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النقاط الرئيسة
ستتطلب آلية االتحاد األوربي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية ( )CBAMمن
اعتبارا من عام  ،2023اإلعالن عن انبعاثات الكربون المضمنة في
المستوردين
ً
الطاقة الكهربائية والحديد والصلب واأللمنيوم واألسمنت واألسمدة .وستنتقل
هذه اآللية في نهاية المطاف إلى فرض ضريبة على استيراد الكربون ،وذلك
بهدف تسوية حاالت تسرب الكربون في نظام االتحاد األوربي لتبادل مخصصات
التحول المقرر أن يبدأ
نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات .)ETS( 1ويواجه هذا
ّ
في عام  ،2026العديد من التحديات والمسائل العالقة ،التي من ضمنها الكيفية
التي سيتم بها تطبيق المحاسبة المتعلقة باالنبعاثات غير المباشرة أو المضمنة؟
والكيفية التي سيتم وفقها التحقق من البيانات والكشف عنها من جانب الدول
التي تفتقر إلى الدعم المالي والتقني من أجل بناء أنظمة للقياس واإلبالغ
والتحقق ()MRV؟ والكيفية التي يمكن بها إنشاء روابط عبر أسواق الكربون
الوطنية ،وكيفية تحديد األسعار لضمان أن تكون هذه اآللية الحدودية عادلة
ومتوازنة؟
بينما تنقسم المواقف واالستجابات الدولية حيال هذه اآللية بين الدول المتقدمة
اعتمادا على نطاق تجارتها مع االتحاد األوروبي وكثافة الكربون
والنامية ،وذلك
ً
في سلسلة التوريد العالمية ،إال أنه وبالتزامن مع التزام المزيد من الدول
بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن ،فإن اتجاه العديد منها
يتزايد لمراجعة أنظمتها اإلقليمية لتداول االنبعاثات أو التخطيط لها أو تجريبها.
وستمكن هذه الجهود الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي من تعويض الضرائب
المفروضة على استيراد الكربون وجمع األموال الالزمة إلنشاء إستراتيجياتهم
الوطنية إلزالة الكربون.
من جانب آخر ،ستكون األمونيا التي ستصدرها المملكة العربية السعودية إلى
االتحاد األوروبي أكثر المنتجات تأثرا خالل المرحلة األولى من اآللية وعلى المدى
الطويل ،عند معالجة الحدود التقنية والمعلوماتية ،يمكن حينها توسيع نطاق هذه
اآللية ليشمل المصافي والمواد الكيميائية العضوية .كما أن باستطاعة المملكة
العربية السعودية أن تنسق إستراتيجيتها لالقتصاد الدائري للكربون ،وخططها
لتطوير الهيدروجين النظيف لتتالءم مع سياسات المناخ التي ينتهجها االتحاد
األوروبي .فيمكنها على سبيل المثال ،أن تنظر في تنفيذ إستراتيجية وطنية
للقياس واإلبالغ والتحقق للمنتجات المصدرة من أجل تقييم االنبعاثات المضمنة
في منتجاتها المصدرة .كما أن من شأن إنشاء صندوق الكربون الوطني القائم
على فرض ضريبة على تصدير الكربون ،أن يساعد السلع السعودية على تجنب
دفع الضرائب المفروضة من االتحاد األوروبي على استيراد الكربون .أيضا بإمكان
المملكة استخدام هذا الصندوق لتحفيز االستثمار المحلي فيما يتعلق باحتجاز
الكربون وتخزينه تحت األرض ،وإنتاج الهيدروجين األخضر والطاقات المتجددة
2
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المقدمة
تعد آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية جز ًءا من الصفقة الخضراء لالتحاد
األوروبي التي تم اإلعالن عنها للمرة األولى في عام  ،2019والتي تمثل خطوة
أخرى في اتجاه التزام االتحاد األوروبي بالحد من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري بموجب اتفاقية باريس ،كما أنها تعتبر اتفاقية قانونية ومعاهدة دولية
ملزمة بشأن تغير المناخ وضعتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ ( .)UNFCCCفضال عن أن سياسات المناخ المحلية لالتحاد األوروبي
مثل نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي ( ،)ETSتحدد تسعير انبعاثات
الغازات الدفيئة المباشرة في االتحاد األوروبي 3،وتستهدف هذه اآللية انبعاثات
الكربون األخرى غير المباشرة أو المضمنة للسلع المستوردة إلى االتحاد
األوروبي.
تمثل اآللية الجديدة الخاصة بضريبة الكربون الحدودية تدبيرا لحماية القدرة التنافسية
لصناعات االتحاد األوروبي أثناء تحولها إلى اقتصاد منخفض الكربون ،ويشمل ذلك
تحول إنتاج السلع األساسية كثيفة االستخدام للطاقة إلى الدول التي ال توجد
منع ّ
فيها قيود مفروضة على تسعير الكربون وانبعاثاته ،أو أنها تعاني من آثاره المحتملة
أيضا
الناجمة عن آلية ضريبة الكربون الحدودية التابعة لالتحاد األوروبي  -المعروفة ً
أهدافا بعينها لخفض االنبعاثات،
تسرب الكربون .غير أن هذه اآللية ال تحدد
ً
باسم ّ
وإنما تهدف إلى خلق تكافؤ الفرص في تكلفة خفض الكربون على المستوى الدولي.
ويتحقق ذلك عن طريق الموازنة ما بين السعر المدفوع النبعاثات الكربون داخل
االتحاد األوروبي ،مقابل انبعاثات الكربون المضمنة في المنتجات المستوردة غير
الخاضعة لتسعير الكربون.
كان الحل المؤقت الذي قدمه االتحاد األوروبي لمسألة تسرب الكربون يتمثل في
تزويد منتجي االتحاد األوروبي بمخصصات مجانية في نظام تبادل حقوق إطالق
االنبعاثات إلى حين التوصل إلى حل أكثر مالءمة .وقد أعرب معظم المشرعين في
االتحاد األوروبي عن دعمهم لآللية الحدودية ،التي من شأنها أن تحل محل هذا اإلصالح
المؤقت وتتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ( .)Clough et al. 2021وصدر
المقترح الرسمي للوائح آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في شهر يوليو من عام
 ،2021واعتمدته المفوضية األوروبية منذ ذلك الحين ( ،)2021aكما سيتم تنفيذ
تشريعاته على أساس جدول زمني متدرج حسب ما هو موضح في اإلطار رقم (،)1
الذي يشمل الطاقة الكهربائية والحديد والصلب واأللمنيوم واألسمنت وبعض
األسمدة بما فيها األمونيا (.)Watson 2021

االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية

3

اإلطار  .1الجدول الزمني آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية.

يجب على االتحاد
األوروبي أن يضع
إرشادات واضحة
بشأن عمليات القياس
واإلبالغ والتحقق
المتعلقة باالنبعاثات
غير المباشرة أو
المضمنة في المنتجات
المستوردة من منشآت
متعددة في واليات
قضائية مختلفة

ستبدأ في عام  2023فترة انتقالية مدتها ثالث ( )3سنواتُ ،يطلب خاللها من
المستوردين اإلبالغ عن االنبعاثات المضمنة على أساس فصلي ،ويمثل هذا
عدد الحصص الكربونية آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية التي يجب عليهم
تسليمها .ومع ذلك ،لن يتم تطبيق أي سعر أثناء فترة التحول .إال أنه يتعين
اعتبارا من عام  2025أن يسجلوا إعالنا رسميا لهذه اآللية،
على المستوردين
ً
وستفرض عليهم غرامة مالية إذا لم يقوموا بتقديم تقاريرهم الفصلية لآللية.
وسيعقب البرنامج التجريبي فترة انتقالية متسارعة في عام  ،2026عندما
تدخل جميع مواد آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية حيز التنفيذ .أما في الوقت
الراهن ،فسيتم تطبيق سعر على الحصص الكربونية لآللية بما يتماشى مع
أسعار الكربون المحلية ،وسيتم التخلص التدريجي من نظام تداول االنبعاثات
في االتحاد األوروبي المخصص للصناعات المحلية.

تمنح الخطة الملخصة في اإلطار ( )1للمستوردين الوقت الالزم لتنفيذ أنظمة
اإلبالغ المطلوبة ،التي تشمل حساب مدفوعات الكربون التي تتم في الدول
األجنبية لتحديد التخفيضات عند شراء الحصص الكربونية الخاصة بآلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية .فيما ستستمر الصناعات المحلية في تلقي مخصصات
مجانية في نظام تداول االنبعاثات من أجل تصحيح حاالت تسرب الكربون.
وسيتم إلغاء هذه المخصصات تدريجي ًا في نهاية الفترة االنتقالية عندما تصبح
األسعار المدفوعة بموجب اآللية متناسبة مع األسعار المعمول بها في نظام
االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات .كما أن من المتوقع أن تقدم مفوضية االتحاد
سلعا إضافية
األوروبي
اقتراحا لتمديد آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية لتشمل ً
ً
قبل انتهاء الفترة االنتقالية.
كذلك من المتوقع أن تواجه آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية العديد من تحديات
التنفيذ الفنية والقانونية ،التي قد تشمل تدابير مضادة تتخذها الدول التي تقيم
عالقات تبادل تجاري مع االتحاد األوروبي .لذا ،يجب على االتحاد األوروبي أن يضع
أوال إرشادات واضحة بشأن القياس واإلبالغ والتحقق ( )MRVمن االنبعاثات غير
ً
المباشرة أو المضمنة في المنتجات المستوردة من منشآت متعددة في واليات
قضائية مختلفة.
أيضا ستتفاقم تحديات التنفيذ الفني بسبب مسائل التوافق القانوني بموجب
قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بتعديل الحدود أو عدم التمييز 4.لذا،
يتعين أن تتجنب اآللية التسعير غير المتكافئ لالنبعاثات عبر الموردين الدوليين
والمنتجين في االتحاد األوروبي .إال أن ضمان قواعد تسعير عادلة وتنافسية كان
بمثابة انتقاد رئيس لآللية على الصعيدين المحلي والدولي.
هناك قضية أخرى تتمثل في ضمان قابلية التشغيل البيني ألسواق الكربون
وتسعيره في الدول األجنبية التي تتداخل مع آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية،
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ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان عدم مضاعفة االتحاد األوروبي لرسوم
االنبعاثات المضمنة .كما أن بوسع الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي استخدام
آلياتهم الوطنية لتسعير الكربون ،أو وضع سياسات محلية جديدة ،لتعويض
الضرائب األجنبية التي يفرضها االتحاد األوروبي على سلعهم .فعلى سبيل
صندوقا وطن ًيا للكربون من خالل تطبيق ضريبة الكربون على
المثال ،قد ينشئون
ً
السلع المصدرة.
التحديات التي تواجه التنفيذ والتصميم
يتمثل الهدف من آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في "تعزيز تكافؤ الفرص
بين السلع المتداولة دول ًيا من حيث الكربون المضمن" (Blazquez, Dale,
 .)and Jefferiss 2020, p.4غير أن االتفاقات القائمة تعقد مسار المضي
قدما وتتطلب تحقيق توازن في المجتمع الدولي بين القضايا المترابطة للتجارة
والمناخ.

يمكن لشركاء االتحاد
األوروبي التجاريين
أن يستخدموا آلياتهم
الوطنية لتسعير
الكربون ،أو أن يضعوا
سياسات محلية جديدة
للتعويض عن الضرائب
األجنبية التي يفرضها
االتحاد األوروبي على
سلعهم

توجد ثالث خيارات أولية لتطبيق تعديل تسعير الكربون على استيراد السلع
أوال ،فرض ضريبة الكربون الجديدة على
األساسية كثيفة االستهالك للطاقةً .
الحدود .ثان ًيا ،تسجيل المستوردين بموجب نظام تداول االنبعاثات في االتحاد
األوروبي ،حيث س ُيطلب منهم شراء مخصصات نظام تبادل حقوق إطالق
االنبعاثات وتسليمها .ثال ًثا ،فرض تعريفات االستيراد على المنتجات الواردة من
الدول التي ال تنتهج سياسات مناخية بما يتماشى مع اتفاقية باريس .ويتبنى
المقترح النهائي آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية الخيار الثاني ،مما يتطلب
من المستوردين اإلبالغ عن االنبعاثات المضمنة في السلع المعمول بها وتسليم
مخصصات نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات الخاصة بآلية ضريبة الكربون ،إلى
جانب مشتريات المخصصات من نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي.
عرف االنبعاثات المضمنة بأنها انبعاثات مباشرة تنشأ أثناء إنتاج السلع
كذاك ُت َّ
في المنشآت التي يسيطر عليها المنتج بنحو مباشر (European Commission
 .)2021aويوضح المقترح أن آلية ضريبة الكربون الحدودية تنطبق على كافة
انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة من المنتجات قبل استيرادها إلى اإلقليم
الجمركي لالتحاد األوروبي .إال أن االنبعاثات المباشرة للمنتجين الذين يرسلون
سلعا للتصدير ال تمثل االنبعاثات المضمنة للمنتجات الوسيطة ،مثل الكهرباء
ً
والهيدروجين والمعادن الخام مثل الحديد وخام األلومنيوم.
يصف الملحق الثالث من هذا المقترح طرق حساب هذه االنبعاثات ،وتحديد
المنتجات على أنها بسيطة أو معقدة .فاألول ينطوي على االنبعاثات المباشرة
فقط ،في حين تشمل السلع المعقدة االنبعاثات المضمنة للمنتجات الوسيطة.
بينما تمثل السلع التي تغطيها آلية ضريبة الكربون الحدودية منتجات معقدة مثل
األلمنيوم والفوالذ واألسمدة.
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يجب على الشركات تسجيل من يقومون باإلبالغ عن االنبعاثات في آلية ضريبة
الكربون الحدودية فهم يقدمون بيانات القياس واإلبالغ والتحقق لكافة انبعاثات
الغازات الدفيئة المباشرة الناتجة عن سلسلة توريد السلع األساسية .ويمكن
اعتمادا على التفسير أو اإلنفاذ من جانب االتحاد األوروبي -
أن يشمل ذلك -
ً
كل شيء من االنبعاثات غير المباشرة إلنتاج الطاقة الكهربائية إلى االنبعاثات
المضمنة في إنتاج أنواع الوقود األولية ،بما فيها الفحم والنفط والغاز .وعلى
الرغم من عدم تغطية السلع األساسية للطاقة بنحو مباشر ،إال أن بإمكانها التأثر
بنحو غير مباشر بآلية ضريبة الكربون الحدودية بوصفها مدخالت وسيطة أولية
للسلع المعقدة.
تقع مسؤولية القياس واإلبالغ على عاتق المنشآت األجنبية وينبغي اإلفصاح
عنها صراحة أثناء بيع السلع الوسيطة .كما يلزم المدققون المعتمدون بموجب
لوائح االتحاد األوروبي (المادتان  8و )18التحقق من المصادقة على مصادر بيانات
االنبعاثات المضمنة .أما عندما يتعذر تقديم بيانات يمكن التحقق منها ،فإن
االتحاد األوروبي يطبق القيم االفتراضية على المنتجات القادمة من دولة معينة،
أو تقييم القيم باستخدام متوسط كثافة االنبعاثات في أسوأ مرافق االتحاد
األوروبي.

يتضمن اإلبالغ عن
االنبعاثات في سلسلة
القيمة اتباع نهج
منتظم للتتبع الشفاف
لالنبعاثات في سائر
المؤسسات

وبينما يحاول المقترح تبسيط العملية وتعريفها بوضوح تام ،البد من معالجة
الثغرات الموجودة في القياس واإلبالغ والتحقق في المجال الصناعي .ويتعين
على الدول التي تقوم بالتصدير إلى االتحاد األوروبي أن تنفذ استراتيجيات وطنية
للقياس واإلبالغ والتحقق من أجل ضمان القدرة التنافسية .وقد يحتاج منتجو
السلع األساسية الذين يعتمدون على السلع الوسيطة الواردة من دول أخرى إلى
التنسيق مع مورديهم.
توفر مجموعة متنوعة من األنظمة والمؤسسات ،مثل معيار المحاسبة
واإلبالغ في إطار بروتوكول الغازات الدفيئة وفريق العمل المعني
باإلفصاحات المالية المناخية ( ،)TCFDإرشادات اإلبالغ التي يعتمدها عدد
متزايد من المؤسسات 5.وقد اعتمد مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
( )CDPتوصيات فرقة العمل المعنية باإلفصاحات المالية المناخية ()TCFD
التي تستخدمها العديد من الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في
عمليات التجارة الدولية ،والتي بال شك ستحتاج إلى االمتثال آللية االتحاد
األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية 6.كما تشير المسوحات التي
أجراها فريق العمل المعني باإلفصاحات المالية المناخية ( )TCFDإلى أن
اإلفصاحات المتعلقة بالمناخ شهدت نموا ملحوظا في  1,701شركة عامة
من ثماني صناعات مختلفة ( .)TCFD 2020إال أن اإلبالغ عن المخزونات
ال يمثل قاعدة ،حيث أبلغ أقل من  ٪30من الشركات عن انبعاثات الكربون
الفعلية ،بل وأبلغ عدد أقل منها عن االنبعاثات المضمنة .غير أن بوسع الدول
النظر في وضع متطلبات اإلفصاح الوطنية الخاصة بها من أجل المساعدة
على سد هذه الفجوة.
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رغم أن بروتوكول الغازات الدفيئة قد أصدر معايير إضافية لقياس االنبعاثات غير
وفقا لمشروع اإلفصاح عن االنبعاثات الكربونية  -إال
المباشرة عبر سالسل القيمة ً -
تعقيدا .كما أن مراجعتها من
أن اإلبالغ عن انبعاثات سلسلة القيمة يعد عملية أكثر
ً
ناجحا للغاية في تحقيق تخفيضات االنبعاثات
جانب مؤسسة واحدة لن يكون أمرا ً
( ،)Patchell 2018ويرجع ذلك إلى أن اإلبالغ عن االنبعاثات في سلسلة القيمة
يتضمن العديد من المرافق ويتطلب اتباع نهج منتظم للتتبع الشفاف لالنبعاثات
7
عبر المؤسسات.
غير أن الطريقة األبسط لقياس االنبعاثات المضمنة تتمثل في تطبيق ضريبة
الكربون الثابتة على السلع المستوردة بنا ًء على القيم االفتراضية التي حددها
االتحاد األوروبي .إال أن ضريبة الكربون الثابتة ستكون معقدة بموجب قواعد منظمة
التجارة العالمية الحالية ،وستواجه معارضة من المجتمع الدولي .فعلى سبيل المثال،
تم تعليق مقترح االتحاد األوروبي المتعلق بتطبيق ضريبة الكربون على شركات
الطيران التي منشؤها خارج االتحاد األوروبي بعد تلقي ضغوط دولية من عدد من
الدول ( ،)Lang and Zhang 2014كما ستتطلب الجهود المبذولة الرامية لخفض
انبعاثات الكربون دون إحداث اضطراب شديد في االقتصاد العالمي ضرورة قياس
االنبعاثات الفعلية بنحو موضوعي وإمكانية التحقق منها.

إذا تبين أن آلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية
تنتهك قواعد تعديل
الحدود وفقا لمنظمة
التجارة العالمية ،فقد
مسموحا بها
تبقى
ً
بموجب استثناء التدابير
الصحية والبيئية

إذا تبين أن آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية تنتهك قواعد تعديل الحدود وفقا
مسموحا بها بموجب استثناء التدابير الصحية
لمنظمة التجارة العالمية ،فقد تبقى
ً
والبيئية  .)European Parliament 2020b(8وينطبق هذا االستثناء على افتراض
عدم وجود معاملة تفضيلية للمنتجين المحليين .لذلك ،ينبغي اإللغاء التدريجي
للمخصصات المجانية لنظام تبادل مخصصات حقوق إطالق االنبعاثات المجانية في
منظومة االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات بمجرد تنفيذ مدفوعات آلية تعديل ضريبة
الكربون الحدودية بالكامل (اإلطار ".)"1
كما يتمثل التحدي الفني األخير في قياس المخصصات في نظام تبادل حقوق
إطالق االنبعاثات آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية ،في تطبيق الخصومات على
مدفوعات الكربون التي تتم خارج االتحاد األوروبي .فعلى سبيل المثال ،سيتداخل
النظام الوطني الصيني المقرر لتداول االنبعاثات مع سوق الكربون في االتحاد
األوروبي .فيما يتمثل أحد النهج في ربط أسواق الكربون الوطنية مع بعضها البعض،
مما يتيح نقل هذه الحقوق المتنازل عنها عبر الواليات القضائية .ويقترح مقترح
آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية اتباع نهج أكثر عمومية ،حيث يقوم المبلغون
باإلبالغ عن إجمالي مدفوعات الكربون التي تتم خارج االتحاد األوروبي ،التي تخصم
بالتالي من قيمة األرصدة الدائنة آللية ضريبة الكربون الحدودية التي يتعين على
المستوردين تسليمها.
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لمحة عن المجموعات األكثر تأثر ًا
من المرجح أن تقبل الدول المتقدمة التي لديها بالفعل مخططات لتسعير
الكربون واتفاقيات تجارية مع االتحاد األوروبي آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية
( .)European Parliament 2020aوتشمل مجموعة الدول هذه ً
كل من كندا،
وتشيلي ،واليابان ،وكوريا الجنوبية ،ونيوزيلندا ،والمملكة المتحدة .ومع ذلك ،ال
تزال الصناعات داخل االتحاد األوروبي قلقة بشأن تأثير سحب مخصصات نظام
تبادل حقوق إطالق االنبعاثات على الحديد والصلب واأللمنيوم واألسمنت
واألسمدة وقطاعات توليد الطاقة الكهربائية .واقترحت الرابطة األوروبية لصناعة
الصلب استمرار الترتيبات الحالية لنظام تداول االنبعاثات لفترة انتقالية مدتها
ثماني سنوات بعد إدخال آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية ،وتأخيرها على سبيل
المثال حتى عام  2030للسماح بتكوين سوق الصلب األخضر المستدام .إال أن
مقترح آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية المقدم في شهر يوليو من عام 2021
موعدا للتخلص التدريجي من المخصصات المجانية لنظام تبادل حقوق
يحدد
ً
إطالق االنبعاثات بد ًءا من عام .2026
أما عندما يتعلق األمر بالقدرة التنافسية االقتصادية ،فإن بقية دول العالم
قلقا مقارنة بترحيبها بآلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في
ستكون أكثر ً
االتحاد األوروبي ،وذلك تبعا الرتباطاتها التجارية مع االتحاد األوروبي ومدى كثافة
الكربون في سالسل إمدادها.
من جانب آخر ،تستحوذ الدول األقل نمو ًا على حصة ضئيلة من التجارة الخارجية
لالتحاد األوروبي في السلع األساسية التي تغطيها اآللية .ومع ذلك ،يمكن أن
تمثل هذه الصادرات حصة كبيرة من الدخل القومي للدول األقل نمواً .فعلى سبيل
المصدرة إلى االتحاد األوروبي بنسبة  ٪13من
المثال ،تساهم منتجات األلمنيوم ُ
الناتج المحلي اإلجمالي لدولة موزمبيق ،فيما تساهم صادرات خام الحديد بنسبة
تتراوح ما بين  ٪18-10من الناتج المحلي اإلجمالي لموريتانيا (.)Eurostat 2021
وقد يفرض تنفيذ آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية مخاطر اقتصادية على
العديد من الدول األقل نمواً ،و ُينظر إليها على أنها جهد يبذله مقررو السياسات
في االتحاد األوروبي لمنع تصنيع هذه الدول (Konrad Adenauer Stiftung
 .)2021; Oharenko 2021; Simon 2021كما ينبغي أن تكون معالجة مخاوف
الدول األقل نمو ًا مثال ،عن طريق االحتفاظ بعدد محدد من المخصصات المجانية
لنظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات ،أو تخصيص حصة من عائدات نظام تداول
االنبعاثات لدعم بناء القدرات ،والمساعدة التقنية ،ونقل التكنولوجيا ،واالستثمار
في إزالة الكربون ،وأن تكون على نفس القدر من األهمية في تصميم آلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية مع وضع أحكام وقائية للحيلولة دون تحول اإلنتاج كثيف
االنبعاثات الكربونية إلى هذه الدول.
كذلك أعرب الشركاء التجاريون الرئيسيون لالتحاد األوروبي عن قلقهم بشأن
التأثيرات المحتملة آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية على
االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية
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اقتصاداتهم .كما أن الواليات المتحدة األمريكية بصفتها الشريك التجاري األكبر
لالتحاد األوروبي (الشكل  ،)1لم تعلن رسم ًيا عن دعمها لهذه اآللية .ومع ذلك،
فإن هنالك إمكانية لوضع تدابير مشتركة في إطار برنامج جديد لالتحاد األوروبي
والواليات المتحدة األمريكية من أجل التغيير العالمي .من جانب آخر ،تبنت الصين
استجابة ذات شقين :االنتقاد الدولي لشرعية اآللية ،ولكنها على الصعيد المحلي
تعمل على تسريع إنشاء وتشغيل آلية تسعير الكربون .فيما تساور روسيا وتركيا
كونهما من الشركاء التجاريين الخمسة األكبر بالنسبة لالتحاد األوروبي ،مخاوف
مماثلة بشأن التكاليف االقتصادية ،حيث ُتقدر هذه التكاليف بما يتراوح ما بين
( )1.8 - 1.1مليار يورو سنو ًيا بالنسبة لتركيا ( ،)Asici 2021وما بين  60-3مليار
دوالر في الفترة ما بين  2022و 2030بالنسبة لروسيا (Astrasheuskaya and
.)Khan 2021
أهم الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي (.)2018-2000
الشكل ّ .1
)ﺣﺼﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
25 %

20 %

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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المصدر :المفوضية األوروبية ()2021b
مالحظة :حصة إجمالي التجارة خارج االتحاد األوروبي بنا ًء على القيم التجارية

بينما أعربت دول نامية أخرى ،من بينها البرازيل وجنوب إفريقيا والهند ،عن انتقاداتها
حاجزا تجار ًيا (South African
آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية باعتبارها تشكل ً
 ،)Government 2021وتتركز مواقعها في سلسلة اإلمداد العالمية في الغالب
في السلع منخفضة القيمة وكثيفة االنبعاثات الكربونية التي ستتأثر بهذه الضريبة
بدرجة كبيرة.
إال أنه يمكن أن تحدث موجة من التغيير لصالح هذه السياسة حيث يلتزم عدد متزايد
ووفقا
من الدول والمدن والشركات بأهدافهم للحياد الصفري بحلول منتصف القرن،
ً
لمقترح آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية ،فسيتم احتساب تسعير الكربون
االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية

يمكن أن تحدث موجة
من التغيير لصالح هذه
السياسة ،حيث يلتزم
عدد متزايد من الدول
والمدن والشركات
بتحقيق أهداف حيادهم
الصفري بحلول منتصف
القرن
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الخارجي لتجنب ازدواج المدفوعات وانتقادها بوصفها ضريبة تمييزية (European
 .)Commission 2021aوبالتالي يمكن للشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي
تعويض الضرائب الخارجية المفروضة على سلعهم المصدرة من خالل نشر سوق
الكربون على الصعيد الوطني ،مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الحاجة إلى إقامة
روابط مع آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في االتحاد األوروبي (أو نظام
وتكامال "أكثر وع ًيا
شموال
تداول االنبعاثات) من أجل تحقيق اقتصاد عالمي أكثر
ً
ً
بانبعاثات الكربون" ويتضمن مدفوعات الكربون المتوازنة.
كما أطلقت الصين ما يمكن أن يصبح أكبر سوق للكربون في العالم .إال أن
االتحاد األوروبي ال يزال يتفوق على هذه السوق الصينية من حيث حجم التداول
( .)Gong and Merle 2021كذلك بدأ التخطيط إلطالق برامج تجريبية لنظام
تداول االنبعاثات في كل من إندونيسيا وتايالند ،فيما قامت فيتنام بمراجعة
قانون حماية البيئة لتطوير سوق الكربون .أما في النصف الغربي من الكرة
األرضية ،فأطلقت مبادرة النقل والمناخ األمريكية مشروع القاعدة النموذجية
لنظام تداول االنبعاثات ،وهي تضيف إلى المبادرة اإلقليمية للغازات الدفيئة
( )RGGIالتي تغطي قطاعات الكهرباء في  11والية أمريكية ،وبرنامج تبادل
االنبعاثات التابع لمجلس كاليفورنيا لموارد الهواء ( )CARBمع روابط مع كيبيك
برنامجا تجريب ًيا لنظام تبادل االنبعاثات ،وتهدف
في كندا .وبدأت المكسيك
ً
كولومبيا إلى إطالق برنامج تجريبي لنظام تداول االنبعاثات في عام .2024
فيما أعلن أكبر جيران االتحاد األوروبي عن خططهم الخاصة ،بما في ذلك نظام
وفقا لما أعلنته خارطة طريق
تداول االنبعاثات في أوكرانيا بحلول عام ً ،2025
وحدات الكربون اإلقليمية في روسيا في شهر ديسمبر من عام  ،2020ومشروع
إطار قانوني لنظام تداول تجريبي لالنبعاثات في تركيا (.)World Bank 2021
استجابة الواليات المتحدة األمريكية
الشكل  .2ميزة كفاءة الكربون في الواليات المتحدة األمريكية على الشركاء التجاريين
الرئيسيين ،بحسب القطاع
الواليات المتحدة
األمريكية

البرازيل

كندا

الصين

االتحاد
األوروبي

الهند

المكسيك

روسيا

الكيماويات والمستحضرات الصيدالنية

1.0

0.9x

1.5x

2.6x

0.8x

2.1x

1.2x

5.5x

المنتجات البالستيكية والمطاطية

1.0

0.9x

1.0x

2.7x

0.7x

2.1x

1.1x

2.9x

المعادن األساسية

1.0

1.3x

1.0x

1.8x

0.9x

2.7x

0.7x

3.7x

المنتجات المعدنية المصنعة

1.0

1.3x

0.9x

3.1x

0.9x

6.1x

1.4x

4.8x

المنتجات الحاسوبية وااللكترونية
والبصرية

1.0

2.5x

2.3x

5.7x

2.1x

8.0x

3.4x

7.4x

المعدات الكهربائية

1.0

1.5x

1.2x

3.1x

1.0x

3.9x

1.4x

4.8x

اآلالت والمعدات

1.0

1.0x

0.9x

2.8x

0.8x

4.0x

1.2x

4.5x

المركبات الميكانيكية والمقطورات

1.0

1.2x

0.9x

2.4x

0.7x

3.5x

1.0x

3.6x

على نطاق االقتصاد

1.0

1.1

1.3

3.2

0.9

3.8

1.4

4.2

المصدرRorke and Bertelsen (2020( :
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كانت الواليات المتحدة أكبر شريك تجاري سنوي لالتحاد األوروبي على مدار
العقد الماضي ،باستثناء عام  2020عندما تجاوزتها الصين .وبلغت صادرات
الواليات المتحدة األمريكية من السلع  ٪11من إجمالي واردات االتحاد األوروبي
في عام  ،2020ال سيما من فئات الكيماويات واآلالت ومعدات النقل .وتتمتع
الواليات المتحدة األمريكية بالمقارنة مع بقية دول العالم "بميزة كربونية" حاسمة
استنادا إلى نموذج سالسل اإلمداد العالمية ،فإن
في كافة قطاعات االقتصاد.
ً
( )Rorke and Bertelsen (2020توصال إلى أن لدى الواليات المتحدة األمريكية
كفاءة كربونية مماثلة لالتحاد األوروبي وأنها تفوق كفاءة الصين بثالث أضعاف،
وتفوق كفاءة الهند بأربعة أضعاف (الشكل " .)"2كما تستفيد صناعة الصلب
في الواليات المتحدة األمريكية من عمليات اإلنتاج القصيرة وإمدادات الغاز
الطبيعي المحلية الوفيرة ،مما يمنحها هذه الميزة الكربونية .كذلك بإمكان
رسوم الكربون المحلية وسياسات تعديل ضريبة الكربون الحدودية المطبقة
في سياق سوق الصلب في عام  ،2019أن تزيد من هامش صناعة الصلب
األمريكية بنسبة تتراوح ما بين ( ،)٪41-32وزيادة قيمتها المضافة بنسبة تتراوح
ما بين .)CRU International 2021( ٪52-45
من جانب آخر ،منذ أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرينُ ،ض ِّمنت فكرة
إدخال تعديالت على ضريبة الكربون الحدودية في سلسلة من المقترحات المتعلقة
باألنظمة الفيدرالية لتداول االنبعاثات وضريبة الكربون في الواليات المتحدة
األمريكية باعتبارها أداة للسياسات العامة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة
األجنبية .فيما لم يتم حتى اآلن تطبيق تسعير الكربون في الواليات المتحدة
األمريكية إال على مستوى الواليات (مثل مجلس كاليفورنيا لموارد الهواء والمبادرة
اإلقليمية لتداول الغازات الدفيئة) .غير أنه يصعب تنفيذ التعديل السليم من
الناحية القانونية لضريبة الكربون الحدودية الوطنية دون وجود آلية تسعير الكربون
على مستوى االقتصاد ككل .يواصل صناع السياسات مناقشة تسعير الكربون
على الصعيد الوطني في الواليات المتحدة األمريكية عبر مختلف االنتماءات
السياسية .و لن تكون هنالك تعريفات للكربون متعلقة بتسربات الكربون من دون
وجود أي سعر محلي للكربون ،ويمكن اعتبارها آلية تمويل لالستثمارات الخضراء
المحلية األمريكية .كما أنه من غير المحتمل أن يتم خالل فترة رئاسة بايدن فرض
لوائح تفرض تكلفة على الكربون بالنسبة للصناعات التي ستغطيها آلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية في الواليات المتحدة األمريكية بشكل عام ليتم تفعيلها
(.)Tu, Sartor, and Zhang 2021
تعهد الرئيس جو بايدن بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام  ،2050مما أتاح
فرصة لالتحاد األوروبي لوضع تدابير مشتركة آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية
في إطار برنامج جديد لالتحاد األوروبي-والواليات المتحدة األمريكية من أجل التغيير
العالمي ( .)European Commission 2020إال أن االستجابة النهائية للواليات
المتحدة األمريكية ستظل تعتمد على تصميم إطار آلية تعديل ضريبة الكربون
الحدودية ومدى التقدم المحرز في مخططها الوطني لتسعير الكربون.
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استجابة الصين

أطلقت الصين رسم ًيا
نظامها الوطني لتجارة
انبعاثات الكربون
عقب يومين فقط من
إصدار االتحاد األوروبي
لمقترحه الرسمي
بشأن آلية تعديل ضريبة
الكربون الحدودية

بلغت الصادرات الصينية إلى االتحاد األوروبي في عام  383 ،2020مليار يورو،
ما يمثل  ٪22من إجمالي واردات االتحاد األوروبي .وبلغت وارداتها من االتحاد
األوروبي  202مليار يورو ،ما يمثل  ٪10من إجمالي صادرات االتحاد األوروبي
( .)European Commission 2021bغير أن انبعاثات الغازات الدفيئة المضمنة
في الصادرات الصينية إلى االتحاد األوروبي التي تقدر بحوالي  270مليون طن،
تبلغ تقريبا  10أضعاف تلك االنبعاثات المقدرة لصادرات االتحاد األوروبي إلى
الصين ( .)Wang et al. 2020كما أن من المحتمل أن يكون إلدخال آلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية تأثير عميق على اقتصاد الصين على المدى الطويل.
فيما ستكون المعادن الحديدية وغير الحديدية والمنتجات الكيماوية في الصين
األكثر تأثرا في مرحلتها األولية ،والتي تشكل على التوالي معدالت ( ٪8و٪9
و )٪6.7من إجمالي الواردات القطاعية لالتحاد األوروبيMarcu, Mehling,( ،
 .)and Cosbey 2020وبوجه عام ،يمكن أن تنخفض قيمة إجمالي الصادرات
اعتمادا على
الصينية إلى االتحاد األوروبي بنسبة تتراوح ما بين ()٪11.6-6.8
ً
نطاق آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في االتحاد األوروبي (Kuusi et al.
.)2020; Xie and Peng 2021
تتبنى الصين نهجين مختلفين تماما للتعامل مع آلية تعديل ضريبة الكربون
الحدودية التابعة لالتحاد األوروبي .إذ كانت الصين على المنصات الدولية ،تقاوم
هذه اآللية بحجة أنها تتعارض مع روح اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ .أيضا تشعر الصين بالقلق من أن آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية
بدال من الحفاظ على المناخ .ورغم ذلك ،كانت
س ُتستخدم ألغراض الحماية ً
الصين على الصعيد المحلي نشطة وطموحة للغاية في التعامل مع انبعاثات
الكربون .بعد تعهد الرئيس الصيني شي بتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بحلول
عام  ،2030وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام  ،2060وأوجدت الصين موجة
جديدة من التغييرات مع إعطاء األولوية لخفض االنبعاثات الكربونية في كل جانب
من جوانب االقتصاد وكافة خطط التنمية الوطنية .وبعد يومين من إصدار االتحاد
األوروبي لمقترحه الرسمي بشأن آلية ضريبة تعديل الكربون الحدودية ،قامت
الصين رسميا بإطالق نظامها الوطني لتداول االنبعاثات الكربونية ،الذي يعد من
بين العديد من الجهود الرامية لتعزيز استخدام الطاقة منخفضة الكربون.
كذلك ،يمكن أن يكون لتوسيع نطاق النظام الوطني الصيني لتبادل االنبعاثات
أيضا آلية
من قطاع الطاقة الكهربائية إلى القطاعات األخرى التي تغطيها ً
تعديل ضريبة الكربون الحدودية التابعة لالتحاد األوروبي أحد أفضل االستجابات
السياسية الصينية لهذه اآللية التجارية الجديدة .كما يمكن أن يؤدي ربط نظام
تجارة االنبعاثات في االتحاد األوروبي مع النظام الوطني الصيني لتبادل
االنبعاثات إلى معالجة مخاوف االتحاد األوروبي بشأن تسرب الكربون وفقدان
القدرة التنافسية .إضافة إلى أنه سيعمل على تقليص مخاطر السياسات
والتكاليف اإلضافية التي يواجهها المصدرون الصينيون (.)Kardish et al. 2021

االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية

12

أيضا تدور مناقشات في الصين حول متابعة تعديالت سياسات التصدير وخلط
ً
الموارد ،وذلك بهدف إعطاء األولوية إلنتاج السلع األساسية منخفضة الكربون
للتصدير إلى االتحاد األوروبي مع االحتفاظ بالسلع عالية الكثافة الكربونية
للشركاء التجاريين المحليين وغيرهم من الشركاء الدوليين ((Kardish et al.
 .)2021; Marcu, Mehling, and Cosbey 2020وعلى الرغم من أنه يمكن
سريعا ،إال أن ذلك لن يساعد في تحقيق األهداف المناخية
حال
ً
لهذا أن يقدم ً
طويلة األجل للمجتمع الدولي.
التداعيات على المملكة العربية السعودية
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست من الشركاء التجاريين
الرئيسيين لالتحاد األوروبي ،إال أنها تتمتع بعالقات اقتصادية قوية .كما ُيعد
االتحاد األوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية ،حيث تتراوح
قيمة الواردات والصادرات السعودية ما بين ( 25و )17مليار يورو على التوالي
( .)European Commission 2021bباإلضافة إلى ذلك ،يتمتع االتحاد األوروبي
بفائض كبير من التجارة مع المملكة العربية السعودية ،خاصة في المنتجات
الكيماوية واآلالت ومعدات النقل .وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها
بشأن سياسة آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية التي ينتهجها االتحاد األوروبي في
اجتماع منظمة التجارة العالمية ،وانتقدت ذلك باعتبارها محاولة لمنع االستثمارات
من مغادرة منطقة االتحاد األوروبي (.)Leeuwen 2021
ونجد أن المنتجات البترولية تهيمن على صادرات المملكة العربية السعودية إلى
االتحاد األوروبي وتبلغ حوالي  ٪80من اإلجمالي ،ويتمثل المتبقي منها في مواد
كيميائية وبالستيكية ( .)Eurostat 2021وقد بلغت قيمة الصادرات النفطية
والمواد الكيماوية في عام  2019حوالي  21.8مليار يورو و 3.7مليار يورو على
التوالي ،ما يمثل حوالي  ٪12من الصادرات السعودية في هذين القطاعين
( .)Eurostat 2021وتعد هذه الصادرات ضرورية بالنسبة الستراتيجية المملكة
للتنويع االقتصادي من أجل دعم االستثمار في الصناعات الناشئة.
حالت الصعوبات في عزو االنبعاثات المضمنة في تكرير وإنتاج المواد الكيميائية
العضوية إلى مختلف المخرجات دون إدراج هذه المنتجات في المرحلة األولى من
آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية .ويمكن النظر في تمديد النطاق على المدى
الطويل ،عندما تتم معالجة الحدود الفنية والمعلوماتية .وقد يكون تأثير ذلك
أعلى بالنسبة للصناعات السعودية مقارنة بنظيراتها في االتحاد األوروبي .إذ تعد
تنوعا،
الصادرات الكيميائية لالتحاد األوروبي إلى المملكة العربية السعودية أكثر ً
حيث تمثل المواد الكيميائية األساسية والبتروكيماويات والبوليمرات  ،٪43بينما
تمثل المواد الكيميائية المتخصصة عالية القيمة باقي نسبة الـ ٪34األخرى (Marcu,
 .)Mehling, and Cosbey 2020وعلى النقيض من ذلك ،فإن صادرات المملكة
العربية السعودية من المواد الكيمائية تتكون باألساس من مواد كيميائية أساسية،
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من بينها بوليمرات اإليثيلين والبروبيلين والكحوليات غير الحلقية واألمونيا –
التي تعد كلها ذات كثافة كربونية أعلى في إنتاجها من المنتجات المضمنة.

من المرجح أن يوسع
االتحاد األوروبي آلية
تعديل ضريبة الكربون
الحدودية لمعالجة تسرب
الكربون من واردات
النفط في المستقبل

ال تغطي آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في الوقت الراهن استيراد
المواد األولية النفطية ،إال أنها تنطبق على االنبعاثات المضمنة للمواد األولية
المستخدمة في إنتاج سلع أخرى .فإن أسمدة األمونيا المصنوعة من الغاز
الطبيعي التي تعد من الصادرات الرئيسية من المملكة العربية السعودية لالتحاد
األوروبي التي ستغطيها اآللية .وبما أن نظام تداول االنبعاثات في االتحاد
األوروبي يتطلب من شركات النفط والغاز التخلي عن مخصصات االنبعاثات،
فمن المحتمل أن يوسع االتحاد األوروبي هذه اآللية لمعالجة تسرب الكربون من
الواردات النفطية في المستقبل.
من المسلم به أن المملكة العربية السعودية تتحمل تكلفة أقل وتتمتع بكثافة
أقل إلنتاج المواد الهيدروكربونية مقارنة بالمتوسطات
كربون منخفضة ،وعمليات ّ
الدولية ( .)Masnadi et al. 2018لذلك ،فإن توسيع آلية تعديل ضريبة الكربون
الحدودية لتشمل واردات الطاقة قد يشكل ميزة استراتيجية بالنسبة للمملكة
العربية السعودية.
كذلك سيؤدي تشديد اللوائح التنظيمية للسياسات المناخية في االتحاد
التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون لقطاع النقل ،مما يؤثر
األوروبي إلى تعزيز
ّ
بدوره على الطلب على النفط وأسعاره وكذلك على اعتماد المملكة العربية
السعودية على عائدات تصدير النفط .وتتضمن خطة المملكة العربية السعودية
للتنويع االقتصادي مبادرة االقتصاد الدائري للكربون التي تستهدف أربع مسارات
متوازنة إلدارة االنبعاثات تتمثل في ركائز الخفض وإعادة التدوير وإعادة االستخدام
واإلزالة ( .)KAPSARC 2020تحدد مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ
( - )OGCIالتي تعتبر شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) عضوا فيها -
الخيارات إلعادة استخدام االنبعاثات الكربونية كمادة وسيطة في إنتاج الوقود
االصطناعي أو إزالته عن طريق تخزينه في الخزانات المستنفدة (.)OGCI 2021
تهدف مبادرة االقتصاد الدائري للكربون إلى تطوير وقود الهيدروجين النظيف،
بما في ذلك األمونيا ،بوصفه ناقال للنقل التجاري (Braun and Shabaneh
 .)2021وقد أكملت المملكة العربية السعودية تصدير شحنة تجريبية من األمونيا
الزرقاء إلى اليابان ()Shabaneh, Al Suwailem, and Roychoudhury 2020
تضمنت إصالح الغاز الطبيعي إلى هيدروجين ،إلى جانب احتجاز الكربون وتخزينه
أيضا يمكن استخدام إمكانات الطاقة
تحت األرض من أجل تعويض االنبعاثاتً .
الشمسية المتجددة الهائلة في المملكة العربية السعودية إلنتاج الهيدروجين
األخضر 9.باإلضافة إلى توفير مصدر طاقة نظيف ،ويمكن استخدام الهيدروجين
لتصنيع السلع منخفضة الكربون مثل تكرير ركاز الحديد وتحويله إلى صلب.
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من جانب آخر ،تتيح تغطية األسمدة القائمة على األمونيا من خالل آلية تعديل ضريبة
الكربون الحدودية فرصة سانحة للمملكة العربية السعودية لمواءمة اقتصادها
الدائري للكربون وخطط تطوير الهيدروجين النظيف مع السياسات المناخية لالتحاد
األوروبي .ويمكن أن يشمل ذلك وضع استراتيجية وطنية للقياس واإلبالغ والتحقق
لالمتثال لإلبالغ عن االنبعاثات الكربونية المضمنة للتصدير إلى االتحاد األوروبي
بحلول عام  ،2023مما قد يساعد على تأمين مزايا الكربون االستراتيجية في إنتاج
الهيدروجين مع األمونيا بوصفه ناقال للطاقة .وباستطاعة المملكة تماشي ًا مع
مقترح آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية ،أن تعتمد صندوق الكربون من أجل تحديد
قيمة لالنبعاثات المضمنة في صادراتها إلى االتحاد األوروبي ،مثل جمع اإليرادات
من خالل فرض ضريبة تصدير الكربون على مبيعات األمونيا وإال سيفرضها االتحاد
األوروبي بأي حال.

تخلق تغطية األسمدة
القائمة على األمونيا
من خالل اآللية فرصة
للمملكة العربية
السعودية لمواءمة
اقتصاد الكربون
الدائري وخطط تطوير
الهيدروجين النظيف
مع سياسة المناخ في
االتحاد األوروبي

أيضا إن من شأن وضع معايير وطنية للقياس واإلبالغ والتحقق أن يدعم اعتماد
الهيدروجين بنوعيه األزرق واألخضر ،الذي يعد أحد العوامل العديدة التي تؤثر على
المؤشر المركب لالقتصاد الدائري للكربون الذي اقترحه (.)Luomi et al. (2021
ويمكن استخدام هذا الصندوق من أجل تحفيز االستثمار في احتجاز الكربون وتخزينه
مفيدا كأداة
تحت األرض ،والهيدروجين األخضر والطاقة المتجددة .وقد يكون هذا
ً
لالستجابة للتقلبات المستقبلية وارتفاع األسعار في نظام االتحاد األوروبي لتداول
االنبعاثات ،مما سيؤثر بدوره على ضريبة استيراد الكربون والموردين الدوليين.
كما يمكن النظر في عناصر من الضرائب الوطنية ودون الوطنية القائمة على
الكربون ،أو برامج تبادل االنبعاثات عند تصميم صندوق الكربون السعودي .وينبغي
أن يتم اختيار نطاق الصناعات والقطاعات المدرجة بعناية ،مثل فرض الضرائب على
أيضا توفير الشفافية والمساءلة
الصادرات مقابل كل اإلنتاج المحلي .ومن المهم ً
حول كيفية تخصيص اإليرادات .على سبيل المثال ،لتخفيض الضرائب والديون
الحكومية األخرى ،ومعالجة اإلنصاف األسري وتحديات التحول ،وتمويل االستثمارات
المناخية ،وعدم دعم الصناعات التي يفرض عليها الصندوق ضرائب.
يجب إنشاء نظام إبالغ موثوق قبل الشروع في عملية تحصيل المدفوعات ،بما
يتماشى مع خطة التحول التدريجي آللية تعديل ضريبة الكربون الحدودية ،مع عدم
فرض الضرائب حتى حلول عام ( 2026راجع اإلطار رقم " .)"1كما أن من الشائع
زيادة صرامة هذا البرنامج بنحو تدريجي من أجل اتاحة الفرصة الكافية للشركات
والمستهلكين بالتكيف مع البرنامج.
الخاتمة
تعتمد اآلثار االقتصادية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية على
مدى اتساع وعمق نطاق تغطية القياس واإلبالغ والتحقق فينا يتعلق بانبعاثات
حلوال
الكربون المضمنة في المنتجات المشمولة في هذه اآللية .وتتطلب اآللية
ً
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للتحديات الفنية للقياس واإلبالغ والتحقق .وهذا بدوره ينطوي على خفض
التكاليف اإلدارية ومعالجة تسرب الكربون من إعادة التخصيص االستراتيجي
للموارد وتغيير أنماط التجارة.

سيساعد إنشاء
األسواق الوطنية
للكربون على تعويض
الضرائب المفروضة
على استيراد االتحاد
األوروبي للكربون،
وإنشاء صناديق لتحقيق
األهداف المحلية
المتعلقة بالمناخ

كذلك قد تؤدي التحديات السياسية والقانونية األخرى إلى تعقيد تنفيذ آلية تعديل
ضريبة الكربون الحدودية وإحراز تقدم نحو اإلبالغ عن االنبعاثات المضمنة ،بما
في ذلك الجهود المبذولة الرامية لعرقلة مسار اآللية بموجب قواعد منظمة التجارة
العالمية .فيما يمكن لالتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف بشأن المعايير
الدولية للتحقق من بيانات انبعاثات الكربون ونقلها أن تساعد أيضا في التصدي
للحواجز التي تحول دون تحقيق العدالة في تنفيذ اآللية.
يتمثل الدافع الرئيسي للمستوردين في الحد من احتمالية التعرض لمدفوعات
آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية المتعلقة بالعقوبات االفتراضية التي حددتها
حكومة االتحاد األوروبي .وستستفيد الدول التي لها عالقات تبادل تجاري مع
االتحاد األوروبي من إدخال استراتيجيات إدارة الكربون لخفض كثافة االنبعاثات
وضرائب االستيراد .في حين أن منتجات النفط والغاز ال تغطيها اآللية بنحو
مباشر ،إال أنها توفر مدخالت أولية للمنتجات المعقدة التي تغطيها اآللية بما فيها
األمونيا .مما سيؤثر بدوره على موردي الوقود الرئيسيين مثل المملكة العربية
السعودية .وينبغي دمج بيانات االنبعاثات المضمنة في المعامالت التجارية
المرتبطة بواردات االتحاد األوروبي ،مما سيتيح لموردي الكربون المنخفض
الكثافة بتحقيق ميزاتهم التنافسية.
أخيرا ،سيساعد إنشاء أسواق الكربون الوطنية على تعويض ضرائب استيراد
ً
االتحاد األوروبي للكربون وإنشاء صناديق لتحقيق األهداف المحلية المتعلقة
بالمناخ ،كما أن من شأن ذلك أن يساعد على تحديد مشاركة المملكة العربية
السعودية في اقتصاد عالمي شامل "أكثر وعيا بالكربون" والتغلب على العقبات
المحلية لالستثمار .وستعمل هذه األسواق على تحفيز عملية التحول المستدام
والعادل على المدى الطويل من خالل إعادة مواءمة أطر السياسات واإلصالحات
المتعلقة بالتنمية منخفضة الكربون في مختلف االقتصادات .كما أنها ستساعد
المملكة العربية السعودية على التحضير لتوسيع آلية تعديل ضريبة الكربون
الحدودية واالستعداد لمجابهة اآلثار غير المباشرة األخرى المترتبة على هذه
السياسات ،مثل المحاسبة القائمة على االنبعاثات المضمنة للمنتجات المعقدة.
كذلك سيكشف العقد المقبل عن كيفية صمود آلية تعديل ضريبة الكربون
الحدودية في مواجهة تدقيق منظمة التجارة العالمية .وبما أن االتحاد األوروبي
قد توصل إلى توافق داخلي في اآلراء بشأن آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية،
فسيتعين عليه توسيع نطاق المشاركة مع أصحاب المصلحة من خارج االتحاد
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األوروبي ،على الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف ،وذلك من خالل اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لمعالجة التدقيق الدولي.
الهوامش
 1يتضمن تسرب الكربون نقل اإلنتاج كثيف الكربون إلى دول أجنبية مع عدم وجود
قيود أو أسعار أقل صرامة بشأن االنبعاثات الكربونية.
محايدا كربون ًيا يتم إنتاجه باستخدام الطاقة
وقودا
 2يعد الهيدروجين األخضر
ً
ً
المتجددة.
 3يعتبر نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات ،بمثابة سوق رأسمالية وتجارية
تضع حدا أقصى النبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة داخل االتحاد األوروبي،
وتحصل الصناعات على مخصصات مجانية ويمكنها أيضا الحصول على إعانات
معفاة فضال عن امكانية شراء وتداول حصص االنبعاثات الكربونية عبر المزاد.
 4يعد نظام تداول االنبعاثات في االتحاد األوروبي سوقا لتداول االنبعاثات تضع
حدا أقصى النبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة داخل االتحاد األوروبي ،وتتلقى
الصناعات مخصصات مجانية في نظام تداول االنبعاثات ويمكنها كذلك الشراء
والتداول في هذه المخصصات عبر مزاد.
 5تتضمن فرق العمل المعنية باإلفصاحات المالية المناخية توصيات بشأن
اإلفصاح عن البيانات المناخية غير المالية ،بما فيها االنبعاثات الفعلية.
مشروعا غير ربحي يساعد على
 6يعتبر مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
ً
وضع معايير تجارية لإلفصاح عن اإلبالغ البيئي وإدارة المخاطر ،وللمشروع عدة
مكاتب في كل من المملكة المتحدة واليابان والهند والصين وألمانيا والواليات
المتحدة األمريكية.
 7يدرس مشروع بحثي مستمر يجريه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية (كابسارك) تصميم اإلبالغ عبر المنظمات لتتبع االنبعاثات في سلسلة
التوريد.
 8سيكون االستثناء البيئي أكثر صعوبة لتبرير فرض ضريبة الكربون الثابتة
التي ال تعترف بجهود المنتجين األجانب لخفض االنبعاثات ،أو مع نظام تداول
االنبعاثات الذي يمنح معاملة تفضيلية للصناعات المحلية.
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 يتم إنتاج الهيدروجين األخضر باستخدام الطاقة المتجددة لفصل المياه عن9
 مما يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل،طريق التحليل الكهربائي
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حول المشروع
أدخلت المملكة العربية السعودية مفهوم االقتصاد الدائري للكربون ()CCE
باعتباره نهجا شامال إلدارة دورة الكربون والتصدي لتغير المناخ .ويستكشف
مشروع المحاسبة اإللكترونية للكربون الكيفية التي يمكن أن تدعم بها األدوات
الرقمية لإلبالغ والتحقق من دورات الكربون .كما أنه يركز على تحسين شفافية
قياسات اآلثار الكربونية "البصمة الكربونية" عبر سالسل إمداد السلع األساسية
من أجل تعزيز وتمكين الجهود المبذولة الرامية إلى تقييم إدارة الكربون في إطار
االقتصاد العالمي الدائري للكربون.

االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية

21

عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2022محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.

االستجابة الدولية آللية االتحاد األوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية

22

www.kapsarc.org

