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 التأثير على الشركات والمستهلكين وواضعي السياسات
 من خالل آليات السوق وغير السوق

 المبحث الثاني من كتاب
 طريق إلى التنمية المستدامة النمو األخضر الشامل

 ترحمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
غير أخضر" التقليدي "تخضير النمو في فهم سبب كون الكثير من النمو االقتصادي بداية تتمثل نقطة 

. بالنسبة  األصول البيئية بكفاءة ، وهي حقيقة تضر بالنمو االقتصادي والبيئة يستخدمال العالم  نال وذلك -
للبيئة يتعلق في األساس بتغيير الحوافز التي أدت إلى تدهور البيئة  ايمراع الالقتصاديين ، فإن تحقيق نمو

. األسباب التي تجعل األسواق تفشل في تسعير البيئة بشكل مناسب  أي "تصحيح األسعار" -واستنفادها 
ات ؛ وتشمل فشل المؤسسات والسياس  .(Sterner 2003)  لتشجيع النمو األخضر كثيرة اوبالتالي خلق حوافز

إخفاقات السوق ، مثل العوامل الخارجية ، وطبيعة الصالح العام للعديد من السلع البيئية ؛ وحقوق الملكية 
مع وجود مورد مشترك مثل مصايد األسماك أو طبقة المياه الجوفية المشتركة ، .  المفقودة أو غير المكتملة

 ية )مثل الحصص الفردية( إلى االستغالل المفرطعلى سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي االفتقار إلى حقوق الملك
 . وفي النهاية انهيار المورد

أكثر اخضراًرا يتعلق بالتعويض عن التحيزات السلوكية ،  ابالنسبة لعلماء النفس ، فإن تحقيق نمو
اء البيئة موتصميم المعلومات والرسائل وفقًا للطريقة التي يتعلم بها الناس ، وتحسين الطريقة التي يقوم بها عل

حمالت تسويقية  . تشمل األمثلة االجتماعية واالقتصاديون بتوصيل تكاليف وفوائد السلوكيات الصديقة للبيئة
ذلك . ل غيرت األعراف االجتماعية حول استخدام المياه في أستراليا أو سلوك القمامة في الواليات المتحدة

كن يجب أن تكون مصممة وفقًا لكيفية معالجة الناس الحوافز مهمة أيًضا ولبالنسبة لعلماء النفس ، فإن 
لسوء الحظ ، أدت الحوافز غير المالئمة ، أو االفتقار إلى الحوافز ، إلى عدم  . للمعلومات والتفاعل معها

. يبحث هذا الفصل في مجموعة األدوات  على نطاق واسع في طريقة استخدام الموارد الطبيعية راهنةالكفاءة ال
األدوات التي  -نظيمها لزيادة الكفاءة من خالل تغيير السلوك فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية التي يمكن ت

 : تيةاألدوات تقع في المجاالت اال.  تهدف إلى زيادة الرفاهية االجتماعية من خالل نمو أكثر اخضراًرا
 : توفير إشارات سوق فعالة لتحفيز النمو األخضرالتحفيز •
 : استخدام المعلومات والتأطير للتأثير على الفاعلين االقتصاديين حثالاإلعالم و •
ة من المحتمل أن تكون هناك حاج -واإلعالم والدفع أو الفرض  ية: استخدام القواعد واللوائح التحفيزالفرض •

وبالتالي  . يتطلب تحديد أفضل مزيج فهماً قوياً لكيفية اتخاذ القرارات الفردية وتأطيرها . إلى مزيج من الثالثة
 . ، فإن علم االقتصاد السلوكي وعلم النفس االجتماعي يوفران رؤى ال غنى عنها حول كيفية النمو األخضر

 .  سوف يتجاهلهم االقتصاديون على مسؤوليتهم
الحوافز  . الحوافز االقتصادية تعزز الحلول الفعالة.  لتحفيز النمو األخضر: توفير إشارات سوق فعالة الحوافز

وك بطريقة ألنها تغير السلضرورية لتعزيز النتائج الخضراء ،  -أدوات السعر والكمية التقليدية  -االقتصادية 
ق انبعاثات أسواحقوق . يمكن رؤية الحدس الكامن وراء هذا النهج في  أقل الحلول تكلفة تؤدي عادة إلى

. نظًرا ألن الشركات الملوثة تستخدم تقنيات مختلفة لإلنتاج ، فإن تكاليف مكافحة التلوث  التلوث القابلة للتداول
. ولذلك تميل الشركات ذات التكاليف الهامشية المرتفعة إلى تفضيل المزيد من  تختلف ، غالبًا بشكل ملحوظ

ليف الهامشية المنخفضة لمكافحة التلوث وتجد أنه من المربح التلوث وشراء تصاريح من الشركات ذات التكا
كلفة . تسمح هذه التجارة للسوق بتقليل الت االستثمار في عمليات أقل تلويثًا وبيع حقوق التلوث الخاصة بها

   . اإلجمالية لتحقيق هدف تلوث معين
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لتقليل األضرار البيئية يوصي االقتصاديون بمجموعة متنوعة من األدوات القائمة على الحوافز 
مثل الضرائب ، والتصاريح القابلة للتداول ، واإلعانات ، وخطط استرداد الودائع ، واالنبعاثات  -واالستنزاف 

، على سبيل  (CO2) . في حالة ثاني أكسيد الكربون التي تركز على السعر أو الكمية -المدفوعات  المستردة
 . نبعاثات ، واإلعانات ، وتراخيص االنبعاثات القابلة للتداولالمثال ، تركز النقاش حول ضرائب اال

. تهدف هذه األدوات إلى تغيير السلوك من خالل ضمان أن تعكس األسعار المدفوعة للسلع أدوات السعر
. إلى الحد الذي تحل فيه الضرائب  والخدمات تكاليفها االجتماعية الكاملة ، بما في ذلك العوامل الخارجية

 امحل الضرائب المشوهة األخرى )على سبيل المثال ، على العمالة( ، يمكن أن يكون هناك عائد البيئية
ضريبة مرتبطة بالبيئة  375حوالي  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية البلدان فيفرضت . ا مزدوج

من اإليرادات من هذه  % 90ومع ذلك ، فإن حوالي  .(OECD 2006) متعلقة بالبيئةرسوًما  250وحوالي 
كما تفرض غالبية دول منظمة التعاون  .(OECD 2011) الضرائب تأتي من الضرائب على الوقود والسيارات

تحسين كفاءة  . على الرغم من أنه يبدو أن لديهم على استخدام المياه في الزراعة ااالقتصادي والتنمية ضرائب
 (.OECD 2011، مذكور في  OECD 2010من استرداد التكلفة الكاملة )ا تزال أدوات األسعار هذه أقل مالمياه ، 

باإلضافة إلى عكس التكاليف االجتماعية والبيئية في األسعار من خالل الضرائب ، فإن "تسعير التكلفة 
الكاملة" يعني اإللغاء التدريجي لإلعانات الضارة ، مثل اإلعانات على الوقود األحفوري ، ومصايد األسماك 

. ال تشجع هذه اإلعانات انبعاثات الكربون ،  االستخدام والزراعة والغابات ، واستخدام المياه ، واألراضي، 
 يجب أن يكون  . ونضوب الموارد ، والتدهور البيئي فحسب ، بل إنها تشوه التجارة وتجهد المالية العامة

 .  إصالحها أولوية عالية ، على الرغم من أنه قد ال يكون سهالً 
. على عكس ضرائب التلوث وإصالحات الدعم ، التي تؤثر على األسواق الحالية ، فإن األدوات  دوات كميةأ

الكمية )مثل مخططات التصاريح القابلة للتداول( تخلق أسواقًا جديدة لبدالت التلوث من خالل التأثير على 
فة تم تحديد سعر التصريح ، تؤثر تكل. بمجرد أن تصل هذه األسواق الجديدة إلى التوازن وي تكاليف اإلنتاج

اريح أو . كما أظهرت التص الحصول على تصاريح التلوث على تكاليف اإلنتاج بطريقة تعادل ضريبة التلوث
 . الحصص القابلة للتداول نتائج جيدة في إدارة األصول البيئية المتجددة ، وال سيما مصايد األسماك

عاثات التلوث هي النهج السائد القائم على السوق للتحكم أصبحت مخططات "الغطاء والتجارة" النب
في الواليات المتحدة ، وفي مخطط االتحاد األوروبي  (NOx) وأكاسيد النيتروجين (SOx) في أكاسيد الكبريت

دأ األساسي . المب لسلطات القضائيةل، وفي كثير من المجاالت األخرى  لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
لهيئات التنظيمية تحدد إجمالي االنبعاثات المسموح بها سنويًا )الحد األقصى( وتخصص التصاريح هو أن ا

 اريحصعندئذ تكون الشركات حرة في تداول الت للمتسببين بالتلوث بناًء على مجموعة متنوعة من المخططات
: األسواق كانت سائلة وأسعار التصاريح  في الواليات المتحدة إيجابي SOx . الدليل على كفاءة نظام تداول

عالوة  .(Fullerton and others 1997) )وبالتالي ، التكلفة اإلجمالية للشركات( كانت أقل من المقدرة في األصل
على ذلك ، تشير الخبرة الدولية مع مخططات تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أنه يمكن استخدامها 

 .لتحديد سعر لالنبعاثات الملوثة من المصادر الكبيرة ، على الرغم من صعوبة التنفيذ 
والتجارة هي أدوات  على الرغم من أن مخططات األسعار وخطط الحد األقصى .دوات الكميةالالسعر مقابل أ

(. على سبيل 2010معادلة من الناحية النظرية ، إال أنها تتمتع بخصائص مميزة في الممارسة )البنك الدولي 
المثال ، تخلق أنظمة التصاريح اليقين فيما يتعلق بتخفيضات االنبعاثات ولكن عدم اليقين بشأن السعر ؛ توفر 

. كما أنها تختلف فيما يتعلق بالكفاءة  بشأن خفض االنبعاثات لكن غير مؤكد الضرائب اليقين بشأن السعر
االقتصادية واإلدارية وقدرتها على توليد اإليرادات )كالهما من الناحية النظرية يفعل ذلك ، ولكن في الممارسة 

ضائية قالعملية ، تميل البلدان إلى تخصيص التصاريح مجانًا( على هذا النحو ، اختارت العديد من الواليات ال
تصاريح قابلة للتداول لقطاعات :  ، ال سيما في أوروبا ، مخططات هجينة للتحكم في انبعاثات الكربون

   . االنبعاثات الكبيرة وضرائب للقطاعات األصغر التي تتميز بالعديد من الجهات الفاعلة ، مثل النقل
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من الناحية النظرية ، غم من أنه لكن األسواق غير الكاملة واالقتصاد السياسي يعقد األمور على الر
فإن األدوات القائمة على الحوافز االقتصادية هي األكثر فعالية ، من الناحية العملية ، فإن عيوب السوق 

االت . إحدى الح واالقتصاد السياسي يعني أنه قد يلزم اتخاذ تدابير إضافية لجعل هذه األدوات أكثر كفاءة
نظر الفصل يستثمارات طويلة األمد ، والتي ال تكون األسعار فيها دائًما فعالة )المعروفة تتعلق باالبتكار واال

 . أخرى يكون فيها االعتماد الضيق على األدوات القائمة على الحوافز في غير محله ا(. ولكن هناك ظروف3
ة القضايا معالجلكي تنجح آليات التسعير في .  البدائل المجدية غير متوفرةتكون   وتشمل هذه الحاالت عندما

. ومن األمثلة على ذلك  البيئية ، يجب أن تكون البدائل الممكنة متاحة بسهولة أو يسهل طرحها في السوق
نقل في تقليل استخدام السيارة الفردية في حالة توفر وسائل الارتفاع أسعار الوقود ، والذي سيكون أكثر فاعلية 

. مثال آخر هو مخطط  أو ركوب الدراجات من الخيارات أو تم تصميم المدن بطريقة تجعل المشي العام
تسعير االنبعاثات لبرنامج المطر الحمضي في الواليات المتحدة ، والذي نجح في خفض ثاني أكسيد الكبريت 

كانت  ، في هذه الحالة .(Zysman and Huberty 2010) ألن التقنيات المطلوبة كانت متاحة ومفهومة جيًدا
 . قويًا العتماد التقنيات البديلة الحاليةاألسعار حافًزا 
سبيل  . على . قد تكون األسعار حوافز غير فعالة بسبب عيوب السوق أو العقود غير الكاملة عيوب السوق

المثال ، قد تحتاج العقود إلى التصميم بطريقة معينة لمعالجة مشكلة الوكيل الرئيسي )صعوبة تحفيز أحد 
عندما يكون أصحاب المباني آخر ]المدير[(. مثال على ذلك  رف نيابة عناألطراف ]الوكيل[ على التص

تحويل  ؛ إذا لم يتمكن المالكون من مسؤولين عن أنظمة العزل والتدفئة ولكن المستأجرين يدفعون فواتير الطاقة
بغض النظر  اقةتكلفة كفاءة الطاقة العالية من خالل إيجارات أعلى ، فإنهم سيقللون من االستثمار في كفاءة الط

أي إذا لم يتم  -مثال آخر هو التأمين ضد الفيضانات إذا لم يكن "قائًما على المخاطر"  . عن أسعار الطاقة
 يخلق.  حساب القسط كدالة على مستوى الخطر ، والذي يعتمد في حد ذاته على خصائص وموقع األصل

 . يقلل من الحوافز لالستثمار في الوقاية التأمين غير القائم على المخاطر مشكلة مخاطر معنوية ، ألنه
األسر أو الشركات التي تستثمر في تحسينات التخفيف من المخاطر )مثل األسقف أو النوافذ المقواة( 

. إن التحرك نحو عالوة "قائمة على المخاطر" من شأنه أن يشجع  ال يتم مكافأتها بالكامل على استثماراتها
في  ألن االستثمار، يصعب تنفيذ هذا النهج مع عقود التأمين لمدة عام واحد ،  . ومع ذلك على السلوك الحكيم

مما يعني أن صاحب المنزل الذي يبيع منزله قد ال  - التخفيف من المخاطر ينتج عنه فوائد على مدى عقود
ل يل األج. في هذه الحالة ، يمكن أن يساعد إرفاق عقد تأمين طو يتمكن من استرداد الفوائد من االستثمار

 (.Kunreuther and Michel-Kerjan 2012بالعقار بدالً من المالك في إنشاء الحوافز المناسبة )
. تشير حقيقة أن الكثير من األسعار غير فعالة حاليًا إلى اعتبارات االقتصاد السياسي األسعار يصعب تغييرها

ض واالئتمان أو الوصول إلى الطاقة . سواء أكان األمر يأخذ شكل الوصول التفضيلي إلى األر المعقدة
المملوكة والخاصة  . الشركات الكبيرة )كالهما كل إعانة تخلق لوبيها الخاصوالموارد الرخيصة ، فإن 

. صناعات التصدير كثيفة االستهالك للطاقة ، على  للدولة( لها سلطة سياسية وقدرة على ممارسة الضغط
 . لحفاظ على قدرتها التنافسيةسبيل المثال ، ستضغط من أجل اإلعانات ل

، الصناعات التي يُرجح أن تتأثر أكثر بسياسات تغير المناخ هي الصناعات القائمة على  ات الناشئةياالقتصاد
؛  2011التصدير ، وهي أيًضا األكثر تأثيًرا واألكثر قدرة على معارضة السياسات البيئية )ماتو وآخرون 

الحات إلصليتعين على الحكومات التركيز على الفوائد االجتماعية األوسع نطاقاً (. وبالتالي ، 2011فيكتور 
  . ويجب أن تكون على استعداد للوقوف في وجه مجموعات الضغط

أو إدخال ضرائب جديدة ، يحتاج صانعو السياسات إلى النظر في  ةعند النظر في إصالحات التسعير
أسعار الطاقة ، على سبيل المثال ، لها آثار بعيدة المدى ، ألن الطاقة تستخدم على زيادة .  اآلثار االجتماعية

. وعلى الرغم من أن دعم الطاقة يفيد األغنياء بشكل شبه دائم أكثر من  نطاق واسع في اإلنتاج وفي المنازل
 Arze del Granado and) الفقراء ، إال أن إزالته يمكن أن يكون له آثار مدمرة على القوة الشرائية للفقراء

others 2010).  . لمنع حدوث ذلك ، يحتاج صانعو السياسات إلى اعتماد سياسات تكميلية ، مثل استخدام شبكات
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في  . األمان الحالية )إن وجدت( ، وتدابير التخفيف البديلة قصيرة األجل واإلعانات ، وحلول تسعير الطاقة
دان . في البل شبكات األمان االجتماعي تعويضات، يمكن استخدام والمرتفع البلدان ذات الدخل المتوسط 

غالبًا  . منخفضة الدخل ، حيث غالبًا ما تفتقر إلى شبكات األمان ، غالبًا ما تكون التدابير المخصصة ضرورية
ما ال تتوفر المعلومات المستهدفة للدعم ، خاصة في المناطق الحضرية ، حيث يكون االستهداف الجغرافي 

 (.Kanbur 2010) ير فعال للغايةغ

عالوة على ذلك ، من المرجح أن يتطلب االقتصاد السياسي لإلصالح تحويالت تعويضية إلى الطبقة 
 . في جمهورية إيران اإلسالمية ، على سبيل المثال ، حيث القانون الذي أصلح دعم الوقود والغذاء الوسطى

من اإليرادات التي تم جمعها على األسر ، وكان الفكر األولي هو  % 50نصت على وجوب إعادة توزيع 
من األسر تحويالت كبيرة )غيوم وآخرون  % 80. في النهاية ، تلقت  من مقياس الدخل % 50-30استهداف أقل 

 . مما ال شك فيه أنها ساهمت في نجاح اإلصالح -( 2011
ة سعار الكربون على كيفية استخدام اإليرادات المتأتيفي النهاية ، تعتمد تأثيرات إعادة التوزيع لنظام أ

ع ذلك ، . وم يمكن للتدابير التعويضية أن تعوض التأثيرات التوزيعية غير المرغوب فيها  .  من المخطط
لقبول : ا تتطلب مثل هذه المخططات القدرة المؤسسية إلدارة التحديات الكالسيكية لسياسات إعادة التوزيع

عكس نلكي تكون فعالة ، يجب أن ت . ومات غير الكاملة واالستهداف ، والقضايا السلوكيةالسياسي ، والمعل
ت وكيف يمكن فهًما جيًدا لكيفية تحديد السلوكياو ،تصميم سياسات بيئية فعالة  هيتطلبفي ما الحوافز السلوكيات 

عدة  طرقالقرارات ب . في الممارسة العملية ، يتخذ األفراد كيف يتخذ الناس القرارات بالفعل.  التأثير عليها
" الكتاب" )بناًء على العاطفة( ، و "حسب القلب" )استناًدا إلى الحساب( ، و "عن طريق الرأس: "عن طريق 

(. هناك حاجة إلى سياسات وتدابير بديلة أو تكميلية لمعالجة التحيزات 2007القواعد( )ويبر وليندمان  )بناءً على
  : أربعة أنواع من التحيزات السلوكية مهمة بشكل خاص . فضيالتالسلوكية أو التغييرات في القيم والت

، "قصر النظر اإلدراكي" يمنع الناس من الموازنة الدقيقة بين الفوائد المستقبلية والتكاليف الفورية ومن  أوالً 
 .(Benartzi and Thaler 2004 ؛Ainslie 1975)  تقييم الرغبة في تخفيض الفوائد الفورية مقابل المكاسب المستقبلية

إنهم يطبقون معدالت خصم عالية على التكاليف  )Ainslie 1975 :(، األفراد غير متسقين في معاملتهم للوقتثانيًا 
زمنية في النقاط ال والفوائد التي ستحدث في وقت ما في المستقبل ، مع خصم أقل بكثير عندما يكون كالهما

. تفسر هذه التحيزات سبب صعوبة  ي نوع من "الخصم الزائدي"المستقبل ويحدث أحدها متأخًرا عن اآلخر ، ف
تنفيذ السياسات التي تنطوي على تكاليف فورية ولكن فوائد مستقبلية حتى لو كانت النتيجة صافي ربح 

فشل المستهلكين في شراء المزيد من األجهزة الموفرة للطاقة والمثال الكالسيكي على ذلك هو   . )مخصوم(
 Gillingham and) ن توفير الطاقة في المستقبل أكثر من تعويض تكاليف الشراء المرتفعة مقدًماحتى عندما يكو

others 2009.) 
ويقيمون كالهما ،  زنون الخسائر أكثر من المكاسبويأي أنهم  -، يعاني األفراد من "كره الخسارة"  ثالثًا

استخدم األفراد الوضع الحالي كنقطة مرجعية إذا  )Tversky and Kahneman 1992 .(بالنسبة إلى نقطة مرجعية
ة التي زنونها بشكل أكبر من المكاسب )األضرار البيئيوتكلفة السياسة البيئية بمثابة خسارة وي دون، فسوف يع
زن وإذا كانت النقطة المرجعية هي المستقبل ، فعندما تكون الخسارة هي التدمير البيئي ، فإنها ست  تم تجنبها(
( المالحظة 17-16،  2012لمكاسب )التكلفة التي تم تجنبها للسياسات البيئية(. قدم ويبر وجونسون )أكثر من ا

مبيعات التأمين الماهر منذ فترة طويلة أنهم بحاجة إلى نقل نقطة  : لقد عرف مندوب التالية حول المزارعين
توى ممكن خسارة كبيرة يمكن أن مرجعية للمزارع ، بعيًدا عن موقعه المعتاد في الوضع الراهن ، إلى مس

. من خالل تركيز انتباه المؤمن له على شدة الخسارة المحتملة والعواقب الناتجة ، فإن  تحدث في حالة الجفاف
جميع الخسائر الصغيرة )بما في ذلك قسط التأمين( هي على يمين هذه النقطة المرجعية الجديدة ، مما يجعل 

لضائعة( ، حيث الناس من المعروف أنها تتجنب المخاطرة وستختار الخيار هذا قراًرا في مجال المكاسب )ا
 . المؤكد لشراء التأمين
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، )Heath and Tversky 1991 (.  ، ينفر األفراد من الغموض ، مما يؤدي بهم إلى تأخير اتخاذ القرارات رابعًا
الل تغييرات سلوكية مختلفة من خ. يمكن أن تحدث  أنفسهم خبراء في السياسة البيئية دونقلة من الناس يع

 Weber and) مثل التعلم من خالل التعرض لألذى ، وإخباره ، والمراقبة والتقليد- عمليات التعلم المختلفة

Johnson 2012). 

ألن  . التعرض لألذى إلى التعلم من التجربة الشخصية. يشير التعلم من خالل التعلم من خالل التعرض لألذى
، وردود الفعل  (Hertwig and others 2004) لها تأثير قوي ، والذي يتراجع بمرور الوقت األحداث األخيرة

عادةً ما . على وجه الخصوص ،  غالبًا ما تظهر األحداث منخفضة االحتمال وشدة الخطورة غير منتظمة
لفيضانات طموح على سبيل المثال ، الدفاع عن ا .يبالغ الناس في رد فعلهم عند وقوع حدث نادر في النهاية

تم تصميم المشاريع بعد كل فيضان كبير في نيو أورلينز ، ولكن لم يتم االنتهاء من أي منها حتى اآلن  للغاية
يجب أن يؤخذ هذا الميل إلى المبالغة .  ، حيث تالشى االهتمام العام بالقضية بعد سنوات قليلة من كل حدث

 عند تطوير استراتيجيات النمو األخضر ، وخاصة حسبانفي ال في رد الفعل تجاه األحداث األخيرة ثم النسيان
 (.Hallegatte 2011) إلدارة مخاطر الكوارث

ل ، . على سبيل المثا استيعاب المعلومات الموضوعية. التعلم من خالل إخبارنا ينطوي على التعلم بالقول
خاذ ية للمخاطر تساعد األفراد على اتجمع بيانات األرصاد الجوية المائية وتحليلها لتوليد تقييمات كميمكن 

للحث على إدارة المخاطر المناسبة أو السلوك الصديق  . لكن تقديم المعلومات لن يكون كافيا خيارات مستنيرة
الناس يعاملون المعلومات المجردة عن األحداث البعيدة بشكل مختلف عن المعلومات الملموسة للبيئة ، ألن 

 عاجماإذن ما هو مطلوب هو  )Trope and Liberman 2003 .(ة بتجربة العالم الحقيقيالمشحونة عاطفياً المرتبط
واعد قعلى سبيل المثال ،  -أدوات االتصال التي تفسر هذا التحيز والمعلومات العملية حول ما يجب القيام به 

 . توفير الطاقة أو المياه أو كيفية االستجابة في حالة الكوارث
التعلم عن طريق المالحظة والتقليد له طابع ملموس ال يمتلكه "أن يُقال" ، مما يجعل  .والتقليدالتعلم بالمراقبة 

. تتمثل إحدى طرق تشجيع التعلم من خالل المالحظة والتقليد في مساعدة األفراد على  الفعل أكثر احتمالية
تغيير  م ونصائح حول كيفيةمقارنة سلوكياتهم بسلوكيات صديقة للبيئة وتزويدهم بمالحظات حول استهالكه

. في إحدى التجارب ، تم استخدام أداة قائمة على اإلنترنت تجمع بين التعليقات حول االستهالك  سلوكياتهم
ضت األسر . خف السابق ونصائح توفير الطاقة وتحديد األهداف لتشجيع األسر على تقليل استهالكها للطاقة

؛ زادت األسر المعيشية التي ال  % 5ستهالكها المباشر للطاقة بنسبة التي لديها إمكانية الوصول إلى األداة ا
 .(Abrahamse and others 2007) % 0.7تستطيع الوصول إلى األداة استهالكها بنسبة 

 . ألنها تسمح لألفراد بمراقبة جهودهم -حتى عندما تكون غير كاملة  -فإن المؤشرات مهمة وبالتالي 
على سبيل المثال ، من المرجح  .(Weber and Hsee 1998) ختالف الثقافة والتعليمتختلف كل هذه التحيزات با

أن يعتمد األفراد الذين يتمتعون بقدرة أكبر على التفكير باألرقام على العمليات القائمة على الحسابات التخاذ 
ن إلى مواءمة مناهجهم يعني هذا التنوع أن صانعي السياسات قد يحتاجو .(Peters and others 2006) قراراتهم

  4السكان . مع التحيزات المعرفية الموجودة في بلد معين أو
العديد من الدوافع بخالف  : استخدام المعلومات والتأطير للتأثير على الفاعلين االقتصادييناإلعالم والدفع

يئية المتعلقة بالعواقب الب. ولذلك فمن األهمية بمكان أن المعلومات  تدفع سلوك األفرادالتي إشارات األسعار 
يجب تأطير المعلومات بطريقة تراعي التحيزات السلوكية والطرق التي يتعلم بها  ألعمالهم تتجاوز السعر.
 . . وللحكومات دور تؤديه لضمان إنتاج المعلومات المطلوبة ونشرها بشكل فعال الناس ويتخذون القرارات

ومع ذلك ، فإن   . المكتسبة من عقود من حمالت الصحة العامة لحسن الحظ ، يمكنهم االعتماد على التجربة
 . ماتيعلتالمجتمع المدني النابض بالحياة سيكون ضروريًا لضمان أن اإلجراء يتبع ال

دور المحاسبة الخضراء نادرا ما يتم تداول األصول البيئية من خالل  :إعالم للتأثير على صانعي السياسات
. في مثل هذه الحاالت ، قرارات التطوير )مثل  يمكن تحديدها بسهولة اها أسعاراألسواق ، وبالتالي ليس ل

. نتيجة لذلك ، قد ال تزيد الفوائد االجتماعية  بمعلومات غير كاملة  غابة (a Rainforest بناء طريق من خالل
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قد  -ة سهول. بالنظر إلى أن مخرجات المشاريع البيئية بشكل عام لها قيمة اقتصادية محددة ب إلى أقصى حد
فمن الضروري أن  -يؤدي الطريق إلى زيادة وصول المزارعين إلى األسواق وبالتالي زيادة إنتاج الغذاء 

 . تكون القيم االقتصادية لألصول البيئية قابلة للمقارنة مع القيم االقتصادية األخرى
 : عدة  طرقيمكن أن يساعد التقييم البيئي ب

مقابل السلع والخدمات البيئية أو استعدادهم لقبول تعويض عن خسارة يقّدر مدى استعداد الناس للدفع  -
 .(Ley and Tran 2011 ؛ Bolt and others 2005)  أحد األصول البيئية

يمها . نظًرا ألن خدمات النظام البيئي يتم تقد تقييم قيمة الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الطبيعية -
لمزارعي  المثال ، توفر غابة المرتفعات خدمات تنظيم المياهعلى سبيل  -عادةً كعوامل خارجية 

قد تكون النظم الطبيعية التي تقدم هذه الخدمات في خطر عند اتخاذ قرارات  -األراضي المنخفضة 
 . تتجاهل تدفق الخدمات من المناطق الطبيعية وفوائدها للناس

 -ة ات مختلفة من السلع والخدمات البيئييحدد الجدول الزمني للمنافع الهامشية المرتبطة بتوفير كمي -
. هذه المعلومات مفيدة عند تحديد معدالت الضرائب على  مثل التغيرات في حجم التلوث المنبعث

"السيئات" البيئية أو عند تحديد أحجام الحصص اإلجمالية ، مثل عدد تصاريح انبعاثات التلوث التي 
 . سيتم إصدارها في فترة زمنية معينة

يسهل "المحاسبة الخضراء" ، التي تركز على مخزون أصول الدولة )ثروتها( بدالً من االعتماد على   -
. على هذا النحو ، فإنه يعزز اإلدارة االقتصادية الجيدة ،  مقياس التدفق مثل الناتج المحلي اإلجمالي

نمو يؤدي إلى تدهور ألن الويحدد المواقف التي ال يؤدي فيها النمو االقتصادي إلى خلق الثروة )
 ويقيم ما إذا كان المسار االقتصادي للبلد مستداًما( ، الموارد الطبيعية بشكل أسرع من تكوين الثروة

فإن المحاسبة الخضراء والتقييم البيئي ليسا بديلين عن إشارات األسعار ، ألنهما ال . ومع ذلك ، 
 . يؤثران على الحوافز التي يواجهها األفراد والشركات

: معالجة التحيزات السلوكية يمكن أن يساعد التصميم الجيد والتدخالت الدقيقة إعالم ودفع للتأثير على األفراد
 خوف. تجنب الترويج لل في مواءمة التفضيالت الفردية مع األهداف االجتماعية ومعالجة التحيزات السلوكية

ردة المليئة بالمشاعر بشكل أكبر من النتائج المج. نظًرا لقصر النظر المعرفي وميل الناس إلى تقييم العواقب 
خدام "الكارثة" فإن است. ومع ذلك ،  ، فقد يميل صانعو السياسات إلى تخويف الناس لتبني سلوك صديق للبيئة

بمجرد أن يعتاد الناس  . الخوف فعال فقط لفترة وجيزة،  أوالً .  لجعل الناس يغيرون سلوكهم غير فعال لسببين
لمزارعون المطلعون اعلى سبيل المثال ، يميل  .(Weber 1997) ة ، يعودون إلى سلوكهم األوليعلى المشكل

أن مشكلة ضعفهم  رونعلى مخاطر الطقس إلى تنفيذ إجراء مخفف واحد )مثل شراء التأمين( ، وبعد ذلك ي
 . قد تم حلها ، دون التفكير في الكيفية التي قد تساعد بها اإلجراءات اإلضافية

 ؛ زيادة القلق بشأن أحد المخاطر يقلل القلق بشأن المخاطر األخرى قدرة محدودة على القلق، لدى الناس  نيًاثا
Weber 1997(  ،). 2006  وأن أن السياسة القائمة على الخوف تؤدي إلى التنافس بين المخاطروهذا يعني ، 

على حساب الفشل في مجاالت أخرى )على  النجاح في أحد المجاالت )على سبيل المثال ، تغير المناخ( يأتي
 .سبيل المثال ، تلوث المياه(

. من التحيز السلوكي المهم الذي يمكن لصانعي السياسات البيئية استخدامه تخضير الخيارات االفتراضية
التبرع باألعضاء  دحيث يع . في الدول األوروبية ، لصالحهم هو ميل الناس إلى التمسك بالخيار االفتراضي

. في المقابل ، في البلدان  من األشخاص متبرعون باألعضاء % 85و الخيار االفتراضي ، فإن أكثر من ه
من الناس يفعلون  % 30المجاورة حيث يجب على الناس تصنيف أنفسهم كمتبرعين باألعضاء ، فإن أقل من 

الموظفين في برامج االدخار  (. في الواليات المتحدة ، يتم التسجيل تلقائيًا2003ذلك )جونسون وجولدشتاين 
 86)بموجب تصميم التقيد( إلى  % 37ومطالبتهم باالنسحاب إذا فضلوا عدم المشاركة ، زادت المشاركة من 

% (Madrian and Shea 2001). 
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. في السنوات األخيرة ، صعد االقتصاديون السلوكيون ومجتمع تغيير السلوك بشكل عام من استخدام التنبيه
حث ل. يدعو هذا النهج إلى تعديل "بنى االختيار"  الدور المحتمل للدعوات للتأثير على السلوكياتاهتمامهم ب

الناس على اتخاذ قرارات أفضل بشأن صحتهم أو بيئتهم أو غير ذلك من النتائج المرغوبة دون تقييد حريتهم 
يجب أن يكون التدخل سهالً وغير مكلف بمثابة تنبيه ،  عدهلكي يتم  )Thaler and Sunstein 2009 .(في االختيار

على سبيل  . . يتزايد استخدام التنبيهات لتحفيز السلوكيات الخضراء ؛ تظهر الدراسات نتائج واعدة وطوعيًا
( يعرض مقدار الطاقة التي يستخدمها يجعل الناس أكثر وعيًا Muhyeon Kimمنفذ كهربائي )صممه  المثال،

،  iNudgeYou. com. حتى أن شبكة التنبيه الدنماركية تستضيف موقعًا على الويب ، هو  طاقةباستخدامهم لل
   . مخصص لمشاركة التطبيقات ونتائج الدراسة

. تعتمد الطريقة التي يتفاعل بها الفاعلون االقتصاديون مع السياسات على العديد من صياغة القرارات بحكمة
. تعرف الشركات هذا جيًدا ، ولهذا السبب تعتمد على  م السياسة أو تأطيرهاالعوامل ، بما في ذلك كيفية تقدي

. من خالل تهيئة أو تأطير السلوك  أدوات التسويق والعالمات التجارية باإلضافة إلى إشارات األسعار
الشخصي كجزء من هدف اجتماعي أكبر ، يمكن للقطاعين العام والخاص حث الناس على التصرف في 

ق صديقة للبيئة ، خاصة عندما تعمل كمجموعات ، حيث تم العثور على قرارات جماعية يتم طر المزيد
من خالل تأطير حماية البيئة على أنها  )Milch and others 2007 .(اتخاذها بأقل أنانية من القرارات الفردية

االجتماعية "مشروع اجتماعي" ، يمكن لصانعي السياسات جعل األفراد يفكرون من منظور األهداف 
للرحالت  . على سبيل المثال ، تظهر االستطالعات أن العديد من الركاب على استعداد لدفع المزيد والجماعية

. ومع ذلك ، فإن استعدادهم للقيام بذلك يعتمد جزئيًا على  الجوية لحساب الضرر البيئي الذي يسببه الطيران
الكربون على أنها "تعويض" للكربون يزيد من قبولها  : إعادة تسمية "ضريبة" ما يسمى بالرسوم اإلضافية

من المرجح أن يقبل الناس الزيادات في أسعار الطاقة إذا باإلضافة إلى ذلك ،  .(2010)هارديستي وآخرون 
كانوا يرون أنها ضرورية للوصول إلى هدف اجتماعي وإيجابي أكثر مما إذا كانوا ينظرون إليها على أنها 

  . أعلى إلى أسفل لتقليل واردات النفط أو حماية المناخ قرارات حكومية من
قدمت ألمانيا قرارها باالستبدال التدريجي لمحطاتها النووية بمصادر طاقة متجددة كمشروع وطني 

. هذا التأطير يزيد من احتمال قبول  جماعي يضعها في موقع الريادة في التحول نحو اقتصاد أكثر اخضراًرا
 . . كما أنه يقلل من خطر عكس القرار من قبل الحكومة المقبلة الناتجة في سعر الكهرباءالجمهور للزيادات 

إن اليقين الذي يوفره االنخفاض في فرصة عكس السياسات يزيد من حوافز االستثمار طويل األجل في البحث 
ر فاعلية من القرارات أكث. قد يكون تغيير القيم المتعلقة بالجزء العاطفي من  والتطوير والتكنولوجيا الجديدة

. على سبيل المثال ،  االعتماد على األسعار والسياسات األخرى لمواجهة القرارات القائمة على المشاعر
ل هذه السيارات . طالما أن مث يفضل العديد من المستهلكين السيارات الكبيرة وغير الفعالة ألسباب تتعلق بالحالة

ات . لهذا السبب ، قد تكون آلي ال يقلل من رغبة المستهلكين في امتالكهاتوفر مكانة ، فإن رفع أسعارها قد 
 Tyburو  Griskeviciusالسعر أقل فعالية من الجهود المبذولة لجعل السيارات الخضراء والفعالة رمًزا للمكانة )

ا تظهر عض ، كم(. من الناحية المثالية ، يمكن آلليات األسعار والتغيرات السلوكية أن تعزز بعضها الب2010
قد يكون أيًضا التأثير على سلوك المستهلك من خالل  . االتجاهات األخيرة في شراء السيارات الفرنسية

شاهد مئات المليارات من الدوالرات التي تنفقها الشركات كل  -اإلعالنات أكثر فاعلية من التأثير في السعر 
(. ما ينطبق على خيارات االستهالك التجاري 2009رون عام لإلعالن عن المنتجات االستهالكية )برتراند وآخ

 . السلوكيات البيئية من المرجح أن يكون صحيًحا بالنسبة له
تسمح المعلومات للمواطنين  : تمكين الضغط العام وتركيز انتباه المديرينإعالم ودفع للتأثير على الشركات

تجمع وتنشر المعلومات حول األداء البيئي  الهدف من البرامج التي -أو الحكومات بالضغط على الشركات 
 هذا النهج "الموجة الثالثة" في التنظيم البيئي ، بعد القيادة والسيطرة والقائمة على السوق عد. وقد  للشركات

). Tietenberg 1998(  يعتمد أحد أنواع  . أنها تحقق إنجازات كبيرة من حيث الفوائد البيئيةتشير الدراسات إلى
ائح التي . أدت اللو اإلفصاح على بيانات االنبعاثات دون استخدامها لتقييم األداء البيئي أو توصيفهبرامج 
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تتطلب من المرافق الكهربائية األمريكية إرسال إدخاالت الفواتير بالبريد إلى المستهلكين لإلبالغ عن مدى 
 . د األحفورياعتمادهم على الوقود األحفوري ، مما أدى إلى انخفاض كبير في الوقو

نوع آخر من المخطط ينطوي على اإلبالغ عن االنتهاكات  )Delmas and others 2007 .(استخدام الوقود
. حفزت سياسة الكشف العلني عن هوية النباتات غير المتوافقة أو "المثيرة للقلق" على خفض  التنظيمية

تبلغ برامج  .(Foulon and others 2002)  انيةاالنبعاثات في عينة من مصانع اللب والورق في كولومبيا البريط
ألمثلة . ومن ا عن بيانات االنبعاثات واستخدامها لتقييم األداء البيئي للمحطات (PERPs) تقييم األداء والتصنيف

؛ برنامج إندونيسيا  (GRP) الصيني ؛ مشروع التصنيف األخضر في الهند  Green Watch  على ذلك برنامج
 Black and Green الفلبيني ؛ ومبادرة  Eco Watch  برنامج ييمه وتصنيفه )مناسب( ؛تلوث وتقللتحكم في ال

 Books التي ال تتطلب قدرة إنفاذ أو حتى مجموعة محددة جيًدا من اللوائح البيئية -. هذه البرامج  في فيتنام 
يث اص في البلدان النامية ، حمفيدة بشكل خ - تتطلب مجتمعًا مدنيًا نشًطا ، أو نشاًطا محليًا ، أو كليهماولكنها 

دم في تكنولوجيا . بفضل التق تجعل المؤسسات الرسمية الضعيفة التطبيق التقليدي لألنظمة البيئية أمًرا صعبًا
 المعلومات ، فإن التكلفة اإلدارية لهذه البرامج )جمع البيانات ونشرها بشكل أساسي( آخذة في االنخفاض

(Dasgupta and others 2007).   يمكن أن يؤدي اإلفصاح العام إلى تحسين األداء البيئي من خالل مجموعة
 (:2011)باورز وآخرون  تية. يمكن أن يكون لها التأثيرات اال متنوعة من القنوات

 .التأثير على الطلب على منتجات الشركات )ضغط سوق اإلنتاج( -
هذه الشركات على تعيين الموظفين التأثير على الطلب على أسهم الشركات المتداولة علنًا وقدرة  -

 .واالحتفاظ بهم )ضغط سوق المدخالت(
 .تشجيع المواطنين على مقاضاة الملوثين )ضغط قضائي(  -
بناء الدعم لتشريعات جديدة لمكافحة التلوث أو تطبيق أكثر صرامة للتشريعات القائمة )الضغط  -

 .التنظيمي(
 .غير الحكومية )ضغط المجتمع(تعزيز الضغط من الجماعات المجتمعية والمنظمات  -
 توفير معلومات جديدة للمديرين حول تصريفات مصانعهم وخيارات تقليلها )معلومات إدارية(  -

(Blackman and others 2004؛ Tietenberg 1998). 
مخاوف . حتى عندما تكون ال يتجاوز تأثير الكشف عن المعلومات تأثيره على المستهلكين المهتمين بالبيئة

البيئية منخفضة والمستهلكون غير محتملين أو غير قادرين على تغيير أنماط استهالكهم ، يمكن أن يخلق 
 . اإلفصاح حافًزا للشركات لتقليل آثارها البيئية

: استخدام القواعد واللوائح تعتبر األدوات القائمة على السعر مثل الضرائب والتراخيص الملوثة بشكل الفرض
  . قواعد والمعايير ، في ظل االفتراضات المبسطة لالقتصادعام مفضلة على ال

  Morgenstern ؛ )Baumol and Oates 1988 )صناعة تنافسية ، بدون تكلفة إنفاذ ، وما إلى ذلك( النمذجة
عندما تكون تكاليف  .(1999و  Helfl) قد ال يكون هذا هو الحال عند النظر في تعقيدات إضافية .(1999وآخرون 

قد تكون ،  حسبانالزيادات في أسعار الوقود( في ال ذ والقيود االقتصادية السياسية )مثل رد الفعل ضداإلنفا
ة على ذلك . عالو الحلول القائمة على المعايير أكثر كفاءة من الحلول القائمة على الحوافز في بعض السياقات

للتنظيم بالفعل ، من زيادة )أو إدخال( ، قد يكون إدخال معيار جديد أسهل ، خاصة في القطاعات التي تخضع 
جديدة ، وقد ال  ايمكن االعتماد على المؤسسات لفرض معايير . في مثل هذه الحاالت ، الموجودة األسعار

 . يكون صنع السياسات المعقدة ضروريًا
االنبعاثات يتطلب إنفاذ معيار بشأن   .ومع ذلك ، ال ينبغي االستهانة بتكاليف إنفاذ القواعد والمعايير

يمكن أن  . أو مخطط التجارة إنشاء قياس االنبعاثات وأنظمة اإلبالغ ، والتي تكون مكلفة في إنشائها وتشغيلها
جانبية سلبية ، من خالل تفضيل الشركات القائمة على حساب الوافدين  ايكون للقواعد واللوائح أيًضا آثار

(. لتجنب مثل هذا الخطر ، يجب 2012)كوبالند  كار والنموالجدد ، وبالتالي تقليل قدرة االقتصاد على االبت
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وخاصة  إضافية للدخول إلى األسواق ، اعلى صانعي السياسات تصميم التنظيم البيئي بطريقة ال تخلق حواجز
 . بالنسبة للشركات الصغيرة ، والتي غالبًا ما تكون مبتكرة وتخلق معظم الوظائف

فاظ قد يؤدي تعزيز تقنيات الح.  ب مخاطر حدوث تأثير ارتداديجب على صانعي السياسات أيًضا تجن
 على المياه إلى زيادة مساحة المحاصيل التي تتطلب الري ، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي استهالك المياه

(Pfeiffer and Lin 2010).  ، يؤدي إلى زيادة  تحسين كفاءة وقود السيارات ، من خالل جعلها أرخص للقيادة
أي زيادة في الطاقة يتم جنيها من خالل تحسين التكنولوجيا  % 30ام السيارة ، مما يقلل بنسبة في استخد

تتعرض كفاءة األدوات القائمة على السوق للخطر بسبب وجود إخفاقات في السوق  (2009)سوريل وآخرون 
ية من اق واسع أقل فعالعلى نط دالتي تع -. معايير كثافة االنبعاثات ، على سبيل المثال  ال يمكن إصالحها

يجابية خارجية إ ايمكن أن تكون مفضلة في القطاعات التي يكون لإلنتاج فيها عواقب -ضرائب االنبعاثات 
. يمكن لمعايير كثافة  أقل من التأثير على اإلنتاج )على سبيل المثال ، خلق المعرفة ، والنقل( ، ألنها تمتلك

(. 2009ماعية بالنسبة لضرائب االنبعاثات في ظل قوة السوق )هولندا االنبعاثات أيًضا تحسين الرفاهية االجت
لقد تم تحدي فكرة أن سعر الكربون الفريد في االقتصاد هو السياسة المثلى في المواقف التي تكون فيها أسعار 

ًدا ، مما ؛ تظهر التقنيات قيو (Vogt-Schilb and Hallegatte 2011) ال يمكن التنبؤ بها الكربون في المستقبل
؛ أو أسواق العمل أو  (Kalkuhl and others 2011) يجعل من الصعب نشر الخيارات التكنولوجية الجديدة

عادة ما تكون القواعد والمعايير مكلفة من  )Richter and Schneider 2003.( ضرائب زيادة اإليرادات مشوهة
ياس التكلفة ولكن التنبؤ وق -تكاليفها وفوائدها . ال ينبغي تنفيذها بدون تحليل مفصل ل الناحية االقتصادية

. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تنظيم التلوث إلى زيادة تكاليف  االقتصادية لألنظمة والمعايير أمر صعب
اإلنتاج للصناعات ويؤدي إلى انخفاض اإلنتاج والتوظيف ، ولكنه قد يفضل أيًضا المزيد من التقنيات كثيفة 

وجدت دراسة عن مصانع اللب والورق ، ومصنعي البالستيك ، ومصافي  .ق فرص عمل العمالة ويخل
خاص بالصناعة  البترول ، ومصانع الحديد والصلب في الواليات المتحدة أن تأثير التنظيم على التوظيف

 . (2002وآخرون  Morgensternوالتأثير العام ضئيل )
 -افية اقتصادية ص ايمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب عندما تستهدف اللوائح المنافع العامة المحلية ،

 ، عن طريق تقليل اآلثار الصحية الناجمة عن التلوث ، وخفض التكاليف الصحية ، وزيادة إنتاجية العمالة
( أن التقديرات 1999وآخرون ) Morgenstern في تحليل للوائح البيئية األمريكية ، وجد  .على سبيل المثال
اإلجمالية )المباشرة( تميل إلى تجاوز التكاليف الفعلية ، مما يشير إلى أن اللوائح البيئية قد  المسبقة للتكاليف

 . ال تنشأ المبالغة في تقدير التكاليف اإلجمالية من المبالغة في تقدير تكاليف تكون أقل تكلفة مما هو متوقع عادة
أخطاء في كمية تخفيضات االنبعاثات  ن منالمكافحة لكل وحدة )كم تكلفة تقليل التلوث بوحدة واحدة( ولك

المحققة )مقدار التلوث الذي يتم تقليله بموجب الئحة معينة(. تشير هذه النتيجة إلى أنه إذا تم المبالغة في تقدير 
  . تكاليف التنظيم ، فقد تكون فوائدها كذلك

 ت األسواق المثاليةالقواعد واللوائح عموًما ثاني أفضل الحلول في المواقف ذا دباختصار ، تع
)األسواق ذات المعلومات الكاملة والصناعات التنافسية(. في العالم الحقيقي ، حيث اإلعدادات غير كاملة ، 

في الحاجة إلى التنقل بين  يمكن أن تكون مكمالً مفيًدا للحوافز القائمة على السعر. في الفصل التالي ننظر
  . ام الدقيق لالبتكار والسياسات الصناعيةإخفاقات السوق والحوكمة من خالل االستخد

 
 مالحظات

( أن تكلفة 2010وآخرون ) Arze del Granado دولة ، يقدر 30في استعراض لدعم الطاقة في أكثر من ( 1 
. الرقم مرتفع ألن الغالبية العظمى  دوالًرا 33تحويل دوالر واحد لألسر الفقيرة من خالل دعم البنزين تبلغ 

 . من البنزين تستهلكها األسر ذات الدخل المرتفع
 .( مراجعة شاملة لهذه القضية في ورقة معلومات أساسية لهذا التقرير2012يقدم ويبر وجونسون )( 2 
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)التي تمثلها االحتماالت  عند مواجهة االختيار بين المخاطرةأنه  Ellsberg 1961( Ellsberg (توضح مفارقة( 3 
ف هذا . يُعر المعروفة( وعدم اليقين )حيث ال تتوفر االحتماالت( ، يُظهر صانعو القرار تفضياًل للمخاطرة

 . االتجاه بنفور الغموض
هذه قضية مختلفة عن االختالفات الثقافية ، والتي قد تجعل سياسات معينة غير مقبولة )وليست غير فعالة( ( 4

 د. على سبيل المثال ، تبنت لندن بنجاح رسوم االزدحام ، في حين أن مثل هذه المخططات تع ينةفي بلدان مع
   . إقصائية في فرنسا ، وهو ما يفسر سبب عدم تطبيقها في باريس حتى اآلن


