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هیچگاه اینقدر کامل نبوده است.
در واقـع دشـوار اسـت دریابیـم آنهـا چگونـه میتواننـد بـه
ایـن هـدف دسـت یابنـد در حالـیکـه صدهـا میلیـارد دالر
در زیرسـاختهای جدیـد تولیـد پالسـتیک سـرمایهگذاری
میکننـد .گروههـای تجـاری کـه توسـط همیـن شـرکتها
سـاخته شـدهاند علیه وضـع مالیات بر کیسـههای پالسـتیکی
یا مالیاتهایی شـبیه چیزی که در انگلسـتان پیشـنهاد شـده،
البی میکننـد .ایـن صنعـت همچنیـن سـابقه البیگریهای
متفاوتـی نیـز دارد .مـواد شـیمیایی «موبیـل» ( 26بخشـی از
چیزی کـه امروز اکسـونموبیل اسـت) در اواخر دهـه  ۱۹۷۰و
 ۱۹۸۰کیسـههای پالسـتیکی را در سـوپرمارکتها ارائه کرد.
مالیـات بـر بسـتهبندی پالسـتیکی در انگلسـتان (اگـر بـر
مقاومـت صنعت پالسـتیک غلبـه کنـد) در مـورد محصوالتی
کاربـرد دارد کـه حداقـل  ۳۰درصـد از آنهـا از پالسـتیک
بازیافتـی سـاخته نشـده باشـد .احتمـاال ایـن مالیات در سـال
 ۲۰۲۲اجرایـی شـود .علاوه بـر ایـن ،انگلسـتان در حـال
بررسـی قانونگـذاری «مسـئولیت بیشـتر تولیدکننده» اسـت
تا شـرکتها بـه پرداخـت هزینههـای دفن زبالـه ملزم شـوند.
ایـن قانونگـذاری پیشـنهادی همچنین بـه دنبـال یکپارچهتر
سـاختن جمـعآوری بازیافتـی (تـا روشـنتر شـود کـه چـه
چیـزی میتوانـد در سـطل قابـل بازیافت قـرار گیـرد) و ایجاد
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یک طرح بازپسـگیری بطـری همچـون بسـیاری از ایالتهای
آمریـکا اسـت .در حالـت ایـدهآل ایـن قوانیـن جدیـد صنعت
را مجبـور خواهنـد کـرد تـا محصوالتشـان را بـه شـیوهای
طراحـی کننـد کـه زبالههـا را کمتـر کننـد .بـه عنـوان مثال،
اگر یـک بطریسـاز از رنگ زدن خـودداری و از برچسـبهایی
اسـتفاده کنـد که بـه راحتـی جـدا شـوند ،بطریهایـش برای
شـرکتهای بازیافـت ارزشـمندتر خواهنـد بـود.
اینکه برخـی از ایـن اقدامات از سـوی احزاب مختلـف حمایت
میشـوند (کـه در مـورد قانونگـذاری محیطزیسـتی معمـول
نیسـت) و اینکه هدف اعالم شـده ایـن مالیات افزایـش درآمد
نیسـت بلکه تغییـر رفتـار صنعـت و تاثیرگذاری بـر تصمیمات
تولیـدی اسـت ،باعـث قـوت قلـب اسـت .در زمانهایـی کـه
قیمتهـای نفـت و گاز پاییـن اسـت (هما نطـور کـه از
سـال  ۲۰۱۴پاییـن بـود) تولیدکننـدگان پالسـتیک هیـچ
انگیـزهای ندارند کـه از مـواد بازیافتـی اسـتفاده کننـد .تولید
پالسـتیکهای دسـتاول ارزانتر اسـت .دولتها بایـد مداخله
کنند تا ایـن معادلـه را برهم زنند .بـا این اوصاف ،پالسـتیکها
به خودی خود ارزان نیسـتند .مسـاله این اسـت که هزینههای
محیطزیسـتی و بهداشـتی آنهـا بـه حسـاب نیامدهانـد.
اما اگـر بخواهیـم مالیـات پالسـتیک عادالنـه باشـد و حمایت
عمومـی گسـتردهای کسـب کنـد ،بایـد بـه شـکلی طراحـی

