اإلزالة اجلذرية
للكربون
مع تراجع تكلفة الطاقة اخلضراء ،ينبغي أن يتحول التركيز من تسعير الكربون على
مستوى االقتصاد ككل إىل السياسات القطاعية.
جيمس ستوك
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أبدى

ثالثة مؤثرات خارجية

هنــاك ثالثــة عوامــل خارجيــة (علــى األقــل) تؤثــر علــى سياســات
التحــول إىل الطاقــة اخلضــراء ،وهــي غــازات الدفيئــة ،واالبتــكار،
والتأثيــر الشــبكي (أو مشــكلة الدجاجــة والبيضــة) أحيانــا .وينشــأ
املؤثــر اخلارجــي األول املرتبــط بغــازات الدفيئــة بســبب أن تكلفــة
الضــرر الــذي يصيــب اآلخريــن حاليــا ومســتقبال ال يتحملهــا
الطــرف الــذي يقــوم بحــرق الوقــود األحفــوري .ويمثــل االبتــكار
مؤثــرا خارجيــا أيضــا نظــرا ألن املكاســب املاليــة الناجتــة عنــه
عمومــا ال يمكــن أن تــؤول بالكامــل إىل املبتكــر .ويبــرر ذلــك
الدعــم املــايل الــذي يقدمــه القطــاع العــام للبحــوث األساســية ،كمــا
ينطبــق علــى جوانــب أخــرى أيضــا يف عــامل االبتــكار ،كالتعلــم
باملمارســة يف جمــاالت اإلنتــاج واإلدارة والــذي ال يمكــن أيضــا
احتــكار املكاســب الناجتــة عنــه .ويف ســياق التحــول إىل الطاقــة
اخلضــراء ،عــادة مــا ينشــأ التأثيــر الشــبكي نتيجــة البنيــة التحتيــة.
ومــن أمثلــة ذلــك الســيارات الكهربائيــة وحمطــات الشــحن:
فعــدم وجــود عــدد كاف مــن حمطــات الشــحن يكبــح الطلــب علــى
الســيارات الكهربائيــة ،ولكــن عــدم وجــود عــدد كاف مــن هــذه
الســيارات يكبــح عــرض القطــاع اخلــاص مــن حمطــات الشــحن.
ويف هــذه احلالــة ،دائمــا مــا يتحقــق التــوازن يف صورتيــن :إمــا
ســيارات كهربائيــة وحمطــات شــحن قليلــة ،أو ســيارات كهربائيــة
وحمطــات شــحن عديــدة.
وقــد ركــز علمــاء االقتصــاد البيئــي يف الســابق علــى املؤثــر
اخلارجــي األول املرتبــط بغــازات الدفيئــة ،ولهــم مبرراتهــم .فعلــى
مــدار املائــة ســنة املاضيــة ،كان صــدور انبعاثــات ثــاين أكســيد
الكربــون أقــل تكلفــة مــن منعهــا عنــد إنتــاج الطاقــة واســتخدامها.
ويف هــذه احلالــة ،تســتهدف السياســة البيئيــة تشــجيع االنضبــاط
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قــادة العــامل قبولهــم لتحذيــرات
العلمــاء بضــرورة أال ترتفــع درجــات
احلــرارة العامليــة بأكثــر مــن 1,5
درجــة مئويــة أو درجتيــن مئويتيــن
لتجنــب إحلــاق ضــرر بالــغ بالنظــم
اإليكولوجيــة لكوكــب األرض
وصحــة البشــر ورخائهــم .وحســب
عــدة مســوح أُجريــت مؤخــرا ،هنــاك اتفــاق شــعبي متزايــد علــى
أهميــة العمــل املناخــي.
ونتيجــة لذلــك ،وضعــت بلــدان عديــدة وبعــض الكيانــات
دون القوميــة أهدافــا طموحــة للحــد مــن انبعاثــات غــاز
الدفيئــة .فخــال فصــل الربيــع املاضــي ،حــددت اململكــة
املتحــدة هدفــا خلفــض االنبعاثــات بنســبة  %78بحلــول عــام
 2035عــن مســتويات عــام  .1990ويف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،أعلنــت إدارة بايــدن هدفــا (غيــر ملــزم) خلفــض
صــايف انبعاثــات غــاز الدفيئــة بنســبة  %50إىل  %52بحلــول
عــام  2030عــن مســتويات عــام  .2005وعلــى املســتوى دون
القومــي ،وضعــت عــدة واليــات أمريكيــة ،مثــل كاليفورنيــا
وكولــورادو وماساشوســتس ونيويــورك ،تشــريعات تســتهدف
االقتــراب أو الوصــول بصــايف االنبعاثــات إىل مســتوى الصفــر
بحلــول عــام .2050
والواقــع أن األزمــة املناخيــة مــن األهميــة بمــا ال يســمح
بتحــول هــذه األهــداف إىل وعــود واهيــة .فمــا السياســات
الالزمــة إذن لتحويــل هــذه األهــداف الطموحــة إىل أفعــال علــى
أرض الواقــع؟
يوصــي االقتصاديــون عــادة بفــرض آليــة قويــة لتســعير
الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل .فتســعير الكربــون يف
البدايــة بســعر معتــدل يُتوقــع ازديــاده بمــرور الوقــت سيشــجع
األفــراد علــى اســتخدام مصــادر طاقــة ذات انبعاثــات كربونيــة
أقــل مقارنــة بالوقــود األحفــوري ،والشــركات وحمطــات توليــد
الكهربــاء علــى التحــول مــن الوقــود األحفــوري إىل مصــادر طاقــة
أوليــة منخفضــة الكربــون .ويســاهم تســعير الكربــون علــى مســتوى
االقتصــاد ككل يف خفــض االنبعاثــات بكفــاءة يف القطاعــات
والتطبيقــات التــي يســهل فيهــا حتقيــق هــذا اخلفــض بأقــل
التكاليــف ،كمــا يضمــن يف الوقــت نفســه كبــح تكلفــة التطبيقــات
التــي يصعــب تخليصهــا مــن الكربــون ضمــن حــدود معقولــة.
وحســب طبيعــة آليــة تســعير الكربــون املطبقــة ،يمكــن اســتخدام
اإليــرادات الناجتــة عنهــا يف تخفيــض الضرائــب التشــويهية يف
قطاعــات أخــرى أو تنفيــذ االســتثمارات العامــة الالزمــة.
وهــذه التوصيــة مــردود عليهــا غالبــا بأنهــا تغفــل الواقــع
السياســي الــذي يقضــي بــأن تســعير الكربــون ال يحظــى
بالشــعبية ،ال ســيما مــن خــال فــرض ضرائــب علــى انبعاثــات
الكربــون .ورغــم اجلهــود الهائلــة املبذولــة علــى مــدار عــدة

عقــود ،ال تغطــي برامــج تســعير الكربــون ســوى نســبة بســيطة
مــن انبعاثــات الكربــون العامليــة ،كمــا أن البرامــج احلاليــة
عــادة مــا تفــرض ســعرا منخفضــا علــى االنبعاثــات.
ويوجــد يف الوقــت احلــايل ســبب إضــايف يســتدعي إعــادة
النظــر يف تســعير الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل .فقــد
تــم اســتحداث ضريبــة الكربــون يف وقــت كان يُتوقــع فيــه أن
تظــل تكلفــة الطاقــة اخلضــراء أعلــى بكثيــر مقارنــة بالوقــود
األحفــوري .ولكــن أســعار الطاقــة اخلضــراء ،ال ســيما الكهربــاء
املتولــدة عــن طاقــة الريــاح والشــمس ،انخفضــت بالفعــل
مقارنــة بأســعار الطاقــة املتولــدة عــن الوقــود األحفــوري،
وهــو مــا أصبــح واقعــا ملموســا أو وشــيكا علــى األرجــح يف
أنحــاء عديــدة حــول العــامل ،فضــا عــن التراجــع احلــاد يف
تكلفــة اســتخدام الكهربــاء اخلضــراء – كالســيارات الكهربائيــة
علــى ســبيل املثــال .فمــا الطريقــة التــي تنصــح بهــا السياســة
املناخيــة إلحــداث التغييــر املرجــو يف عــامل قــد تصبــح فيــه
الطاقــة اخلضــراء هــي اخليــار األقــل تكلفــة؟
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الذاتــي مــن خــال سياســات مثــل تســعير الكربــون ومعاييــر كفــاءة
اســتخدام الطاقــة ،وكذلــك التشــجيع علــى تعديــل الســلوكيات،
كاحلــد مــن االنتقــال بالطائــرات والســيارات.
ولكــن أمريــن قــد تغيــرا .أوال ،تراجعــت تكلفــة إنتــاج
الكهربــاء النظيفــة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس تراجعــا
كبيــرا إىل احلــد الــذي أصبــح معــه بنــاء نظــم جديــدة لتوليــد
طاقــة الشــمس والريــاح علــى نطــاق واســع ،يف بعــض مناطــق
الواليــات املتحــدة ،أقــل تكلفــة مــن تشــغيل املولــدات احلاليــة
التــي تعمــل بالفحــم والغــاز الطبيعــي .وثانيــا ،قريبــا قــد يصبــح
اســتخدام الطاقــة النظيفــة يف بعــض التطبيقــات أقــل تكلفــة
مــن اســتخدام الوقــود األحفــوري ،وإن كانــت توجــد اختالفــات
كبيــرة بيــن القطاعــات.

خفض تكلفة الطاقة اخلضراء

تتوقــف إمكانيــة توفيــر الطاقــة اخلضــراء بأســعار زهيــدة علــى
حــدوث حتــول جــذري يف طريقــة تفكيرنــا إزاء سياســة املنــاخ
– أي التفكيــر يف كيفيــة خفــض تكلفــة الطاقــة اخلضــراء بــدال
مــن التفكيــر يف كيفيــة رفــع تكلفــة الطاقــة غيــر النظيفــة .ورغــم
أن إمكانيــة حتقيــق تــوازن أخضــر منخفــض التكلفــة ليســت أمــرا
مؤكــدا بــأي حــال مــن األحــوال ،فــإن جناحنــا ومعــدل تقدمنــا
نحــو بلــوغ هــذا الهــدف يتوقفــان علــى السياســات املطبقــة.
ويف ظــل اإلخفاقــات الســوقية املتعــددة ،أصبحــت كفــاءة
السياســات مرهونــة بتوافــر أدوات عديــدة .فــكل قطــاع أو بلــد
خمتلــف عــن نظيــره ،وال يوجــد بالتــايل مزيــج واحــد مــن األدوات
يالئــم اجلميــع .بــل إن جمموعــة السياســات األكثــر كفــاءة يف
قطــاع مــا عــادة مــا ال تكــون اخليــار األمثــل يف قطاعــات أخــرى.
لذلــك يتعيــن تصميــم مزيــج أدوات السياســة املناخيــة علــى نحــو
يتناســب مــع طبيعــة اإلخفاقــات الســوقية والتطــورات التكنولوجيــة
والتحديــات املؤسســية يف كل جمــال علــى حــدة لضمــان كفــاءة
هــذه األدوات.
ولنأخــذ هنــا ســيارات النقــل اخلفيــف واملتوســط كمثــال.
فخــال العقــد احلــايل ،تتجــه أســعار الســيارات الكهربائيــة اجلديــدة
إىل التراجــع دون أســعار الســيارات التقليديــة املماثلــة التــي تعمــل
بمحــركات االحتــراق الداخلــي .وينتــج هــذا التراجــع عــن االنخفــاض
احلــايل امللحــوظ يف أســعار البطاريــات وتزايــد خبــرة املصنعيــن
يف إنتــاج الســيارات الكهربائيــة والتطــور الوشــيك يف تكنولوجيــا
البطاريــات .عــاوة علــى ذلــك ،تعــد تكلفــة تشــغيل وصيانــة
الســيارات الكهربائيــة أقــل مقارنــة بالســيارات التقليديــة.
غيــر أن التحــول إىل اســتخدام الســيارات الكهربائيــة ليــس أمــرا
مؤكــدا ،وإن كان يمكــن للسياســات التعجيــل بــه ودعمــه علــى أي
حــال .وحتديــدا ،تمثــل حمطــات الشــحن (الدجاجــة والبيضــة) مؤثــرا
خارجيــا ينطــوي علــى حتديــات كبيــرة .فعــدم وجــود عــدد كاف
مــن حمطــات الشــحن البطــيء (املســتوى الثــاين) ســيضطر مالكــي
الســيارات الكهربائيــة إىل توفيــر مصــدر خــاص للحصــول علــى
طاقــة الشــحن الالزمــة — ممــا يعنــي ضــرورة توافــر جــراج خــاص
لتركيــب الشــاحن الكهربائــي .لذلــك ليــس مــن املســتغرب تركــز
مشــتريات الســيارات الكهربائيــة يف األســر األعلــى دخــا التــي
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تمتلــك جراجــات خاصــة ،ممــا يؤثــر بــدوره علــى نــوع الســيارات
الكهربائيــة التــي يتــم إنتاجهــا .ويمكــن املســاعدة يف التغلــب
علــى مشــكلة الدجاجــة والبيضــة مــن خــال السياســات التــي تدعــم
توفيــر شــواحن موثوقــة علــى نطــاق واســع لشــحن الســيارات ليــا
أو يف حمــل العمــل ،ممــا ســيعجل بالتحــول ويضمــن زيــادة احلصــة
الســوقية للســيارات الكهربائيــة.
وعلــى اجلانــب اآلخــر ،لــن يكــون لضرائــب الكربــون املعتدلــة
ســوى تأثيــر حمــدود علــى مشــتريات الســيارات الكهربائيــة نظــرا
لقلــة تكلفتهــا (ففــرض ضريبــة كربــون بقيمــة  40دوالرا أمريكيــا
للطــن يعنــي أن الضريبــة علــى غالــون البنزيــن تســاوي 0,36
دوالر أمريكــي) .والواقــع أن دراســات عديــدة تنظــر فيمــا إذا كان
مشــتري الســيارة يأخــذ يف اعتبــاره ســعر الوقــود وقــت الشــراء.
وتخلــص هــذه الدراســات عــادة إىل أن املشــتري ال يأخــذ يف
اعتبــاره ســعر الوقــود إال بشــكل جزئــي فقــط .وبالنســبة لســيارات
النقــل اخلفيــف واملتوســط ،جنــد أن التصــدي للمؤثــرات الشــبكية أو
مؤثــرات االبتــكار املرتبطــة بالبطاريــات املتطــورة أكثــر فعاليــة
وتأثيــرا مقارنــة بتســعير الكربــون .وتهــدف تلــك السياســات إىل
تســهيل التحــول مــن نقطــة التــوازن احلاليــة حيــث يقــل عــدد مالكــي
الســيارات الكهربائيــة إىل نقطــة تــوازن مســتقرة حيــث يــزداد
عــدد مالكــي الســيارات الكهربائيــة وتقــل تكلفتهــا ،وهــي بالتــايل
سياســات حمــدودة املــدة وتكلفتهــا غيــر متكــررة.
ويف املقابــل ،تنشــأ عــن قطــاع الطيــران انبعاثــات كبيــرة
ومتزايــدة مــن ثــاين أكســيد الكربــون يصعــب تخليصــه منهــا علــى
مــا يبــدو .ويوجــد اهتمــام كبيــر يف الوقــت احلــايل بالوقــود اجلــوي
املســتدام منخفــض الكربــون .ويمكــن إنتــاج هــذا الوقــود بالطــرق
التقليديــة ،مثــل حتويــل خملفــات الزيــوت النباتيــة واحملاصيــل
الزيتيــة إىل وقــود جــوي متجــدد ،أو بالطــرق املتطــورة –
كالكحوليــات منخفضــة أو ســالبة الكربــون ،مثــل اإليثانــول
املســتخرج مــن أعشــاب الطاقــة الــذي يتــم حتويلــه إىل وقــود جــوي.
ولكــن يف تقريرهــا الســنوي عــن آفــاق الطاقــة لعــام ،2021
توقعــت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة أن يبلــغ ســعر الوقــود
اجلــوي املســتخلص مــن البتــرول  2,77دوالر أمريكــي للغالــون
عــام ( 2050علــى أســاس قيمــة الــدوالر األمريكــي عــام .)2020
ومــن الصعــب تصــور وجــود أي منافســة بيــن الوقــود اجلــوي
املســتدام والوقــود اجلــوي املســتخلص مــن البتــرول عندمــا تبلــغ
قيمــة األخيــر  2,77دوالر أمريكــي دون وجــود ضريبــة كربــون
ضمنيــة أو صريحــة لدعــم هــذه املنافســة .ويعتمــد التحــول إىل
اســتخدام الوقــود املســتدام علــى توفيــر تمويــل ضخــم ملواجهــة
مؤثــرات االبتــكار ،ثــم علــى فــرض ســعر مرتفــع علــى انبعاثــات
الكربــون (ســواء ســعر صريــح أو معيــار للوقــود النظيــف يف قطــاع
الطيــران) عندمــا يصبــح الوقــود املســتدام متاحــا علــى نطــاق
واســع .ويعــد تســعير الكربــون مــن خــال فــرض معيــار للوقــود
اجلــوي حتديــدا خطــوة حرجــة للغايــة .فالتعجيــل بتنفيــذ املعيــار
قــد يــؤدي إىل تفضيــل اجليــل األول مــن الوقــود وعــدم توفيــر دعــم
كاف ألنــواع الوقــود األخــرى منخفضــة أو ســالبة الكربــون التــي
يمكــن التوســع يف إنتاجهــا ،وهــو مــا حــدث بالفعــل عندمــا أخفــق
معيــار الوقــود املتجــدد األمريكــي يف دعــم اســتخدام اجليــل الثــاين
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مــن اإليثانــول منخفــض الكربــون .ويمكــن اســتخدام الوقــود اجلــوي
املســتدام يف حمــركات الطائــرات التقليديــة ،كمــا يعتمــد علــى نفــس
البنيــة التحتيــة املســتخدمة يف حالــة الوقــود البتــرويل ،لذلــك تقــل
أهميــة املؤثــرات الشــبكية يف هــذه احلالــة .ويعنــي ذلــك حاجــة
قطــاع الطيــران اآلن إىل سياســات تدعــم بقــوة تطويــر وقــود جــوي
مســتدام منخفــض الكربــون يمكــن التوســع يف إنتاجــه وطرحــه
يف األســواق ،والتــزام حقيقــي برفــع ســعر انبعاثــات الكربــون يف
القطــاع مســتقبال.
وتؤثــر العوامــل اخلارجيــة الثالثــة املذكــورة علــى قطــاع الكهربــاء
خــال هــذه املرحلــة االنتقاليــة .ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
تعــد نظــم توليــد الكهربــاء اجلديــدة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس
أقــل تكلفــة مقارنــة بالفحــم والغــاز الطبيعــي يف بعــض ،وليــس كل،
أنحــاء البــاد .ونتيجــة لذلــك يتضــح مــن نمــوذج قطــاع الكهربــاء
يف الواليــات املتحــدة ضــرورة تطبيــق سياســة وطنيــة تتضمــن آليــة
فعالــة لتســعير الكربــون — كمعيــار للكهربــاء النظيفــة — مــن
أجــل حتقيــق خفــض كبيــر يف انبعاثــات الكربــون علــى املــدى القريــب
بنســبة  %80تقريبــا بحلــول عــام  .2030وســتتطلب اإلزالــة اجلذريــة
للكربــون اســتحداث ابتــكارات للمســاعدة يف حتقيــق خفــض كبيــر يف
تكلفــة تكنولوجيــات التخزيــن .كذلــك فــإن البنيــة التحتيــة لقطــاع
الكهربــاء األمريكــي تفــرض قيــودا علــى القــدرة علــى نقــل الكهربــاء
اخلضــراء مــن املناطــق التــي تمتلــك رصيــدا كبيــرا مــن املــوارد
املتجــددة إىل مراكــز الطلــب.
كذلــك يواجــه قطــاع الكهربــاء حتديــات مؤسســية جســيمة،
كالقــدرة التنظيميــة واملاديــة علــى التســعير وإدارة األحمــال علــى
أســاس توقيــت االســتخدام خــال اليــوم ،واملشــكالت املؤسســية
والسياســية املرتبطــة بتحديــد مواقــع خطــوط نقــل الكهربــاء
اجلديــدة .وبالنســبة لقطــاع الكهربــاء ،مــن الضــروري دعــم البحــوث
وتطويــر تكنولوجيــات التخزيــن طويلــة األجــل ومعاجلــة أوجــه
القصــور العديــدة يف البنيــة التحتيــة واملؤسســات .ولكــن اخلطــوة
األوىل واألهــم تكمــن يف تطبيــق سياســة قطاعيــة ،كمعيــار
للكهربــاء النظيفــة ،بغــرض تســعير انبعاثــات الكربــون.
وال يعنــي ذلــك أن فــرض ضريبــة كربــون علــى مســتوى
االقتصــاد ككل أصبحــت أداة غيــر مرغوبــة .فخفــض االنبعاثــات
الكربونيــة النــاجت عــن تطبيــق معيــار للكهربــاء النظيفــة ،والتأثيــر
احملــدود لهــذا املعيــار علــى أســعار الكهربــاء ،يمكــن حتقيقــه
مــن خــال فــرض ضريبــة كربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل
وتقديــم دعــم حكومــي علــى الكهربــاء املتجــددة ،فضــا عــن أن هــذه
الضريبــة ســتؤدي إىل خفــض االنبعاثــات الكربونيــة إىل حــد مــا يف
قطاعــات أخــرى أيضــا .وبالنســبة لقطــاع الطيــران ،سيســاعد فــرض
ضريبــة كربونيــة علــى االقتصــاد ككل يف دعــم اســتخدام البدائــل
منخفضــة أو صفريــة الكربــون التــي ال تــزال عاليــة التكلفــة بــدال
مــن الوقــود البتــرويل خــال عقديــن مــن اآلن .ولكــن املقصــود هــو
أن آليــة تســعير الكربــون علــى مســتوى االقتصــاد ككل أصبحــت أقــل
أهميــة حاليــا ممــا كانــت عليــه عندمــا كانــت الطاقــة اخلضــراء ال
تــزال مرتفعــة التكلفــة .فهــذه اآلليــة ،وإن ظلــت مرغوبــة ،تفتقــر إىل
الكفــاءة يف حــد ذاتهــا ولــن تكفــي إلزالــة الكربــون جذريــا إذا مــا تــم
تطبيقهــا باألســعار املقبولــة سياســيا.

كيــف يمكــن لعلمــاء االقتصــاد املســاعدة يف
هــذا الصــدد؟

ركــزتُ هنــا علــى املســوغات االقتصاديــة للتحــول مــن تســعير الكربــون
علــى مســتوى االقتصــاد ككل إىل السياســات القطاعيــة .ويدعــم هــذه
املســوغات العزوف الواضح من جانب النظام السياســي عن اســتخدام
آليــات التســعير الصريحــة .لكــن النظــام السياســي قــد تكــون لــه مصلحــة
يف السياســات القطاعيــة أيضــا — نظــرا ألنهــا تبــدو أقــل تكلفــة مقارنــة
بآليــات التســعير علــى مســتوى االقتصــاد ككل ،وهــو مــا يرجــع جزئيــا
إىل أن غيــر اخلبــراء غالبــا مــا ال يدركــون طبيعــة هــذه السياســات —
ممــا قــد يــؤدي إىل عــدم كفاءتهــا .ونظــرا حلجــم التحديــات الناجمــة
عــن خفــض انبعاثــات الكربــون ،يتعيــن ضمــان كفــاءة تكاليــف هــذه
السياســات قــدر اإلمــكان .فــا يســعنا إنفــاق تريليونــات الــدوالرات علــى
سياســات تخفــق يف حتقيــق إزالــة جذريــة للكربــون.
وغالبــا مــا تتنــاول األســئلة املتعلقــة بتصميــم السياســات
املناخيــة القطاعيــة تفاصيــل دقيقــة للغايــة .كيــف يمكــن تصميــم
سياســات حمطــات الشــحن بحيــث تســاهم يف زيــادة معــدالت اإلقبــال
علــى الســيارات الكهربائيــة واســتخدامها بــدال مــن جمــرد توفيــر
حتويالت دون حدية حملطات كان ســيتم بناؤها يف جميع األحوال؟

ونظــرا حلجــم التحديــات الناجمــة عن خفض
انبعاثــات الكربــون ،يتعيــن ضمــان كفــاءة
تكاليــف هــذه السياســات قــدر اإلمــكان.
هــل يعــد االســتثمار يف السياســات الصناعيــة اخلضــراء — كدعــم
اإلنتــاج احمللــي للبطاريــات — وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة للحــد
مــن االنبعاثــات علــى املــدى الطويــل؟ هــل يرجــح انتقــال تأثيــر الدعــم
املقــدم علــى شــراء الســيارات الكهربائيــة إىل املســتهلك بحيــث يــؤدي
بالتــايل إىل زيــادة املبيعــات؟ مــا السياســات األكثــر كفــاءة التــي
مــن شــأنها إحــداث طفــرة هائلــة يف تطويــر الوقــود اجلــوي املســتدام
منخفــض الكربــون؟
إن علمــاء االقتصــاد يجيــدون حتليــل احلوافــز ،والتنبــؤ بالنتائــج
غيــر املقصــودة ،وتقييــم تكاليــف السياســات املقترحــة ومنافعها .غير
أن أحــد التحديــات العمليــة التــي تواجههــم عنــد العمــل علــى السياســات
القطاعيــة يتمثــل يف أن هــذه السياســات قــد تصبــح متخصصــة
للغايــة ،واآلخــر أن خبــراء االقتصــاد األكاديمــي ال يســتطيعون
مواكبــة الســرعة التــي تتطــور بهــا السياســات .وهنــا يكمــن الــدور
الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه املؤسســات العامليــة املعنيــة بالسياســات
االقتصاديــة ،مثــل صنــدوق النقــد الــدويل ،مــن خــال تعزيــز وتقديــم
اخلبــرات القطاعيــة املتخصصــة لتشــجيع التحــول مســتقبال إىل طاقــة
أكثــر خضــرة – وأقــل تكلفــة يف أحيــان عديــدة.
جيمــس ســتوك أســتاذ كرســي هارولــد هيتشــينغز
بربانــك يف االقتصــاد السياســي بكليــة هارفــارد لالقتصــاد
وكليــة هارفــارد كينيــدي ،كمــا عمــل بمجلــس املستشــارين
االقتصادييــن للرئيــس أوبامــا خــال الفتــرة 2014-2013
حيــث تــوىل ملــف املنــاخ والطاقــة.
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