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ما هي ضريبة الكربون؟

لضرائب الكربون دور رئيسي يف احلد من غازات الدفيئة
إيان باري

يعــد وقــف حــرق الوقــود األحفــوري أمــرا بالــغ األهميــة للحــد
مــن تراكــم غــازات الدفيئــة املســببة لالحتبــاس احلــراري يف
الغــاف اجلــوي لــأرض .وقــد تــؤدي ضريبــة الكربــون إىل
العــزوف عــن اســتخدام الوقــود األحفــوري وتشــجيع التحــول
إىل أنــواع وقــود أقــل تلويثــا؛ ممــا يحــد مــن انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون التــي تعتبــر إىل حــد بعيــد أكثــر غــازات الدفيئــة
انتشــارا.
وذكــرت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة أنــه ما مل تُتخذ
إجــراءات للحــد مــن غــازات الدفيئــة ،فمــن املتوقــع أن ترتفــع
درجــات احلــرارة العامليــة لتتجــاوز مســتويات مــا قبــل الثــورة
الصناعيــة بحــوايل  4درجــات مئويــة مــع نهايــة القرن (ارتفعت
درجــات احلــرارة بالفعــل بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة) ،مــع مــا
يســتتبع ذلــك مــن خماطــر متزايــدة تتعــذر معاجلتهــا وتهــدد
بانهيــار طبقــات اجلليــد ،وتعطــل نظــم دورة احمليطــات ،وإغــراق
الــدول اجلزريــة املنخفضــة ،ووقــوع تقلبــات جويــة حــادة.
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اهتمام دويل

مــن الســهل إدارة ضرائــب الكربــون بشــكل عــام حيــث يمكــن
حتميلهــا علــى ضرائــب الوقــود القائمــة ،والتــي يســهل حتصيلها
بالفعــل يف معظــم البلــدان .ويمكــن أيضــا دمــج ضرائــب
الكربــون يف اإلتــاوات التــي تدفعهــا قطاعــات اســتخراج الفحــم
والتنقيــب عــن النفــط والغــاز .ويف الواقــع ،قــد تكــون املبــررات
املاليــة واإلداريــة لفــرض ضرائــب الكربــون جذابــة بشــكل
خــاص يف االقتصــادات الناميــة ،حيــث حتــد القطاعــات غيــر
الرســمية الكبيــرة يف االقتصــاد مــن حجــم اإليــرادات التــي
يمكــن حتصيلهــا نتيجــة توســيع نطــاق الضرائــب علــى الدخــل
واألربــاح .ومــع بنــاء القــدرة علــى مراقبــة االنبعاثــات ،يمكــن
تطبيــق أشــكال خمتلفــة مــن ضرائــب الكربــون علــى املصــادر
األخــرى لغــازات الدفيئــة ،مثــل االنبعاثــات الناجتــة عــن
احلراجــة ،والنقــل الــدويل ،وتصنيــع اإلســمنت ،وأنشــطة التعديــن
والتنقيــب.
ويمكن أن تســهم ضرائب الكربون بدور رئيســي يف حتقيق
تعهــدات البلــدان بموجــب اتفــاق باريــس لعــام  ،2015والــذي
يضــع أســاس العمــل الــدويل ملكافحــة االحتبــاس احلــراري.
ويجــب حتديــث هــذه التعهــدات كل خمــس ســنوات.
ويعكــس الرســم البيــاين فكــرة عامــة عــن مــدى فعاليــة
مســتويات خمتلفــة مــن ضرائــب الكربــون .فالتخفيضــات يف
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يمكــن حتصيــل ضرائــب الكربــون ،التــي تُفــرض علــى الفحــم
ومنتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي بمــا يتناســب مــع حمتواهــا
الكربــوين ،مــن مــوردي الوقــود .وســيقوم هــؤالء املــوردون
بدورهــم بنقــل عــبء الضريبــة يف شــكل رفــع ألســعار الكهربــاء
والبنزيــن وزيــت التدفئــة وغيرهــا ،وكذلــك للمنتجــات
واخلدمــات التــي تعتمــد عليهــا .ويشــكل ذلــك حوافــز للمنتجيــن
واملســتهلكين علــى الســواء لتخفيــض اســتهالك الطاقــة

والتحــول إىل أنــواع الوقــود ذات احملتــوى الكربــوين األقــل أو
مصــادر الطاقــة املتجــددة مــن خــال االســتثمار أو الســلوك.
وبينمــا تتــم مواجهــة تغيــر املنــاخ عــن طريــق احلــد مــن غــازات
الدفيئــة ،يمكــن لضرائــب الكربــون أيضــا حتقيــق منافــع بيئيــة
وصحيــة أكثــر إحلاحــا ،خاصــة عــن طريــق تقليــل الوفيــات مــن
جــراء تلــوث الهــواء حمليــا .ويمكــن لضرائــب الكربــون أيضــا
حتقيــق إيــرادات كبيــرة للحكومــات ،وهــي اإليــرادات التــي يمكــن
أن تســتخدمها يف التصدي لألضرار االقتصادية الناجمة عن
ارتفــاع أســعار الوقــود .فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن للحكومــات
اســتخدام إيــرادات ضريبــة الكربــون يف تخفيــف عــبء الضرائــب
علــى العامليــن مــن خــال تخفيــض ضريبــة الدخــل الشــخصي
وضريبــة املرتبــات .ويمكــن إليــرادات ضريبــة الكربــون أيضــا
تمويــل االســتثمارات اإلنتاجيــة للمســاعدة يف حتقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة التــي حددتهــا األمم املتحــدة ،بمــا يف ذلــك
احلــد مــن اجلــوع والفقــر وعــدم املســاواة وتدهــور البيئــة.
وتعــد السياســات األخــرى أقــل فعاليــة من ضرائب الكربون.
فعلــى ســبيل املثــال ،ال تشــجع حوافــز توليــد الطاقــة املتجــددة
علــى التحــول مــن الفحــم إىل الغــاز أو مــن أنــواع الوقــود هــذه
إىل الوقــود النــووي ،كمــا ال حتــد مــن الطلــب علــى الكهربــاء ،وال
تشــجع ،حتديــدا ،علــى تخفيــض االنبعاثــات خــارج قطــاع توليــد
الطاقــة.
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االنبعاثــات الناجتــة عــن فــرض ضريبــة علــى الكربــون بســعر
 35دوالرا للطــن (األعمــدة اخلضــراء) ســتتجاوز املســتوى
الــكايف لتحقيــق إجمــايل التزامــات بلــدان جمموعــة العشــرين.
وتمثــل تلــك االلتزامــات ،املوضحــة باملربعــات الســوداء يف
الرســم البيــاين ،النســبة املئويــة لتخفيــض انبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون املتوقعــة مــن الوقــود األحفــوري يف عــام
 2030عــن مســتويات الســيناريو األساســي (أي املســتويات
يف حالــة عــدم اتخــاذ إجــراءات تخفيــف جديــدة) التــي تنطــوي
عليهــا تعهــدات اتفــاق باريــس.
وســيكون فــرض ضريبــة علــى الكربــون بســعر  35دوالرا
للطــن بالــغ الفعاليــة يف تخفيــض االنبعاثــات لــدى البلــدان
كثيفــة االســتخدام للفحــم ،كالصيــن والهنــد وجنــوب إفريقيــا.
وبالرغــم مــن أن الضريبــة مــن شــأنها مضاعفــة أســعار
الفحــم تقريبــا ،فإنهــا لــن تــؤدي إىل زيــادة أســعار جتزئــة
وقــود الســيارات إال بدرجــة معتدلــة .ويف املقابــل فإنــه حتــى
الضريبــة علــى الكربــون بســعر  70دوالرا للطــن لــن تكــون
كافيــة لتحقيــق املســتوى املطلــوب يف حــاالت أخــرى ،مثــل
كنــدا وبعــض البلــدان األوروبيــة .ويعكــس هــذا جزئيــا التعهــدات
األكثــر صرامــة التــي قطعتهــا هــذه البلــدان.
وقــد تبــرر هــذه النتائــج ضــرورة وجــود درجــة مــن التنســيق
الــدويل لألســعار .ويمكــن جملموعــة مــن البلــدان التــي تصــدر
عنهــا انبعاثــات كبيــرة أن توافــق علــى فــرض حــد أدنــى لســعر
الكربــون .ومــن شــأن هــذه احلــدود الدنيــا لســعر الكربــون أن
تضمــن مســتوى معينــا مــن جهــود تخفيــف اآلثــار بيــن األطــراف
املشــاركة مــع تقديــم بعــض التطمينــات لعــدم حــدوث خســائر
يف التنافســية .وتعــد كنــدا مثــاال نموذجيــا علــى هــذا النــوع
مــن النُّهــج ،حيــث يجــب علــى املقاطعــات واألقاليــم أن تبــدأ
تدريجيــا يف وضــع حــد أدنــى لســعر الكربــون ،بحيــث يصــل إىل
 50دوالرا كنديــا ( 38دوالرا أمريكيــا) للطــن املتــري بحلــول
عــام  .2022ويمكــن لالقتصــادات املتقدمــة أن تقبــل حتمــل
مســؤولية أكبــر بشــأن تخفيــف اآلثــار عــن طريــق اشــتراط زيــادة
احلــد األدنــى لســعر الكربــون .ويمكــن تصميــم النظــام بصــورة
مرنــة الســتيعاب ضرائــب الكربــون ،أو نظــم تــداول االنبعاثــات،
أو غيرهــا مــن النُّهــج.

دفعة حملية

غيــر أن التحــدي األكثــر إحلاحــا يتمثــل يف دفــع سياســة تخفيــف
اآلثــار إىل األمــام علــى املســتوى الوطنــي؛ إذ إن فــرض ضريبــة
علــى الكربــون يمكــن أن يكــون غايــة يف الصعوبــة مــن الناحيــة
السياســية .وينبغــي تطبيــق ضرائــب الكربــون تدريجيــا ،مــع
مســاعدة موجهــة لألســر ذات الدخــل املنخفــض ،والصناعــات
املعتمــدة علــى التجــارة ،والعمــال الضعفــاء .ويجــب اإلفصــاح
للجمهــور بوضــوح عــن األســاس املنطقــي لإلصــاح وكيفيــة
اســتخدام اإليــرادات .وقــد نحتــاج إىل أدوات أخــرى لتدعيــم
تســعير الكربــون ،أو إيجــاد بديــل لــه .وأحــد النُّهــج التــي قــد
تكــون واعــدة يف هــذا اخلصــوص هــو جتنــب تطبيــق زيــادة
تتســم بالصعوبــة مــن الناحيــة السياســية يف أســعار الوقــود عــن
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اﻟﻬﻨﺪ
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
إﻳﺮان
اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﳌﻜﺴﻴﻚ
روﺳﻴﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ
ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

 ٥ﺻﻔﺮ
١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ٢٠٣٠
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺴﻌﺮ  ٣٥دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﺿﺎﰲ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺴﻌﺮ  ٧٠دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ
ﺗﻌﻬﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠــﺪان ﻛﺜﻴﻔــﺔ اﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻟﻠﻔﺤــﻢ ،ﻣﺜــﻞ اﻟﺼﻴــﻦ واﻟﻬﻨــﺪ وﺟﻨــﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،ﺣﺘــﻰ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺴﻌﺮ  ٣٥دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ.

طريــق األخــذ بنظــم الدعــم الضريبــي ذات األثــر احملايــد علــى
اإليــرادات مــن أجــل زيــادة حوافــز توليــد أنــواع طاقــة أنظــف،
والتحــول إىل اســتخدام مَرْكَبــات أنظــف ،وإدخــال حتســينات يف
كفاءة استخدام الطاقة   .
وقــد اتُّخِــذت بالفعــل خطــوة أوىل جيــدة يف هــذا الصــدد.
فهنــاك أكثــر مــن خمســين نظامــا لضرائــب الكربــون وتــداول
االنبعاثــات تعمــل اآلن علــى كل مــن املســتوى اإلقليمــي
والوطنــي ودون الوطنــي .ولكــن متوســط ســعر الكربــون العاملــي
ال يتجــاوز دوالريــن للطــن ،وهــو أقــل بكثيــر مــن املطلــوب.
وســتحتاج وزارات املاليــة إىل حــزم مــن السياســات املصممــة
بعنايــة لتوفيــر حوافــز تخفيــف أقــوى وأوســع نطاقــا ،مــع
مراعــاة اعتبــارات الكفــاءة والتوزيــع واالقتصــاد السياســي
علــى املســتوى الوطنــي.
إيان باري هو اخلبير الرئيسي يف سياسة املالية العامة
البيئية ،إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد الدويل.
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