سلسلة مذكرات خاصة عن سياسات المالية العامة لالستجابة لجائحة كوفيد19-
هذه واحدة من سلسلة مذكرات تصدرها إدارة شؤون المالية العامة لمساعدة البلدان األعضاء في التصدي لحالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا .وتعبر

اآلراء الواردة في هذه المذكرة عن وجهات نظر خبراء الصندوق وال تمثل بالضرورة آراء الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارة الصندوق العليا.

تخضير التعافي االقتصادي
سياسة المالية العامة في مختلف بلدان العالم أصابت في تركيزها على مكافحة األزمة االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد .19-ولكن أزمة

تغير المناخ ال تزال قائمة ،وكذلك الحاجة التخاذ إجراءات حاسمة على مستوى السياسات لمعالجتها .وال شك أن ما يتم اتخاذه من ق اررات في

الوقت الحالي للتصدي ألزمة كوفيد 19-ربما يحدد مالمح المناخ وصحة اإلنسان لعقود قادمة .وهذا ما يستدعي تدخل صناع سياسة المالية

العامة من أجل "تخضير" استجاباتهم لألزمة لتجنب الخروج من أزمة إلى أخرى .وقد يكون التأييد الجماهيري أكبر لمثل هذه التدابير بعد زوال

أزمة كوفيد.19-

يرجى توجيه أي أسئلة أو تعليقات على هذه المذكرة إلى cdsupport-macrofisc@imf.org

أوال -السياق :أزمة فيروس كورونا لن تتسبب في تغير المناخ ،وانما االستجابات لمواجهتها
األزمة االقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19-ال تغير التحدي األساسي الذي يفرضه المناخ ،وال االستجابات السليمة أيضا .وحتى الركود

العالمي لفترة مطولة لن يخلف إال أث ار محدودا على إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي .وبالتالي فإن رفع تكلفة االنبعاثات،
الضروري لمعالجة مشكلة العوامل الخارجية التي تحتل موقع الصدارة في تغير المناخ ،ال يزال يمثل مطلبا أساسيا .وال تزال اإلجراءات المطلوبة على

مستوى السياسات كذلك تتسم بالطموح ،فعلى سبيل المثال يالحظ أن احتواء االحترار العالمي عند  2درجة مئوية أو أقل يتطلب سرعة التدرج في
تطبيق تدابير بما يعادل ضريبة عالمية قدرها  75دوال ار للطن على األقل بحلول عام  ،2030حيث يبلغ متوسط السعر العالمي الحالي للكربون 2

دوال ار للطن.

1

ما يتم اتخاذه من ق اررات في الوقت الحالي سيحدد مالمح المناخ لعقود قادمة .األثر الكلي لوقوع أزمة صحية واقتصادية يشكل تهديدا خطي ار على

االقتصادات واألرواح ،وأدى بالشكل المالئم إلى اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية على صعيد السياسات في أنحاء العالم .ويعني عمق األزمة ونطاق
االستجابة لها أن ما يتم اتخاذه من إجراءات على صعيد السياسات في الوقت الحالي ستكون له على األرجح آثار دائمة على االقتصاد العالمي

وسيحدد مالمح المجتمعات لعقود قادمة .وسيؤثر ذلك بدوره على االنبعاثات والمناخ .وعلى سبيل المثال ،ما لم يتم تحديد األسعار الصحيحة للطاقة،

فإن االستثمارات اإلضافية التي تحفزها الدفعة التنشيطية سيتم توزيعها على نحو غير سليم بين القطاعات التي تستخدم منتجات الطاقة النظيفة وتلك

التي تستخدم المنتجات غير النظيفة.

1

استنادا للدراسات الموجزة في عدد أكتوبر  2019من تقرير "الراصد المالي" الصادر عن صندوق النقد الدولي.
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لذا ينبغي أن يعمل صناع السياسة المالية العامة على خلق تعاف "أخضر" .وفي المرحلة اآلنية الحتواء األزمة ،قد يكون المجال المتاح لذلك األمر
محدودا ،نظ ار ألن األولوية األساسية الضرورية هي توفير المساعدة الطارئة لألسر والشركات ،والتي ال ينبغي لالعتبارات المناخية أن تؤجلها أو

تضعفها .ولكن مع استقرار أوضاع االقتصادات وارخاء قيود اإلغالق التام ،سيتسع المجال لدفعة تنشيطية واسعة النطاق من المالية العامة وتزداد

الحاجة إليها ،وخاصة لدعم اإلجراءات الخضراء التي تعزز الطلب الكلي وتوظيف العمالة على حد سواء .وحتى خالل مرحلة احتواء األزمة ،قد

تكون هناك إجراءات على مستوى السياسات ال تزال قائمة لدعم األهداف المناخية دون إضعاف فعالية سياسات احتواء األزمة.

التأييد الجماهيري للسياسات الخضراء قد يرتفع بعد زوال أزمة كوفيد .19-وسيتمكن صناع السياسات من تقديم الحجة على ما يلي ،كما في حالة

الجوائح ) 1( :أن أزمات المناخ قد تحدث سريعا رغم أنها قد تبدو بعيدة ،و( )2أن االستعداد لمواجهتها ضروري ويستغرق سنوات ،و( )3أن تكلفة
االستعداد لمواجهتها أقل كثي ار من تكلفة عدم االستعداد .وال شك أن كبح االنبعاثات سيحد على األرجح من مخاطر أمراض الجهاز التنفسي (على

سبيل المثال ،من تلوث الهواء).

2

وينبغي أن تهدف و ازرات المالية إلى جعل هذه السياسات والمشروعات "جاهزة للتنفيذ" .فالحزم التنشيطية المالية جاري العمل بالفعل على صياغتها

وسوف يتعين اإلسراع بتجهيز هذه السياسات والمشروعات المراعية للمناخ بحيث يمكن إدراجها فيها .وقد تنطوي هذه المرحلة التمهيدية أيضا على
بناء القدرات في و ازرات المالية للمساهمة في إدارة مرحلة تنفيذ الجوانب الخضراء من الدفعة التنشيطية.

ثانيا -اإلجراء :تدابير على مستوى السياسات لتخضير التعافي االقتصادي
ال شك أن الوضع سيختلف من بلد ألخر ،مثال من حيث األوضاع االقتصادية الكلية ،والحيز المالي ،والمستوى الفعلي لتنفيذ حزم الدفعات التنشيطية

واسعة النطاق ،والقدرة على استيعاب االعتبارات المناخية ،ودرجة الطموح في االلتزامات المناخية ،ومدى األهمية الموجهة لألهداف األخرى على

مستوى السياسات .ولكن هناك بعض المبادئ التي ال يزال بإمكان صناع سياسات المالية العامة االستعانة بها في إضفاء االخضرار على استجاباتهم

ألزمة كوفيد.19-

البّنية
إعطاء األفضلية لألنشطة الخضراء بدال من ُ
▪ تركيز مشروعات االستثمار العام على ما يلي:
 تعزيز البنية التحتية الذكية مناخيا (مثل الطاقة المتجددة ،وتحديث شبكة الكهرباء ،والمواصالت العامة ،وتحسين البنية التحتية الرقمية
للبناء على التجارب العالمية في العمل من ُبعد)

 تطوير واعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا (مثل بطاريات احتجاز الهيدروجين والكربون)
 دعم التكيف (مثل ،الحماية من الفيضانات ،وبناء الطرق والمباني ذات الصالبة)
 تجنب االستثمارات كثيفة االنبعاثات الكربونية (مثل الطاقة المستمدة من الوقود األحفوري والسيارات ذات االنبعاثات العالية)
▪ برامج األشغال العامة لتوفير دعم الدخل للفقراء المتضررين من األزمة يمكن توجيهها للمشروعات الداعمة للتكيف (مثل الري).
البنية.
▪ إعطاء األفضلية في توفير ضمانات الديون وغيرها من أشكال الدعم للصناعات/األنشطة الخضراء على الصناعات/األنشطة ُ

2

راجع على سبيل المثال ،الفصل الثالث من عدد أكتوبر  2017من تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" ،وعدد يونيو  2018من مجلة "التمويل والتنمية" ،الصادرين

عن صندوق النقد الدولي.
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اشتراط إحراز تقدم على مستوى المناخ لحصول األنشطة البنية على الدعم
▪ يمكن اشتراط تقديم دعم مواجهة األزمة للصناعات/الشركات كثيفة االنبعاثات الكربونية بتقديم التزامات بالوفاء بأهداف تخفيض االنبعاثات و/أو
ضمان تحقيق التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون (على سبيل المثال ،بالدفع إلغالق مناجم الفحم وتوفير فرص التقاعد المبكر واعادة

التدريب للعاملين فيها ،وتحديد حصص من المبيعات للسيارات عديمة االنبعاثات ،وانتاج وقود نظيف لوسائل النقل الدولي).
▪ ومن الممكن اشتراط اإلفصاح عن البصمة الكربونية بالنسبة للشركات الكبيرة التي تحصل على الدعم العام األطول أجال.
تسعير الكربون على النحو الصحيح

▪ أسعار النفط المنخفضة والحاجة إلعادة بناء مراكز المالية العامة تجعل الفرصة مواتية حاليا بصفة خاصة لزيادة ضرائب الكربون (أو األدوات
وثيقة الصلة ،مثل ضرائب الوقود) والغاء إعانات الدعم على أسعار الوقود األحفوري .وبالنسبة لكثير من البلدان ،فإن فرض ضريبة على الكربون

قدرها  75دوال ار للطن سيرفع األسعار في محطات الوقود بأقل من مقدار الهبوط األخير في أسعار النفط العالمية.

▪ ومن الممكن تعزيز ضرائب الكربون بشكل مفيد من خالل بعض التدابير مثل نظم الرسوم والتخفيضات لتشجيع استخدام السيارات عديمة االنبعاثات
وزيادة كفاءة استخدام الطاقة ،وينبغي دعمها بتدابير لمساعدة األسر منخفضة الدخل والعمالة والمجتمعات المتضررة بالدرجة األكبر.

▪ وال ينبغي تقديم الدعم لقطاع النقل وغيره من القطاعات األكثر تأث ار مباشرة على نحو يضعف أهداف تسعير الكربون ،مثل تخفيض مصروفات
الوقود أو غيرها من المصروفات المتعلقة بالرحالت.

تقييم أثر تدابير الدعم على المناخ
▪ ينبغي تفحص التدابير التنشيطية للتأكد من آثارها على المناخ ،سلبا وايجابا على السواء .وال ينبغي التساهل في المعايير البيئية.
▪ ومن الممكن اشتراط تقييم التدابير التنشيطية من حيث أثرها على المناخ وقيد نتائج ذلك التقييم في الميزانية ،شريطة أال يترتب على ذلك أي تأخير
كبير( .وبوجه أعم ،ينبغي أن تتجنب البلدان وقف جهودها نحو "إعداد ميزانيات خضراء" -بإدراج األبعاد البيئية والمناخية في عملية إعداد

الميزانية).

تخضير التمويل
▪ مراعاة تمويل اإلنفاق اإلضافي المتعلق بالمناخ باستخدام سندات خضراء.
▪ إمكانية تعبئة موارد التمويل الخاص لالستثمارات الخضراء (على سبيل المثال من خالل الضمانات الموجهة والشفافة).
▪ اشتراط إفصاح البنوك المتلقية للدعم العام عن درجة استعداد حافظات استثماراتها للمشاركة المناخية.
وضع خطة مناخية طموحة جديدة لألجل المتوسط
▪ من الممكن أن تعمل و ازرات المالية مع الو ازرات األخرى لتقديم خطة معدلة لالنبعاثات ("المساهمات المحددة وطنيا") تعكس آفاق وسياسات
االنبعاثات الجديدة لبلدانها قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المؤجل ،ولكنه حيوي ،حول تغير المناخ.

تنسيق الجهود مع البلدان األخرى ودعمها
▪ للتعجيل من تخفيف حدة اآلثار وتجنب إضعاف جهود البلد الواحد نتيجة تصرفات بلدان أخرى ،يمكن للبلدان ذات الفكر المتماثل أن تتفق على

وضع حد أدنى لتسعير الكربون ،مع ارتفاع درجته بالنسبة للبلدان المتقدمة .ويمكن النظر أيضا في إضافة عنصر مكمل للحد األدنى لتسعير

الكربون في شكل "تعديل سعر الكربون عبر الحدود" بحيث يطبق على المحتوى الكربوني للواردات من البلدان التي ال تأخذ خطوات كافية فيما
يتعلق بتخفيف اآلثار.
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▪ ومن الممكن زيادة الدعم المالي من البلدان ذات الدخل األعلى إلى البلدان منخفضة الدخل والمعرضة للمخاطر لمساعدتها على تخفيض

االنبعاثات ،والتكيف مع تبعات تغير المناخ ،واألهم من ذلك ،تجديد موارد صناديقها المخصصة لمواجهة الكوارث والتي قد تكون نضبت بسبب
االستجابة ألزمة جائحة كوفيد.19-
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