
در ح��دود ی��ک م��اه دیگ��ر  کنفران��س اقلیم��ی پ��اریس برگ��زار خواه��د ش��د. چن��د روز پی��ش،  دو ت��ن از

اقتصاددانان معروف مدرسه اقتصادی پاریس، توم�اس پیک�تی و لوک�اس شانس�ل گزارش�ی را در م�ورد

نابرابری در میزان آلودگی در جهان منتشر کردند. در این گزارش، نویسندگان ب�ه چن�د موض�وع مه�م

اشاره دارند:

در رابطه با مسأله آلودگی محیط زیست دیگر نمی توان فقط به بح��ث ق��دیمی س��هم کش��ورهای•

توسعه یافته و در حال توسعه در این ماجرای غم انگیز ادامه داد. پس از کیوتو، کش��ورهای در

حال توسعه سهم خود در آلینده گی را افزایش داده واختلف کشورها کاهش یافته است.

در عی�ن ح�ال ن�ابرابری در آل�ودگی محی�ط زیس�ت در درون کش�ورها افزای�ش ی�افته اس�ت.•

ثروتمندان همه کشورها سهم بالتری در آلودگی هوا دارن�د و بای�د س�هم بیش�تری در تلش

برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشند.

نویسندگان ب�ه منظ�ور کم�ک ب�ه ص�ندوق س�ازگاری اقلیم�ی، اس�تراتژی های مختلف�ی ب�رای•

دری��افت مالی��ات از   آلوده کنن��دگان محی��ط زیس��ت متناس��ب ب��ا می��زان سهم اش��ان در ای��ن

آلودگی مطرح می کنند

مالیات قدیمی بلیت هواپیما به شکل خلصه مورد بحث قرار می گیرد•

هنوز خیلی زود است که در مورد واکنش های احتمالی به این گزارش نظری داد. آنچه ک�ه مس�لم اس�ت،

بحث های  جدل انگیز قدیمی، مانند گناهان گذشته و سهم کشورهای توسعه یافته و در ح��ال توس��عه در

این گناهان، همچنان داغ خواهد ب�ود.  در عی�ن ح�ال، ی�ک چ�الش دیگ�ر،   می�زان س�هم واقع�ی ام�روز

کشورها در آلودگی  می باشد. در این رابطه، مسأله انتقال تدریجی صنایع آلین��ده از کش��ورهای توس��عه

یافته به کشورهای در حال توسعه و چگونگی محاس��به می�زان واقع�ی س�هم کش�ورها (ب�ر اس�اس تولی�د

داخلی و واردات محصولت خارجی) دوباره بحث برانگی�ز خواه�د ش�د. گ�زارش شانس��ل-پیکتی  زاوی�ه

دیگری را مورد بحث قرار می دهد که ضمن درستی موضوعات طرح شده،  ممکن است  موجب  اختلف��ات

بیشتری نیز گردد.  در شرایط فعلی کره زمین نیازمند اقدامات عاجل است.  و این اق��دامات هم��ان طور

که در این گزارش نیز بدان اشاره می شود، قبل از هر چیز بر عهده کشورهای توس�عه ی�افته اس�ت. چ�را

که آن ها ، بدون در نظر گرفتن بحث نافرجام گناهان گذشته، امکان�ات بیش�تری ب�رای اج�رای اق�دامات

ضروری، در صورت تمایل، دارند. طبعا، در این کشورها مسأله گرفتن مالیات از افراد بر اساس سهمشان

در الودگی،  بسیار جالب و تهییج کننده است.

ا  بخوانی�د. در زی�ر ترجم�ه  مت�ن خلص�ه پای�انی گ�زارش را اینج�مت�ن کام�ل گ�زارش را می توانی�د در

http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2015.pdf


می یابید. 

کربن و نابرابری: از کیوتو تا پاریس

لوکاس شانسل، توماس پیکتینوشته: 

برگردان: رضا جاسکی

۱۹۳۸: تعداد کلمات

این پژوهش تحولت توزیع جهانی انتشار گازهای معادل دی اکسید کرب�ن (دی اکس�ید کرب��ن و دیگ�ر

  به معنی معادل دی اکسید کربن است. از آنج�ا ک�ه گازه�ایco2eگازهای گلخانه ای) [توضیح مترجم: 

  ب��ار بی��ش از دی اکس��ید۲۱گلخانه ای به اندازه های مختلف بر محیط زیست تأثیر می گذارند-مثل مت��ان 

کرب�ن ب�ه محی�ط زیس�ت آس�یب می رس�اند، یعن�ی ی�ک ت�ن گ�از مت�ان مع�ادل بیس�ت و ی�ک ت�ن گ�از

دی اکسید کربن است-از این رو همه گازه�ای گلخ�انه ای ب�ه مع�ادل دی اکس�یدکربن خودش�ان تب�دیل 

می شوند. در این متن از گازهای معادل دی اکسید کربن، به ج�ای مع�ادل دی اکس�ید کرب�ن اس�تفاده

  را نشان می دهد و استراتژی های مختلف برای کم��ک ب��ه۲۰۱۳ تا ۱۹۹۸شده است ]  بین افراد جهان از 

یک صندوق جهانی سازگاری اقلیمی و آب و هوایی را بررسی می کند که ب��ر اس��اس اق�دامات مش��ترک

عاملین آلینده  سطح بال به جای کشورهای کشورهای ب�ا در آم�د ب�ال می باش�د. ب�رای ای�ن مقص�ود، م�ا

داده های روندهای تاریخی بر اساس انتشار سرانه گازهای گلخانه ای در سطح ملی را با ن�ابرابری در آم�د

در درون هر کشور، و همچنین داده های ورودی-خروجی محیط  زیست (با به دس��ت آوردن انتش��ار  دی

ش آیند درامد-دی اکسیدکربن، را ترکی�ب اکسید کربن  و دیگر گازهای گلخانه ای مصرفی) و یک مدل کش

 
 
% تولی��د ناخ��الص داخل��ی، جمعی��ت و انتش��ار گازه��ای مع��ادل۹۰کرده ای��م. داده ه��ای م��ا تقریب��ا

دی اکسیدکربن جهان را می پوشاند. نتایج ما فقط بر اساس نابرابری درون کشوری نبوده، بلکه مبتن�ی

بر تغییرات میزان انتشار گازهای معادل دی اکسیدکربن توسط کشورها نیز می باشد.

ما نشان می دهیم که نابرابری جهانی  در تولید گازهای معادل  دی اکسید کربن در بین افراد، از کیوتو

تا پاریس به خاطر ظهور گروه های در آمد ب�ال و متوس�ط در کش�ورهای در ح�ال توس�عه و همچنی�ن  رک�ود

نسبی درامدها و میزان تولید گازهای معادل دی اکس�ید کرب�ن توس�ط  اک�ثریت جمعی�ت در کش�ورهای



صنعتی ، کاهش یافته است. در عین حال  در طی همی�ن دوره، نابرابری ه�ای  در آم�د و تولی�د گازه�ای

معادل دی اکسید کربن در درون کشورها افزایش ی�افته اس�ت. ام�روز همچن�ان می�زان  انتش�ار جه�انی

۴۵ درصد  از بالترین ع��املین انتش��ار  ،  در ۱۰گازهای معادل دی اکسید کربن با غلظتی بال ادامه دارد: 

۱۳ درصد از پایین ترین عاملین انتش�ار،  م�وجب۵۰درصد از آلودگی جهانی دخیل هستند، در حالی که 

 درصد از بالترین عاملین  الینده گی  در همه کشورها وجود دارن��د و۱۰درصد از  آلودگی جهان هستند. 

).۱یک سوم آن ها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. (شکل 

 

 درصد  از ثروتمندترین افراد امریکا، لوکزامبورک، سنگاپور، و عربستان۱براوردهای ما نشان می دهد که 

 ت��ن از۲۰۰سعودی  از جمله بالترین الوده کنندگان  فردی جهان هستند، که سالنه نفری موجب انتشار 

گازهای معادل  دی اکسیدکربن هستند . در انتهای هرم الوده کنندگان، گروه های ب��ا در آم��د پ��ایین در

۰٫۱هندوراس، موزامبیک، رواندا و مالوی قرار دارند، که  م�وجب ال�ودگی دو ه�زار ب�ار کم�تر، در ح�دود 

۷ و ۶تن دی اکسیدکربن برای هر فرد و سال،  می گردند. در میانه توزیع جهانی الوده کنندگان (بی��ن 

 درص�د از ب�الترین  ثروتمن�دان  تانزانی�ا، هفتمی�ن ده�ک۱تن برای هر فرد و سال)، گروه ه�ایی چ�ون 

درامدی چین، دومین دهک درامدی فرانسه یا سومین دهک درامدی آلمان قرار دارند.

 درصد پایین عاملین انتشار۵۰ درصد میانه، و ۴۰ درصد بال،  ۱۰شکل یک: جزئیات 
گازهای معادل دی اکسید کربن 



طبقات متوسط و بالی کشورهای نوظهور، تولید گازهای معادل دی اکسیدکربن خود را بیش از هر گ��روه

   سال گذشته افزایش داده اند. ای�ن ام�ر م�وجب ک�اهش پراکن�دگی انتش�ار  گازه�ای۱۵دیگری در طی 

) .در عی�ن ح�ال،۲معادل دی اکسید کربن-خصوصا بین توزیع در آمد متوسط و بال -گشته است (ش�کل 

روند نابرابری انتشار گازهای معادل دی اکسید کربن بین بخش پایین و متوسط توزیع در آمد افزای��ش

یافته است. در حالی که این روندها، اگر ادام�ه یابن�د، از منظ�ر در آم�د (ظه�ور ی�ک طبق�ه متوس�ط جه�انی)

مثب��ت هس��تند، در عی��ن ح��ال ی��ک چ��الش واقع��ی ب��رای می��زان انتش��ار جه��انی گازه��ای مع��ادل

دی اکسیدکربن ایجاد می کنند.

: چگونگی رشد انتشار گازهای معادل دی اکسید کربن از۲شکل 
کیوتو تا پاریس برای گروه های مختلف الوده کننده



برآوردهای ما نشان می دهند که نابرابری درون-کشوری در انتش�ار گازه�ای مع�ادل دی اکس�ید کربن،

اهمیت  بیشتری در توضیح پراکندگی انتشار گازهای معادل دی اکسیدکربن در سطح جهان می یابد. در

، یک سوم نابرابری جهانی انتشار گازهای مع��ادل دی اکس��یدکربن ب�ه حس�اب ن��ابرابری در۱۹۹۸سال 

 درصد  پراکندگی انتشار جهانی۵۰بین کشورها گذاشته می شد. امروز، نابرابری درون-کشوری موجب 

)٫ بن��ابراین بس��یار اهمی��ت دارد ک��ه تمرک��ز ب��ر روی۳مع��ادل دی اکس��یدکربن می گ��ردد (ش��کل 

الوده کنندگان فردی سطح بال قرار گیرد تا کشورهای آلینده سطح بال.

: نابرابری جهانی انتشار معادل دی اکسید کربن: درجه اهمیت۳شکل 
درون و برون کشوری 



جغرافیای جدید الوده کنندگان جه�انی خواه�ان اق�دام اقلیم�ی در تم�ام کشورهاس�ت. در ح�الی ک�ه هم 

اکنون  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در تلش های کم سازی سهیم هستند، کم�ک ب�ه ب�ودجه

 به طور کامل توسط ملل توسعه یافته ، و قسمت اعظم آن توسط اروپا ( با بی��ش از
 
سازگاری اقلیمی تقریبا

نیمی از کل عوارض دهندگان)  تامین مالی می گردد. مطالعه ما نشان می دهد که اگر ضرورت  افزای��ش

حجم مالی سازگاری  از سوی کشورهای توسعه یافته وجود داش�ته باش�د،  آنگ�اه گروه ه�ای دارای در آم�د

بال از کشورهای در حال توسعه، که از رش�د در آم�د بهره من�د گش�ته و در ن�تیجه در ط�ی ده ه�ای گذش�ته

موجب رشد  انتشار گازهای معادل دی اکسیدکربن شده اند، نیز می توانند در تأمین  چنی��ن ب��ودجه ای

مشارکت کنند. با ارائه کمک از سوی کره جنوبی، مکزیک و یا کلمبیا به صندوق اقلیمی سبز، کش��ورهای

نوظهور و توسعه یافته ای ک�ه متعه�د ب�ه ت�أمین م�الی س�ازگاری گش�تند،  اس�تاندارد تقس�یم  کش�ورهای

توسعه یافته-در حال توسعه،  که در حال حاضر رایج است،  شکسته شد. با این حال، سهم آن ه�ا در ای�ن

 درص�د از وج�وه س�ازگاری جه�انی)  و منط�ق ت�أمین م�الی۱مرحل�ه نم�ادین باقی مان�ده اس�ت (کم�تر از 

سازگاری از طریق سهام همچنان نامشخص باقی می ماند.

این گزارش استراتژی های جدیدی برای افزایش بودجه سازگاری جهانی را پیشنهاد می کند، ک��ه در آن

میزان فردی تولی�د  گازه�ای مع�ادل دی اکس�یدکربن  پ�ایه کمک  محس�وب می ش�ود (ب�ه ج�ای می�زان

دی اکسیدکربن در سطح ملی و یا درامدهای متوسط). به منظور تطبیق بیشتر این کمک ها ب��ا پراکن��دگی

۱۵۰جدید آلوده کنندگان بال، ما برای اولین بار پیامدهای مالیات تصاعدی جهانی بر کرب�ن ب�ه می�زان 

)٫ در استراتژی شماره یک۱میلیارد یورو که مورد نیاز  سازگاری اقلیمی است، را بررسی نمودیم(جدول 

  ت��ن در۶٫۲، تمام الوده کنندگان بالتر از سطح  میزان متوسط آ لودگی (یعنی همه افرادی ک��ه بی��ش از 

سال تولید می کنند) متناسب با میزان الینده گی خویش که  بالتر  از  ای�ن  ح�د نص�اب ق�رار دارد، ب�ه

 درصد به ای�ن۱۵ درصد و چین ۲۰ درصد، اروپا ۳۶برنامه مذکور کمک می رسانند. مردم امریکای شمالی 

   درص�د از ب�الترین  ع�املین۱۰صندوق کمک خواهند نمود. در استراتژی دوم،  این کمک ب�ا اش�تراک 

   برابر سطح متوس��ط آلین��ده گی) ،۲٫۳الینده گی جهان ( یعنی همه افراد با میزان  الینده گی بیش از 

دوباره متناسب با میزان آلینده گی اضافه بر این حد نص��اب، ص�ورت می گی���رد.هزینه م�ردم امریک�ای

 درص�د ب�رای م�ردم چی�ن،   خواه�د ب�ود. در۱۲  درصد برای اروپاییان و ۱۹ درصد، در مقابل، ۴۶شمالی 

استراتژی سوم، مساعدتی با اشتراک ی�ک درص�د از ب�الترین اف�راد  آلین�ده دنی�ا (یعن�ی کس�انی ک�ه

 برابر میزان متوس�ط آلین�ده گی می گردن�د )، ص�ورت می گی�رد. در ای�ن۹٫۱موجب آلینده گی بیش از 

 درص�د، ب�ه  ای�ن۶ درص�د و چینی ه�ا ۱۵  درص�د، در مقاب�ل اروپایی�ان ۵۷ص�ورت،  امریک�ای ش�مالی ها  



دستاورد کمک خواهن�د نم�ود. در هم�ه  ای�ن اس�تراتژی های جدی�د، ب�ه منظ�ور ت�أمین  هزین�ه س�ازگاری

اقلیمی، سهم اروپایی ها به طور نسبی کاهش، ام�ا از نظ�ر مطل�ق افزای�ش می یاب�د. در اس�تراتژی س�وم،

 میلیارد یورو، یعنی به سه۲۳مطلوب ترین راه برای اروپایی ها، حجم وجوه مالی متعلق به اروپائیان به 

برابر میزان کمک های فعلی انها، افزایش خواهد یافت. 

مشارکت برمنطقه

اساس تولید

گازهای گلخانه

ای (مالیات

ثابت کربن %)

مشارکت براستراتژی مالیات تصاعدی کربن

اساس مالیات

جهانی بر بلیت

های هواپیما %

استراتژی سهاستراتژی دواستراتژی یک

مشارکت در میان

یک درصد از

بالترین آلوده

کنندگان

مشارکت در میان

ده درصد از

بالترین آلوده

کنندگان

مشارکت در میان

همه آلوده

کنندگان  بالتر

از   سطح متوسط

جهانی

North America 21.2 35.7 46.2 57.3 29.1 

EU 16.4 20.0 15.6 14.8 21.9 

China 21.5 15.1 11.6 5.7 13.6 

Russia/C. Asia 6.0 6.6 6.3 6.1 2.8 

Other Rich 4.6 5.8 4.5 3.8 3.8 

Middle East/N.
A 

5.8 5.4 5.5 6.6 5.7 

Latin America 5.9 4.3 4.1 1.9 7.0 

India 7.2 1.0 0.7 0.0 2.9 

Other Asia 8.3 4.7 4.1 2.7 12.1 

S.S. Africa 3.1 1.5 1.5 1.1 1.1 

World 100 100 100 100 100 

ما همچنین اجرای مالیات بر کربن وبر  در آمد در سطح دولتی، یا از طریق یک مالیات تصاعدی عم��ومی

بر بلیط های هواپیما برای تأمین مالی صندوق سازگاری را مورد بحث قرار می دهی��م. مالی��ات ب��ر بلی��ت



 کشور دنیا به مرحل�ه اج�را در آم�ده اس�ت و در ح�ال حاض�ر ب�رای ت�أمین ب�ودجه۹هواپیما هم اکنون در 

  ی�ورویی ب�ر هم�ه بلیط ه�ای  درج�ه ی�ک و۱۸۰برنامه های توسعه مورد استفاده واق�ع می ش�ود. مالی�ات 

  میلی��ارد ی��ورو۱۵۰ یورویی بر همه بلیط های درجه اقتصادی، موجب  عایدی  سالیانه به میزان ۲۰مالیات 

که مورد نیاز  سازگاری اقلیمی است، خواهد گشت. این راه حل دومی ممکن است اسان تر اجرا شود، اما

کمتر بالترین عاملین آلینده  را مورد هدف قرار می دهد.
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