photonews/TopFoto.
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قرارات يف اقتصادية معلوماتوقيم
البيئية السياسة

متشائمني! من لكم يا دارلينجتون: اللورد
األريكة.) ظهر عىل (جالًسا املتشائم؟ هو ومن جراهام: سيسيل

يشء. أي قيمة ويجهل يشء كل سعر يعرف الذي الرجل هو دارلينجتون: اللورد
قيمة يرى الذي هو دارلينجتون عزيزي يا العاطفي والشخص جراهام: سيسيل

يشء. ألي السوقي السعر يعرف وال يشء، كل يف معقولة ال

(١٨٩٢) ويندرمري» السيدة «مروحة مرسحية وايلد، أوسكار

عن التلوث، ملكافحة املنشود املستوى االقتصاد خبري يحدد كيف الثاني الفصل أوضح
ويمكن ومنافعها. التلوث خفض وحدات من تالية وحدة كل تكاليف مقارنة طريق
خفض تكاليف من الكثري يتمثل نسبية. بسهولة واملنافع التكاليف هذه بعض قياس
أسعار وتكون وتركيبها، التلوث مكافحة أجهزة عىل الحصول تكاليف يف مثًال التلوث
التي بالدرجة مبارشة غري أخرى تكاليف ثمة لكن صعوبة. دون متاحة األجهزة هذه
يجب بالصحة. يرض مثًال الهواء فتلوث يشملها. أن واملنافع للتكاليف تحليل ألي تتيح
الرضر قيمة نقيس كيف لكن التلوث، مكافحة أجهزة تركيب بتكاليف الرضر هذا مقارنة
مقارنته يمكن أساس عىل — املبكرة الوفاة وربما — الصحة تدهور صورة يف الواقع
كثرية؛ أخرى تأثريات توجد املتطرفتني، الحالتني هاتني بني التلوث؟ مكافحة بتكاليف
الفوري االستدالل يمكن ال التي التلوث خفض منافع أو التلوث مكافحة تكاليف إما
عىل املرتفعة الرضائب إىل نظرنا إذا املثال، سبيل فعىل املتاحة. السوق أسعار من عليها
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االزدحام تقليل أو املركبات عن الناتج التلوث لتقليل طريقة باعتبارها السيارات وقود
سيذهبون كانوا رحالت عن تخلوا الذين يتحملها التي التكاليف نقيس فكيف املروري،
يتمثل البيئية السياسة تحققها التي املنفعة من جزء كان وإذا الرضائب؟ تلك لوال فيها
بها يحظى التي الرتفيهية املزايا نقيِّم فكيف معينة، طبيعية مواطن عىل الحفاظ يف
التنوع عىل الحفاظ منافع أو سليمة، طبيعية بيئة يف الطيور ومراقبو امليش ممارسو

ذلك؟ لوال سيُفقد كان الذي الحيوي
املعيار هي نقدية قيم صورة يف التكلفة تكون منظور أي من ذلك، من األهم
التلوث ملكافحة إجراءات اتخاذ مزايا بني املقارنة يف استخدامه يجب الذي الصحيح
إجراءات أو التلوث، يمسسها لم برية لحماية إجراءات اتخاذ يف نفكر عندما وعيوبه؟
أن ا حقٍّ نستطيع هل نادرة)، خنافس (أو نادرة طيور انقراض دون للحيلولة محافظة
قيم أو سوقية أسعار يف نتجنبه الذي الدمار أو عليه نحافظ الذي اليشء قيمة نختزل

نقدية؟

السوق اقتصاد يف والقيم األسعار

كان إذا ما قياس يف االقتصاد خرباء يستخدمها تقنية هو واملنافع التكاليف تحليل
لغرض — املال ورأس الطبيعية واملوارد العاملة القوة مثل — إنتاجية موارد استخدام
عمليٍّا واملنافع التكاليف تحليل فكرة أصول ترجع املقابل. يف كافية منافع تربره معني
القرن أربعينيات يف دوبوي جول واملهندس الفرنيس االقتصاد خبري أجراها دراسة إىل
استخداًما تستخدم التقنية هذه كانت العرشين، القرن سبعينيات وحتى عرش. التاسع
الحجة تقييم مثل النطاق؛ واسعة العامة االستثمارية املرشوعات تقييم يف حرصي شبه
العرشين، القرن سبعينيات منذ البيئي الوعي تنامي مع لكن سد. أو جرس بناء إىل الداعية
وبدأ ضخمة، ملرشوعات واملنافع التكاليف دراسات يف تدخل البيئية التأثريات أصبحت
البيئية. السياسات تقييمات أجل من أوسع نطاق عىل يُستخدم واملنافع التكاليف تحليل
ما دائًما املوارد استخدام أن هي واملنافع التكاليف تحليل عليها يقوم التي الفكرة
ما لغرض املستخدمة املوارد إن أخرى، بعبارة الضائعة». الفرصة «تكلفة عىل ينطوي
لتشغيل عمال تعيني جرى فإذا آخر. يشء إنتاج يف ذلك من بدًال تُستخدم أن يمكن كان
توظيفهم املمكن من كان العمال فهؤالء تدويرها، وإعادة النفايات لعزل معقد نظام
ما الخاص. للقطاع تابعة أعمال يف أو املستشفيات أو املدارس بناء مثل مختلفة، بطرق
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االقتصادية تكلفتها جوهرية بصورة يمثل معني مرشوع يف املوارد باستخدام عنه نتخىل
الحقيقية.

مستحيلة. مهمة املوارد الستخدام الضائعة الفرصة تكلفة قياس يبدو ذلك، رغم
سنختار؟ كنا البديلة االستخدامات أي بالتحديد نعرف كيف االحتماالت، آالف بني فمن
املوارد أسواق ظلت وطاملا واضحة. بدء نقطة السوق اقتصاد يف لدينا الحظ، لحسن
من وغريها املال ورأس بالعمالة الخاصة السوق أسعار فستعكس تنافسية، اإلنتاجية
تكلفة مثًال األجور معدالت وستعكس لها. الضائعة الفرصة تكلفة اإلنتاجية املوارد
الحد إىل تصل حتى عمالة لتوظيف الرشكات ستسعى العمالة: لتعيني الضائعة الفرصة
أخرى بعبارة أو الحدي»؛ «منتَجها مع إضافية موظفة تعيني تكلفة عنده تتساوى الذي
يف سعرها عىل بناءً املوارد تكلفة قياس يجمل لهذا، نتيجًة تنتجه. الذي اإلضايف املنتج
لدرجة معقًدا سنعده كنا تقييم وهو البديلة، االستخدامات يف لقيمتها قياًسا السوق

أخرى. ظروف يف مستحيلة
التكاليف لجميع شامل تقييم أطراف يجمع أن واملنافع التكاليف تحليل يحاول
عملية النهاية يف يقدم حتى النقدية، القيم يف املتمثل الشائع املعيار باستخدام واملنافع

املنافع. تفوق التكاليف كانت إذا ما توضح واحدة حسابية
جيًدا انعكاًسا — السوق أسعار إىل املستندة — النقدية القيم تمثل قد حني يف
إنتاجها يجري التي السلع وبقيمة املوارد، باستخدام املتعلقة الضائعة الفرصة لتكلفة
ففي الحقيقية. القيم دائًما تعكس ال السوق أسعار أن نعلم السوق، اقتصاد يف وتداولها
تجعل التي األسباب من واحدة بمجموعة خصيًصا البيئي االقتصاد يُعنى األمر، واقع
البيئي الرضر ترجمة يف السلع أسعار تخفق عندما للقيمة، سيئًا انعكاًسا السوق أسعار
والسياسات املرشوعات منافع من العديد أن أيًضا نرى أن يمكننا إنتاجها. عىل املرتتب
الذي الهواء نشرتي ال فنحن إطالًقا. السوق يف أسعار لها ليست بأشياء تتعلق البيئية
الهواء لقيمة النقي الهواء قيمة تجاوز نسبة عىل يدلنا سوق يوجد ال لهذا مثًال، نتنفسه
سبيل إيجاد إىل نحتاج واملنافع، التكاليف تحليالت يف البيئية الشواغل ولدمج امللوَّث.
يف ترتجم التي األخرى واملنافع التكاليف بتقييمات ملقارنتها البيئية التبعات لقياس
املال. بلغة البيئة لتقييم طريقة إيجاد إىل نحتاج األمر، لتبسيط السوق. أسعار صورة

القيم أن أو ممكن، هذا أن ننكر أن وبوسعنا هذا، فعل نرفض أن طبًعا بوسعنا
البيئة أن أساس عىل نعرتض أن يمكننا معنى. أي تحمل املال لغة إىل املرتجمة البيئية
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مثل ووضيع مهني يشء يف تُختزل أن يمكن ال البيئية وقيمنا شواغلنا أن بثمن؛ تقدر ال
الخطاب يف بقوة األرقام تأثري يتجىل حكيًما. ترصًفا يكون لن هذا لكن السوق. سعر
يمكن تُقيَّم وال تُقاس ال التي األشياء أن خطر ويلوح العامة، القرارات وصنع الجماهريي
حسابها فيجب العامة، الخيارات نظرية يف أهمية للبيئة كانت فإذا تجاهلها. ببساطة

وتقييمها. باألرقام
بثمن». تقدر «ال البيئة أن عىل صممنا إذا أنفسنا مع تماًما أمناء نكون ال أيًضا ربما
للمواطنني نظيفة رشب مياه لضخ خزانات أُنشئت عندما ويلز يف خالبة أودية غرقت
قد أو والتقدم، الحضارة عىل عالمة كانت هذه أن نظن قد الكبرية. اإلنجليزية املدن يف
ال كان اختيار وجود هو يتضح ما لكن الطبيعية، البيئة عىل صارًخا اعتداءً ذلك نظن
الطبيعية. املناطق عىل والحفاظ املواطنني ماليني احتياجات تلبية بني ما نحسمه، أن بد
كان آخر، مكان أي يف الخزانات إنشاء يمكن فكان أخرى؛ خيارات هناك كانت بالطبع
سدوًدا سيشكل اآلخر البعض وكان وتشغيله، إلنشائه أكثر تكاليف سيتطلب بعضها
صنَّاع عىل كان الذي الخيار العبث. يد إليها تمتد لم طبيعية ومناطق أنهار أودية أمام
الحفاظ بني واملوازنة املتضاربة، واالحتياجات املطالب بني كان اتخاذه العامة القرارات
الخيار اتخذوا وسواء االعتبارات. من وغريها التشغيل وتكاليف الطبيعية املناظر عىل
كان أنه هو إنكاره يمكن ال ما لكن اآلن. موضوعنا هو هذا ليس الخاطئ، أم الصحيح
بينها. املوازنة من بد ال وكان أخرى، واعتبارات بيئية اعتبارات بني االختيار من بد ال
نرغب التي النقطة من التحقق إال ليس املال بلغة التأثريات عن التعبري من الغرض إن

مقايضات. عمل أو اختيارات تحديد يف عندها
إجراء عىل املرتتبة البيئية التبعات عن تعرب قيمة تعيني علينا شق إذا بالطبع يمكن
نتساءل ثم — تقديًرا األسهل — األخرى التأثريات كل نقيس أن بالسياسة متعلق معني
التأثريات مقارنة إىل أيًضا سنحتاج البيئي. لألثر كافيًا مربًرا النهائي التأثري كان إذا عما
إىل الحاجة دون لكن نقدية، قيم صورة يف املختزلة األخرى واملنافع بالتكاليف البيئية

البيئي. األثر عن يعرب دقيق رقم تحديد
رسمته الذي الريفي املشهد رسيع طريق يقطع أن تبعات يف مثًال فكرنا إذا لذا،
عملهم يؤدون أشخاص مالمحه يشكل طبيعي (منظر 1-4 رقم الشكل يف ليتون كلري
السفر وقت يف التوفري وتقييم الطريق إنشاء تكاليف قياس فيمكننا خالبًا)، يبدو ولكنه
الحسابات لهذه النهائي التأثري التجارية. واملركبات الخاصة السيارات سائقي من لكل
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يجب التي واملسألة اإلنشاء، تكاليف بكثري يفوق بما السفر وقت توفري يف يتمثل قد
إحداثه. الالزم البيئي الدمار لتربر كافية املنفعة هذه كانت إذا ما هو هنا عليها الرتكيز
السؤال هذا عن اإلجابة نستطيع حني ففي كاٍف. غري اإلجراء هذا يظل ذلك، رغم
القيم يعكس أن يجب أنه هو واملنافع التكاليف تحليل جوهر فإن فردية، نظر وجهة من
أو بمفرده التكنوقراطيني الخرباء أحد يراها التي تلك وليس ككل، السكان يراها التي
املسألة لعرض ما طريقة إيجاد إىل سنحتاج بهذا، وللقيام املتسلطني. البريوقراطيني أحد

السكان. رشائح جميع يشمل قطاع عىل

عىل نقًشا الصورة (تعرض التخريب؟ يد تطله لم طبيعيٍّا منظًرا نقيِّم بكم :1-4 شكل
عام نُرش الذي الفالح» «عام كتاب من (١٨٩٨–١٩٨٩) ليتون كلري إبداع من الخشب

1.(١٩٣٣

يف ولكن األغلبية، اختيار عىل التعرف يف فقط نرغب لن أيًضا، املثايل الوضع يف
بالنتيجة اهتماًما األقل األغلبية بالرضورة تطغى ال بحيث الجمهور، آراء قوة عن التحري
النتائج تقييم مزايا إحدى بعيد. حد إىل بالنتيجة تتأثر التي لألقلية األهم الشواغل عىل
قوة تقيس القيم أن هي األغلبية صوت عىل بناءً ببساطة تقييمها من بدًال قيم صورة يف
سيتعرضون أنهم يعتقدون للذين مناسب نحو عىل أكرب وزنًا وتعطي األفراد، تفضيالت
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يهتمون ال للذين تعطيه الذي بالوزن مقارنًة كبرية، بمزايا سينعمون أو كبري لرضر
حال. أي عىل كثريًا

تعطي أنها هي النقدية القيم بها تتسم التي للجدل املثرية السمات إحدى لكن
القوة أصحاب لألثرياء السوق؛ يف األقوى التأثري ألصحاب النهائي الحساب يف أكرب وزنًا
منفعة مقابل دفعه يف الناس سريغب الذي املبلغ عن سألنا إذا الفقراء. من األكرب الرشائية
مقابل عنه للتخيل مستعدين الناس سيكون عما األمر واقع يف نسأل فإننا معينة، بيئية
أكثر األثرياء سيكون متعادًال، األخرى العوامل تأثري كان وإذا املنفعة. هذه عىل الحصول
يضطرون الذين الفقراء عكس عىل قيمة، األقل باالستهالك وسيضحون الدفع عىل قدرة
مقابل الزيادة إىل للدفع االستعداد سيتجه حينها الحياة. رضوريات عىل دخلهم إلنفاق
الخيارات يف الرغبة مدى حول اآلراء تختلف وحيث الدخل، زاد كلما البيئية الجودة
القيمة حساب يف أكرب عنًرصا تكون أن إىل الحال ميسوري تفضيالت ستتجه املمكنة،

اإلجمالية.
يكون عامة: بصفة السوق اقتصاد واملنافع التكاليف تحليل يشبه الشأن، هذا يف
كانت إذا ما حول اآلراء تختلف إلخ. … أرقى أماكن يف ويعيشون استهالًكا، أكثر األثرياء
عمليات يف عادلة قيم استخدام البعض أيد واملنافع. التكاليف تحليل يف مشكلة هذه
املستويات أصحاب األفراد تمس التي التأثريات عن للتعبري واملنافع التكاليف تحليل
يُعطى الذي ذلك من أكثر الفقراء يهم ملا أكرب وزنًا يُعطى بحيث الدخول، من املختلفة
تكمن اإلجمالية. القيمة حساب يف األثرياء صالح يف األويل التحيز لتعويض وذلك لألثرياء،
األشخاص فسيصدر الشديدة؛ بالذاتية تتسم العدالة بشأن اآلراء أن يف بالطبع الصعوبة
الحساب يتأثر وقد والفقراء، األثرياء بني املناسبة القيم بشأن مختلفة أحكاًما املختلفون

للجدل. املثرية التسوية بهذه شديًدا تأثًرا النهائي
التكاليف تحليل ومعاملة عادلة، تسوية إجراء عدم وهي بديلة؛ استجابة ثمة
السوق. عىل املعتمد املتكافئ غري مجتمعنا يف يُتخذ آخر قرار أي شأن شأنه واملنافع
العديد رأي وهذا يبدو، كما االجتماعية للمساواة مراعية الطريقة هذه تكون ال قد
أن ذلك رغم يعتقدون فهم االجتماعية. والعدالة باملساواة املعنيني االقتصاد خرباء من
باملقام ليست البيئية، السياسات تخص التي القرارات اتخاذ أو واملنافع التكاليف تحليل
عدم مع التعامل يجب ولكن االقتصادية. املساواة عدم مظاهر فيه نعالج الذي املناسب
ذلك يف بما التوزيع؛ إلعادة القابلة املتاحة املتنوعة األدوات باستخدام االقتصادية املساواة

78



البيئية السياسة قرارات يف اقتصادية وقيم معلومات

فلن التوزيع، إعادة مستوى بشأن قرارات تُتخذ إن وما االجتماعية. واملنافع الرضائب
نحو عىل بالبيئة يتعلق فيما اإلنصاف مع التعامل إىل يدفعنا بعينه سبب هناك يكون
البيئية واملنافع التكاليف قياس يمكن ثم، ومن آخر. سياق أي يف اإلنصاف عن مختلف

املتأثرين. األفراد لكافة الفردية التقييمات مجموع إىل استناًدا مبارشًة

البيئية القيمة أنواع

نتناول أن بنا يجدر البيئية، للتأثريات املنظم للتقييم املتاحة الطرق إىل نتحول أن قبل
يميز البيئية، القيمة يف التفكري عند البيئية. للقيمة مختلفة جوانب التفصيل من بمزيد
البيئية الجوانب ألحد األفراد أحد يعينها قد التي القيمة بني مبدئيٍّا االقتصادي التحليل
مرتبطة تكون ال قد التي والقيم األشكال، من بشكل منها يستفيد نفسه هو ألنه

الفردي. باالستخدام
البيئة جوانب لبعض اإلنتاجية القيمة وتشمل االستخدام»، «قيم هي األوىل الفئة
واملحيطات األنهار تمدنا أن ويمكن األخشاب، عىل الحصول يف الغابات استخدام (يمكن
زياراتهم قيمة من الناس (يعيل الرتفيهية والقيم ذلك)، وغري باألسماك، النظيفة
من متنوعة مجموعة مراقبة من تمكنهم الطيور مراقبو ويقدر العامة، للمتنزهات
تأثريات أيًضا وتشمل ملوثة)، غري بشواطئ السباحة الناس ويستطيع الطيور، فصائل
االستخدام قيم فئة ضمن ندرج أن يمكننا ذلك، إىل إضافة األفراد. صحة عىل البيئة جودة
الرضر تقليل يف الفيضية السهول ودور املناخ تنظيم يف العاملي الجوي الغالف دور
املتنوعة، الطرق هذه بكل البيئة األفراد «يستخدم» األمطار. هطول غزارة عن الناجم

االستخدامات. لهذه قيمة يعيِّنوا أن ويُتوقع
وهي األفراد؛ باستخدام أخرى مرة ترتبط التي القيمة فئات من أخرى فئة ثمة
تكن لم إذا حتى ما، مرحلة يف منها يستفيدون قد ألنهم البيئة األفراد يقيِّم أن احتمالية
الحجة من جوهريٍّا جزءًا هذه الخيارات» «قيمة تمثل ربما بعد. حانت قد املرحلة تلك
املناطق من وغريها املطرية الغابات يف خاصًة الحيوي، التنوع عىل الحفاظ إىل الداعية
أو كبرية قيمة ذات ألدوية مصدًرا ما يوًما تكون قد التي والحيوانات بالنباتات الثرية

أخرى. اكتشافات
يورثوا أن يف األفراد يرغب فقد للبيئة. االستخدام» «عدم قيم كذلك األفراد يعنيِّ وقد
اإليثار؛ من يشء عىل هذا ينطوي سليمة. بيئة عامة بصفة املستقبلية األجيال أو أبناءهم

79



البيئي االقتصاد

من اآلخرون يتمكن أن يتمنون ألنهم للبيئة قيمة وإكسابهم باآلخرين، الناس اهتمام أي
مستقبًال. منها االستفادة

لبعض قيًما يحددون قد الناس أن هي — للجدل إثارًة واألكثر — األخرية النقطة
ببقاء أهتم فقد املحتمل؛ أو الفعيل باستخدامهم إطالًقا تتعلق ال التي البيئة جوانب
قيم عىل منها أحصل أن أتوقع ألنني ليس الطبيعية، الحياة يف والحيتان والباندا النمور
الوجود» «قيم تقترص أن املحتمل من «موجودة». أنها ملجرد بل وقت، أي يف استخدام
منها به يحصلون الذي بالقدر إال بالبيئة اآلخرون يُعنى وأال فقط، الناس بعض عىل
للمساهمة مستعدون البعض أن جليٍّا يبدو لكن محتملة. أو فعلية استخدام قيمة عىل
منها يحصلوا أن يُرجح وال أبًدا، يزوروها لن مناطق يف البيئة عىل الحفاظ مشاريع يف
لبعض وجود قيمة الناس يرى أن بإمكانية اعرتفنا إذا مبارشة. استخدام قيمة أي عىل
يتعلق وفيما بكثري. تعقيًدا أكثر البيئية القيم قياس مهمة سيجعل فهذا البيئة، جوانب
الذين (هؤالء املحتملة املستخدمني مجموعات استقصاء سوى نحتاج ال االستخدام، بقيم
تنترش قد الوجود قيم لكن إلخ). … العامة املتنزهات يزورون الذين أو الصيد يمارسون
معروفة عالقات تربطهم ال الذين األفراد من ومتنوع عريض قطاع عرب بسيًطا انتشاًرا
لها تتوفر فقط املتاحة التقييم طرق بعض أن عىل عالوًة الدراسة. محل البيئي باألصل
يتضح وقد اإلجمالية. البيئية القيمة ضمن الوجود قيمة عنرص عىل التعرف فرص بعض

للجدل. ومثريٌ صعٌب الوجود قيم عن التحري أن

السوق سلوك من عليها املستدل القيم

املال استخدام مع البيئية، التأثريات لتقييم نظامية طريقة إيجاد يمكننا إذن كيف
بأسعار تتمتع التي األخرى واملنافع التكاليف مع مقارنات عقد يتيح مقياًسا باعتباره
التي اإلحصائي اإلشباع» «تسعري تقنية هي هذا لفعل الطرق إحدى محددة؟ سوقية
سوق سيما ال بيئية، غري معينة أسواق يف املالَحظ السلوك من بيئية قيم استنتاج تحاول
توضع حيث مواقف نجد األسواق، هذه ففي ما. حدٍّ إىل العمالة سوق وكذلك اإلسكان،
واحدة» «حزمة يف — مستقلة وبصورة رصاحًة تداولها يجري ال التي — البيئية البضائع
تقنية اإلشباع» و«تسعري اإلرشاف. تحت تتم تجارية معامالت يف التجارية السلع مع
السلع، من غريها أو للمنازل املتنوعة للسمات الضمنية «األسعار» استعادة إىل تهدف

البيئية. للسمات الضمنية األسعار شاملًة
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إضافيٍّا مبلًغا يدفعون املتحدة اململكة يف املنازل يشرتون من بأن اعتقاد يشيع
يتيح مما السكان تجذب مدارس بها منطقة يف يقع منزل عىل الحصول مقابل باهًظا
هي املنازل أسعار تتأثر هل فيها. يرغبون التي باملدرسة لاللتحاق الفرصة ألبنائهم
من القرب أو السري حركة لضوضاء التعرض مثل للموقع؛ البيئية بالجوانب األخرى
تخيم التي الطرق عىل الواقعة املنازل أسعار تدني مالحظة طريق عن جذاب؟ متنزه
أهدأ، شوارع يف املوجودة املماثلة باملنازل مقارنًة املزعجة السري حركة ضوضاء عليها
حركة عن الناجم الضوضائي بالتلوث املنازل مشرتي اهتمام مدى عن شيئًا نستنتج

السري.
السلع من غريها (أو املنازل مشرتي أن هي اإلشباع تسعري يف املحورية الفكرة
السمات هذه من وكل املتعددة، السمات من باقة مقابل واحًدا سعًرا يدفعون املعقدة)
(مثل العقار يف مادية خصائص السمات هذه تشمل أن يمكن اإلجمايل. السعر يف تؤثر
املحلية (الرضائب التشغيل وتكاليف وغريها)، والحديقة الغرف وعدد وحالته حجمه
نقل مرافق من (قربه باملوقع املتعلقة والجوانب املحتملة)، والصيانة التدفئة وتكاليف
عامة)، بصفة فيها مرغوب منطقة يف وموقعه القريبة، واملنافع واملدارس جيدة، عام
وقربه والضوضائي، الهوائي للتلوث (تعرضه واملنافع البيئية بالجودة املتعلقة والجوانب
طبيعية بيئة يف ووقوعه مرغوبة، غري أو خطرية صناعية وأنشطة نفايات مواقع من

جذابة).
العرض بني العالقة طريق عن — سوق أي يف يحدث كما — املنازل أسعار ستتحدد
منازل عىل للحصول املتوسط الحد من أكثر مبالغ دفع يف املشرتون سريغب والطلب.
مقابل يف أقل وسيدفعون حديقة)، أو إضافية نوم غرفة (مثل مرغوبة بسمات تتسم
سيرتتب قريب. مطار عن الصادرة الضوضاء مثل مرغوبة غري بسمات تتسم التي املنازل
مقابل للدفع املستهلكني استعداد مدى يعكس ضمنيٍّا سعًرا سمة كل تحمل أن هذا عىل
مرأب لوجود الضمني السعر أن عىل ينطوي مثًال املنازل أسعار نمط كان إذا السمة. تلك
مرائب تشمل التي املنازل أسعار فإن للمشرتين، بالنسبة املرأب قيمة من أقل سيارات
استعداد مدى للمرأب الضمني السعر يطابق حتى السوق يف االرتفاع إىل تميل سوف

للدفع. املشرتين
أو جذابة بقعة مقابل أكرب مبالغ دفع يف يرغبون قد املنازل مشرتي أن وإدراك
السمات بهذه املرتبط اإلضايف املبلغ احتساب أما واحد، جانب هو هادئة أو نظيفة بيئة
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يف بمثيالتها مقارنًة املنازل أسعار السري حركة ضوضاء تقلل مدى أي إىل :2-4 شكل
بشمال هندون يف املزدحم الشمايل الدائري الطريق عىل الواقعة املنازل األهدأ؟ الشوارع

لندن.2

اإلجمايل السعر هو مبارشًة مالحظته نستطيع ما كل إن حيث آخر، جانب فهو البيئية
إىل ونحتاج فيه. سمة بكل الخاصة املنفصلة البنود وليس عقار، كل نظري املدفوع
سعر مثل للعقار؛ اإلجمايل السعر يف الداخلة املستقلة املكونات لفصل إحصائية أساليب

القبيل. هذا من وأشياء اإلضايف الحمام
تختلف التي الدقيقة املقارنات نجد أن استطعنا إذا هذا، فعل السهل من سيكون
متطابقني منزلني وجدنا إذا املثال، سبيل فعىل الواحدة. املرة يف فقط واحدة سمة فيها
يتعرض ال واآلخر السري حركة لضوضاء يتعرض أحدهما أن باستثناء يشء كل يف تماًما
املبلغ طريق عن السري حركة ضوضاء غياب قيمة عىل االستدالل يمكننا فعندها لها،
من والعديد العديد يف تختلف املنازل لكن األهدأ. العقار مقابل يُدفع الذي اإلضايف
سمة يف املنزالن فيها يختلف التي الدقيقة، املقارنة هذه مثل نجد قد ما ونادًرا النواحي،
التي القيايس االقتصاد أساليب تتوفر أنه غري ذلك. عدا فيما ويتطابقان فقط واحدة
كبرية عينات يف النظامية األنماط عىل التعرف وتستطيع املتعدد االنحدار تحليل عىل تقوم
السمات تثبيت مع السعر، عىل سمة كل تأثري لتقدير املنازل، ورشاء بيع معامالت من
مستقلة سمة كل إسهام تفصل أن األساليب هذه تستطيع أخرى، بعبارة أو األخرى.
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سمة، لكل املقدَّرة الضمنية األسعار من مجموعة هذا عىل ويرتتب اإلجمايل. السعر يف
تقديًرا األساليب هذه توفر أخرى، بعبارة تتغري؛ ال األخرى السمات أن بفرض وذلك
رشاء يمكن «وكأنه إلخ، … أهدأ وشارع أكرب وحديقة واحدة إضافية نوم غرفة لسعر

وحده». العنارص هذه من عنرص كل
البيئية السمات لتأثري تقديرات لنا توفر أن اإلشباع تسعري أساليب تستطيع لهذا
طبيعية محمية وجود مثل مرغوبة، سمة هذه تكون قد املنازل. رشاء بعمليات املرتبطة
مدى أي إىل هو: هنا السؤال نفايات. مدفن من القرب مثل مرغوبة غري أو باملنطقة،
سوى اإلجراء تحديًدا يقيِّم وال اإلجمالية؟ البيئية القيمة تحديد يف اإلجراء هذا ينجح
املنازل، امتالك بموجب املنازل)، مالكي باألحرى (أو السكان عىل تعود التي املنافع تلك
يتمكن قد األشخاص: من أعرض قاعدة تتأثر وقد ذلك. لوال عليهم لتعود تكن لم والتي
تنعكس ال املنافع وهذه الطبيعية، املحمية لزيارة شتى مناطق من السفر من األشخاص
التي املنافع إال املنازل مشرتو ل يحصِّ ال هذا، عىل عالوًة باملنطقة؛ املنازل أسعار عىل

فقط. باملنازل سكنهم حالة يف «تزداد»
القمامة، جمع مواقع عىل املرتتبة الرضر تكاليف تقدير يف اإلشباع تسعري استُخدم
امللقاة واملخلفات الكريهة والرائحة السري حركة عن الصادرة الضوضاء زيادة حيث من
االستدالل يمكن املناطق. من بمنطقة السكان له يتعرض الذي البرصي واألذى والهوام
التكاليف تحليل عمليات يف القمامة دفن مواقع عىل املرتتب الرضر تكاليف بتقديرات
(خاصًة التشغيل تكاليف تنخفض وقد القمامة. دفن مواقع تحديد قرارات عىل واملنافع
املناطق من بالقرب تقع القمامة دفن أماكن كانت إذا املوقع) إىل القمامة نقل تكاليف
سيتحملون الذين املنازل سكان من أكرب عدد وبني هذا بني املوازنة يجب لكن الحرضية،
يف الرضر تكاليف نطاق عىل اإلشباع بتسعري االستدالل يساعد قد الرضر. تكاليف

التأثريات. هذه بني املثىل املقايضة عىل التعرف
الرضيبة بتحديد القمامة مدافن عن الناتجة الرضر تكاليف عىل الدليل أيًضا يرتبط
القمامة مدافن وتهدفرضيبة املناسب. املستوى عند املتحدة اململكة يف القمامة مدافن عىل
بالوسائل قياًسا القمامة، مدافن نفايات من للتخلص البيئية التكاليف عن التعبري إىل
التأثريات تعكس رضيبة تكملها أن يُفضل أنه (رغم الحرق أو التدوير إعادة مثل البديلة
كانت ،١٩٩٦ عام مرة ألول الرضيبة هذه ُطرحت عندما أيًضا). الحرق ألفران الخارجية
(القابلة القياسية للنفايات بالنسبة للطن اسرتلينية جنيهات ٧ ُطبقت التي املعدالت
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الجامدة النفايات من طن لكل اسرتلينيَّني جنيهني بلغ أقل ومعدل األحيائي)، للتحلل
التي األبحاث تقديرات عىل بناءً املعدالت هذه تحديد جرى إلخ. … املباني أنقاض مثل
تغري تأثريات شاملًة القمامة، مدافن وجود عىل املرتتبة الخارجية التكاليف عىل أُجريت
الخارجية والتأثريات الكربون، أكسيد وثاني امليثان غاَزي انبعاثات تسببها التي املناخ
نفسه، الوقت يف الرضر. وتكاليف الرتشيح، عن الناجم والتلف النقل، بوسائل املتعلقة
وافُرتض القمامة، مدافن عن الناتجة الرضر تكاليف عىل دليًال املتحدة اململكة تقدم لم
جنيهان هو املناسب السعر أن املختربات معلومات نظام من املستمدة األدلة عىل بناءً
املتحدة اململكة يف الرضر تكاليف لقياس الالحقة التقديرات تبتعد لم للطن. اسرتلينيَّان
لكن إكونوميرتيكس. كامربيدج مؤسسة أجرتها دراسة إليها توصلت التي القيمة هذه عن
الرجوع دون ا حادٍّ ارتفاًعا القياسية النفايات رضيبة ارتفعت األخرية، السنوات خالل
للطن، اسرتلينيٍّا جنيًها ٤٨ عند استقرت (٢٠١١/٢٠١٠) واآلن الخارجية، التكاليف إىل
املقدرة. األخرى الخارجية والتكاليف الرضر تكاليف كبري حد إىل يتجاوز مستوى وهو
تسلط القمامة مدافن عىل إكونوميرتيكس كامربيدج رشكة أجرتها التي الدراسة
واملجتمعات جودة األقل اإلسكان أن إىل الدراسة أشارت حيث أخرى؛ مسألة عىل الضوء
جميع أخذ قيمة عىل يؤكد وهذا القمامة. مدافن من بالقرب التجمع إىل تميل األفقر
متوسط يف االختالفات إىل بالنظر فاالكتفاء االعتبار. يف املنازل أسعار تحدد التي العوامل
األخرى العوامل جميع أخذ دون — القمامة مدافن من بالقرب املوجودة املنازل أسعار
القمامة مدافن تأثري يف املغاالة شأنه من كان — االعتبار يف املنازل أسعار يف تؤثر التي

كبرية. بدرجة

بريطانيا يف القمامة مدافن مواقع الناتجعن الرضر تقدير يف اإلشباع تسعري طرق استخدام
العظمى

موقع من القرب تأثري تقدير يف اإلشباع تسعري طريقة ٢٠٠٣ عام أُجريت دراسة استخدمت
القمامة مدافن عن الناتجة الرضر تكاليف قياس بُغية وذلك املنازل، أسعار عىل قمامة مدفن

إلخ). … والهوام امللقاة واملخلفات الكريهة والرائحة (الضوضاء

الفرتة خالل منازل ورشاء بيع معاملة ألف ٦٠٠ حوايل من مستمدة بيانات الدراسة استخدمت
للبناء ضخمة تعاونية بجمعية الخاصة الرهن معامالت قاعدة عىل اعتماًدا ،٢٠٠٠ إىل ١٩٩١ من
وعمره املنزل نوع مثل: املنازل ومواصفات البيع أسعار عن بيانات هذا ووفر املتحدة. اململكة يف
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متنوعة مواصفات أيًضا التحليل وعَكس املرافق. من وغريها النوم غرف وعدد أرضه ومساحة
٪٨٠ حوايل العوامل هذه فرست املعلومات، هذه بني وبالجمع املنزل. به الواقع الحي بها اتسم

املنازل. أسعار يف اإلجمايل التباين من

أن يمكن املنازل أسعار يف املتبقية املفرسة غري التباينات من أي كانت إذا عما الدراسة تقصت ثم
موقع ألف ١١ يقارب ما حول بيانات باستخدام الحي، يف القمامة لدفن موقع وجود إىل تُعزى
مدفن عن عقار كل تفصل التي املسافة من كالٍّ االعتبار يف وباألخذ القمامة، لدفن ومغلق حايل

التشغيلية. وحالته فيه تُدفن التي القمامة ونوع موقع كل وحجم القمامة

يف القمامة لدفن مواقع ووجود املنازل أسعار بني اإلحصائية الناحية من ملحوظة عالقة ُوجدت
ربع مسافة عىل املنزل وجود أدى املنازل. أسعار عىل األخرى املؤثرات كافة تثبيت بعد الجوار،
املتوسط يف تبلغ بقيمة أو تقريبًا، ٪٧ بنسبة سعره انخفاض إىل ل مشغَّ قمامة مدفن من ميل
ترتاوح مسافة عىل املنزل لوجود كان حني يف ،٢٠٠٣ عام أسعار حسب اسرتليني جنيه ٥٥٠٠
.٪٢ بنسبة املنازل أسعار انخفضت حيث أقل؛ تأثريٌ القمامة مدفن من ميل ونصف ميل ربع بني

األسعار. عىل يُذكر تأثري له يكن لم ميل نصف تتعدى بمسافات القمامة مدافن عن البعد أما

التقديرات هذه عىل بناءً املتحدة اململكة أنحاء كل يف القمامة ملدافن اإلجمالية الرضر قيمة تحددت
اسرتليني جنيه ألف ٤٠٠ حوايل أو ،(٢٠٠٣ عام أسعار (حسب اسرتليني جنيه مليار ٢٫٥ بمبلغ
طن لكل اسرتليني جنيه ١٫٨٦ يبلغ للرضر خارجيٍّا تأثريًا هذا ويعادل القمامة. لدفن موقع لكل

النفايات. من

(٢٠٠٣) إكونوميرتيكس كامربيدج رشكة املصدر:

بالقرب للعيش املتوسط من األفقر املجتمعات اتجاه ظاهرة وراء السبب يتضح ال
داخل تجري التي بالعمليات عالقة لهذا أن هو االحتماالت أحد القمامة. دفن مواقع من
عن الناتج الرضر لتحمل استعداًدا أكثر األفقر يكون بمقتضاها والتي اإلسكان، سوق
عمليات أن املنازل متعهدو يعي وحيث السعر، يف معني فارق مقابل القمامة، مدفن
املشرتين تجذب أن يُرجح ال القمامة مدافن من بالقرب الجديدة اإلسكانية التنمية
السياسية، العملية خالل من يحدث النمط من جزءًا أن إىل تشري أدلة ثمة لكن األثرياء.
الضغط ممارسة ومهارات األقوى السيايس النفوذ ذات األثرى املجتمعات تكون وفيها

أحيائهم. يف الجديدة القمامة دفن مواقع بناء اقرتاحات صد عىل قدرة أكثر
باتخاذ واملتعلقة اإلشباع تسعري إىل املشرية األسايسلألدلة املصدر هو اإلسكان سوق
الدراسات أكثر لبعض محوًرا أيًضا نفسه املنهج يشكل ذلك، ورغم البيئية. القرارات
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التغيريات بتقييم املتعلقة الدراسات تلك البيئي، التقييم حول أُجريت التي للجدل املثرية
اإلنسان». لحياة االقتصادية «القيمة باسم أحيانًا إليها يشار والتي الوفيات؛ احتماالت يف
بتلوث املتعلقة السياسات من العديد شاملًة — البيئية السياسات من عدًدا يرتك أن يمكن
عىل األحيان بعض ويف اإلنسان، صحة عىل خطرية تأثريات — املناطق من بمنطقة الهواء
الجهاز أمراض من التلوث من عالية نسبة عىل املحتوي الهواء يزيد فقد الوفيات. نسبة
التي الفرتات أثناء سيما ال األفراد، بني الوفيات معدالت ترتفع أن ويمكن مثًال التنفيس
تلوث من للحد الهادفة اإلجراءات إمكان ويف شديًدا. ارتفاًعا التلوث نسبة فيها ترتفع
هذا أخذ يمكن كيف هو: هنا والسؤال املبكرة، الوفاة معدالت املقابل يف تقلل أن الهواء

واملنافع؟ التكاليف تحليل يف االعتبار يف
انخفاض أخرى، بعبارة (أو اإلنسان لحياة اإلحصائية القيمة تقديرات استُمدت
عىل أُجريت أبحاث من السكان) بني أقل واحدة وفاة حالة يعادل بما الوفيات مخاطر
تنطوي ألنشطة أنفسهم تعريض األفراد يختار حيث البرشي؛ السلوك جوانب من عدد
تختلف الوظيفة: اختيار هو االختيارات هذه أحد الخطورة. من متنوعة درجات عىل
طريق عن أو عمل حادث يف املوت لخطر عرضة الشخص كون حيث من الوظائف
املهارة رشوط االعتبار يف أخذنا (إذا املتوسط ويف العمل. أثناء متنوعة ملخاطر التعرض
تقدم خطورة األكثر الوظائف أن إىل األدلة تشري الصلة)، ذات العوامل من وغريها
دليًال هذا التعوييض» األجر «فارق كان أمانًا. األكثر العمل أنواع من أعىل أجور معدالت
األجر أي الوظيفية؛ املخاطر يف لالختالفات أنفسهم العمال يحددها التي القيمة عىل
املتقدمة الدول يف التقديرات وتبدو اإلضايف. الخطر عن تعويًضا يطلبونه الذي اإلضايف
— إضافية وفاة حالة لكل دوالر ماليني ٧ مثًال املتحدة الواليات يف تبلغ حيث — مرتفعة
كبرية أهمية يعني بدوره واملنافع التكاليف تحليل يف التقديرات هذه استخدام أن ويبدو
الشكوك إدراك يجب الوفيات. مخاطر تقليل عىل تعمل التي التلوث مكافحة إلجراءات
الناس يفعله ما عىل دليل باعتبارها إليها االستناد لكن التقديرات، هذه حول تحوم التي
الوفاة ملخاطر التعرض يف اختالفات تتضمن خيارات يواجهون عندما الواقع أرض عىل

املتاحة. األخرى النهج من رسوًخا أكثر أنها يعني
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االحتمايل التقييم

التي وبالتايل — الفعلية األسواق يف بها يُتاجر ال التي األشياء لتقييم بديلة طريقة ثمة
أكرب عدد لوجود تقديرهم مدى عن مبارشًة الناس سؤال هي — سوقية أسعار لها ليست
سؤاًال مؤخًرا أُجريت سويدية دراسة طرحت املثال، سبيل عىل األشياء. تلك من أقل أو
عىل الحفاظ «سياسة تطبيق مقابل للدفع استعدادهم مدى عن السكان من عينة عىل
الحياة يف ه الرشَّ وحيوان الوشق وحيوان والدببة الذئاب بقاء لضمان الضارية» الحيوانات
يقدرون الذين األشخاص فيه يستطيع حقيقي سوق يوجد ال البعيد. املدى عىل الربية
ولم مدفوعات، صورة يف تفضيالتهم عن وا يعربِّ أن الربية الحياة يف الفصائل هذه وجود
هؤالء من يطلب كان لكنه حقيقية. إسهامات تقديم الناس من يطلب االستقصاء يكن
إسهام تقديم فيه يستطيعون موقف يف أنفسهم يتخيلوا أن االستقصاء شملهم الذين
سيدفعون كانوا كم يقولوا وأن السويدي، الريف يف الفصائل هذه بقاء إىل يؤدي مايل

النتيجة. هذه عىل للحصول
البيئي. االقتصاد يف واسع نطاق عىل هذه االحتمايل» «التقييم طريقة تُستخدم
تلك من بكثري أكثر بيئية موضوعات ملجموعة بالنسبة القيم قياس يف استخدامها ويمكن
يكون أن يتصادف عندما إال تطبيقها يمكن ال التي اإلشباع، تسعري أساليب تتناولها التي
مثل السوق يف التجارية املعامالت بإحدى ما بشكل مرتبًطا البيئية باملنفعة االستمتاع
أو موجودة؛ غري أشياء قيمة قياس يف أيًضا استخدامها ويمكن تأجريه. أو عقار رشاء
الطريقة هذه استخدام يمكن اإلشباع، تسعري عكس وعىل الدراسة. قيد تزال ال تغيريات
أو الكائنات أنواع عىل للحفاظ الوجود» «قيم يعينون الناس كان إذا ما اكتشاف يف

والثقافية. التاريخية املواقع أو املهددة الطبيعية األماكن
وإنشاء األنواع، عىل الحفاظ االحتمايل: التقييم فيها استُخدم التي األمثلة بني من
وتقديم التلوث، حوادث عن الناتج البيئي والرضر املرافق، من وغريها طبيعية محميات
مجاالت يف استُخدم كما الهواء. جودة وتحسني التدوير، إعادة ملنشآت مختلفة صور
قد الذي الطبي العالج من معينة لصور املحتملة القيمة قياس مثل أخرى اقتصادية

الحياة. جودة أو األفراد صحة يحسن
من كبرية أهمية له تكون وربما االستخدامات، متعدد االحتمايل التقييم أن رغم
واسًعا. جدًال أثار فقد تناولها، أخرى تقنية أي تستطيع ال لقيم التوصل عىل قدرته حيث
مستوى تقدير يف االحتمايل التقييم استُخدم عندما املتحدة الواليات يف كبري جدل اشتعل
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«إكسون النفط ناقلة جنحت عندما أالسكا ساحل تلوث نتيجة قياسها وجب التي األرضار
حول التحقيق لجنة قدمته الذي والتقرير القضائية الدعوى تقدم ١٩٨٩؛ عام فالديز»

الجدل. جانبي بكال تتعلق التنظيم جيدة حجًجا التقنية هذه رشعية
رئيسية؛ مشكالت ثالث حول االحتمايل التقييم باستخدام املتعلقة املشكالت تتمحور
ومواطن الغامضة النقاط وبعض االستقصاء، تخطيط لصحة القصوى األهمية وهي
اإلجابة عند األفراد سلوك إىل يشري الذي املقلق والدليل النتائج، يف تظهر التي الشذوذ

الطريقة. هذه عىل القائمة االستقصاءات عىل

بالبيئة لحق الذي الرضر قياس يف االحتمايل التقييم أساليب استخدام كان :3-4 شكل
«إكسون الناقلة من النفطي الترسب نتيجة — بأالسكا ساوند ويليام برينس يف الطبيعية

شديدين.3 وخالف جدل محل — ١٩٨٩ عام فالديز»

النوع هذا من استقصاء يف السليمة املمارسة أن عىل عموًما اآلراء غالبية تتفق
األفراد من سيُطلب الذي االختيار سياق بعرض االستقصاء املحاور يبدأ أن تتطلب
من كثري عن السؤال حالة ويف املستطاع. قدر وبالتفصيل بوضوح فيه التفكريُ املجيبني
إىل إضافة البيئية، املشكلة حدوث كيفية رشح إىل املحاور يحتاج قد البيئية، املشكالت
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تقييم استقصاء يبدأ قد املثال، سبيل فعىل الدراسة. قيد التحسن توضيح عىل الحرص
الهواء تلوث مكافحة يف كبري استثمار نتيجة الهواء جودة تحسن منافع يقيس احتمايل
نتائج الستيعاب رضورية خلفية باعتبارها أوًال، القائم التلوث وراء األسباب بتوضيح
يعرضه الذي التحسن ممكنة ودقة تركيز بأكرب يحدد أن يجب ذلك، بعد امُلقدم. االختيار
مدى يف تحسينات إجراء عن االستقصاءات يف هذا فعل طرق وإحدى االستقصاء. سؤال
مختلفة مستويات توضح املجيبني عىل و«بعد» «قبل» صور عرض هي الرؤية وضوح
يشوب ما هناك يكون ال حني العام يف «الصافية» األخرى األيام عدد وتحديد للرؤية،
الدقيق ومعناه االستقصاء سؤال سياق عن املعلومات هذه تقديم الرضوري من الرؤية.
بحرص يتم أن بد ال هذا أن الواضح من لكن عليه، وافية إجابات عىل الحصول أجل من
إجابات عىل — قصد بدون أو بقصد — املحاور يؤثر أن احتماالت ثمة حيث بالغ،

إبالغي. وصف مجرد يكون أن من بدًال مقنع وصف إعطاء طريق عن املجيبني،

الفيلة عىل للحفاظ االحتمايل التقييم

دراسة يف اآلسيوي الفيل عىل الحفاظ مقابل للدفع الحرض سكان استعداد مدى عن التحري جرى
االحتمايل. التقييم طريقة باستخدام ٢٠٠٤ عام تسديل وكليم باندارا رانجيث بها قام

عددهم بلغ كولومبو الرسيالنكية العاصمة سكان من عينة عىل االستقصائية الدراسة أُجريت
يف الفيلة بقاء تكتنف التي املخاطر حول عامة معلومات املشاركني عىل ُعرضت شخص. ٣٠٠
افرتاضية وكالة طريق عن تنفيذها يمكن محتملة حفاظ السرتاتيجية مفصل ووصف رسيالنكا،

تطوعية. إسهامات باستخدام ائتماني صندوق يمولها

الشهري الدخل من روبية ٥٠٠ دفع يف سرتغبون هل القادمة، الخمس السنوات «خالل ُسئلوا: ثم
البالد؟» يف املوجودة الفيلة عىل للحفاظ … املقرتح االئتمان صندوق إنشاء سبيل يف … لألرسة
ُطلب ثم روبية. ٢٥ إىل وصوًال أقل مبالغ اقرتاح مع «ال» أجابوا الذين عىل نفسه السؤال ُطرح
سيكونون الذي للمبلغ األقىص الحد يحددوا أن املبالغ هذه كل عىل «ال» أجابوا الذين هؤالء من

لدفعه. مستعدين

مستعدين ٪٩ كان ما: مبلغ لدفع مستعدين املجيبني من ٪٩٣ كان اإلجمالية، لإلحصاءات وفًقا
مستعدين ٪٨٩ وكان أكثر؛ أو روبية ١٠٠ لدفع مستعدين ٪٥٠ وكان محدد؛ مبلغ أكرب لدفع
يعادل ما (أي روبيات ١١٠ شهريٍّا للدفع االستعداد متوسط وبلغ األقل. عىل روبية ٢٥ لدفع
املجيبني. دخل متوسط من ٪١ من بقليل أقل يمثل مبلغ وهو تقريبًا)، واحًدا أمريكيٍّا دوالًرا
أكرب كان املبلغ هذا أن عن للدفع املجيبني الستعداد املشكلة للعوامل اإلحصائي التحليل كشف
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أكرب وعيًا يمتلكون الذين وبني — وتعليًما ثقافًة األفضل هؤالء — الحال ميسوري املجيبني بني
الكائنات. عىل الحفاظ بمسائل

إجمايل مبلغ دفع يف سريغبون كانوا ككل الحرضيني رسيالنكا سكان أن إىل النتائج هذه تشري
الرضر بمراحل يتجاوز هذا كان الفيلة. عىل الحفاظ أجل من العام يف دوالر مليون ٩٠ نحو يبلغ
دوالر مليون ١١ إجماليه يبلغ والذي الريفية، املناطق يف واملمتلكات باملحاصيل الفيلة تلحقه الذي
الذي الرضر عن الفالحني لتعويض سياسة وضع أن االستقصاء مصممو استنتج سنويٍّا. أمريكي

للنجاح. وقابلة مربرة خطوة ستكون وجودها يتقبلوا حتى الفيلة تسببه

(٢٠٠٤) وتسديل باندارا املصدر:

ترتتب التي االختيارات، من مجموعة نجد نفسه، التقييم سؤال إىل نصل عندما
دراسة «تجري قبيل: من شيئًا للسؤال صيغة أبسط تكون قد املهمة. النتائج بعض عليها
األمان ملستوى لرتقى الساحل من االمتداد بهذا املياه جودة تحسني شأنها من تدابري
وباستخدام النتيجة؟» هذه عىل للحصول ستدفع كم فيها: الجمهور سباحة أجل من
«سبعة أو يشء» «ال يشاء: كما اإلجابة املجيب يستطيع كهذا، اإلجابة» محدد «غري سؤال
سهلة عملية النتيجة تحليل يصبح عندها آخر. مبلغ أي أو جنيه» «مائتي أو جنيهات»
السكان، رشائح كافة تمثل األسئلة عليهم تُطرح الذين األفراد عينة كانت وطاملا للغاية.
املعطاة. اإلجابات متوسط ببساطة هو ككل السكان عند للدفع االستعداد متوسط فإن
الخرباء لدى قبوًال معني برقم املجيب يرد أن تقتيض التي املفتوحة األسئلُة تَلَقى ال
املألوفة غري الطبيعة من يعانون األشخاص أن إىل تشري األدلة ألن حاليٍّا؛ املجال هذا يف
نرغب قد الذي املبلغ عن فيها نُسأل اليومية الحياة يف أخرى مواقف بضعة ثمة للسؤال.
أسعاُرها، عليها معروًضا املنتجات عامًة نرى نتسوق، عندما ما. يشء مقابل دفعه يف
طبيعيٍّا األمر يبدو ربما لذا، ال. أم املعلن بالسعر ما سلعة سنشرتي كنا إذا ما ونختار
كنت «كم السؤال: من فبدًال نفسها. بالطريقة االحتمالية القيمة أسئلة سألنا أننا لو أكثر
سرتغب كنت «هل نقول: أن يمكن املثال، سبيل عىل مبلًغا. نحدد أن علينا ستدفع؟»
املجيبون يستطيع عندها املياه؟» جودة يف التحسني هذا مقابل جنيهات ١٠ دفع يف
من بكثري أقل بمعلومات اإلجابة هذه تخربنا لألسف ولكن «ال». أو «نعم» يجيبوا أن
أجاب إذا تعقيًدا. أكثر النتائج تحليل ويصبح مفتوح، سؤال عىل اإلجابة تقدمها التي
جنيهات ١٠ لدفع مستعدون أنهم هو استنتاجه نستطيع ما فكل باملوافقة، املجيبون

90



البيئية السياسة قرارات يف اقتصادية وقيم معلومات

وباملثل، هذا. من بكثري أكرب يكون وقد فقط، جنيهات ١٠ املبلغ يكون قد األقل». «عىل
من أقل مبلغ لدفع مستعدون أنهم هو سنعلمه ما فكل بالرفض، املجيبون أجاب إذا
عىل الشخص يكون الذي املبلغ الكتشاف تحديًدا. جنيهات العرشة وليس جنيهات، ١٠
مختلفة، مبالغ مستخدمني عديدة، مرات السؤال نطرح أن علينا سيكون لدفعه، استعداد

«ال». إىل «نعم» من إجابتهم عندها تتبدل التي الحدية القيمة نكتشف حتى
يعرِّض نفسه الشخص عىل عديدة ملرات السؤال تكرار أن ُوجد األسف، مع
يفقد فقد الحقيقي. الشخص تقييم تعكس ال قد إلجابة هذا يؤدي أن لخطر االستقصاء
األسئلة. من اململ الوابل ذلك ليوقفوا فقط إجابتهم ون ويغريِّ صربهم، املجيبني بعض
بني من قيمة تكون وأن بد ال «الصحيحة» اإلجابة بأن وعي دون آخرون يشعر وقد

النهائية. اإلجابة عىل األسئلة تسلسل يؤثر أن إىل هذا ويؤدي املعروضة، القيم
اإلجابِة، املحددِة األسئلِة ذات االستقصائية الدراسات تحتاج هذا، يف السبب كان أيٍّا
بكثري أكرب األشخاص من عدد عىل االستقصاء إجراء إىل معينًا، مبلًغا تحدد والتي
قد اإلجابة. محدد غري السؤال يوفرها التي املعلومات من نفسه القدر عىل للحصول

أكثر. تكاليف يتطلب إجراءها لكن موثوقيًة، أكثر الدراسات هذه تكون
الشذوذ مواطن من عدد عن االحتمايل للتقييم االستقصائية الدراسات تجربة كشفت
اإلجابات كانت إذا ما حيال الشك بعضها يثري األشخاص. إجابة طريقة يف الغامضة
للسلع األشخاص يحددها التي القيمة إىل يشري دليل أنها عىل بالفعل تفسريها يمكن
أشخاص من املتوقعة النتيجة مع الشاذة اإلجابات أنماط بعض تتناسب ال البيئية.
التفضيالت من واضحة أساسية مجموعة عىل بناءً وعقالنية، متناغمة اختيارات ينتقون
االستقصاء يف إجراء من أكثر عن األشخاص ُسئل إذا املثال، سبيل فعىل الشخصية.
األشخاص لدى اتجاه ثمة أنه ويبدو النتائج. يف يؤثر األسئلة ترتيب أن فيبدو نفسه،
عن ذلك بعد ُسئلوا وإذا أوًال، عنه يُسأل يشء أي مقابل أكرب مبلغ لدفع لالستعداد
عىل دليل هذا أن االقتصاد خرباء بعض يعتقد للدفع. استعدادهم يرتاجع آخر، يشء
السؤال الحقيقة يف تخاطب ال االحتمالية القيمة استقصاءات عىل األشخاص إجابات أن
أجل من يشء فعل يف الرغبة من النابع الخالص» «اإليثار تعكس ولكنها املطروح، الفعيل
هذه كانت أيٍّا — األول السؤال عىل إجابتهم تعكس قد محتواه. عن النظر بغض البيئة،
ذلك تيل التي األسئلة عىل إجاباتهم وتعني الخالص، اإليثار إبداء يف رغبتهم — اإلجابة

تماًما. مختلًفا شيئًا
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عىل ليتعرف األشخاص إجابات غور يسرب أن بإتقان املخطط االستقصاء يستطيع
بهذا االحتمايل التقييم دراسات تأثر مدى األدنى الحد إىل يقلل وأن بالضبط، معناها
مثرية التقنية هذه تظل هذا، من بالرغم األفراد. إجابات يف الشذوذ أنماط من وغريه
االتساق عدم وحاالت الغموض مواضع أن عىل البعض يرص االقتصاد. خرباء بني للجدل
اإلجراء يف جوهري خطأ وجود عىل تدل االستقصاءات نتائج يف توجد التي العديدة
«ال شيئًا يفعلوا أن األشخاص من تطلب العملية ألن مرضية غري اإلجابات تأتي بأرسه.
اليومية. حياتهم يف يفعلونه آخر يشء أي عن جوهره يف يختلف ألنه فعله»، يستطيعون
أن فعليهم مألوفة. غري دروب إىل الناس يقود االحتمايل التقييم أن فيه شك ال مما
يفكروا أن منهم يتطلب قد وهذا للدفع، استعدادهم حول افرتاضية أسئلة عن يجيبوا
يف منهم ويُطلب االختيارات. هذه تحديد مجرد من بدًال لالختيارات، تقريرهم كيفية يف
اتخاذها إىل يضطروا لم قرارات وهي البيئية، السمات قيمة بشأن يقرروا أن نفسه الوقت

قبل. من
االحتمايل التقييم يطرحها التي االختيارات أن عىل االعرتاض يكون أن يمكن
كبرية اختالفات هناك تكون قد أنه بالتأكيد نعلم فنحن فيه، مبالًغا اعرتاًضا افرتاضية
عموًما االقتصاد خرباء ويميل فعًال، يختارونه ما وبني يريدونه إنهم الناس يقول ما بني
األفعال») مراقبة طريق عن تُكتشف التي («التفضيالت الحقيقية األفعال يف الثقة إىل
إنهم الناس يقول ما لكن الحقيقية. األشخاص آراء عىل دليًال باعتبارها األقوال من أكثر
كبري عدد يعتمد األهمية. من تماًما مجرًدا ليس افرتاضية مواقف يف سيفعلونه كانوا
إذا عما األشخاص سؤال عىل جديدة منتجات أجل من تُجرى التي السوق أبحاث من
لدفع بقوة مستعدة والرشكات فعليٍّا. وتسويقه إنتاجه قبل جديًدا منتًجا سيشرتون كانوا
هذه نتائج عىل جزئيٍّا تقوم باهظة استثمارات ولتنفيذ الدراسات، هذه نظري كبرية مبالغ

الدراسات.
فعل رد عن السوق أبحاث لنتائج أهمية تعطي الرشكات تجعل التي األسباب أحد
البحث قيمة عىل الحكم يمكن أنه هو افرتاضية مواقف يف املنتجات تجاه املستهلكني
بشأن دائًما مضللة السوق أبحاث كانت ولو ذلك. تعقب التي السوق بنتائج مقارنًة
املالحظة هذه تمنحنا قد لهم. عمًال السوق باحثو يجد فلن الجديدة، املنتجات سوق
عىل العثور أهمية إىل — أمكن كلما — أيًضا تشري لكنها االحتمايل، التقييم يف الثقة بعض
القيم حول االحتمايل التقييم أبحاث تكونها التي الصورة لتكتمل األدلة من أخرى أشكال
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يتم التي البيئية القيمة وتقديرات االحتمايل التقييم نتائج بني املقارنة تمنحنا البيئية.
موثوقيتها، عن قيمًة معلوماٍت اإلشباع) تسعري (مثل أخرى أساليب من عليها الحصول

وتصحيحها. والتحيز األخطاء أنماط عىل التعرف يف وتساعدنا

هوامش

(1) From The Farmer’s Year (Gollancz, 1933). By permission of the
Estate of Clare Leighton.

(2) © Steve Cadman.
(3) © 2000 AP/TopFoto.
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الخامس الفصل

املناخ اقتصادياتتغري

لدرأ بالعمل دولة ١٥٠ من أكثر تعهدت جانريو، دي بريو ١٩٩٢ عام األرض قمة يف
اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية عىل بالتوقيع العاملي، املناخ عىل الخطرية البرشية التأثريات
قدمتها التي املتزايدة العلمية لألدلة استجابًة هذا تحركهم وجاء املناخ. تغريُّ بشأن
املتواصلة املستويات أن إىل أشارت والتي املناخ، بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة
ترتك بدأت البرشي النشاط فيها واملتسبب الجوي الغالف يف الدفيئة غازات من االرتفاع
املفاوضات من مزيد تمخض ذلك وبعد العاملي. املناخ عىل مدمًرا وربما ملحوًظا تأثريًا
الدول من عدٌد قطع بموجبه والذي ،١٩٩٧ عام عليه ُووفق الذي كيوتو بروتوكول عن
الرئيسية. الدفيئة غازات من مجموعة من انبعاثاتها بتقليل ملزمة تعهداٍت الصناعية

نسبيٍّا محدودة كيوتو بروتوكول من املستهدفة االنبعاثات من الحد نسب كانت
،(١٩٩٠ عام بمستويات قياًسا ،٢٠١٢ عام بحلول ٪٥٫٢ بنسبة االنبعاثات (خفض
أن ورغم الربوتوكول. عت وقَّ التي الصناعية الدول من مجموعة عىل فقط ينطبق وكان
تتزايد العاملية االنبعاثات فإن الهدف، تحقيق نحو الصحيح الطريق يف تسري الدول هذه
الدول من وغريها الصني يف الطاقة عىل للطلب املستمرة الزيادة بسبب خاصًة برسعة،

النمو. رسيعة النامية
عاجلة محاوالت تجري االنبعاثات، يف املتواصل الرسيع التزايد هذا خلفية عىل
النطاق تتجاوز بحيث نطاقها وتوسيع الدولية االتفاقية ملد متناٍم بوقع ومحمومة
تنامي نتيجة املناقشات هذه حماس زاد كيوتو. لربوتوكول الحاليني الزمني والجدول
األدلة عىل بناءً املناخ، تغري بشأن املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية الهيئة قلق حدة
اآلثار بشأن شترين «مراجعة نرش القلق هذا سبب كان بريطانيا، ويف املرتاكمة، العلمية

وقوي. عاجل إجراء اتخاذ إىل تدعو كانت التي ،٢٠٠٦ عام املناخ» لتغري االقتصادية
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وكيف املناخ؟ لتغري االقتصادي التحليل أثارها التي البارزة املشكالت إذن هي ما
سياسة بها تخرج أن يجب التي والصورة إجراء، اتخاذ إىل الداعية بالحجة وعينا تنمي
التوصل احتماالت عىل ضوء أي االقتصادية املشكالت يف التفكري يسلط هل املناخ؟ تغري

املناخ؟ تغري من للحد هادف دويل تعاون حول ناجحة التفاقية

املناخ وتغري الدفيئة غازات

املرجح من الذي العاملي، االحرتار عملية من املخاوف العاملي املناخ تغري مفاوضات تدفع
— الدفيئة غازات وأبرز الجوي. الغالف يف الدفيئة لغازات املتزايد الرتاكم عن ينتج أن
االحرتار تأثري إجمايل ثلثي نحو عن املسئول الكربون أكسيد ثاني هو — الكم حيث من
انبعاثات خروج إىل البرشي النشاط يؤدي الدفيئة. غازات انبعاثات عن الناتج العاملي
يُستخدم حيث أسايس؛ بشكل الحفري الوقود احرتاق نتيجة الكربون أكسيد ثاني
وللتدفئة للسيارات وكوقود الكهرباء ولتوليد الصناعية العمليات يف والغاز والنفط الفحم

املنزلية.
امليثان غاز األخرى املهمة الدفيئة غازات تشمل الكربون، أكسيد ثاني إىل باإلضافة
للرذاذ كدافعات تُستخدم كيميائية مواد (وهي والكلوروفلوروكربونات النيرتوز وأكسيد
يصدر، طن كل ومقابل متنوعة). صناعية عمليات يف استخدامها إىل إضافة تربيد ومواد
انبعاثات من طن كل تحدثه. الذي الرضر حيث من كبريًا تباينًا الغازات هذه تتباين
يف الكربون، أكسيد ثاني من طنٍّا ٢٣ تأثري العاملي االحرتار عىل تأثريه يف يعادل امليثان
أو طن ألف العاملي االحرتار إحداث عىل الكلوروفلوروكربونات بعض قدرة تعادل حني

الكربون. أكسيد ثاني من أكثر
الجوي الغالف يف الدفيئة غازات من وغريه الكربون أكسيد ثاني مستويات تواصل
يحتوي الجوي الغالف كان ،١٨٥٠ عام ففي الصناعية. الثورة منذ بانتظام ارتفاعها
هذه ارتفعت وقد الدفيئة، غازات من الحجم حيث من املليون من جزءًا ٢٩٠ حوايل عىل
من جزء ٢٫٣ بمعدل وتزداد الحجم، حيث من املليون من جزءًا ٤٣٠ إىل اآلن الكمية
بمقدار األرض حرارة درجة ارتفعت العرشين، القرن مدار وعىل تقريبًا. سنويٍّا املليون
بمقدار الحرارة درجة ارتفعت حيث يتزايد، االحرتار معدل أن ويبدو مئوية. درجة ٠٫٧

املاضية. الثالثة العقود من عقد كل خالل مئوية درجة ٠٫٢
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أن إىل نحتاج الجوي، الغالف يف الدفيئة غازات وتركيز االنبعاثات بتزايد للتنبؤ
ا جدٍّ الرسيع الصناعي التحول ذلك يف بما — املستقبيل االقتصادي النمو االعتبار يف نأخذ
«مراجعة صت لخَّ الطاقة. تقنيات وتطور — النامية الدول من وغريها والهند الصني، يف
إىل أشارت وقد املتاحة. والتقديرات األدلة املناخ» لتغري االقتصادية اآلثار بشأن شترين
حيث من املليون من جزءًا ٥٥٠ بنسبة تركيز إىل تؤدي قد مستقبًال االنبعاثات زيادة أن
سيكون الرتكيز لزيادة السنوى املعدل وأن ،٢٠٥٠ عام بحلول الجوي الغالف يف الحجم
نهاية بحلول االرتفاع. وسيتواىل الحجم، حيث من املليون من أجزاء ٤٫٥ حينها بلغ قد
حيث من املليون من جزءًا ٨٥٠ الجوي بالهواء الرتكيزات تتجاوز أن يمكن القرن، هذا

أمثال. ثالثة من بأكثر الصناعة قبل ما مستويات بذلك لتتخطى الحجم،
يتطلب األمر ولكن واحد، توقع يف للمناخ بالنسبة هذا يتضمنه ما تناول يمكن ال
النطاق بمراحل تفوق املستوى هذا عند الدفيئة غازات تركيزات ألن لالحتماالت تقييًما
الحالية العلمية األدلة فمقارنة شترين»، «استعراض وحسب تاريخيٍّا. عنها ُعرف الذي
الصناعة، قبل ما مستويات أمثال لثالثة الدفيئة غازات تركيزات وصلت إذا أنه إىل تشري
العاملية الحرارة درجات ارتفاع يتجاوز ألن األقل عىل ٪٥٠ بنسبة فرصة هناك سيكون

مئوية. درجات ٥ الصناعة قبل ما مستويات عن
لها كمرتادفات املناخ» و«تغري العاملي» «االحرتار عن كثريًا يتحدثون الناس أن رغم
فقط قارصة ليست املشكالت بأن السياسة وصنَّاع املناخ علماء وعي يزداد املعنى، نفس
بالتوزيع املشكالت أهم بعض وتتعلق العاملية. الحرارة درجات يف عام ارتفاع حدوث عىل
حني ويف املناخية. التقلبات يف املتوقعة والزيادة املناخية، للتغريات العادل غري الجغرايف
حرارة أكثر املناطق بعض تصبح قد عامة، العالم يف الحرارة درجات ترتفع أن يمكن
تكون قد الحرارة. درجة يف أقل ارتفاًعا أخرى مناطق تشهد قد بينما كبرية، بدرجة
تأثريات تصاحبها وقد متساوية، وغري النطاق واسعة املطر هطول نمط عىل التأثريات
تغري أن ندرك أصبحنا كله، هذا عىل عالوًة املناطق. بعض يف الزراعة صالحية عىل حادة
عنيفة أحداث ووقوع املناخ، أنماط استقرار عدم يف زيادة عىل ينطوي قد العاملي املناخ

ذلك. شابه وما الغابات، وحرائق والفيضانات األعاصري مثل أكرب؛ وشدة بتواتر
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املناخ؟ تغري سياسة يف املميز األمر ما

املادية العمليات يف الرئيسية الخصائص بعض االقتصادية املشكالت بنية تعكس
االنبعاثات» «تراكم نتيجة املشكلة تنشأ إليها. املشرية العلمية األدلة وطبيعة األساسية
التأثريات نطاق حول كبري» «غموض بها ويحيط سنة، أي يف االنبعاثات مستوى وليس
كثريًا وسنشهد كليهما»، أو اإلبطال مستحيلة أو «كارثية تأثريات وقوع ويحتمل ونمطها،

البعيد». «املستقبل يف الحالية السياسية والتدابري االنبعاثات تأثريات من
زمنية فرتة مدى عىل تتطور ديناميكية، عملية هي الفعلية العاملي االحرتار عملية
من وغريه الكربون أكسيد ثاني مخزون تراكم عن ناتج دمار عليها ويرتتب طويلة،
املخزون هذا ن تكوَّ وقد السنوي. االنبعاثات تدفق وليس الجوي، الغالف يف الدفيئة غازات
إىل جديدة زيادة االنبعاثات تضيف عام وكل وحالية. ماضية النبعاثات نتيجًة بالطبع
وهذا العاملي. الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيز إىل أخرى بعبارة أو املخزون،
قد إبطاله. أو العاملي املناخ لتغري حد وضع جدٍّا الصعب من سيكون أنه بالتأكيد يعني
ولو حتى — فصاعًدا اآلن من السنوية الدفيئة غازات انبعاثات مستوى خفض يمنع ال
الغالف يف الدفيئة غازات مخزون يف أخرى زيادات حدوث — حادٍّا االنخفاض هذا كان
حالة يف عليه هي مما أبطأ لتصبح الزيادات هذه معدل يقلل قد األقل عىل لكنه الجوي،

االنبعاثات. يف انخفاض أي حدوث عدم
خفض إحداهما بطريقتني. الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيزات خفض يمكن
شاقة مهمة وهي الحايل، للمخزون الطبيعي «اإلهالك» مستوى من ألقل االنبعاثات
هذه تشمل الجوي. الغالف من الكربون إزالة لتعجيل تدابري اتخاذ واألخرى ا. جدٍّ
الكربون من معينة كمية فتمتص للكربون»؛ «بالوعات لتكون الغابات زراعة التدابري
تقنيات من عدد أيًضا هناك النامية. األشجار أخشاب يف وتخزنه الجوي، الهواء من
التطبيقات يف بعد فعاليتها تثبت لم أنها رغم التطوير، قيد وتخزينه» الكربون «حجز
من الصادرة االنبعاثات حجز يف مبدئيٍّا التقنيات هذه تُستخدم ربما النطاق. واسعة
تحت املحتجز الكربون وتخزين بالفحم، تعمل التي النطاق واسعة الطاقة محطات
إبطاء ألن ونظًرا الحايل. الجوي الغالف مخزون من الكربون سحب من بدًال األرض،
«إبطال» نطاق ملحدودية ونظًرا طويًال، وقتًا سيستغرق الجوية الرتكيزات زيادة معدل
املناخي. والتغري العاملي االحرتار بعض حدوث من مفر فال القديمة؛ االنبعاثات تأثريات
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غازات «مخزون» هو العاملي لالحرتار البيئية التأثريات حدوث يف السبب كان وملا
املعنية القرارات أن يعني فهذا السنوية، التدفقات وليس الجوي، الغالف يف الدفيئة
جدول يف التفكري إىل نحتاج وديناميكية. معقدة اعتبارات تتضمن االنبعاثات بخفض
تحقيق املثال سبيل عىل فيمكن واحد. خفض مستوى مجرد يف وليس للخفض، زمني
بعدد عاًما ٥٠ خالل الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيزات من معني منشود مستوى
خفض نسب أو االنبعاثات يف مبدئيٍّا حادة خفض نسب تطبيق مثل املختلفة؛ الطرق من
قرب الخفض معدل تعجيل أو بأكملها الزمنية الفرتة مدار عىل االنبعاثات يف منتظمة
خيارات نطاق يوسع سوف التكنولوجي التقدم أن افرتضنا وإذا الزمنية. الفرتة نهاية
اتخاذ فإن — ما حد إىل منطقي افرتاض وهو — تكاليفه ويقلل املستقبل يف الخفض
منافع هذا سيحقق أخرى، ناحية ومن املستقبل. يف منه أكثر مكلًفا سيكون اآلن إجراء

مبكًرا. ينخفض سوف الدفيئة غازات تركيزات مستوى ألن مبكرة،
إجراء اتخاذ رضورة مدى وحول الخفض— توقيت حول تدور التي املشكالت هذه
بعض وتشمل العاملي. املناخ بتغري تحيط التي العلمية الغموض مواضع مع تتفاعل —
يف ردها يمكن ال كارثية تكون ربما تغريات، حدوث احتماالت األساسية الغموض مواضع
مرحلة ويف حرًجا. ا حدٍّ الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيزات وصلت إذا العاملي املناخ
املناخية األنماط تشكل التي العميقة املحيطات تيارات من العاملي االحرتار يغري قد ما،
اململكة يمنح الذي الدافئ، الخليج تيار مثًال ذلك يف بما العالم، مناطق من العديد يف
عرض دائرة عىل تقع بأماكن الطقس من اعتداًال أكثر طقًسا الغربية وأوروبا املتحدة
يف حينها هذا يتسبب أن املمكن ومن الشمالية. ألمريكا الرشقي الساحل عىل مشابهة
غازات تركيزات عادت إذا إيقافها نستطيع لن التي املؤذية التبعات من متسلسل تفاعل
متى إطالًقا يتضح ال الخطر، هذا وضوح ورغم الحالية. مستوياتها إىل ذلك بعد الدفيئة
من كان إذا األحداث. من الكارثية السلسلة هذه مثل سيجلب الذي الحرج الحد نصادف
هذا من تغيريات سيجلب الذي الدفيئة غازات تركيزات مستوى من قريبون أننا املحتمل
كإجراء أبكر، وقت يف إجراء التخاذ أدعى سببًا هذا يكون فربما ردها، يمكن ال النوع

الخطر. لهذا تحسبًا وقائي
تغري سياسة تميز التي الرئيسية السمات إحدى العلمي الغموض يمثل الواقع، يف
مرتسخ لكنه البحث، جهود كفاية لعدم أو العلم، لفقر نتاًجا ليس الغموض فهذا املناخ.
تصيب التي التأثريات نحزر أن سوى يسعنا وال مجهولة، أرض يف نتوغل أننا حقيقة يف
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مستندين املستقر، غري وربما املعقد التوازن ذلك األرض؛ لكوكب البيئي النظام توازن
تخصيص يساعدنا سوف بالتأكيد وحالية. ماضية تجربة واقع من نعلمه ما إىل ذلك يف
يحتمل عما املزيد معرفة عىل جودة بأعىل العلمي البحث لجهود هائلة إضافية موارد
حتى االنتظار خيار نملك ال ونحن األسايس. املوقف يف تحوًال يحدث لن لكنه حدوثه،
وصعبة، ومكلفة ضخمة خيارات نتخذ أن ذلك من بدًال علينا لكن العلمي. الغموض يتبدد
التأثريات بنطاق يحيط حتمي غموض ملواجهة البرشية، عىل املدى بعيدة تأثريات ذات
إال الحقيقة موطن األغلب عىل نكتشف لن هذا، عىل وعالوًة اتجاهها. وأحيانًا ورسعتها

حيالها. الكثري لفعل فات قد األوان يكون عندما
يوجد وال الغموض، من الدرجة هذه عىل العامة السياسة قرارات من قلة تنطوي
غري مستقبل إىل تمتد التي الضخمة التكاليف هذه وبني الشك هذا بني يجمع آخر إطار
فستكون — األيدي مكتويف وقفنا أم إجراءً أَتَّخذنا سواءٌ — نفعله ما كان وأيٍّا معلوم.
اآلثار بشأن شترين «مراجعة قدمتها التي اإلسهامات أكثر أحد كبرية. مخاطرة هناك
أساليب يتطلب الفريد القرار هذا أن إيضاح كان ٢٠٠٦ عام املناخ» لتغري االقتصادية
عملية حول التبديد مستعصية الكبرية الغموض مواضع االعتبار يف جيًدا تأخذ قرار صنع
التحليالت خاصة بصفة نتجنب أن علينا السياسية. اإلجراءات وتبعات العاملي االحرتار
برسعة املمكنة التنمية عمليات من الواسع النطاق تختزل التي القرار اتخاذ وإجراءات
هذا يبدو ذلك. بعد اهتمامنا بؤرة يكون تخمني» «أفضل عىل قائم واحد تنبؤ يف كبرية
السهل من يصبح — به يُتنبأ واحد عدد — وحيدة نقطة يف األدلة إجمال عند مغريًا:
من مجموعة بني من الناس يختار أن احتمال هذا ويجنبنا املناقشة، يف الرتكيز ا جدٍّ
املسبقة تصوراتهم أو اهتماماتهم يناسب الذي السيناريو عن ليبحثوا السيناريوهات
خطورة عىل ينطوي تخمني» «أفضل طريق نحو االهتمام تركيز أن غري بالفعل. املوجودة
تكاليف عىل تشتمل التي االحتمال ضعيفة التنمية عمليات خطورة إغفال إىل بنا أدى إذا

ضخمة.

املستقبل أجيال

آخر مهم قرار أي عن العاملي االحرتار موضوع فيه يختلف جوهري آخر وجه ثمة
بعُد، تولد لم كثرية أجيال فيها بما املستقبل، أجيال ستتحمل العامة. بالسياسة متعلق
التي املنافع من ستنتفع ثم ومن العاملي؛ االحرتار يخلفه الذي الدمار من ضخًما جزءًا
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نتخذه أن يجب الذي اإلجراء نطاق نقدِّر عندما اآلن. يُتخذ سيايس إجراء أي يحققها
أي عىل املستقبل؟ أجيال مصالح نعكس أن يمكننا كيف الحالية، االنبعاثات من للحد
إىل سيضطر الذي الحايل الجيل بمصالح املستقبل أجيال مصالح نقارن أن يجب أساس

املنافع؟ من كثريًا يشهد حتى يعيش لن حني يف هائلة، خفض تكاليف تحمل
التكاليف تشمل التي العامة السياسة تدابري يف التفكري إىل االقتصاد خرباء يميل
املعتاد الوضع يف «الَخصم». صورة يف مختلفة أوقات يف بدورها تنشأ التي واملنافع
سد إنشاء مرشوع سيتطلب باملنافع. وينعمون التكاليف الحاليون السكان يتكبد بالطبع
املرشوع. ينتِه إن ما مستقبلية سنوات يف منافع عن ويثمر مبدئيٍّا، استثماًرا جرس أو
للمرشوع، الالزمة املوارد يوفر حتى اآلن، االستهالك من نسبة عن الحايل الجيل يتخىل
للمرشوع واملنافع التكاليف تحليل ويقيس الحًقا. تتحقق التي املنافع يحصد أيًضا لكنه
التي القيمة عىل بناءً أخرى، بعبارة أو الحالية، قيمها عىل بناءً واملنافع التكاليف من كالٍّ
يعود التي املنافع مقدار إعطاء املستقبلية املنافع خصم ويعني الحايل. العام يف تكافئها
الوقت يف الجنيه بها يعود التي املكافئة املنافع من أقل قيمة مستقبًال جنيه كل بها عليك
إىل يصل املستقبلية املنافع قيمة يف كبري خفض إىل ٪٣ بنسبة خصم فسيؤدي الحايل؛

مستقبلية. منافع فيها تتحقق سنة كل عن ٪٣
اختيارات املجتمع أفراد بها ينتقي التي الطريقة يعكس أنه هو النهج هذا يربر ما
عىل واملنافع التكاليف تحليل فلسفة تقوم الرابع، الفصل يف ناقشنا (كما متشابهة.
والتفضيالت اآلراء بعض فرض وليس األفراد، جميع يراها التي القيم إجمال محاولة
اختيارات يقررون األفراد أن نرى «الصفوة».) أو «الخرباء» من ملجموعة الشخصية
املستقبل. يف مكافئة كمية استهالك من بدًال اآلن االستهالك تفضيل من يشء عىل تنطوي
صربهم؛ ببساطة الناس يفقد فقد ذلك؛ تفرس قد ممكنة أسباب يف نفكر أن أيًضا ولنا
االستهالك انخفاض يعني ذلك كان ولو حتى اآلن، االستهالك الواقع يف يفضلون ربما
دائًما معرضون فهم للمستقبل، االستهالك أجلوا إذا أنهم يدركون قد أو مستقبًال،
املنفعة انتظار يف املوت احتمال ويُعد به. االستمتاع لهم يتسنى أن قبل الفناء الحتمال
أو العام يف ٪١ بمتوسط املستقبلية املنافع يخصم الرشيد اإلنسان يجعل كافيًا سببًا
يدعو آخر سبب ثمة سنويٍّا. للموت التعرض احتمال متوسط ذلك ليعكس ذلك، نحو
املادية أحوالهم تتيرس أن يتوقعون قد أنهم وهو املستقبلية؛ املنافع خصم إىل الناس
معيشتهم مستوى سريفع االستهالك من معني مقدار أي أن يجدون بهذا املستقبل، يف
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زيادة الدخول ازدادت أفقر. يزالون ال بينما اآلن، استُهلك إذا سيحدث مما أقل بدرجة
سوف املدى طويل التوجه هذا أن نعتقد أن املنطقي ومن املايض، القرن مدار عىل ثابتة
من الخصم بعض إجراء سيكون الظروف، هذه ظل ويف املقبل؛ القرن خالل يستمر
معدل تطبيق مجتمعًة للخصم املتنوعة األسباب هذه تربر وقد مربًرا. املستقبلية املنافع
العامة املرشوعات تقييم عند املستقبلية املنافع عىل العام يف ٪٤ إىل ٪٢ بني يرتاوح خصم

«اعتيادية». زمنية جداول إطار يف
تغري من الحد مثل — املنطق هذا أجزاء بعض إال املرشوعات عىل تنطبق ال لكن
الذي الوقت وبحلول منافعها. من كبري بجزء بعد تولد لم أجيال ستتمتع التي — املناخ
وصنَّاع املصوِّتني من الحايل الجيل أفراد كل سيكون املنافع، من كثري فيه سيتحقق
الحالة، هذه يف املنافع خصم يف سببًا العجلة تكون أن يمكن ال رحلوا. قد السياسة
إىل يدعو قوي سبب وجود عدم يتضح ولهذا كذلك. للموت التعرض احتمال يصلح وال
ذلك رغم قررنا وإذا ا. جدٍّ الطويل الزمني الجدول هذا مدار عىل املستقبلية املنافع خصم
األجل، قصرية املرشوعات عىل سيُطبق الذي املعدل من بكثري أقل خصم معدل تطبيق

هائلة. النتائج فستكون
االنعدام لحد البعيد املستقبل يف واملنافع التكاليف تتضاءل كبري، بمعدل الخصم عند
عىل الخصم عدم (أو متدنية بمعدالت الخصم حالة يف أما واملنافع، التكاليف حساب يف
واملنافع. التكاليف قياسات عىل كبريًا تأثريًا البعيد املستقبل يف التكاليف تؤثر اإلطالق)،
جنيه ١٠٠٠ بقيمة املنافع مقدار أن سنويٍّا ٪٤ بمعدل الخصم يعني املثال، سبيل فعىل
حني يف اآلن، فقط اسرتلينيٍّا جنيًها ٢٠ ستكافئ عام ١٠٠ تبلغ مدة بعد اسرتليني
بقيمتها املنافع إن أي اآلن؛ اسرتلينيٍّا جنيًها ٣٧٠ تكافئ أنها ٪١ بمعدل الخصم يعني
ويف .٪٤ بمعدل خصم ُطبق ما إذا عليه ستكون مما ضعًفا عرش بتسعة أكرب الحالية
بالطبع هي عام ١٠٠ خالل القيمة ستكون اإلطالق، عىل خصم أي تطبيق عدم حالة
حسابات عىل كبريًا خصًما طبقنا وإذا اسرتليني. جنيه ١٠٠٠ أي نفسها؛ الحالية القيمة
أنه يعني فهذا العاملي، املناخ تغري من الحد سياسات تتضمنها التي واملنافع التكاليف
النقيض وعىل ا. جدٍّ البعيد املستقبل يف تتحقق التي املنافع التغايضعن األغلب عىل يمكن
ستهيمن خصم)، أي تطبيق عدم حالة يف (أو متدنيًا، خصم معدل طبقنا إذا ذلك، من

اإلجمايل. الحساب عىل البعيد املستقبل أجيال مصالح
لألجيال نرتك أن يجب كم األجيال: بني إنصاف مسألة هي املسألة النهاية، يف
ا، جدٍّ أخالقي منظور من السؤال هذا شترين» «مراجعة تتناول به؟ لتستمتع املستقبلية
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آخر. جيل أي عىل الحايل الجيل مصالح تغليب إىل يدعو سبب يوجد ال أنه يرى حيث
إعطاء عنه ينتج مما املستقبلية، املنافع عىل متدنيًا خصم معدل شترين يطبق ثم، ومن
اإلجمالية. واملنافع التكاليف حساب يف كبرية أهمية البعيد املستقبل يف األجيال مصالح
— نوردهاوس ويليام األمريكي االقتصادي الخبري بينهم من آخرون، اقتصاد خرباء وأيَّد

بكثري. أكرب معدالت تطبيق — شترين» «مراجعة نقاد أشد أحد وهو

املناخ لتغري سياسة وضع إىل الداعية االقتصادية الحجة

تحملها سيجري التي الخفض تكاليف ومنافع؛ تكاليف املناخ تغري سياسة تتضمن
املناخ. تغري عن الناتج الرضر من الحد صورة يف ومنافع الدفيئة، غازات انبعاثات لتقليل
الخفض نسبة لقياس الثاني الفصل يف املوضح االقتصادي العمل إطار استخدام يمكننا
البيئية املنافع ستربرها التي الدفيئة غازات من وغريه الكربون أكسيد ثاني انبعاثات يف
إىل يصل حتى بالتنفيذ جديًرا الخفض يظل هذا، العمل إلطار ووفًقا ستتحقق. التي
بمعنى أو الحدي، البيئي الرضر مع للخفض الحدية التكلفة عندها تتساوى التي النقطة
واحد طن بمقدار الدفيئة غازات انبعاثات خفض تكلفة عندها تتساوى التي النقطة آخر
الطن ذلك طريق عن يتحقق والذي املناخ، تغري عن الناتج الرضر يف الخفض مع إضايف
تكاليف نمط هو املربر الخفض مقدار تحدد التي العوامل أحد الخفض. من اإلضايف
لتحقيق سعينا أثناء الحدية الخفض تكاليف ارتفاع حدة مدى باألحرى، أو الخفض؛

أكرب. خفض
وهي الكهربائية، الطاقة قطاع يف الحدية الخفض تكاليف 1-5 الشكل يوضح
نهًجا الجدول يتخذ الكربون. أكسيد ثاني انبعاثات يف املساهمة األساسية العوامل أحد
من خيار كل تقابل التي وتكلفته الخفض إلمكانية تقديرات مستخدًما «تصاعديٍّا»
تشمل الكهربائية. الطاقة توليد عن الصادر الكربون انبعاثات لتقليل الرئيسية الخيارات
الشمسية والطاقة الحيوية والكتلة الرياح مثل للطاقة متجددة مصادر الخيارات هذه
الكربون انبعاثات لتقليل وتخزينه الكربون حجز تقنية واستخدام النووية، والطاقة

الحفري. الوقود من الطاقة توليد عن الصادر
سيما ال الطاقة، محطات إنشاء يف املستغرقة الزمنية الفرتة إجمايل لطول نظًرا
املناخ، تغري سياسات لتفعيل الالزم الزمني النطاق المتداد ونظًرا الجديدة، النووية القدرة
مجرد بالطبع وهذه اآلن. وليس ،٢٠٣٠ عام والخفض التكاليف بإمكانيات الجدول يتنبأ

103



البيئي االقتصاد

تكاليف الخفض الحدية يف ٢٠٣٠
(دوالر أمريكي لكل طن من الكربون)

التحول
من

الفحم
إىل الغاز

إنتاج الكهرباء من
أشعة الشمس

الرياح الساحلية

الطاقة الحرارية من باطن األرض

الطاقة النووية

الطاقة الكهرومائية

الكتلة الحيوية Nحاصيل الطاقة

حجز الكربون وتخزينه عند استخدام الغاز

ض بحلول عام ٢٠٣٠
إمكانية الخف

طن)
سيد الكربون بالجيجا 

(مكافئ ثاني أك

حجز الكربون وتخزينه عند استخدام
الفحم (محطات جديدة)

٢

٤

٥٠١٠٠

توليد عن الصادرة الكربون النبعاثات العاملية الحدية الخفض تكاليف منحنى :1-5 شكل
.٢٠٣٠ عام الطاقة،

الخفض تكاليف وستنخفض كبرية، برسعة تتطور املتجددة الطاقة فتقنيات توقعات.
الحايل الوقت بني ما الفرتة يف كبريًا انخفاًضا مؤكد شبه بشكل التقنيات هذه باستخدام
أنه رغم للتكاليف، املوفرة التقنية والتغريات الضخم اإلنتاج لوفورات نتيجة ،٢٠٣٠ وعام
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من كثري سيؤثر هذا، إىل إضافة الخفض. تكاليف يف للتوفري محدد رقم تعيني يستحيل
تُقدر سوف الذي الطاقة، قطاع يف واالنبعاثات للنشاط املعياري املستوى عىل العوامل
املستوى ارتفاع إىل األرسع االقتصادي النمو سيؤدي فمثًال الخفض. إمكانية أساسه عىل
عىل سيشجع مما الحفري، الوقود أسعار يرفع أن أيًضا يُتوقع لكن لالنبعاثات، املعياري
من أي بدون حتى األحوال، كل يف حفري غري وقود باستخدام الطاقة توليد إىل التحول

املناخ. لتغري العامة السياسة تدابري
يف تحملها سيجري التي الحدية الخفض تكاليف تقديرات بعض الجدول يعرض
السياسة تدابري غياب يف املتوقعة النسب من ألقل االنبعاثات خفضيف نسب تحقيق سبيل
االنبعاثات يف خفض نسب العاملي الطاقة قطاع يحقق أن مثًال فيمكن ثم، ومن العامة.
خفض تكلفة مقابل العام، يف الكربون أكسيد ثاني مكافئ من تقريبًا طن ميجا ٢ تبلغ
من املستوى هذا مضاعفة وستؤدي الكربون. من طن لكل دوالًرا ٤٠ من أقل حدية
االستفادة يتطلب مما دوالًرا، ٨٥ نحو إىل الحدية الخفض تكلفة زيادة إىل الخفض
املختلفة التقنيات تتباين كيف مالحظة لالهتمام املثري ومن األغىل. الخفض خيارات من
تربز ،1-5 الشكل يف املستخدمة التقديرات عىل بناءً الخفض. تكاليف حيث من املتنوعة
تقنية من كثريًا أرخص الطاقة قطاع انبعاثات لتقليل وسيلة باعتبارها النووية الطاقة
سيكون ذلك، رغم املخفضة. الكربون انبعاثات من طن لكل وتخزينه الكربون حجز
الحدية التكاليف وستكون دقيق، غري حتًما عاًما ٢٠ بعد التكنولوجيا تكاليف توقع
التكاليف يف نسبيٍّا الصغرية اإلضافية التحسينات إن حتى الصواب؛ إىل أقرب املقدَّرة
للتدابري اإلجمالية التكاليف ترتيب تغري قد جيلني أو جيل مدار عىل للتقنيات بالنسبة

جذريٍّا. تغيريًا
أحد بالطبع هو املناخ تغري من للحد ثمنًا النووية الطاقة من بمزيد القبول إن
املناخ، تغري عىل الرتكيز فأثناء الحالية. الطاقة سياسة يف للجدل إثارًة املواضيع أكثر
صورة يف تظهر والتي النووية، للطاقة املحتملة الخارجية التكاليف نغفل أن يجب ال
بالكاد التي الكارثة أو تشرينوبل، حادث غرار عىل كارثي، نووي حادث وقوع احتمال
ضئيًال الحادث هذا مثل وقوع احتمال يكون ربما مايل. ثري جزيرة يف تداركها جرى
باهظة النطاق واسعة كارثة تكاليف وستكون منعدم، أنه ادعاء الحماقة من لكن ا، جدٍّ
مثل وقوع الحتمال رقمية قيمة أي تحديد يف بالتأكيد الصعوبة تكمن األجل. وطويلة

النووية. للمخاطر الخارجي التأثري حجم قياس يف وبالتايل الحادث، هذا
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القطاعات يف الدفيئة غازات لخفض كبرية فرص الطاقة قطاع خارج تتوفر
تصدر الكيميائية. واملواد واألسمنت والصلب الحديد صناعة سيما ال األخرى، الصناعية
من بمجموعة القطاع هذا ويحظى التزايد، ورسيعة هائلة انبعاثات النقل قطاع عن
خفض يشمل أن ويمكن والطريان. الربي النقل عن الصادرة االنبعاثات لتقليل اإلمكانات
أن ويمكن للكربون. «بالوعات» لتكون جديدة غابات زراعة إمكانية الزراعة يف الكربون

االنبعاثات. خفض يف كبرية بنسبة املنازل يف الطاقة استهالك ترشيد كذلك يسهم
الشكل يف الطاقة قطاع مخطط إىل املمكن الخفض مجاالت كل إضافة يمكننا نظريٍّا،
االقتصاد. قطاعات كل يف الحدية الخفض لتكاليف شامل جدول لوضع وذلك ،1-5
العاملي الخفض إمكانات تحليالت أغلب تؤدي حيث هذا؛ يحدث ما نادًرا عمليٍّا، ولكن
محاكاة لنموذج الداخلية العمل آليات يف متضمنة لكنها نفسها، النتيجة إىل والتكاليف

واحد. بياني رسم يف مجملة وليست النطاق، واسع
نظري الكربون خفض من كبري قدر تحقيق إمكانية إىل الدراسات بعض أشارت
انبعاثات خفض شأنها من تدابري ثمة أخرى، بعبارة أو منعدمة؛ أو سالبة حدية تكلفة
منها. بدًال ستستخدم كانت التي بالتقنيات مقارنة نفسه الوقت يف املال وتوفري الكربون
الساعية الرشكات تستخدمها ال فِلَم ا، أرخصحقٍّ التدابري هذه كانت إذا للجدل. مثار وهذا
السوق وإخفاقات الحواجز من متنوعة صور وجود البعض يرى الربح؟ تحقيق إىل
مثًال املعلومات إىل االفتقار يعني قد فعالة. قرارات اتخاذ من أحيانًا الرشكات تمنع التي
سوى ببساطة الرشكات تختار وأال الكربون، منخفضة الزهيدة الخيارات بعض تجاهل
التكنولوجية املشورة توافر يعزز إجراء التخاذ سيكون حينها تألفها. التي التقنيات
وتنخفض أعىل، أرباًحا الرشكات ستجني مضاعفة؛ منفعة املفيدة واملعلومات السديدة
أن يمكن وأنه حقيقيٍّا، يكون أن من أروع هذا أن آخرون يعتقد لكن الكربون. انبعاثات

التقنيات. تكاليف بني املقارنة عند إغفالها يجري مخفية مهمة تكاليف توجد
للجدل. مثرية بسمات أيًضا املناخ تغري عن الناتجة الرضر تكاليف قياس يتسم
نطاق تتجاوز أنها وحقيقة الفعلية العمليات تكتنف التي العلمية الغموض فمواضع
بني العالقة يف الدقة من درجة أي نتحرى أن الصعب من تجعل الحديثة التجربة
الناتج الرضر تكاليف يف تؤثر التي الرئيسية العوامل وبعض الدفيئة غازات انبعاثات
تأثريات عندها ستحدث التي املحددة النقطة عن القليل سوى نعلم ال املناخ. تغري عن

العميقة. املحيطات تيارات انعكاس مثل املعياري الحد لتخطي كربى
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يخلفه الذي التأثري هي بحثًا ُقتلت التي باملناخ الالحق الرضر تكلفة فئات إحدى
وهطول الشمس وسطوع الحرارة درجات بتغريات الزراعي اإلنتاج سيتأثر الزراعة. عىل
يف الزراعي، املحصول إنعاش عىل التغريات هذه تعمل قد األبرد، املناطق بعض ويف املطر؛
من واملزيد معدالتها عن املرتفعة الحرارة درجات نتيجة بالغ رضر بالزراعة سيلحق حني
طياته يف املناخ تغري سيحمل بطبيعتها. وجافة حارة أماكن يف الحادة املياه نقص حاالت
الجفاف وفرتات األعاصري حدوث وتكرار الطقس أنماط توقع عىل القدرة عدم غالبًا
وسينعكس بالزراعة، سيرض هذا وكل أكرب، بتواتر القاسية الطقس أحداث من وغريها
بعض توجد أنه غري الحصاد. يف خسائر ووقوع املحصول فْقد حوادث زيادة صورة يف
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني مستويات ارتفاع من املحاصيل لنمو التعويضية املنافع
االعتبار يف نأخذ أن هو الزراعة عىل للتأثريات الكيل النمط قياس يف يهم ما الجوي.
إىل يتحولون والفالحون إجراؤها يمكن التي التكيف إىل الهادفة والتغيريات التعديالت
أن ببساطة افرتضنا وإذا منطقتهم. يف املتغري للمناخ مالءمة األكثر املحاصيل زراعة
فسنبالغ اآلن، يزرعونها التي نفسها املحاصيل زراعة سيواصلون منطقة كل يف الفالحني

الزراعي. املحصول عىل املناخ لتغري الضار التأثري يف
إمدادات فستصبح عامة. بصفة املياه إمدادات يف املناخ تغري يؤثر أن املتوقع من
ارتفاع يؤدي أن يمكن مثًال، أوروبا جنوب يف ندرًة. أكثر بالفعل قاحلة مناطق يف املياه
الصيفية األمطار هطول انخفاضيف إىل مئويتني درجتني بمقدار العاملية الحرارة درجات
القائمة املياه إمدادات مشكالت تفاقم إىل سيؤدي مما و٣٠٪، ٪٢٠ بني ترتاوح بنسبة

بالفعل.
الطاقة إىل الحاجة ستزداد حني يف للتدفئة، الالزمة الطاقة متطلبات سترتاجع
درجات تقرتب حيث العالم من املناطق تلك يف سيما ال الهواء، وتكييف للتربيد الالزمة

البرش. الحتمال األقىص الحد من بالفعل الحرارة
والبنى املنازل تدمر عنًفا وأشد أكثر وأعاصري عواصف وستهب فيضانات ستحدث
واملخاطر؛ التكاليف هذه من للحد باهظة استثمارات نستثمر أن إىل نضطر وقد التحتية.
الدفاعية. التدابري من ذلك وغري العواصف مياه رصف نظام تحسني يف مثًال نستثمر كأن
زيادة إىل البحر سطح مستوى ارتفاع تواصل سيؤدي القطبي، الجليد انصهار ومع
يف كربى استثمارات وجود رضورة عنه سينتج مما الساحيل، الفيضان حدوث مخاطر
من بأكثر تقدر أخرى وأصول مباٍن تقع املثال، سبيل عىل الفيضانات. مواجهة حواجز
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تكون ولن أعتى، لفيضان ستتعرض التي املنطقة يف لندن يف اسرتليني جنيه مليار ١٢٥
باهظ التيمز نهر حاجز ذلك يف بما — لندن يف الحالية الفيضانات مواجهة حواجز

تعزيزها. إىل وستحتاج كافية — التكاليف
مع يتناسب ال بما األفقر الدول عىل عبئًا األغلب عىل التكاليف هذه كل ستمثل
بقاع يف منها العديد ويقع الزراعي، اإلنتاج عىل اعتماًدا أكثر الدول فهذه إمكانياتها.
النامية الدول أغلب ويف قوة. أشد فيها التأثريات ستكون استوائية ومناطق دفئًا أكثر
مع يتكيف حتى كبرية صعوبة وسيواجه أقل، بمرونة االقتصادي النظام يتسم أيًضا
كبري فجزء غريها. من أعنف تأثًُّرا الدول أفقر بعض ستتأثر حني يف املتغرية. الظروف
سطح مستوى من بالفعل قريب — نسمة مليون ١٦٠ حوايل موطن — بنجالديش من
يرتفع عندما املياه ستغمرها الفيضانات، ملواجهة ضخمة حواجز غياب ويف البحر،
السكان ترشيد تكاليف تمثل أن يمكن املناخ، تغري تفاقم ومع البحر. سطح مستوى
مختلفة مناطق يف املعيشة وظروف املناخ يف الرسيعة التغريات عن الناتجة والرصاعات
التي الدول حدود تأثريه يتجاوز والسيايس االجتماعي لالستقرار كبريًا تهديًدا بالعالم

مبارش. تأثري ألكرب تتعرض
حساب هي التكاليف هذه لكل اإلجمايل التأثري لتلخيص املفيدة الطرق إحدى
إضايف طن عن الناتج اإلجمايل الرضر أخرى، بعبارة أو للكربون»؛ االجتماعية «التكلفة
مالية. قيمة صورة يف محددة، زمنية نقطة عند الجوي الغالف يف املنبعث الكربون من
مستقبيل. وقت أي يف أو اآلن، االنبعاثات عن للكربون االجتماعية التكلفة حساب ويمكن
ألن اآلن؛ منها أعىل املستقبلية لالنبعاثات االجتماعية التكلفة ستكون النموذجي، الوضع يف
االجتماعية التكلفة تقديرات وتحتل الجوي. الغالف يف االنبعاثات تراكم عن ينتج الرضر
الخبري أجراها استقصائية دراسة وكشفت واسًعا. نطاًقا الحالية لالنبعاثات للكربون
التكلفة تقديرات أغلب أن عن ٢٠٠٥ عام املتحدة باململكة بريس ديفيد االقتصادي
وفًقا الكربون، من طن لكل دوالرات و٩ ٤ بني تراوحت حيث متدنية؛ كانت االجتماعية
الكارثية النتائج تكاليف أغفلت التقديرات هذه من العديد أن غري .٢٠٠٠ عام ألسعار
وكانت الحقيقية. من أقل قيم عن تعرب تقديرات األغلب عىل فهي لذلك واحتماالتها،
استخدام رضورة اقرتحت قد املتحدة اململكة حكومة يف االقتصاد خرباء أجراها دراسة
للطن) دوالرات ١٠٥ نحو (أي للطن اسرتلينيٍّا جنيًها ٧٠ نحو يبلغ بكثري أعىل رقم
«مراجعة وقدَّرت املتحدة. اململكة سياسة تقييمات يف للكربون االجتماعية التكلفة مقابل

108



املناخ تغري اقتصاديات

من بنجالديش. يف هائل فيضان بعد منزلها عن بعيًدا أطفالها تحمل امرأة :2-5 شكل
من كبري جزء ينغمر وسوف تها، وحدَّ الفيضانات تواتر من املناخ تغري يزيد أن املتوقع

البحر.1 سطح مستوى ارتفاع بفعل بنجالديش

«النشاط ظل يف للكربون االجتماعية التكلفة املناخ» لتغري االقتصادية اآلثار بشأن شترين
ويليام يقدِّر ذلك، من النقيض وعىل للطن. دوالًرا ٣١٢ إىل تصل أعىل بقيمة املعتاد»
للكربون الحالية االجتماعية التكلفة — شترين» «مراجعة منتقدي أحد — نوردهاوس

للطن. دوالًرا ٣٠ بنحو
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نلجأ هل نستنتج؟ أن يمكن فماذا االستثنائي، االختالف هذا مثل نواجه كنا إذا
مع تماشيًا األكثر النتيجة لنختار الشخصية ونزعاتنا السابقة معتقداتنا إىل ببساطة
لديه ليس البيئي االقتصاد أن بحجة التقديرات كل نرفض هل املسبقة؟ تصوراتنا
حسابية عملية حول التوافق يستطيع ال كان إذا لنا يوفرها مفيدة معلومات بالتأكيد
يحمل هل أم الحايل؟ وقتنا يف البيئية السياسة القرارات ألهم بالنسبة حرجة أهمية ذات

نتحراها؟ أن علينا مهمة رسالة نفسه التنوع
االجتماعية للتكلفة املتنوعة النتائج هذه وراء األسباب إىل كثب عن نظرنا إذا
التي األمور بني ومن والحكم. املنهج يف مهمة اختالفات تعكس أنها سنرى للكربون،
هذا عن كافية معلومات نمتلك فال العاملي: االحرتار سياسة يف املتأصل الغموض تعكسها،
املتنوعة. التأثريات ونطاق االحتماالت تقدير يف الدقة عدم عىل القضاء شأنها من العلم
العظيمة األهمية عىل شترين ويؤكد الغموض. هذا تحليل يف مختلفة نهًجا أيًضا وتعكس
محورية حالة عىل الرتكيز من بدًال السيناريوهات، من كبرية مجموعة تبعات الستعراض
يف االنخفاض احتماالت بعض أخذ تماًما شترين ويجيد مختلفة. صور بضع أو واحدة،
السابقة. الدراسات من أعىل شترين تقديرات تجعل التي األسباب أحد وهذا االعتبار،

بعض تجاه مختلفة مواقف تتخذ ألنها تتباين التقديرات أن هي نقطة أهم لكن
بتغري املعنية السياسات وضع أثناء عليها اإلقدام يجب التي املهمة األخالقية الخيارات
العملية يف والفقراء األثرياء عىل التأثريات قياس كيفية بينها، ومن العاملي، املناخ
يف االقتصاد خرباء دراسة تطبق املستقبلية. األجيال مصالح تمثيل وكيفية الحسابية،
إجمايل نصف نحو تبلغ التي العادلة» «القيم طريقة بوضوح املتحدة اململكة حكومة
األفقر الدول تطول التي للتأثريات وزن إعطاء إىل هذا يهدف املقدَّرة. االجتماعية التكلفة
الرصف وأسعار الحالية املالية الدخول حيث من التأثريات إىل ننظر كنا لو مما أكرب

فحسب.
مسألة حيال ا جدٍّ متميًزا موقًفا — وذكرنا سبق كما — شترين» «مراجعة تتخذ
أن يجب املستقبلية األجيال مصالح أن ترى حيث املستقبلية؛ واملنافع التكاليف خصم
وأشار الحالية. األجيال مصالح ثقل يعادل الحسابية العملية يف كبري ثقل لها يكون
للمنافع شترين يحدده الذي الخصم معدل أن شترين» «مراجعة عىل املعلقني من العديد
االجتماعية التكلفة تقدير تجعل التي الرئيسية األسباب أحد املستقبلية والتكاليف
حسابات تشري أخرى. تقديرات من بكثري أعىل شترين» «مراجعة يف الواردة للكربون
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بتكلفة الفيضان مخاطر من لندن لحماية ١٩٨٤ عام أُنشئ التيمز، حاجز :3-5 شكل
عن الناتج البحر سطح مستويات ارتفاع سيتطلب اسرتليني. جنيه مليون ٥٣٠ تجاوزت

االستثمارات.2 هذه من كثريًا العاملي االحرتار

ستقل املناخ تغري لتكاليف تقديراته أن إىل نفسه شترين فريق نرشها التي الحساسية
فقط. ٪١ بنسبة الخصم معدل ارتفع إذا النصف يفوق بمعدل

املثري من يكون قد السيايس؟ لإلجراء بالنسبة التقديرات هذه تعنيه الذي ما
«مراجعة أوردتها التي املتعارضة السياسية التوجيهات بني نقارن أن هنا لالهتمام
الخصم، فكرة عىل اختالفهما ورغم نوردهاوس. ويليام التقرير، هذا ومنتقد شترين»
االقتصاد يف ضخمة تعديالت تتطلب خطرية مشكلة املناخ تغري أن عىل االثنان يتفق

العاملي.
املستقبلية األجيال عىل وتأثريه املناخ تغري لتكاليف شترين» «مراجعة تحليل أن رغم
مالحظة من ينبع بالسياسة يتعلق فيما النهائي التوجيه فإن للجدل، ومثريًا طويًال جاء
غازات لرتكيزات السماَح أن إىل تشري العلماء جمعها التي األدلة أن شترين يعتقد أقرب.
يعرِّض وقد خطري، أمٌر الحجم حيث من املليون من جزءًا ٥٥٠ تتجاوز بأن الدفيئة
املستوى هذا عند االستقرار وسيتطلب ا. حقٍّ مدمرة عواقب بها تلم أن الحتمال البرشية
الحايل. باملستوى مقارنًة ،٢٠٥٠ عام بحلول ٪٢٥ حوايل بنسبة االنبعاثات خفض
املقبلة عاًما ٤٠ ال مدار عىل العاملي االقتصاد نمو ألن يبدو؛ مما أصعب هذا وتحقيق
هذا ولتحقيق سيايس. تدخل أي غياب يف االنبعاثات يف هائلة زيادة إىل يؤدي سوف
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من وحدة لكل االنبعاثات معدل تقليل إىل الحقيقة يف سنضطر االنبعاثات، يف الخفض
االقتصادي. للنشاط الكربونية البصمة يف هائلة تخفيض نسبة وهذه ،٪٧٥ بنسبة الناتج
ستبلغ حيث لشترين؛ وفًقا ضئيلة ستكون الهدف لهذا للوصول الخفض تكاليف لكن
قسًطا يُعد قد هذا أن شترين مراجعة وتقرتح سنويٍّا. العاملي الناتج إجمايل من تقريبًا ٪١
أو ٪٢٠ عىل تقيض أن يمكن كارثية مناخية عواقب وقوع احتمال ضد بسيًطا تأمينيٍّا
غري السيناريوهات أسوأ وقوع حالة يف العاملية املعيشة ومستويات العاملي الناتج من أكثر
للحد إجراء باتخاذ التبكري أن إىل شترين» «مراجعة تشري مستبعًدا. ليس ولكنه املرجح
كبرية. بدرجة االنبعاثات يف الهائل التعديل هذا إجراء تكاليف سيخفض االنبعاثات من
أن وسيعني تداركه، يمكن ال مناخي رضر وقوع احتمال من فسيزيد اإلجراء، تأخري أما
الطاقة مرشوعات من وغريها الطاقة محطات يف استثماراته سيواصل العاملي االقتصاد
الكربون. من مرتفعة مستويات تصدر التي الحالية التقنيات عىل اعتماًدا األجل طويلة
بنسب تبدأ املناخ لتغري متدرجة» «سياسة نوردهاوس ويليام يؤيد النقيض، عىل
تقديراته تسعى الوقت. بمرور النسب هذه تزداد ثم لالنبعاثات، متواضعة خفض
قياًسا ٢٠٥٠ عام بحلول و٢٥٪ اآلن، ٪١٥ بنسبة خفض تحقيق إىل املثىل للسياسة
لتزايد ونظًرا املعتاد. بالنشاط قياًسا ٢١٠٠ عام بحلول و٤٥٪ املعتاد، بالنشاط
االنبعاثات خفض نسب تشري السيايس، التدخل عدم حالة يف سيحدث الذي االنبعاثات
تزايد استمرار إىل سيايس) تدخل أي دون بمعيار قياًسا (أي املعتاد بالنشاط قياًسا هذه
أخرى. ظروف يف أقل بمعدل سيحدث ذلك أن رغم الحالية، باملستويات قياًسا االنبعاثات
الخصم معدل ارتفاع هو نوردهاوس نظرية يف االنبعاثات خفض معدل بطء أسباب أحد
وهذا .٪١٫٤ نسبة شترين» «مراجعة تستخدم حني يف ٪٤ يبلغ حيث يستخدمه، الذي
يف ويعطي الخفض، تكاليف بإرجاء يغري ألنه إجراء، التخاذ امللحة الرضورة من يقلل
غري الدفيئة. غازات تركيز ارتفاع عىل املرتتبة املستقبلية للتكاليف أقل وزنًا نفسه الوقت
استعراضه، يف شترين يدعمه الذي من أبطأ سياسيٍّا تصعيًدا نوردهاوس يؤيد حني يف أنه
آجًال، أم عاجًال حقيقي. لقلق يدعو سبب املناخ تغري أن عىل شترين مع يتفق فإنه
الكربون. انبعاثات يف كبرية خفض نسب لتحقيق كبريًا سياسيٍّا تدخًال الوضع سيتطلب
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الكربون تسعري

ستكون التي الكربون وانبعاثات الطاقة استهالك يف الكبرية الخفض نسب نحقق كيف
فعله يسعنا الذي ما املناخ؟ يف الشديد التغري مخاطر من الحد بصدد كنا إذا مطلوبة

والجماعي؟ الفردي املستويني عىل
مثًال فيمكننا التكنولوجية. والحلول التكنولوجيا منظور من املشكلة رؤية يمكننا
أنظمة استخدام طريق عن تحقيقه يمكن الذي الطاقة استهالك يف التوفري نناقش أن
وسائل استخدام زيادة أو املركبات يف جديدة تقنيات أو املنازل يف الطاقة إلدارة متقدمة
تلبيها أن يمكن التي الكهربائية الطاقة من احتياجاتنا كم يف التفكري يمكننا العام. النقل
منخفضة تقنيات توجد الشمسية. والطاقة الرياح طاقة مثل للطاقة متجددة مصادر
مع تكاليفها تنخفض أن ويُتوقع مستقبًال، منها املزيد استحداث وسيجري الكربون،

الضخم. اإلنتاج
التفكري وهو االقتصاد؛ خرباء يشغل منظور آخر، منظور من املشكلة رؤية ويمكننا
من التأكد علينا لكن التكنولوجيا، نمتلك أننا ا جدٍّ الجيد من األمور. هذه تحقيق كيفية يف

«استخدامها». إىل الناس يدفع سبب وجود
استهالك وخفض الكربون منخفضة التقنيات إىل التحول من جزء تحقيق يمكن
تشري اجتماعيٍّا. املعنية والرشكات املواطنون يتخذها فردية إجراءات طريق عن الكربون
مستعدون الناس من كثريًا أن إىل االستقصائية الدراسات إليها توصلت التي األدلة
اآلخر والبعض البيئة، عىل باملنفعة سيعود كان إذا استهالكهم نمط يف تغيريات إلجراء
تخفيض سبيل يف حياتهم بنمط يتعلق فيما رصامة أكثر بخيارات لألخذ مستعدون
السيارات قيادة معدالت تزداد نفسه، الوقت يف لكن منها. الحد أو الكربونية» «بصمتهم
تبلغ التي الدول تلك يف حتى مطردة، زيادة األولية املواد واستهالك جوٍّا والسفر الخاصة
ما بني الفرق يف جزئيٍّا املشكلة تكمن قد مبلغها. العاملي االحرتار بشأن املخاوف فيها
يف شاهدنا وكما الواقع. أرض عىل يفعلونه وما االستقصائية الدراسات يف الناس يقوله
الهدف كان إذا شديدة بعناية االستقصائية الدراسات تُخطط أن يجب الرابع، الفصل
بيئي. إجراء تنفيذ مقابل املال لدفع الناس لدى الحقيقي االستعداد عن الكشف منها

الناس تصورات يفوق وقد هائل، الكربون انبعاثات يف املطلوب الخفض مدى
إحجام هناك يكون وقد العاملي. املناخ أجل من للتغيري استعداد عىل إنهم يقولون عندما
ساكنني. اآلخرون يقف عندما إجراء اتخاذ عن األفراد لدى — جدٍّا وعقالني — طبيعي
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املناخ، تغري من الحد يف تجاهله يمكن ضئيل إسهام سوى تقدم ال واحد فرد فترصفات
البصمة أن عىل عالوًة حقيقيٍّا. اختالًفا الناس من املاليني آالف ترصفات ستُحدث حني يف
تشمل فلن صحيحة، بطريقة حسبناها فإذا شديًدا. تعقيًدا معقدة لألفراد الكربونية
الطائرات، أو بالسيارات رحالتهم وال والطاقة، الوقود من املبارشة مشرتياتهم فقط
يستهلكونها، التي والخدمات البضائع إنتاج يف املستخدمة الطاقة أيًضا ستشمل وإنما
املنتج إىل ووصوًال الخام املواد إنتاج من بدءًا اإلنتاج سلسلة يف العديدة باملراحل مروًرا
كل يف الكربون انبعاثات من للحد عالية وفعالية كفاءة ذي إجراء تعميم يجب النهائي.
تركيزه مع أيًضا ولكن واألفراد، املصنعني من كل طريق عن الطاقة، استهالك قطاعات
ينتاب وقد ممكنة. تكلفة بأقل فيها فارق أكرب تحقيق يمكن التي املهمة القطاعات عىل

نطاقها. واتساع املشكلة لتعقيد نظًرا منطقي ذهوٌل باألمر املعنيَّ املواطَن
إلحداث كافيًا األفراد يتخذها التي الطوعية اإلجراءات عىل االعتماد يكون لن
األفراد من كالٍّ أن لضمان التدخل الحكومات عىل فسيجب الالزمة. الجذرية التغيريات
ومن االنبعاثات. من الالزمة الخفض نسب لتحقيق كافية إجراءات يتخذون واملصنعني
تغريُّ سياسة بقرارات الصلة وثيق الثالث الفصل يف األدوات اختيار تحليل أن يتضح هذا
مزايا وما املناخ؟ تغري سياسة يف لتستخدمها الحكومات لدى املتوفرة األدوات فما املناخ.

منها؟ كل
كبريًا اعتماًدا هذا تاريخنا حتى الدول أغلب يف املناخ تغري سياسات اعتمدت
التكنولوجيا اختيارات أو االنبعاثات تنظِّم التي التقليدية والتحكم» «القيادة أدوات عىل
استخدام إىل املصنعني كثرية دول هت وجَّ القائمة، التنظيمية الجهات طريق وعن مبارشًة.
األرس من الحكومات طلبت وباملثل، الكربون. منخفضة خاصة عمليات واتباع أجهزة
املصابيح بيع وقف مثل الكربون؛ انبعاثات أو الطاقة استهالك تقلل منتجات استخدام
وعيب الطاقة. منخفضة بدائل استخدام إىل األُرس ل تحوُّ لضمان العادية الكهربائية
واحٍد حلٍّ سوى تقدم فال املرونة، إىل افتقارها هو املبارش التنظيم من الصور هذه
يف أوضحنا وكما املختلفة. الظروف تراعي وال األغراض، لجميع يصلح أن املفرتض من
عىل كبرية زيادة التكاليف زيادة احتمالية طياته يف الجمود هذا يحمل الثالث، الفصل

املنشودة. البيئية النتيجة لتحقيق الالزم األدنى الحد
الوقود استخدام عن اإلثناء يف السوق آليات إىل املستندة األدوات كذلك استُخدمت
السويد بينها ومن الكربون، عىل رضائب األوروبية الدول من عدد وفرض الحفري.
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الرضائب معدالت األخرى الدول بعض ورفعت والدنمارك. وهولندا وفنلندا والنرويج
إطالق حقوق لتداول نظاًما األوروبي االتحاد وطرح جديدة. رضائب فرضت أو القائمة
الدول بعض وحذت ،٢٠٠٥ عام أوروبا مستوى عىل الكربون أكسيد ثاني انبعاثات
القائمة السياسة يف االبتكارات هذه وأثارت مماثلة. ترتيبات أجرت حيث حذوه األخرى
مارسها العدائية شديدة بضغوط الدول بعض يف وقوبلت واسًعا، جدًال السوق آليات عىل

امُلصنعني. من املصالح أصحاب
جليٍّا يبدو االقتصادية، العقبات وبعض الحقيقية السياسية الصعوبات رغم لكن
الكربون عىل رضائب صورة يف (إما التسعري تدابري صور من صورٌة تشكل أن بد ال أنه
إذا وذلك املدى، بعيدة السياسات مجموعة من جزءًا االنبعاثات) إطالق حقوق تداول أو
وسيتطلب الكربون. عىل القائمة الطاقة استخدام يف كبرية خفض نسب تحقيق أردنا
أكسيد ثاني تركيزات ارتفاع ليتوقف كافية بدرجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات خفُض
الطاقة، استخدام أنماط يف النطاق واسعة تغيريات إجراءَ الجوي الغالف يف الكربون
تغيريات سوى التقليدي التنظيم يحقق ال قد البرشي. النشاط أنماط يف ذلك، من واألهم
آليات تفاصيل يف التدخل طريق عن املطلوب النطاق عىل الحفري الوقود استخدام يف
جوهر ويقوم االقتصادي. النظام عمل كفاءة إعاقة يحتمل مستوى عىل االقتصاد عمل
قدر بأكرب التسعري آلية ِقبل من هة موجَّ األفراد خيارات تكون أن عىل السوق اقتصاد
خالل من — األسعار يف الكربون لخفض ممنهجة حوافز دمج طريق وعن الفعالية. من
القرارات ماليني وسع يف سيكون — االنبعاثات إطالق حقوق تداول أو الرضائب فرض
النبعاثات الحقيقية االجتماعية التكلفة تعكس أن يوميٍّا تُتخذ التي الالمركزية االقتصادية

الكربون.

الكربون رضيبة

من محتواه لنسبة تبًعا الحفري الوقود عىل رضيبة فرض عىل الكربون رضيبة تقوم
وحدة لكل الطبيعي والغاز النفط عىل منها أعىل الفحم عىل الرضيبة وتكون الكربون.
الرضائب. من معفاة الحفري الوقود غري من الطاقة مصادر تكون حني يف الطاقة، من
— حتًما يؤدي الكربون من معينة كمية عىل يحتوي الذي الوقود حرق إن وحيث
تكافئ الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات من معينة نسبة إنتاج إىل — متوقع هو وكما
ثاني انبعاثات عىل رضيبة فرض الكربون من الوقود محتوى عىل الرضيبة تقريبًا
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قريبًا تُتاح ربما التي وتخزينه الكربون حجز تقنيات وباستثناء نفسها. الكربون أكسيد
تطبيقها يمكن املصب عند االنبعاثات ملعالجة تقنيات أي حاليٍّا تتوفر ال الطاقة، ملحطات

الكربون. أكسيد ثاني انبعاثات من للتخلص
االستغناء عىل الطاقة مستخدمي تشجيع إىل الكربون عىل رضائب فرض سيؤدي
أقل انبعاثات عنها تصدر وقود أنواع نحو والتوجه الكربون، عالية الطاقة مصادر عن
يف املستخدمة الوقود أنواع عىل الكربون رضيبة ُفرضت فإذا الطاقة. من وحدة لكل
الفحم باستخدام الطاقة توليد عن بعيًدا التحول عىل فستشجع مثًال، الطاقة محطات
من املعفاة املتجددة الطاقة مصادر إىل أكرب وبدرجة بل والغاز، النفط إىل والتوجه

النووية. الطاقة وإىل واألمواج)، الرياح طاقة (مثل الرضائب
رضيبة ستقلل الكربون، عايل الحفري الوقود عن االستغناء عىل التشجيع إىل إضافة
وسرتتفع اإلجمالية. الطاقة أسعار سرتفع حيث عامة، بصفة الطاقة استهالك الكربون
الوقود غري من البدائل من العديد أن نجد حني يف الرضيبة، بسبب الحفري الوقود أسعار
سينخفض لهذا، نتيجًة تكلفًة. أعىل طاقة مصادر هي — بالفعل رأينا كما — الحفري

رئيسية. قنوات ثالث عرب تحقيقه يمكن تأثري وهو للطاقة، اإلجمايل االستهالك
أسعار الرضائب رفعت وإذا للطاقة. املبارش استخدامها والرشكات األرس تقلل أوًال،
درجة إىل املركزية تدفئتهم يف الحرارة منظم خفض إىل مثًال األرس تلجأ فقد الطاقة،
زادت إذا وباملثل، الوقود. تكاليف يف التوفري سبيل يف قليًال أبرد منزل يف والعيش أقل
بمعدل سياراتهم استعمال إىل بالناس ذلك يؤدي فقد السيارات، وقود أنواع عىل الرضيبة

العامة. املواصالت إىل يتحولون وربما أقل،
عن الطاقة، ترشيد يف تحسينات إدخال عىل الطاقة أسعار ارتفاع سيحث ثانيًا،
من وغريها القديمة املركزية التدفئة بمراجل نستبدل وأن مثًال، املنازل عزل طريق

أقل. طاقة باستخدام نفسها الوظيفة تؤدي حديثة أجهزة للطاقة املستهلكة األجهزة
يف ارتفاع إىل والخدمات السلع إلنتاج الالزمة الطاقة أسعار ارتفاع سيؤدي ثالثًا،
غري أو مبارشة بصورة — الطاقة من كبريًا قدًرا تتطلب التي والخدمات السلع أسعار
كل سعر يعكس عنًرصا املحمول الهاتف سعر يشمل فمثًال تصنيعها. يف — مبارشة
يستهلك حيث النحاس. هي املواد هذه وإحدى إنتاجه. يف املستخدمة واملكونات املواد
املستخدمة الطاقة عىل املفروضة الكربون رضيبة وسرتفع الطاقة، من كبريًا قدًرا إنتاجه
الهواتف تكلفة سرتفع ثم ومن الهواتف، صناع عىل النحاس تكلفة من النحاس إنتاج يف
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تدخل التي األخرى واملكونات املواد جميع تكلفة عىل نفسه األمر وسينطبق املحمولة.
سعر رفع يف الكربون رضيبة تأثري سيتمثل املجمل، ويف املحمول. الهاتف صناعة يف
من مبارش بشكل إنتاجه، يف املستخدم الكربون إجمايل تعكس بقيمة املحمول الهاتف
رضيبة أدت فإذا واملكونات. املواد إنتاج يف مبارش غري وبشكل الهواتف، صناع ِقبل
املستهلكني مشرتيات تقلل ألن كافية بدرجة املحمولة الهواتف سعر زيادة إىل الكربون
اإلنتاج. سلسلة مراحل كل يف الكربون انبعاثات نسب انخفاض إىل هذا فسيؤدي منها،
أو الكربون رضيبة طريق عن الكربون عىل رسوم فرض إىل الجذب عوامل أحد
االستجابات من الواسع النطاق هذا يحفز أنه هو الكربون لتسعري أخرى طريقة أي
مجموعة عىل يركز أن من بدًال بأرسه، االقتصادي النظام عرب طبيعية بصورة السلوكية
واستخدام الحكومة. ِقبل من مبارشًة تنظيمها يمكن التي اإلجراءات من محدودية أكثر
التي املرونة قدرة عىل واضٌح مثاٌل سلوكيٍة تغرياٍت حدوِث حافِز بمثابِة الكربوِن تسعرِي
معينة. بيئية نتيجة لتحقيق اإلجمالية التكلفة تخفيض عىل االقتصادية األدوات توفرها
الوقود من — استهالكهم يرشدون فإنهم األسعار، يف ارتفاًعا األفراد واجه ما فإذا
لم وإذا أرخص. بدائل لديهم توفرت حال يف — باستخدامه تُنتج التي والسلع الحفري
عىل حينها مجربين فليسوا تكلفًة، أعىل البدائل كانت إذا أو مرضية، بدائل هناك تكن
يف الباهظة التكاليف يجنب أمان صمام الواقع يف الكربون تسعري ويتيح إجراء. اتخاذ

الكربون. انبعاثات يف اإلجمايل الخفض تحقيق

الكربون انبعاثات إطالق حقوق تداول

حد إىل االنبعاثات إطالق حقوق تداول خصائص تشبه الثالث، الفصل يف رأينا كما
الكربون انبعاثات إطالق حقوق تداول يقدم حيث االنبعاثات؛ عىل الرضائب فرض كبري
طريق فعن الكربون. انبعاثات إطالق عن اإلثناء يف السعر آلية الستخدام بديلة طريقة
— الحفري الوقود الستخدام باملثل أو — بها املسموح الكربون النبعاثات سقف وضع
القابلة الكربون انبعاثات لرخص يكون أن الكربون انبعاثات إطالق حقوق تداول يضمن
رضيبة لدور تقريبًا مطابًقا دوًرا الكربون ُرخص سعر ويؤدي إيجابي. سعر للتداول
التي والخدمات السلع أسعار ويرفع الحفري، الوقود استخدام عن يثني حيث الكربون،
إطالق حقوق تداول تطبيقات وأبرز الكربون. كثيفة إنتاج عمليات باستخدام تُنتج
لكن االنبعاثات، إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام هذا تاريخنا إىل االنبعاثات

مستقرة. غري اآلن إىل تزال ال فعاليته
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الطاقة قطاع االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام يغطي
والصلب الحديد (مثل الكربون أكسيد ثاني من مكثفة انبعاثات تصدر التي والصناعات
مصنع ١٠٠٠٠ إجماليه يبلغ ما تغطي حيث — شابهها) وما والورق واللباب واألسمنت
االتحاد انبعاثات إجمايل نصف عن مجتمعة املسئولة وهي — األوروبي االتحاد أنحاء يف
وكانت ،٢٠٠٥ عام النظام بهذا العمل بدأ تقريبًا. الكربون أكسيد ثاني من األوروبي
الثانية الفرتة وتمتد ،(٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ عام (من سنوات ثالث تبلغ األوىل التداول فرتة
قيد اآلن وهي كيوتو، أهداف لتحقيق املحددة املهلة وتشمل ،٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨ عام من

التنفيذ.
ولكن مجانًا، بالفعل املوجودة الرشكات عىل األوىل املرحلة يف الحصص ُوزِّعت
يتعلق فيما أما الثانية. املرحلة يف علني مزاد يف للبيع الحصص من صغرية نسبة ُطرحت
كبرية نسبة طرح األوروبية املفوضية اقرتحت ،٢٠١٣ عام ستبدأ التي الثالثة باملرحلة

األعضاء. الدول لحكومات عائدات إلدرار علني مزاد يف للبيع الحصص من
إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام إطار يف تمت التي العملية اتسمت
مثرية بالمركزية الحصص وتوزيع اإلجمالية االنبعاثات سقف لتحديد االنبعاثات
التخصيص «لخطط نتيجة األوروبي االتحاد دول عرب االنبعاثات سقف ظهر للتساؤل.
عىل ستوزع التي الحصص كمية بها لتحدد األعضاء الدول وضعتها التي الوطنية»،
يجب الذي السقف حول واضح نقاش أي غياب الالمركزية هذه عىل ترتب رشكاتها.
خصصت خاصة، بصفة األوىل املرحلة ويف األوروبي. االتحاد دول يف لالنبعاثات تعيينه
ِقبل من صارم اعرتاض أي تواجه أن دون مستحقة، غري حصًصا بسخاء الدول بعض
االعرتاض يف نشاًطا أكثر األوروبي االتحاد فكان الثانية، املرحلة يف أما األوروبي. االتحاد
أن املقرر من التي — الثالثة املرحلة مقرتحات وتنبئ املقرتحة، الحصص تخصيصات عىل
ويفرض الحصص تخصيص مسئولية سيتوىل األوروبي االتحاد أن — ٢٠١٣ عام تبدأ

االنبعاثات. عىل رصامًة أكثر سقًفا
للغاية، متساهًال كان الحصص سقف أن عموًما يُعترب األوىل، باملرحلة يتعلق فيما
وبقيت به. املسموح السقف من بكثري أقل عمليٍّا الكربون أكسيد ثاني انبعاثات وكانت
بهذا، السوق يف املشاركون علم إن وما الفرتة، نهاية عند استخدام دون الحصص بعض
عىل األوىل املرحلة تأثري حول الجدل بعض ويدور صفر. إىل الحصة سعر انخفض حتى
نسب يف اإلفراط هو الزائدة الحصص يف الرئييس السبب كان إذا ما وحول االنبعاثات،
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تشري جزئي. بشكل ولو املتوقع من أكرب خفًضا يعكس كان ربما أنه أو التخصيص،
تحققت التي االنبعاثات انخفاضات أن رغم التأثريات، هذه من مزيج إىل يبدو فيما األدلة
مما أقل ٪٢ حوايل الخفض بلغ حيث ما؛ حد إىل متواضعة كانت ربما األوىل املرحلة يف

االنبعاثات. إطالق حقوق تداول نظام غياب يف إليه سيئول الوضع كان
أن مبدئيٍّا املتوقع من وكان رصامة، أكثر اإلجمايل السقف بدا الثانية املرحلة يف
الذي الكساد إثر عىل تبددت اآلمال هذه لكن االنبعاثات. يف بكثري أكرب انخفاضات يحقق
غري ألسباب وذلك االنبعاثات، يف ثم ومن الطاقة عىل الطلب يف حاد انخفاض إىل أدى
حصص أسعار تراجع يدل أخرى ومرة االنبعاثات. إطالق حقوق تداول بنظام متعلقة
انخفضت حيث بقوة؛ االنبعاثات يقيد ال النظام أن عىل االنبعاثات إطالق حقوق تداول
أواخر يف للطن يورو ١٥ حوايل إىل الثانية املرحلة بداية يف للطن يورو ٣٠ من األسعار

.٢٠١٠ عام
االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام إخفاق ورغم نفسه، الوقت يف
عىل جذري تأثري له كان فقد االنبعاثات، يف كبرية خفض نسب تحقيق يف اآلن حتى
التكاليف إىل يضف لم النظام أن يعني مجانًا الحصص توزيع كان الطاقة. أسعار
باهًظا الكربون استخدام النظام جعل اآلخر، الجانب عىل ككل. للصناعة اإلجمالية
وكان املستخدمة، غري الحصص بيع دائًما املتاح من وكان الخاصة. للرشكات بالنسبة
الناتجة األرباح انخفاض يف تمثلت ضائعة، فرصة تكلفة حينها الحصص الستخدام
الخصوص وجه عىل الكهربائية الطاقة منتجو أدرك املستخدمة. غري الحصص بيع عن
ليستوعبوا الكهرباء أسعار فرفعوا مؤثًرا، ارتفاًعا ارتفعت اإلضايف اإلنتاج تكاليف أن
األوروبي االتحاد نظام طرح بعد ا حادٍّ ارتفاًعا الطاقة رشكات أرباح فشهدت هذا.
السوقية القيمة لتستوعب ارتفعت قد كانت األسعار ألن االنبعاثات، إطالق حقوق لتداول
الطاقة توليد لرشكات النظام وفر نفسه الوقت ويف الطاقة، توليد يف املستخدمة للحصص

احتياجاتها. أغلب تلبي كافية مجانية حصًصا
االنبعاثات إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام واجهها التي الصعوبات رغم
فإن الكربون، أكسيد ثاني انبعاثات لتقليل ودائمة كبرية أسعار حوافز وضع يف اآلن حتى
يشبه به) املسموح للسقف الالمركزي التحديد عن (بغضالطرف األسايسللنظام الهيكل
برنامج بموجب الكربيت أكسيد ثاني إطالق حقوق لتداول الناجح النظام هيكل كثريًا
إذا ونظريٍّا، الثالث. الفصل يف ناقشناه الذي الحمضية، األمطار من للحد املتحدة الواليات
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إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام فإن بها، املسموح لالنبعاثات سقف ُحدد
الكربون انبعاثات لخفض النطاق وواسع كبري حافز تقديم إمكانية سيوفر االنبعاثات

عامة. بصفة األوروبي االتحاد أنحاء ويف االقتصادية، األنشطة من عريض قطاع عرب

األسعار أدوات طريق يف عقبات

خفض يف الرضائب فرض أو الكربون تسعري استخدام دون تحول التي العوائق أحد
املجموعات تبديها التي الرصيحة املعارضة هو الدفيئة غازات من الصناعية االنبعاثات
األسواق يف الرشكات بتنافسية للصناعة اإلضافية التكاليف ترض أن خشية الصناعية،
يف الصناعة يف الطاقة استخدام عىل كربون رضيبة األوروبية الدول فرضت فإذا الدولية.
رشكات تنافس أن األوروبية الرشكات عىل فسيكون مثلها، األخرى الدول تفعل لم حني
فيما نفسها املخاوف تصاعدت وقد نفسه. الكربون رضيبة عبء تتحمل ال أوروبا خارج
املزيد لدفع املصنِّعون سيضطر علنية: مزادات يف للبيع الكربون رخص بطرح يتعلق

املنافسة. عىل بقدرتهم يرض قد وهذا الطاقة، مقابل األموال من
والتأثري، باإلرصار الصدد هذا يف املصنعني من الضغط جماعات ممثيل خطاب اتسم
أنها أوًال؛ رئيسيني: لسببني الحجة هذه بشأن عامة بصفة متشككون االقتصاد خرباء لكن
الكربون رضائب من عائدات أي ستسمح حيث فقط؛ املوضوع جوانب بعض تتناول
املصنعني عىل النهائي التأثري عن التعويض يمكن وبهذا األخرى، الرضائب بخفض
يتحملها التي األخرى الرضائب يف يتحقق الذي الخفض خالل من بسهولة جميعهم
إمكانية تغفل أنها هو الثاني السبب املوظفني. عىل الكسب رضائب مثل املصنعون؛
تكاليف ارتفاع عن تعوض أن شأنها من التي الرصف، سعر عىل تطرأ التي التعديالت
بأن قائًما االحتمال فسيظل االعتبار، يف التعويضيني العاملني هذين أخذنا فإذا اإلنتاج.
أقل، بدرجة ولكن الكربون كثيفة والرشكات الصناعات تنافسية الكربون رضيبة تقلل
ربًحا التعديالت بسبب الواقع يف الكربون منخفضة الصناعية القطاعات ستحقق حني يف

الكربون. رضيبة بسبب ستخرسه مما أكرب
مستوى عىل تأثريها هي املرتفعة الكربون رضائب ستواجه ثانية سياسية عقبة ثمة
الالزمة الطاقة تُعترب الرطب، البارد الشمالية أوروبا مناخ ظل ففي األفقر. األرس معيشة
اإلجمالية امليزانية من كبريًا جزءًا الطاقة عىل اإلنفاق ويقتطع رضورية، شبه للتدفئة
سلبيٍّا تأثريًا األفقر األرس عىل الطاقة عىل الرضيبة زيادة ستؤثر ثم، ومن األفقر. لألرس
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تمثل الذين الحال وميسوري املتوسطة الدخول أصحاب عىل تأثريها من وأقوى أعمق
استخدام رضائب مع الحال هو كما ولكن الكيل. إنفاقهم من بكثري أصغر نسبة الطاقة
منقوًصا. تحليًال املدفوعة اإلضافية الطاقة رضائب عىل الرتكيز يصبح الصناعة، يف الطاقة
ضخمة، عائدات الكربون أو للطاقة املنزيل االستخدام عىل املفروضة الرضائب فستدر
كبري بشكل تعوض أن يمكن التي األخرى الرضائب خفض تمويل يف استخدامها ويمكن

األفقر. األرس معيشة مستوى عىل السلبي التأثري عن

باألسعار متعلقة غري أدوات

التنافسية عىل الكربون رضائب تأثريات بشأن املخاوف تزال ال ربما الحجج، هذه رغم
االستفادة إمكانية مدى عىل سياسية قيوًدا تشكل األفقر األرس عىل أو الصناعة يف
قد وعندها الدفيئة. غازات انبعاثات من للحد الكربون وتسعري الكربون رضائب من
األدوات تلك سيما وال الطاقة، تسعري ل تكمِّ أن شأنها من أدوات عن البحث يستهوينا
فرض مستويات من مستوى أي خالل من تتحقق التي الكربون وفورات ستزيد التي

الرضائب.
منعدمة أو الكربون منخفضة تقنيات استحداث رسعة ستحدد بالفعل، الحظنا كما
الكربون. انبعاثات خفض يف العالم يأمل أن يمكن رسعة وبأي مدى أي إىل الكربون
من مزيد تحقيق عىل ذاته حد يف سيشجع الكربون الستخدام كبري سعر وتحديد
تدابري ستعمل ذلك، إىل إضافة للكربون. املوفرة التقنيات مجال يف الرسيعة االبتكارات
واألرس للمصنعني أكرب مجال إتاحة عىل الكربون منخفضة التقنيات استحداث تعجيل
لألجهزة الكربون منخفضة بدائل توفري طريق عن وذلك الطاقة، من استهالكهم لتقليل
ل يعجِّ أن الحكومات تقدمه الذي للدعم ويمكن حاليٍّا. املستخدمة واملنزلية الصناعية
تدعمها التي االبتكارات أُتيحت وإذا والصناعية، العلمية والتطوير البحث برامج من
لو مما أكرب برسعة الجديدة التقنيات انتشار عىل هذا فسيشجع للجمهور، الحكومات
أرباح تحقيق بهدف اخرتاع براءات عىل وحاصلة خاصة جهات ِقبل من ممولة كانت

خاصة.
توفري تقنيات تكون أن من مخاوف توجد الطاقة، استخدام قطاعات بعض يف
البعض يخىش ما فغالبًا إمكاناتها. بكامل تُستخدم ال نفسها حاليٍّا املتاحة الطاقة
ترشيد من تحسن التي التقنيات استخدام يف واملصنعني األرس من كل تباطؤ من مثًال
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االستثمار صاحب قدرة عدم إىل أو املعلومات نقص إىل هذا يرجع قد الطاقة. استخدام
رفع عازلة بطبقة شقة يغطي الذي العقار صاحب عىل يتعذر (قد املنافع كل جني عىل
فواتري أن يجدون قد املستأجرين أن رغم العزل، تكاليف ليسرتد الشقة إيجار قيمة
ببساطة تستطيع ال الرشكات أو األرس بعض أن إىل أو انخفضت)، يدفعونها التي الطاقة
نعزو أن يمكن الطاقة. استخدام ترشيد استثمارات يف مقدًما تُدفع التي التكاليف تحمل
تدفع وجيهة أسباب وثمة السوق»، «إخفاق من متنوعة صور إىل العوائق هذه بعض
التدخل من عديدة صور طريق عن السوقي اإلخفاق هذا تصحيح محاولة إىل الحكومات
ترشيد مجال يف مستشارين وتوفري التعريف، حمالت عادًة نجد بينها ومن السيايس.
أعىل معايري لفرض البناء لتنظيم رصامة أكثر إجراءات ووضع مجانًا، الطاقة استخدام
مشرتوها أو املنازل مستأجرو يتمكن حتى املنازل» طاقة و«تصنيفات الجديدة، للمنازل
لألفراد املنح أو القروض وإعطاء العقار، يف الطاقة تشغيل تكاليف معرفة من املحتملون

الطاقة. استخدام ترشيد استثمارات تكاليف تحمل عىل القادرين غري
السياسات فهذه الطاقة؛ استخدام ترشيد سياسات بشأن التنبيه يلزم ذلك، رغم
التأثريات بعض بدون ومضمونة، نسبيٍّا زهيدة االنبعاثات يف انخفاضات بتحقيق تِعد
املنازل إمداد ويحقق املرتفعة. الطاقة رضائب عىل ترتتب قد التي الضارة االجتماعية
استهالك يف للقياس قابلة خفض نسب مثًال للطاقة استهالًكا أقل إضاءة بمصابيح
نفسها اإلضاءة وات ٢٠ بقدرة يعمل الذي الطاقة منخفض املصباح يوفر حيث الطاقة؛
املمكن من يصبح وبهذا وات، ١٠٠ بقدرة يعمل الذي القديم املتوهج املصباح يوفرها التي
املحض الفني التقدير هذا لكن .٪٨٠ بنسبة املنازل إضاءة يف املستهلكة الطاقة تقليل
وفورات بعض توازن قد وهي املحتملة، املستهلكني استجابات يغفل الطاقة لوفورات
التدفئة سعر تقليل عىل للطاقة املرشدة األجهزة تعمل الواقع، يف جميعها. أو الطاقة
تكلفة انخفضت فإذا للطاقة. املستهلكة األجهزة تقدمها التي األخرى والخدمات واإلضاءة
املصابيح ترك أو سطوًعا، أكثر مصابيح استخدام األرس تختار فقد ،٪٨٠ بنسبة اإلضاءة
من جزء يُرتجم قد وباملثل، الوفورات. ستقلل االستجابات وهذه أطول، لفرتات مضاءة
برفع وذلك الراحة، من مزيد صورة يف أفضل بكفاءة املنازل عزل يحققها التي املكاسب
قيمة. أقل فواتري دفع صورة يف كليًة تُرتجم أن من بدًال أعىل، درجة إىل الحرارة منظم
وأن االستهالك، عىل االرتدادي» «بالتأثري املسمى التأثري هذا تحييد نتوقع أن يمكننا فال
إال الكربون وانبعاثات الطاقة استهالك من سيخفض الطاقة استخدام ترشيد تحسني

الطاقة. أسعار يف ارتفاع الطاقة استخدام ترشيد تحسينات صاحب إذا
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النجاح آفاق املناخ: حول الدولية املفاوضات

الناتج الرضر يف سواء حدٍّ عىل االنبعاثات جميع تسهم عاملية. مشكلة العاملي االحرتار
الواليات من الصادر الكربون أكسيد ثاني انبعاثات فطن مصدرها: عن النظر بغض
الهند. أو الصني من صادر طن من رضًرا أقل وال رضًرا أكثر ليس أوروبا أو املتحدة
انبعاثات تؤثر وال العاملية. االنبعاثات عن ناتج دولة أي تعانيه الذي الرضر فإن وباملثل،
يصيبها الذي املناخ تغري عن الناجم الرضر مستوى يف تجريه الذي الخفض أو دولة كل
الطبيعة وتدعو العاملي. الجوي الغالف يف الدفيئة غازات تركيز عىل تأثريها خالل من إال
املناخ تغري خطر مع التعامل أردنا إذا مكافئ عاملي إجراء اتخاذ إىل للمشكلة العاملية

بفعالية. الكارثي
السياسات حالة يف منها إلحاًحا أكثر منسق دويل إجراء اتخاذ إىل الحاجة إن بل
األمطار حالة ففي الثاني. الفصل يف تناولناها التي الحمضية األمطار من للحد األوروبية
أحادي إجراء اتخاذ إىل الدول من دولة يدفع سبب األقل عىل هناك كان الحمضية،
فسيكون الدولية، املفاوضات أخفقت وإذا املحلية. ومنافعها تكاليفها عىل بناءً الجانب
نطاق عىل كان وإن املحيل، الخفض من معني مستوى تحقيق هو االفرتايض املوقف
ضئيلة منفعة الدول تجني العاملي، املناخ تغري حالة يف أما األمثل. املستوى من أضيق
من الكيل املخزون يحدده العاملي املناخ عىل التأثري ألن محليٍّا، تجريه الذي الخفض من
منفردة دولة تحققها التي االنخفاضات تمثل ال قد الجوي. الغالف يف الدفيئة غازات
التي العاملية املنفعة أن ورغم الكيل، املخزون يف ضئيل نقص سوى باستقاللية تترصف
فإن ستتكبدها، التي الخفض تكاليف لضمان كافية تكون قد ما دولة إجراءات تحققها
هذه إن حتى ا جدٍّ ضئيلة ستكون نفسها الدولة بها ستحظى التي العاملية املنفعة نسبة
املقابل. يف منافع أي عىل تحصل ولم خفض تكاليف تحملت قد ستكون عمليٍّا الدولة

عىل فعال إجراء التخاذ عنه غنى ال أمًرا دولية اتفاقية إبرام يصبح املنطلق، هذا من
باتخاذ — شعبي ضغط تحت — تعهدت قد الدول بعض أن ورغم املطلوب. النطاق
دولة أي تستطيع ال دولية، اتفاقية أي إبرام قبل حتى املناخ تغري بشأن قومية إجراءات
كيوتو برتوكول كان املناخ. تغري عملية يف ملموًسا تأثريًا تحدث أن بمفردها تتحرك
خفض أهداف لكن منسق، دويل إجراء اتخاذ طريق يف خطوة أول ١٩٩٧ عام ُوقع الذي
مصدر وظل الصناعية، للدول موجهة كانت عليها نص التي الوحيدة امللزمة االنبعاثات
بروتوكول رسيان مدة تنتهي االتفاقية. خارج املتحدة، الواليات وهو األضخم؛ االنبعاثات
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عقد إىل تهدف األخرية السنوات خالل الدولية املفاوضات وكانت ،٢٠١٢ عام يف كيوتو
األطراف وتُلزم أطول، زمنية فرتة عىل وتمتد بكثري، أكثر أعضاءً تضم لة مكمِّ اتفاقية

االنبعاثات. يف ا جدٍّ كبرية خفض نسب بتحقيق
عبء سيوزع هذا إن حيث الدول، جميع االتفاقية تشمل أن هو النموذجي الوضع
دولة كل ستضطر التي التكاليف يقلل وبهذا أوسع، نطاق عىل الكربون خفض تكاليف
فمن املجاني. االنتفاع إغراء يعيقه اتفاقية عىل بالتوقيع الدول إقناع أن غري تحملها. إىل
يف آماًال املناخ تغري بشأن دولية اتفاقية يف الدخول عدم لها يقدم دولة، أي نظر وجهة
ولكنهم خفض، تكاليف أي تحمل عني املوقِّ غري يتجنب تكاليف. بدون منافع تحقيق
الدفيئة غازات خفض إجراءات من تعود التي املنافع بجميع نفسه الوقت يف سيحظون
املناخ تغري بعملية الدول جميع تمر االتفاقية. عىل املوقعة األخرى الدول تتخذها التي
عىل األحوال من حال بأي سيايس إجراء اتخاذ منافع قرص يمكن وال نفسها، العاملي
السبيل تعرتض ضخمة عقبة هذه الكربون. خفض عبء عاتقها عىل حملت التي الدول

منسق. سيايس إجراء التخاذ شامل دويل برنامج تحقيق إىل
بالداخل املعنيون واملصوتون املواطنون يمارسه الذي الضغط يعمل عندما حتى
حول دولية اتفاقية لتوقع الدول تشجيع عىل بالخارج الدول من الدبلومايس والضغط
ولكنها دول توقع وقد مشكلة. يمثل املجاني االنتفاع إغراء يظل املناخ، تغري سياسة
من أقل ستكون االتفاقية ببنود اإلخالل عقوبات أن معتربًة فعاليًة، أقل إجراءات تتخذ
عندما أيًضا. للتنفيذ قابلة غري االتفاقية بنود تعترب ربما أو الخفض، تكاليف يف التوفري
، كلٍّ عىل املجاني. االنتفاع فكرة األخرى هي تستهويها ربما هذا، األخرى الدول تدرك
قليلة قلة أن وتجد الخفض تكاليف تتحمل أن هي دولة أي نظر وجهة من نتيجة أسوأ
وجود ظل ويف املقابل. يف تجنيها منافع تجد ال وبهذا املثل، فعلت التي هي الدول من
عىل قادر وغري مستقر، غريُ إجراءٍ التخاذ الدول تحالف أن يتضح قد اإلغراءات، هذه
املدى طويلة املالية بااللتزامات بالتعهد وغريهم الطاقة توليد محطات أصحاب إقناع
استثمارات من وغريها وتخزينه، الكربون وحجز املتجددة، الطاقة أجل من املطلوبة

الباهظة. الكربون خفض
الكبرية االختالفات معقًدا أمًرا شامل عاملي اتفاق إىل التوصل أيًضا يجعل ومما
الدول سيما ال الدول، من غريها من املناخ لتغري عرضة أكثر الدول فبعض الدول؛ بني
يثمر التي والدول البحر، سطح مستوى ارتفاع لخطر عرضة تكون التي املنخفضة

124



املناخ تغري اقتصاديات

عدم زاد إذا للخطر عرضة تكون قد والتي كثرية، زراعية محاصيل عن الحايل مناخها
الطفيف التغري من تستفيد التي الدول بعض هناك اآلخر، الجانب عىل املناخ. استقرار

املناخ. يف
اتفاق أي يضمن أن ويجب أيًضا، ألخرى دولة من الكربون خفض تكاليف تتباين
ففي تكلفة. بأقل تنفيذها تستطيع التي املناطق يف الكربون انخفاضات تنفيذ نموذجي
بها يُقصد كان التي املتنوعة املرونة» «آليات صورة يف هذا انعكس كيوتو، بروتوكول
تكاليف تكون حيث آخر، مكان أي يف الكربون انخفاضات مقابل بالدفع للدول السماح
واسًعا، جدًال اآلليات هذه وأثارت نفسها. الدول هذه يف منها أقل املكان هذا يف الخفض
حقيقية انخفاضات دائًما اآلليات هذه تحقق أن ضمان صعوبة هو هذا أسباب أحد وكان

أخرى. بطريقة لتحدث تكن لم االنبعاثات يف
من فرد لكل الحالية االنبعاثات يف االختالف هو الدول بني االختالفات أهم لكن
نسبًة — بكثري أكرب كربون انبعاثات نسبة عن مسئولة الثرية الدول تكون حيث سكانها،
الكربون أكسيد ثاني انبعاثات بلغت املتوسط، ويف األفقر. الدول من — سكانها حجم إىل
كانت لكنها ،٢٠٠٢ عام الدول كل يف السكان من فرد لكل أطنان ٤ بالطاقة املرتبطة
التعاون منظمة يف األعضاء الصناعية الدول يف طنٍّا) ١١٫٧) املستوى هذا أمثال ثالثة
النامية. الدول يف للفرد) طن ٢٫٢) املستوى هذا نصف وتقريبًا االقتصادية، والتنمية
يف اقتصاد أكرب صاحبة — األمريكية املتحدة الواليات يف االنبعاثات تجاوزت حني يف
القضية محور كان االنبعاثات، مستويات يف التباين لهذا ونظًرا للفرد. طنٍّا ٢٠ — العالم
عبء توزيع كيفية هو املناخ تغري حول الدولية املفاوضات أساس شكلت التي الجدلية
خفض من املستهدف املستوى هو ما الدول. عىل االنبعاثات يف عاملي خفض تحقيق
فرد؛ لكل االنبعاثات من املختلفة املستويات ذات للدول تحديده يجب الذي االنبعاثات

املعيشة؟ ومستويات الدخول من املختلفة واملستويات
نسب تنفيذ طلب هو — باملرة واقعي غري كان وإن — املطروحة الخيارات أحد
ويف حاليٍّا. لالنبعاثات املعياري باملستوى مقارنًة االنبعاثات خفض من متساوية مئوية
الخفض فسيكون مثًال، النصف إىل االنبعاثات خفض املقرر من كان إذا الحالة، هذه
املطلوب الخفض أمثال عرشة السكان من فرد لكل األمريكية املتحدة الواليات من املطلوب
أمثالها عرشة األمريكية املتحدة الواليات يف االنبعاثات سيجعل هذا ولكن النامية. الدول يف
محدودية بسبب دائم تخلف يف تعيش بأن النامية الدول عىل وسيحكم النامية، الدول يف
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حل يف املساهمة منها يطلب أنه عن تعرب قد النامية الدول أن عىل عالوًة هذا الطاقة.
املاضية. انبعاثاتها تسببها لم مشكلة

الفرد لنصيب واحدة موازنة الدول كل تُمنح أن عىل املوافقة هو البديلة الحلول أحد
االنبعاثات يف وزيادة — النمو بعض سيتيح مما مثًال)، للفرد أطنان ٤) الكربون من
الصناعية الدول يف تقريبًا املطلوب الخفض جهود جميع تركيز مع النامية، الدول يف —
يتم املوقف هذا يف العدالة تقدير أن رغم العدل؛ إىل أقرب الحل هذا يبدو ربما األغنى.
مجموعة يف الخفض إجراءات برتكيز لكن ا. جدٍّ موضوعية غري نظر وجهات من بالفعل
شاملًة االتفاقية الدول هذه تعترب أن احتمال هناك سيكون الدول، من نسبيٍّا صغرية
اتفاقيات عىل الدول توقع ال األمر، نهاية ويف عليها. تعود التي املنافع تتجاوز لتكاليف
الدول من واحدة مجموعة ل تحمِّ اتفاقية وأي مصالحها، يحقق ذلك كان إذا إال دولية

مؤكد. شبه إخفاًقا ستخفق التكاليف من للغاية كبرية نسبة
عقبات هي املناخ تغري بشأن ناجحة التفاقية التوصل دون تحول التي العقبات إن
األعباء تشارك عىل واالختالف املجاني االنتفاع إغراء من كل يفرض وملموسة: حقيقية
يفرضها التي املتزايدة املخاطر عىل الكبري العلمي االتفاق حجم ورغم كربى. تحديات
الهيئة عن الصادرة إلحاًحا تزداد التي التقارير لهجة من يتضح كما — املناخ تغري
هدفت التي كوبنهاجن يف ٢٠٠٩ قمة أخفقت — املناخ بتغري املعنية الدولية الحكومية
بشأن هادف اتفاق أي إىل التوصل يف كيوتو لربوتوكول ل مكمِّ بروتوكول عىل املوافقة إىل
األدلة فعلت مما أكثر املفاوضات واقع يتجنب أن البيئي لالقتصاد يمكن ال منسق. إجراء
اتخاذ إىل الداعية العلمية الحجة أن تثبت أدلة يقدم أن بمقدوره ولكن الوفرية. العلمية
التخاذ املدى بعيدة املنافع أن عىل تربهن مقنعة مكافئة اقتصادية حجة تقابلها إجراء
أهميًة هذا عن تقل ال التي األخرى والنقطة الكربون. خفض تكاليف ستفوق إجراء
السياسة أدوات توفر أن يمكن كيف توضيح يف ساعد البيئي االقتصاد أن هي أيًضا
أجل من رضورية إشارات للسوق الرضائب وفرض االنبعاثات إطالق حقوق تداول مثل

بالكربون. تلوثًا أقل مستقبل نحو العاملي االقتصاد توجيه

هوامش

(1) © Bettmann/Corbis.
(2) © National Pictures/TopFoto.
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املصطلحات مرسد

انبعاثات من الكربيت أكسيد ثاني إلزالة تكنولوجيا املداخن: غاز من الكربيت إزالة
الطاقة. محطات

يُسأل وفيه االحتمايل، التقييم دراسات يف لألسئلة الرئييس الشكل للدفع: االستعداد
— للتداول قابلة غري سلعة نظري لدفعه مستعدين سيكونون الذي املبلغ عن املجيبون

افرتايض. سوق يف — البيئة جودة جوانب كأحد
لها ليس التي لألشياء األفراد يعيِّنها التي القيمة الكتشاف طريقة االحتمايل: التقييم
القيمة عن مبارشة الناس سؤال طريق عن البيئي)، الرضر خفض (مثل سوق سعر

افرتايض. موقف يف سيدفعونها كانوا التي
إضافية وحدة بمعدل خفضاالنبعاثات نظري اإلضافية التكلفة الخفضالحدية: تكلفة

واحدة.
الحمضية. لألمطار الرئييس املصدر الكربيت: أكسيد ثاني

األسايس. الدفيئة غاز الكربون: أكسيد ثاني
تسببه الذي — نقدية بقيمة مقدًرا — اإلضايف البيئي الرضر الحدي: البيئي الرضر

امللوِّثة. االنبعاثات من واحدة إضافية وحدة
عىل السياسات مناقشة إىل يهدف محفل االقتصادية: والتنمية التعاون منظمة

الصناعية. الدول مستوى
ثاني غاز انبعاثات من يحد االنبعاثات: إطالق حقوق لتداول األوروبي االتحاد نظام

للتداول. قابلة انبعاثات حصص باستخدام الصناعية الكربون أكسيد



البيئي االقتصاد

اإلنسان صحة بحماية مكلفة حكومية وكالة املتحدة: الواليات يف البيئة حماية وكالة
مع وذلك متطلباتها، فهم عىل واملساعدة وإنفاذها القوانني وضع طريق عن والبيئة

املحلية. املعايري مراعاة
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