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نشر مقال توماس مالثوس
بشأن مبدأ السكان يف عام
 ،1798شعر الناس بالقلق من أن حمدودية
توافر املوارد الطبيعية يمكن أن تعيق النمو
االقتصادي والرفاهية البشرية .وبالنسبة
للموارد الطبيعية غير املتجددة (على سبيل
املثال الوقود األحفوري مثل النفط والغاز
الطبيعي والفحم) ،فقد تركزت خماوف
نظرية مالثوس على النضوب.
وحتى اآلن ،مل تتحقق هذه ااخملاوف.
وتشير األدلة املتزايدة والقوية إىل اجتاه
هبوطي يف األسعار احلقيقية للسلع األولية،
برغم النمو الهائل يف إنتاج السلع األولية
غير املتجددة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن
اخملاوف من حدوث نقص يف املوارد،
بما يف ذلك النفط اخلام ،تميل إىل الظهور
بانتظام عندما ترتفع األسعار فوق االجتاه
العام.
وقد نكون نشهد نهاية نوبة أخرى من
اخلوف واسع النطاق من نضوب النفط .وقد
جذبت التوقعات بأن إنتاج النفط العاملي
سيصل إىل ذروته اهتماما واسعا عندما
وصلت أسعار النفط إىل مستويات قياسية
جديدة يف مطلع األلفية ،ولكنها تراجعت
منذ ذلك احلين بفضل ثورة النفط الصخري
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يف أمريكا الشمالية وانخفاض أسعار النفط
إىل النصف يف أواخر عام .2014
ويتناول بليك كاليتون ،االقتصادي
حاليا يف سيتي بنك والزميل السابق املعني
بالطاقة يف جملس العالقات اخلارجية،
بالتحليل يف كتاب جنون السوق أربع نوبات
من اخلوف املتزايد حول نضوب النفط من
خالل عدسة «القلق غير املنطقي» ،يف إشارة
إىل الكتاب الشهير لروبرت شيلر بعنوان
الوفرة غير الرشيدة عن أسواق األسهم
واإلسكان .وفرضية كاليتون هي أن بعض
العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية
التي تستند إليها الوفرة غير الرشيدة تنطبق
أيضا على القلق غير املنطقي.
ويركز كاليتون على إحدى حجج شيلر،
وهي أن توسعات سوق املضاربة يف األسهم
واإلسكان كثيرا ما تصاحبها تصورات
واسعة االنتشار بأن املستقبل أكثر إشراقا أو
يتسم بقدر أقل من عدم اليقين مما كان عليه
من قبل .ويف أسواق النفط ،أدى االرتفاع
املطرد يف األسعار إىل إثارة خماوف من
حدوث نقص ،استنادا إىل تفسيرات خمتلفة
حلجة أنه ال يوجد إال نفط حمدود يف األرض
ويجب أن ترتفع األسعار دائما لتحقيق
التوازن بين العرض والطلب.
وتختلف اخلصوصيات عبر النوبات
األربع التي يعاينهاكاليتون ،والتي تمتد
عبر القرن العشرين ومطلع القرن احلادي
والعشرين ،ولكن هناك عناصر مشتركة.
فعلى سبيل املثال ،زاد الطلب على النفط
بشكل سريع يف البداية من عام 1909
إىل عام  1927مع هيمنة حمرك االحتراق
الداخلي يف جمال النقل وتطور صناعة
البتروكيماويات .وعززت احلرب العاملية
األوىل زيادة الطلب .وخلصت دراسة أجرتها
هيئة املسح اجليولوجي االمريكية يف عام
 1909جملموع حجم احتياطيات النفط
اخلام يف الواليات املتحدة إىل أن هذه
االحتياطيات سوف تستنفد بحلول عام
 .1935وأقرت الدراسة بإمكانية اكتشاف
حقول نفط جديدة ،ولكنها رأت أن ذلك غير
مرجح .ولن تكون هذه هي املرة األخيرة
التي يتم فيها تقدير الكمية املتغيرة
اقتصاديا من النفط يف احلقول املعروفة
ونطاق االكتشافات اجلديدة والتطورات
التكنولوجية بأقل من حجمها اإلجمايل
بكثير.
وخالل النوبة األوىل ،مل تتحقق التحوالت
الهيكلية املتوقعة يف السوق .وادعى مؤيدو
نظرية وصول النفط إىل ذروته ،على سبيل
املثال ،أن حوايل نصف جميع موارد النفط
املوجودة حتت األرض استخدمت بالفعل

وأن االنخفاض يف اإلنتاج ال مفر منه .ولكن
استمرت قاعدة املوارد النفطية احملتملة
يف الزيادة .وتضمنت النوبة الثانية
توقعاتبارتفاع األسعار إىل األبد ،بسبب

بما أن النفط قابل للتخزين،
فإنه أصل طبيعي
التحوالت الهيكلية الفعلية .وخالل النوبة
الثالثة ،وهي عصر منظمة البلدان املصدرة
للنفط (أوبك) يف السبعينات والثمانينات،
كان من املفترض على نطاق واسع أن تؤدي
القوة السوقية ألوبك إىل زيادة مستمرة يف
أسعار النفط .ولكن اختلفت قوة السوق هذه
على مر الزمن مع دخول منتجين آخرين
وحدوث حتوالت يف الطلب.
ومن الالفت للنظر أن كاليتون ال يتبع
رحلة شيلر إىل النهاية .فهو ال ينظر إىل
الصلة احملتملة بين القلق غير املنطقي
والزيادات يف أسعار النفط أو إمكانية حدوث
فقاعات يف األسعار .وقد ال يمثل إهمال
هذه الصلة يف النوبات املبكرة مشكلة ،نظرا
لآلليات التي كانت سائدة لتحديد األسعار
والتدخل احلكومي (على سبيل املثال ،وقت
احلرب) .وبدال من ذلك ،يدعي كاليتون أن
الذين كانوا يروجون للقلق إزاء النفط كانت
لديهم أحيانا دوافع سياسية ،حيث سعوا إىل
التأثير على السياسات احلكومية التي تؤثر
على سوق النفط .ولكن يف النوبة األخيرة،
بين عامي  1998و ،2013تشكلت أسعار
النفط يف سوق السلع احلاضرة ،وتوسعت
سوق املشتقات النفطية بسرعة .وبما أن
النفط قابل للتخزين ،فإنه أصل طبيعي،
وتستحق العالقة بين القلق غير املنطقي
وتكوين األسعار خالل هذه النوبات املزيد
من النقاش.
وتتعلق أول نوبتين غالبا بالواليات
املتحدة حتديدا ،وهو أمر مفهوم ألن
األسواق يف ذلك الوقت كانت أقل تكامال
على املستوى الدويل .ومع ذلك ،فإن القراء
املهتمين بقضايا النفط سيجدون أحداث
هاتين احللقتين مثيرة لالهتمام ،وخاصة
النوبة األوىل التي تتناول بالبحث صعود
حركة االحتفاظ بالنفط يف الواليات
املتحدة وأماكن أخرى.
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يقدم

هذا الكتاب املليء باملعلومات،
واملقنع ،والسهل قراءته إىل
اجلمهور العام األسباب
األساسية لتخفيف آثار تغير املناخ العاملي.
ويشير كتاب الصدمة املناخية إىل أن
السبب األكثر إحلاحا للعمل على تخفيف
آثار تغير املناخ هو احتمال حدوث نتائج
كارثية ،وأهمها احتمال نسبته  %10أن تزيد
درجة احلرارة بمقدار  6درجات مئوية ما مل
تتخذ تدابير يف هذا القرن .ويدفع الكاتب
بأن تسعير الكربون ينبغي أن يحتل مركز
الصدارة يف جهود التخفيف من اآلثار ولكنه
يحذر من التحديات ،وليس أقلها االنتفاع
بال مقابل (إغراء فرادى البلدان أن تتجنب
تخفيف اآلثار نظرا ألن جميع البلدان تتحمل
تكاليف تغير املناخ العاملي) .وبدون جهود
تخفيف اآلثار ،قد تلجأ فرادى البلدان
إىل الهندسة اجليولوجية غير املكلفة مثل
إطالق جزيئات الكبريت يف الغالف اجلوي
لتشتيت األشعة الشمسية ،وهو ما يترتب
عليه خماطر كبيرة ،بما يف ذلك تغير أنماط
هطول األمطار على مستوى العامل ،إضافة
إىل الفشل يف التغلب على التهديدات التي
تتعرض لها سلسلة األغذية البحرية من
حتمض احمليطات.
وهناك أدلة راسخة تدعم تسعير
الكربون ،أي فرض رسوم على انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق

الوقود ،وهو أن أسعار االنبعاثات تنعكس
يف أسعار الوقود كثيفة االستخدام للكربون ،
والكهرباء ،واألشكال األخرى للطاقة ،والتي
تمثل جمموعة كاملة من فرص تخفيف
اآلثار .وتشمل هذه الفرص التحول من
الفحم إىل الغاز الطبيعي أو الوقود املتجدد
واحلد من الطلب على الوقود املستخدم
يف الكهرباء ،والنقل ،والتدفئة .ولكن ما
مل تستخدم عائدات تسعير الكربون بشكل
مفيد لضبط أوضاع املالية العامة ،أو
إجراء تخفيضات ضريبية على نطاق واسع
على دخل العمال ،وتراكم رأس املال ،وما
إىل ذلك ،يمكن أن يفرض تسعير الكربون
تكاليف كبيرة على االقتصاد.
وال يتطرق الكاتبان للنقاش الدائر
حول ضرائب الكربون مقابل أنظمة تداول
االنبعاثات (التي حتد من خاللها احلكومات
حقوق التلويث عن طريق إصدار أعداد ثابتة
من رخص إطالق االنبعاثات التي يمكن
أن تتداولها الشركات) ،على الرغم من أن
أنظمة التداول أكثر تعقيدا من وجهة نظري
(وهو ما يمكن أن يعني زيادة خماطر وجود
عيوب رئيسية يف التصميم) .كما أن استقرار
أسعار االنبعاثات ،الذي يعد ضروريا
لفعالية التكاليف من عام إىل عام ولتشجيع
احلوافز لالستثمار يف التكنولوجيا النظيفة،
يعمل بشكل تلقائي بموجب الضريبة،
ولكنه يتطلب تدابير إضافية بموجب نظام
تداول االنبعاثات ،مثل حد أعلى وحد أدنى
لألسعار .ويف أنظمة تداول االنبعاثات،
تُطرح رخص إطالق االنبعاثات يف مزادات
وحتول عائداتها إىل وزارة املالية ،إذا كان
تسعير الكربون سيمثل جزءا من إصالح
أوسع نطاقا للمالية العامة.
ويشير املؤلفان إىل أن بعض التقديرات
احلالية لسعر االنبعاثات الذي يعكس أضرار
تغير املناخ يف املستقبل (نحو  40دوالرا
للطن من ثاين أكسيد الكربون) منخفضة
للغاية بسبب املشكالت يف نماذج اخملاطر
املناخية املتطرفة واخلصم على املدى
الطويل .ولكن يبدو أن هذا الشاغل ذو أهمية
عملية قليلة اآلن ،نظرا ألن حوايل  %12فقط
من االنبعاثات العاملية مسعرة حاليا ،عند
ما يقرب من  10دوالرات للطن أو أقل يف
العادة.
وسببت قضية االنتفاع اجملاين مشكالت
كثيرة يف املفاوضات الدولية بشأن املناخ
فيما يتعلق بإنفاذ تعهدات البلدان بتخفيف
اآلثار والتعويض املناسب عن التخفيف يف
البلدان الفقيرة .ولكن قد تكون هناك مبالغة
نوعا ما يف تقدير حجم املشكلة ألن تسعير
الكربون يمكن أن يكون بالفعل يف مصلحة
البلد إذا كانت املنافع التي تعود على البيئة
احمللية تفوق تكاليف تخفيف اآلثار ،مثال
بسبب انخفاض عدد الوفيات نتيجة تلوث

الهواء احمللي الناشئ عن احتراق الوقود
األحفوري .وتشير تقديرات صندوق النقد
الدويل إىل أن متوسط هذه املنافع عبر
البلدان التي تطلق انبعاثات كثيرة يستدعي
أن تكون أسعار ثاين أكسيد الكربون يف
حدود  57دوالرا للطن قبل احتساب منافع
االحترار العاملي.
وقد تكون هناك أسباب أخرى تدعو إىل
أن نكون أكثر تفاؤال بقليل من املؤلفين حول
آفاق تسعير الكربون .فالعائدات اجلديدة
تكون جذابة لوزارات املالية التي تسعى إىل
خفض ضرائب أخرى ،أو تلبية احتياجات
ضبط األوضاع يف أعقاب األزمة املالية،
أو تمويل اخلدمات العامة يف البلدان التي
تقيد فيها القطاعات غير الرسمية الكبيرة
القواعد الضريبية األوسع .ويمكن أن يترتب
على تسعير الكربون تمديد مباشر ملا تقوم
به بالفعل معظم وزارات املالية ،حيث
إنها يمكن أن تُدخِل رسما للكربون على
االنتاج احلايل لوقود احملركات وتطبق
رسوما مماثلة على اإلمدادات من املنتجات
البترولية األخرى ،والفحم ،والغاز الطبيعي.
وهناك حاجة إىل مزيد من التحليل الكمي
للمنافع البيئية ،واملالية ،والصحية،
وغيرها الناجتة عن تسعير الكربون على
املستوى القطري ملساعدة احلكومات
على تبرير تسعير الكربون أمام املشرعين
واجلمهور.
وكان يمكن أن يتناول الكتاب بمزيد من
االستفاضة التدابير املطلوب أن تصاحب
تسعير الكربون .وعلى سبيل املثال ،يجب
تصميم أدوات (تختلف حسب ظروف البلد)
لتخفيف األثار على األسر والشركات
الضعيفة .وعلى حوافز التكنولوجيا النظيفة
أن تقوم بدور أيضا ،ولكن هناك حاجة
إىل إرشادات بشأن األدوات التي يتعين
استخدامها وكيفية حتديد مستوياتها
وكيفية إلغائها تدريجيا مع نضوج
تكنولوجيات جديدة .وعلى املستوى الدويل،
يجب استكمال عمليات األمم املتحدة
باجلوانب العملية ملراقبة وإنفاذ االتفاقيات
(على سبيل املثال ،فيما يتعلق باحلدود
الدنيا لضريبة الكربون بين كبار مطلقي
االنبعاثات).
ويف حين أن هذا الكتاب يضع القاعدة
الفكرية األساسية ،فإن هناك املزيد الذي
يتعين القيام به عند التفكير من خالل
اجلوانب العملية للمضي قدما بتسعير
الكربون.
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