االخ�ضرار
لوك �إيرود وبنيديكت كليمنت�س

اال�ستثمار يف
التكنولوجيا ال�صديقة
للبيئة يزداد منوا
على م�ستوى العامل
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املناخ هو �أحد �أكرث التحديات
�إحلاحا على وجه الأر�ض.
وترجع الأ�سباب ال�سائدة وراء
هذا التغري �إىل انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري التي تنتج عن احرتاق الوقود
الأحفوري بفعل الإن�سان وتغري ا�ستخدامات الأر�ض.
فانبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ت�سبب االحرتار
العاملي ،وال�ضباب الدخاين ،والأمطار احلم�ضية
وت�ؤثر �سلبا على ال�صحة العامة .وي�شري العديد من
الدرا�سات �إىل �أن عدم تقلي�ص انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري من املحتمل �أن ي�ؤدي �إىل وقوع
نتائج كارثية على الإن�سان (درا�سة .)Stern, 2007
ولكن تغري املناخ ي�سفر عما هو �أكرث من وقوع
�آثار �سلبية على البيئة وال�صحة ،فتنجم عنه على
الأرجح �آثار اقت�صادية بارزة �أي�ضا ،نظرا للت�أثري
الذي يقع على الناجت والإنتاجية على نطاق وا�سع
جراء ارتفاع درجات احلرارة ،وارتفاع م�ستويات
�سطح البحر ،والأحوال اجلوية القا�سية .ف�ضال على

يونيو 2012

ذلكُ ،يرجح �أن ت�ؤدي التطورات املناخية �إىل ا�ضطراب
مراكز املالية العامة احلكومية ب�سبب انخفا�ض
الإيرادات ال�رضيبية وبرامج الإنفاق – والأهم من
ذلك ،من خالل ال�سيا�سات املكلفة الالزمة لتخيف
�آثار تغري املناخ وتطويع ال�سلوك و�أمناط الإنتاج
للبيئة اجلديدة (�صندوق النقد الدويلIMF, 2008a ،
 .)and 2008bومدلول هذه التكاليف واملخاطر هو
عدم �إمكانية ا�ستمرار الأمناط الراهنة ال�ستخدام
الطاقة ،غري �أن التحول �إىل منوذج تخفي�ض انبعاثات
الكربون �سيقت�ضي تنفيذ ا�ستثمارات �ضخمة يف
جمال م�صادر الطاقة البديلة التي ُيطلق عليها
م�صادر الطاقة اخل�رضاء.
وبالرغم من كل االهتمام بدفع اال�ستثمارات
اخل�رضاء ،فالأمر الذي يبعث على الده�شة هو �ض�آلة
حجم البحوث التي �أُجريت حول هذا املو�ضوع.
فهذا املفهوم جديد ن�سبيا ،ولي�س له تعريف دقيق
يف الدرا�سات االقت�صادية .هذا بالإ�ضافة �إىل ندرة
البيانات وت�شتتها بني م�صادر خمتلفة .ونحن

نحاول �سد هذه الفجوة باقرتاح تعريف لال�ستثمار الأخ�رض وحتليل
اجتاهاته العامة والوقوف على حمدداته االقت�صادية الكلية على مدار
العقد املا�ضي يف االقت�صادات املتقدمة واالقت�صادات ال�صاعدة .وتقدم
النتائج التي ن�ستخل�صها ر�ؤى متعمقة قوية ل�صناع ال�سيا�سات ال�ساعني
�إىل التحول نحو اقت�صاد �أكرث اخ�رضارا.

اال�ستثمار الأخ�رض

لي�س ثمة تعريف موحد لال�ستثمار الأخ�رض .فنحن نعرفه ب�أنه اال�ستثمار
الالزم للحد بقدر كبري من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
واالنبعاثات امللوثة للهواء .وهناك عدة طرق للحد من االنبعاثات
الغازية ،ومن ثم فاال�ستثمار الأخ�رض ميكن �أن ي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة:
• اال�ستثمارات التي جتعل توليد الطاقة �أقل تلويثا :ينطوي
اال�ستثمار الأخ�رض على التحول من �إمدادات الطاقة من الوقود
الأحفوري �إىل بدائل �أقل تلويثا — �إما كم�صادر توليد الكهرباء (مثل
الرياح والطاقة ال�شم�سية والنووية واملائية) �أو كم�صادر مبا�رشة
للطاقة (مثل الوقود احليوي كالإثينول امل�ستخرج من الذرة �أو ق�صب
ال�سكر) .وال يقت�رص مفهوم اال�ستثمار الأخ�رض على التكنولوجيا البيئية
النا�شئة ،مثل الطاقة الفلطائية ال�ضوئية امل�ستمدة من الرياح واحلرارة
ال�شم�سية ،ولكنه ميتد �إىل تكنولوجيات �أكرث ر�سوخا مثل الطاقة النووية
واملائية .وللحفاظ على متييز ب�سيط بني الطاقة املتولدة من الوقود
الأحفوري والطاقة امل�ستمدة من البدائل منخف�ضة االنبعاثات ،يدخل
اال�ستثمار يف الطاقة النووية �ضمن مفهوم اال�ستثمار الأخ�رض من
وجهة نظرنا .وذهب البع�ض �إىل القول ب�رضورة ا�ستبعاد الطاقة النووية
من �أي مفهوم من مفاهيم الإنفاق الأخ�رض نظرا ملا ت�صدره من نفايات
م�شعة .ومع هذا ،فنحن ندرج الطاقة النووية �ضمن تعريفنا لأنه مبني
على ت�أثري اال�ستثمار على االنبعاثات الغازية .وتندرج م�صادر الوقود
احليوي �أي�ضا �ضمن تعريفنا لال�ستثمار الأخ�رض .وبرغم �أن ت�أثريها
على االنبعاثات الكربونية ي�شكل م�س�ألة خالفية ،فهي من م�صادر
الطاقة املتجددة ومن ثم فنحن نعتربها خ�رضاء يف حتليلنا.
• اال�ستثمارات التي تقلل ا�ستهالك الطاقة :يت�ضمن اال�ستثمار
الأخ�رض �أي�ضا التكنولوجيا التي تقلل مقدار الطاقة الالزم لإنتاج ال�سلع
واخلدمات ،والتي حت�سن م�ستوى كفاءة الطاقة .واملجال متاح يف قطاع
الكهرباء لتح�سني الكفاءة يف توليد الطاقة (بالتحول �إىل املحطات فوق
احلرجة التي ت�شتعل بالفحم ،وهي حمطات توليد كهرباء عالية الكفاءة
حترق قدرا �أقل من الفحم) ويف نقلها وتوزيعها (با�ستخدام �شبكات �أكرث
كفاءة مثال) .وتتوافر �أي�ضا �إمكانية لتحقيق مكا�سب الكفاءة يف جمال
النقل — با�ستخدام ال�سيارات الكهربائية الهجينة الأكرث كفاءة يف
ا�ستهالك الوقود والتو�سع يف ا�ستخدام و�سائل النقل العام� .أما بالن�سبة
للمعدات ال�صناعية ،ميكن حتقيق مكا�سب الكفاءة با�ستخدام الأجهزة
املوفرة للطاقة وحت�سني �إدارة النفايات .ويف جمال الإن�شاءات ،ميكن
تعزيز الكفاءة بتح�سني نظم العزل والتربيد.

من م�صادر الطاقة البنية �إىل الطاقة اخل�رضاء

تقوم التكنولوجيا اخل�رضاء بالفعل (وهي الطاقة النووية والطاقة
املتجددة كامل�ستمدة من الطاقة ال�شم�سية والرياح والطاقة املائية) بدور
مهم يف �إنتاج الكهرباء .ففي عام  ،2008مت توليد حوايل ثلث الطاقة
الكهربائية يف العامل من م�صادر الطاقة النووية واملتجددة ،وثلثيها
من م�صادر تقليدية� ،أو بنية ،مثل الفحم والغاز والنفط (راجع الر�سم
البياين  ،1اجلانب الأي�رس) .وظلت هذه احل�ص�ص م�ستقرة ن�سبيا مبرور
الوقت .ومع هذا ،فمنذ الن�صف الثاين من ت�سعينات القرن املا�ضي ،حتول
توليد الطاقة اخل�رضاء من امل�صادر املائية والنووية �إىل م�صادر �أخرى
متجددة .وخالل ال�سنوات الأخرية� ،ساهمت هذه التكنولوجيا املتجددة

الأخرى بقدر كبري يف زيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية .فعلى
�سبيل املثال ،بلغت ح�صتها حوايل ثلث الزيادة يف القدرة الإنتاجية يف
عام ( 2009راجع الر�سم البياين  ،1اجلانب الأمين).
وو ِ�ضع كثري من الربامج احلكومية على مدار العقد املا�ضي —
ُ
معظمها يف االقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة الأع�ضاء يف “منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي” ) – (OECDلت�شجيع �إنتاج
�أو ا�ستهالك الطاقة املتجددة .وارتفع عدد البلدان التي حددت نوعا من
الأهداف على �صعيد ال�سيا�سة �أو و�ضعت �سيا�سات داعمة يف ال�سنوات
الأخرية مبقدار ال�ضعف تقريبا — من  55بلدا يف مطلع عام � 2005إىل
�أكرث من  100بلد بحلول مطلع عام .2010

هناك �أي�ضا احتمال بتحقيق مكا�سب
الكفاءة يف قطاع النقل.
وتنطوي خطط الدعم بوجه عام على ثالثة �أهداف :تقليل االنبعاثات
الكربونية ومنع تغري املناخ؛ وحت�سني �أمن الطاقة من خالل تنويع
مزيج م�صادر الطاقة؛ ودعم النمو من خالل تعزيز القدرة التناف�سية
وتوفري فر�ص العمل وابتكار �صناعات جديدة.
ومن �أكرث الأ�شكال ال�شائعة ل�سيا�سات دعم توليد الكهرباء من
م�صادر متجددة التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة
(وكانت معتمدة يف  50بلدا و 25والية �أو مقاطعة يف مطلع عام
 )2010ومعايري حافظة الطاقة املتجددة (وجندها يف  10بلدان و46
والية �أو مقاطعة) .وتلتزم �رشكات املرافق مبوجب التعريفات التف�ضيلية
لإمدادات الطاقة املتجددة بت�سديد مدفوعاتها ملنتجي الكهرباء من
م�صادر خ�رضاء بناء على �أ�سعار تعك�س تكلفة التكنولوجيا التي رمبا
تكون �أعلى من تكلفة توليد الكهرباء من م�صادر تقليدية .وتقت�ضي
معايري حافظة الطاقة املتجددة التزام �رشكات الكهرباء باالعتماد على
م�صادر متجددة يف احل�صول على جزء من م�صادر الطاقة.
وميثل تقدير تكلفة الربامج احلكومية م�س�ألة �شائكة ،فهي ال تت�ضمن
التخفي�ضات
املدفوعات املبا�رشة فح�سب ،و�إمنا تدخل فيها �أي�ضا
Eyraud, revised 4/18/12
ال�رضيبية ،و�ضمانات القرو�ض ،واحل�ص�ص .وت�شري التقديرات ال�صادرة
�إىل �أن تكلفة الربامج احلكومية يف �أنحاء العامل ترتاوح بني  40مليار
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دوالر و 60مليار دوالر يف ال�سنة .وتذهب معظم تكاليف الإنفاق
احلكومي على دعم الوقود احليوي.
وجرى العمل على التو�سع يف العديد من هذه الربامج احلكومية
كجزء من ا�ستجابة �سيا�سة املالية العامة ملواجهة الأزمة املالية
العاملية .و�صدرت تعهدات بدعم الطاقة النظيفة كجزء من خطط
التن�شيط املايل ،تراوحت بني  180مليار دوالر و 195مليار دوالر،
وجاءت ب�صفة �أ�سا�سية من ثالثة بلدان :الواليات املتحدة ( 65مليار
دوالر) ،وال�صني ( 46مليار دوالر) ،وكوريا ( 32مليار دوالر)� .أما يف
البلدان التي و�ضعت �أكرب جمموعة من تدابري التن�شيط االقت�صادي
املراعية للبيئة ،متثل التدابري املراعية للبيئة ما ال يزيد على  %15من
جمموع دفعة التن�شيط املايل ،با�ستثناء كوريا التي خ�ص�صت  %80من
الدفعة التن�شيطية لال�ستثمار الأخ�رض .ومع هذا ،مل ُي�رصف يف عامي
 2009و� 2010سوى ن�صف جمموع الأموال املخ�ص�صة لهذا الغر�ض.
وتباط�أ تنفيذ عملية متويل التن�شيط املراعي للبيئة نتيجة لتعقد عمليات
التخطيط واملعامالت الالزمة ل�رصف الأموال العامة .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
قامت البلدان التي ت�سجل عجزا كبريا يف القطاع احلكومي بتقلي�ص
الإنفاق على امل�رشوعات اخل�رضاء.

انتعا�ش اال�ستثمار يف تكنولوجيا امل�صادر املتجددة

�شهدت ا�ستثمارات الطاقة املتجددة ارتفاعا كبريا خالل العقد املا�ضي
— وهي الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والوقود احليوي والكتلة
احليوية والطاقة احلرارية الأر�ضية (ما عدا م�رشوعات الطاقة املائية)
– وجاء معظم هذا االرتفاع بعد عام  .2004وخالل الفرتة بني عامي
 2000و ،2010ارتفعت قيمة اال�ستثمارات اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة
املتجددة من  7مليار دوالر يف ال�سنة �إىل  154مليار دوالر (راجع
الر�سم البياين  .)2ويرجع هذا االرتفاع �إىل عدد من العوامل ،ومنها
النمو االقت�صادي العاملي ،وارتفاع �أ�سعار الوقود الأحفوري ،والتقدم
التكنولوجي ،والدعم املقدم من ال�سيا�سة ،وارتفاع مطالبة املواطنني
ببيئة �أنظف .و�أمكن كذلك تخفي�ض تكلفة اعتماد التكنولوجيا اخل�رضاء
من خالل وفورات احلجم الكبري ،والتقدم التكنولوجي ،وتخفي�ض �أ�سعار
الفائدة .وتراجعت اال�ستثمارات اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة املتجددة
لفرتة م�ؤقتة �أثناء الركود العاملي يف  2009ب�سبب الأو�ضاع املالية
التي كانت الأقل �إيجابية وعدم اليقني ب�ش�أن الطلب العاملي على
Eyraud,
corrected
وكان
أحفوري.
4/11/12ال
م�صادر الطاقة اخل�رضاء يف ظل انح�سار �أ�سعار الوقود
من املمكن �أن يتفاقم هذا الرتاجع لوال التدابري التي ا ُتخِ ذت كجزء من
برامج التن�شيط املايل للحد من هبوط ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص.
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واليوم �أ�صبح اال�ستثمار الأخ�رض يف م�صادر الطاقة املتجددة ظاهرة
عاملية منت باطراد يف جميع املناطق الرئي�سية حتى بد�أت الأزمة
االقت�صادية .ويف الفرتة من  2004حتى  ،2010زادت �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ا�ستثماراتهما مبقدار �أربعة �أ�ضعاف ،بينما زادت �آ�سيا و�أوقيانو�سيا
ا�ستثماراتهما اخل�رضاء يف م�صادر الطاقة املتجددة مبقدار ع�رشة �أ�ضعاف.
و�أكرب الأ�سواق يف الوقت احلا�رض هي �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا ،غري �أن
التكوين الإقليمي قد �شهد تغريا جذريا يف ال�سنوات الأخرية .وحتولت قيادة
الإنفاق من �أوروبا �إىل �آ�سيا ،انعكا�سا للفروق يف الأداء االقت�صادي �إىل حد
كبري .فانخف�ضت ح�صة �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية يف اال�ستثمارات اخل�رضاء
العاملية من  %68يف � 2004إىل  %46يف  ،2010بينما ارتفعت ح�صة �آ�سيا
و�أوقيانو�سيا من � %28إىل .%42
ووا�صلت اال�ستثمارات اخل�رضاء يف �آ�سيا ارتفاعها �أثناء الأزمة املالية
العاملية ،و�ساهمت ال�صني بالن�صيب الأكرب من هذا النمو .ويف عام ،2009
كانت ا�ستثمارات ال�صني يف م�صادر الطاقة املتجددة �أعلى من �أي بلد ،ويف
عام  2010كان حجم ا�ستثماراتها يف م�صادر الطاقة املتجددة �أعلى من
ا�ستثمارات �أوروبا ب�أ�رسها .وو�ضعت احلكومة ال�صينية �سل�سلة من القوانني
وتدابري الدعم املايل اجلديدة (مبا يف ذلك القرو�ض من البنوك اململوكة
للدولة) ،ف�شجعت م�رشوعات الطاقة املتجددة الكربى لتعزيز ال�صناعة
التحويلية املحلية وحت�سني م�ستوى �أمن الطاقة .وال�صني اليوم هي البلد الرائد
يف العامل املنتج لوحدات توليد الطاقة الفلطائية ال�ضوئية ومعدات توليد
طاقة الرياح .وكثفت ال�صني جهودها يف جمال البحوث والتطوير ،كما �أنها
مت�سك بزمام قياد براءات االخرتاع يف جمال التكنولوجيا النظيفة وعمليات
الطرح العام الأويل لأ�سهم ال�رشكات العاملة يف قطاع الطاقة املتجددة.

الق�صور الذاتي يف الطاقة النووية واملائية

منت قدرات �إنتاج الطاقة النووية يف العامل ب�رسعة خالل �سبعينات
وثمانينات القرن املا�ضي ،ولكن ما لبث االهتمام بها �أن تراجع بعد
كارثة «�شرينوبيل» يف  .1986ونتيجة لذلك انخف�ضت ح�صة الطاقة
النووية يف الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء من حوايل  %12يف
� 1990إىل  %8يف  .2008وحتى قبل احلادثة النووية يف اليابان عام
� 2011إثر وقوع الزلزال وموجة ت�سونامي ،كان هناك عدد من العقبات
التي حالت دون تو�سع هذا الن�شاط كارتفاع تكاليف البناء ،وانخفا�ض
عدد العمالة ذات املهارات املتخ�ص�صة الالزمة لهذا العمل ،وعدم كفاية
قدرة ال�شبكات ،وال�شواغل البيئية ،واملخاوف ب�ش�أن ال�سالمة واالنت�شار
النووي .و�أ�صبحت �آ�سيا يف الوقت احلا�رض هي حمرك منو الطاقة
النووية ،فانخف�ض عدد املفاعالت النووية قيد الإن�شاء يف �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية من  159يف � 1980إىل  20مفاعال يف  .2010وعلى
العك�س من ذلك ،يجري حاليا �إن�شاء  42مفاعال جديدا يف �آ�سيا.
�أما الطاقة املائية التي ُت�ستمد من م�ساقط املياه فهي �أكرب امل�صادر
املتجددة لتوليد الكهرباء .و�شهد �إنتاج الطاقة املائية منوا مطردا
على م�ستوى العامل ،تدعمه تكاليف الإن�شاء الرخي�صة ن�سبيا مقارنة
بالبدائل الأخرى .ومع هذا ،تراجعت ح�صة الطاقة املائية يف القدرة
الإجمالية على توليد الطاقة الكهربائية من  %23يف بداية ثمانينات
القرن املا�ضي �إىل  %19يف  .2008و�أدت القواعد التنظيمية البيئية
وجمود التقدم التكنولوجي �إىل �إبطاء التو�سع يف البلدان ال�صناعية التي
ا�ستغلت بالفعل عددا كبريا من �أف�ضل مواقع توليد الطاقة املائية .وعلى
امتداد العقد املا�ضي ،كان منو الطاقة الإنتاجية يف �آ�سيا هو الأقوى،
فبلغ يف املتو�سط � %12سنويا ،بينما بلغ يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
 %1.5تقريبا يف املتو�سط .وكانت ال�صني هي �أكرث الأ�سواق ديناميكية،
فارتفعت قدرتها يف جمال �إنتاج الطاقة املائية مبقدار ال�ضعف تقريبا
يف الفرتة من .2009-2004

كيفية دفع اال�ستثمارات اخل�رضاء

مل تتطرق الدرا�سات االقت�صادية التي تناولت مو�ضوع تغري املناخ
�إىل املحددات االقت�صادية الكلية لال�ستثمار الأخ�رض .ونحن ن�سد هذه

الفجوة با�ستخدام بيانات اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة املتجددة يف
 35اقت�صادا متقدما و�صاعدا خالل الفرتة من ( 2010-2004درا�سة
 ،)Eyraud and others, 2011فهذه البلدان اخلم�سة والثالثني هي التي
تنفذ تقريبا كل اال�ستثمارات اخل�رضاء على م�ستوى العامل.
واعتمدنا منهجا �إح�صائيا لتحديد العوامل الأ�سا�سية امل�ؤثرة على
اال�ستثمار الأخ�رض وتقييم ت�أثريها الن�سبي .واختربنا الداللة الإح�صائية
ملجموعة كبرية من املتغريات االقت�صادية الكلية فربزت الداللة
الإح�صائية خلم�سة منها يف حتديد م�ستوى اال�ستثمارات اخل�رضاء وهي
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي ،و�أ�سعار الفائدة احلقيقية طويلة الأجل،
وال�سعر الن�سبي للنفط اخلام يف الأ�سواق الدولية ،ومتغري بديل العتماد
التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة ،ومتغري يقي�س ما �إذا
كان البلد املعني ميتلك �آلية لت�سعري الكربون (ال�رضيبة على الكربون� ،أو
نظم تداول االنبعاثات �ضمن حدود ق�صوى) .وفيما يلي بع�ض النتائج
التي ا�ستخل�صناها:
• ارتفاع م�ستويات �إجمايل الناجت املحلي غالبا ما ي�ؤدي �إىل
�إعطاء دفعة لال�ستثمار يف التكنولوجيااخل�رضاء .في�ؤدي الن�شاط
االقت�صادي �إىل زيادة الطلب على الطاقة واال�ستثمار يف قطاع الطاقة.

اال�ستثمارات اخل�رضاء �أ�صبحت
ظاهرة عاملية وحمركا رئي�سيا
لقطاع الطاقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فعند م�ستويات �أعلى من التطور ،تزداد النفقات
البيئية ويرتاجع م�ستوى تدهور الأو�ضاع البيئية تدريجيا بف�ضل
عوامل التحول الهيكلي نحو ال�صناعات واخلدمات كثيفة االعتماد على
املعلومات ،ونقل مواقع ال�صناعات التحويلية على امل�ستوى الدويل،
وزيادة الوعي البيئي ،وحت�سني م�ستوى �إنفاذ القواعد التنظيمية البيئية.
ونخل�ص �إىل �أن ارتفاع منو �إجمايل الناجت املحلي مبقدار نقطة مئوية
واحدة �إ�ضافية من املتوقع �أن يرفع منو اال�ستثمارات اخل�رضاء بنحو 4
نقاط مئوية على املدى الطويل� ،إذا ت�ساوت العوامل الأخرى.
• ت�ؤثر تكلفة ر�أ�س املال — واملتغري البديل لها هو �سعر الفائدة
احلقيقي على املدى الطويل — ب�صورة �سلبية على اال�ستثمارات
اخل�رضاء .ويت�سم الأثر املقدر ب�أنه كبري للغاية :فترتاجع اال�ستثمارات
اخل�رضاء بنحو  %10عند ارتفاع �سعر الفائدة احلقيقي مبقدار نقطة
مئوية واحدة .وتخلُ�ص البحوث التي تتناول اال�ستثمارات يف قطاع
الأعمال بوجه عام �إىل �أن اال�ستثمارات غري ح�سا�سة ن�سبيا جتاه �أ�سعار
الفائدة .ولكن اال�ستثمارات اخل�رضاء تبدو �شديدة اال�ستجابة لتحركات
�أ�سعار الفائدة .وهذه النتيجة ،املوثقة ب�صورة جيدة يف الدرا�سات
الو�صفية ،ال تثري الده�شة لأن م�رشوعات الطاقة املتجددة ت�ستخدم ر�أ�س
املال بقدر �أكرب بكثري من ا�ستخدامها للعمالة وتعتمد يف الغالب على
التمويل اخلارجي.
• ت�ؤثر �أ�سعار النفط ت�أثريا موجبا وكبريا على اال�ستثمارات اخل�رضاء.
وبالفعل ،فارتفاع �أ�سعار الوقود يرفع العائد على اال�ستثمارات اخل�رضاء
من خالل تخفي�ض تكلفة الكهرباء امل�ستمدة من م�صادر متجددة مقارنة
بالكهرباء التي يولدها احرتاق الوقود الأحفوري .وت�شري تقديراتنا
�إىل ارتفاع منو اال�ستثمارات اخل�رضاء مبقدار نقطة مئوية واحدة عند
وجود فرق مقداره نقطة مئوية واحدة بني ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام
والت�ضخم على م�ستوى االقت�صاد.
• ال يبدو �أن معايري حافظة الطاقة املتجددة و�رشوط الوقود احليوي
ت�ؤثر على اال�ستثمارات اخل�رضاء .ففي حالة �رشوط الوقود احليوي ،يرتبط

هذا الأمر على الأرجح بالرتاجع الكبري يف اال�ستثمار يف الوقود احليوي
منذ عام  2007نتيجة الرتفاع �أ�سعار مواد التلقيم والطاقة الزائدة .وعلى
العك�س من ذلك ،ف�إن التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة ذات
ت�أثري قوي .وتدعم هذه النتيجة الر�أي القائل ب�أن التعريفات التف�ضيلية
لإمدادات الطاقة املتجددة هي واحدة من �أهم الأدوات الداعمة للتو�سع
يف جمال الطاقة املتجددة .وا�ستنادا �إىل تقديرنا ،من املتوقع �أن تكون
اال�ستثمارات اخل�رضاء �أكرب مبقدار ال�ضعف �أو ثالثة �أ�ضعاف يف البلدان
التي تعتمد نظام التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة� ،إذا
ت�ساوت العوامل الأخرى .ويت�سم ت�أثري خطط ت�سعري الكربون (التي ت�أخذ
�صورة فر�ض �رضائب بيئية على حمتوى الكربون يف الوقود مثال) ب�أنه
كبري �أي�ضا يف كل التخ�ص�صات تقريبا.
وبوجه عام ،يت�ضح من النتائج التي تو�صلنا �إليها �أن ال�سيا�سات
احلكومية ميكن �أن ت�ؤثر بقوة على اال�ستثمارات اخل�رضاء .ف�أ�سعار الفائدة
والعوامل االقت�صادية الكلية مثل النمو االقت�صادي لها دور مهم ،وكذلك
�سيا�سات الطاقة .وتزداد اال�ستثمارات اخل�رضاء حينما ترتفع �أ�سعار
النفط فت�ؤدي �إىل انخفا�ض تكلفتها مقارنة بتكنولوجيا الوقود الأحفوري
التقليدية .ومن �ش�أن ال�سيا�سات احلكومية �أن ت�ؤثر عليها بقوة .وقد يفيد
�أي�ضا اللجوء �إىل تدخالت حكومية حمددة لدعم اال�ستثمارات اخل�رضاء.
وت�شري النتائج الإح�صائية �إىل �أن اال�ستثمارات اخل�رضاء غالبا ما تلقى
دعما من التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة املتجددة و�آليات ت�سعري
الكربون .ومع هذا ،يبدو �أن عددا كبريا من ال�سيا�سات ال يزال يفتقر �إىل
الفعالية ،مبا يف ذلك �سيا�سة دعم الوقود احليوي ،الأمر الذي يزيد من
املخاوف ب�ش�أن فعالية دعم الوقود احليوي و�آثاره املعاك�سة على عر�ض
الغذاء (�صندوق النقد الدويل.)IMF, 2008c ،

�إىل �أين؟

�أ�صبحت اال�ستثمارات اخل�رضاء ظاهرة عاملية وحمركا رئي�سيا لقطاع
الطاقة .ويف نف�س الوقت ،تغري التكوين الإقليمي ب�صورة حادة يف
ال�سنوات الأخرية .وتكت�سب �آ�سيا �أهمية متزايدة بقيادة ال�صني .ف�أ�صبحت
ال�صني البلد �صاحب �أكرب ا�ستثمارات الطاقة املتجددة يف  2009وفاقت
ا�ستثماراتها يف جمال الطاقة املتجددة ا�ستثمارات �أوروبا ب�أ�رسها
يف  .2010كذلك ت�ؤكد النتائج التي خلُ�صنا �إليها �أن هناك الكثري مما
ميكن �أن تقوم به البلدان حلفز اال�ستثمارات اخل�رضاء ،وي�شمل ذلك ب�صفة
خا�صة تقدمي احلوافز ال�صحيحة لال�ستثمار يف البدائل — مثل الت�سعري
املالئم ملنتجات الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون — والتي �سيكون
لها دور بارز يف التحرك نحو اقت�صاد �أكرث اخ�رضارا.

■

لوك �إيرود ،خبري اقت�صادي ،وبنيديكت كليمنت�س رئي�س ق�سم ،وكالهما
من �إدارة �ش�ؤون املالية العامة يف �صندوق النقد الدويل
املراجع:
Eyraud, Luc, Abdoul Wane, Changchang Zhang, and Benedict
Clements, 2011, “Who’s Going Green and Why? Trends and
Determinants of Green Investment,” IMF Working Paper 11/296
(Washington: International Monetary Fund).
International Monetary Fund (IMF), 2008a, “Climate Change
and the Global Economy,” World Economic Outlook, Chapter 4
(Washington, April).
”———, 2008b, “The Fiscal Implications of Climate Change
(Washington, March). www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022208.pdf
———, 2008c, “Fuel and Food Price Subsidies—Issues and Reform
Options” (Washington, September). www.imf.org/external/np/pp/
eng/2008/090808a.pdf
Stern, Nicholas, 2007, The Economics of Climate Change: The
Stern Review (London: Cambridge University Press).

التمويل والتنمية يونيو 37  2012

