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تستند هذه املذكرة إلى تقرير أكثر تفصيال نشره برنامج املساعدة 
على إدارة قطاع الطاقة عام 2005. وميثل التقرير استجابة للطلب 
املتنامي من البلدان النامية للمساعدة على تقييم اجلدوى التجارية 
الستخدام الوقود احليوي في وسائل النقل خالل الفترة املقبلة التي 
من  دروسا  املوجز  هذا  ويستقي  سنوات.  وعشر  خمس  بني  تتراوح 
جتربة البرازيل الناجحة ويستعرض ما تثيره برامج الوقود احليوي في 

البلدان النامية من اعتبارات اجتماعية واقتصادية.

سوق متنامية للوقود احليوي

يتزايد االهتمام في مختلف أنحاء املعمورة بالوقود احليوي السائل املستخرج 
من الكتلة اإلحيائية. وقد تضافرت عوامل ارتفاع أسعار النفط العاملية مؤخرا 
والشواغل بشأن أمن الطاقة والهموم التي يثيرها تغير املناخ بسبب انبعاث 
غازات االحتباس احلرارى لتدفع بالبلدان الصناعية والنامية على حد سواء 
إلى البحث عن سبل استغالل الوقود احليوي على املستوى التجاري. كما أن 
البلدان النامية ترى في الوقود احليوي أيضا وسيلة لتحفيز عملية التنمية 

الريفية وتهيئة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة.

وأضحى قطاع النقل هو اال الرئيسي للجهود الرامية إلى استخدام الوقود 
احليوي في أنحاء العالم. وهناك نوعان رئيسيان من الوقود احليوي هما اإليثانول 
والديزل احليوي املستخرج من النباتات الزيتية. وقامت كندا وكولومبيا واالحتاد 
األوروبي والهند وماليزيا والفلبني وتايلند والواليات املتحدة باعتماد مستويات 
مستهدفة، بعضها إلزامي، لزيادة إسهام الوقود احليوي في إمدادات الوقود 

املستخدمة في وسائل النقل.

وفي الوقت الراهن، متثل البرازيل والواليات املتحدة، اللتان تنتجان اإليثانول من 
الذرة، أكبر سوقني للوقود احليوي في العالم. وبعد أن شهدت البرازيل تراجعا 
في استهالك اإليثانول، ساعد إنتاج سيارات جديدة تستخدم مزيجا مرنا من 
الوقود — ميكن تشغيلها باستخدام نسبة متغايرة من اإليثانول — على إعادة 
تنشيط مبيعات اإليثانول الذي أصبح يشكل اآلن ما يزيد على 40 في املائة 
من سوق البنزين—اإليثانول في البرازيل. وتعتبر سوق الوقود احليوي العاملية 
أصغر كثيرا، وإن كانت آخذة في النمو. وفي ضوء ارتفاع تكلفة إنتاج الديزل 
احليوي، ميثل اإليثانول فرصة أفضل من حيث اجلدوى االقتصادية إذ يُستخرج 
من قصب السكر وهو املصدر األعلى إنتاجية واألكثر كفاءة من حيث املردود 

في الوقت احلالي.

ورغم هذه اإلمكانيات املتنامية، ال تزال هناك عقبات رئيسية حتول دون انتشار 
تنمية الوقود احليوي على نطاق واسع. وتقدم هذه املذكرة حملة سريعة عن 
جتربة البرازيل مع استخدام الوقود احليوي وتستعرض العوامل التي أسهمت 
في جناح هذه التجربة، وبالتالي مساعدة البلدان النامية األخرى على تقييم 
ما يكتنف استخدام الوقود احليوي من تكاليف اجتماعية وبيئية وما يحققه 

برنامج املساعدة على إدارة قطاع الطاقة هو برنامج عاملي تديره إدارة الطاقة 
الفقراء  أعداد  خفض  في  الطاقة  دور  تعزز  والتي  الدولي  البنك  في  واملياه 
وينطبق  البيئية.  الناحية  من  مسؤولة  بطريقة  االقتصادي  النمو  وحتقيق 
عمل هذا البرنامج على البلدان املنخفضة الدخل وبلدان األسواق الناشئة 
والبلدان السائرة على طريق التحول إلى نظام السوق، كما يسهم في حتقيق 

األهداف اإلمنائية املُتفق عليها على الصعيد الدولي.

احليوي  الوقود  استخدام  إمكانية 
النامية البلدان  في  النقل  في 

Todd Johnson و Masami Kojima بقلم

العدد الرابع من سلسلة تبادل املعارف   مايو/أيار 2006 

من منافع، وكذلك على اتخاذ القرار بشأن البدء في هذه البرامج سواء من 
حيث التوقيت أو املكان أو الكيفية.

حافز اإلقبال على الوقود احليوي

تساعد عوامل عديدة على حتريك اهتمام البلدان النامية بالوقود احليوي، 
وهي:

النفط  أسعار  لتقلبات  تعرّضها  من  واحلد  الطاقة  مصادر  تنويع   3
العاملية. وميثل هذا التنويع عامل جذب للبلدان املستوردة للنفط، وال 
سيما البلدان التي تتحمل تكلفة نقل عالية للمنتجات البترولية 

(مثل البلدان غير الساحلية).

في  للمساهمة  واعدا  عنصرا  احليوي  الوقود  ميثل  الريفية.  التنمية   3
التنمية الريفية عن طريق تهيئة فرص عمل في مجال إنتاج املواد اخلام 

وتصنيع الوقود احليوي ونقل وتوزيع املواد اخلام والوقود املنتج.

احلد من امللوثات اخلطرة الصادرة عن عوادم السيارات. في حني متثل   3
السيارات مصدرا رئيسيا لسوء نوعية الهواء في املدن، رمبا يكون الوقود 
احليوي أفضل بيئيا من الوقود البترولي. ويحقق اإليثانول أعظم منفعة 
من حيث نوعية الهواء عند استخدامه في السيارات القدمية، التي 
غالبا ما تنتشر في شوارع البلدان النامية. ويساعد اإليثانول على احلد 
من انبعاث أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات وخاصةً  في املناخ 
البارد. وميكن استبداله بإضافات الرصاص الضارة لزيادة قدرة البنزين 
على االحتراق، كما أن جميع أنواع الوقود احليوي خالية من الكبريت. 
الكربون  أكسيد  أول  انبعاث  من  احلد  على  احليوي  الديزل  ويساعد 
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النتروجني أكاسيد انبعاث من يزيد لكنه واجلزيئات، والهيدروكرونات
زيادةطفيفة.

إمكانية  احلرارى. إن االحتباس غازات حياة دورة في صافٍ خفض حتقيق  3

تغير آثار تخفيف بغرض األطراف واملتعددة الثنائية حتويالت املعونة
ليست النامية فالبلدان احليوي. بالوقود ملموسا اهتماما تثير املناخ
غازات خفض تستهدف بأن  كيوتو بروتوكول مبوجب  حاليا ملزمة 
اعتمادات بيع لكن بوسعها معينة، إلى مستويات االحتباس احلرارى
التنمية آلية إطار وذلك في هذا اخلفض، بإجراء ملتزمة الكربون لبلدان

النظيفة.

ااطر احملتملة.

واالقتصادية االجتماعية بالتكلفة النامية البلدان تهتم أخرى، ناحية من
دعم إلى احلاجة  التكلفة هذه  وتشمل احليوي. الوقود لبرامج احملتملة
وشركات املزارع واستحواذ الصناعة، لهذه ومستمر ضخم حكومي
احليوي، الوقود لبرامج املقدم الدعم على الضخمة الغذائية الصناعات
الضريبية اإلعفاءات بسبب  احلكومية اإليرادات انخفاض عن ينشأ وما
على والتداعيات العامة واملساواة، املالية مجال في تبعات احليوي من للوقود
املواد بإنتاج يرتبط وما الزراعية، وجتارة املنتجات بالزراعة املعنية السياسات

محتملة. بيئية أضرار من الوقود احليوي وإنتاج اخلام

هي واسع نطاق على احليوي الوقود  تنمية انتشار  تواجه  عقبة وأكبر
النفط بأسعار وثيقا  ارتباطا يرتبط أمر وهو الصناعة، هذه  اقتصاديات
هذا على تغلبت البرازيل كيف معرفة املفيد من السياق، هذا وفي العاملية.
الوقود احليوي صناعة في جناح أسهمت العوامل التي واستكشاف التحدي

البرازيلية.

اإليثانول البرازيلية: التجربة

منطقة جنوب في يُزرع الذي قصب السكر من املستخرج اإليثانول يعتبر
الراهن. الوقت في كبير بفارق احليوي الوقود أنواع أرخص هو البرازيل وسط
دوالر  0.23 و 0.29 بني البرازيل في اإليثانول إلنتاج املالية التكلفة وتُقدر

لتر.1 لكل أمريكي

فأعلى البلدان من غيرها في أخرى خام مواد من اإليثانول إنتاج تكلفة أما
تبلغ إذ ملموسة، بدرجة أعلى احليوي الديزل إنتاج تكلفة أن كما كثيرا.
من  كثير في ذلك بل وتزيد على للبرميل) دوالرا 79) لتر لكل 0.50 دوالر

احلاالت.

إجمالي  املائة من في 58 و 68 بني ما البرازيل اخلام في املواد تكلفة وتشكل
تكلفة على اعتمادا حاسما االقتصادية جدواه تعتمد ولذا اإليثانول، تكلفة
منطقة تضاهيها أي ال جنوب وسط البرازيل السكر. ومنطقة إنتاج قصب
لألسباب اإلنتاج  تكلفة  وانخفاض اإلنتاجية حيث من العالم في أخرى

التالية.

املياه،  وفيرة من كميات إلى حتتاج التي املزروعات من السكر قصب (1
هذه املنطقة تُروى مبياه األمطار، تقريبا في القصب حقول جميع لكن
مثل بلدان في الري مياه على يعتمد الذي السكر قصب بخالف

أسترالياوالهند.

ر  لتوفّ األراضي على  األنشطة من وغيره السكر قصب يتنافس ال (2
بالتوسع في إنتاجه. يسمح مبا البرازيل املنطقة من هذه في األراضي

استفادتاإلنتاجيةفيالبرازيلبالبحوثالقائمةمنذعشراتالسنني  (3
منتجو ذلك، يزرع على األمثلة ومن جتاري. مستوى على ومن اإلنتاج

من  لكثير مقاومة جتاري صنف 500 من البرازيل أكثر في  القصب
البلد. هذا في مرضا 40 نحو إلى يصل عددها النباتات التي أمراض

من  ضخمة معات مملوكة البرازيل في التقطير معامل معظم   (4
إنتاج تغيير نسبة على قادرة وهي التقطير السكر ومعامل مصانع
امعات االستفادة ألصحاب املقدرة هذه وتتيح اإليثانول. إلى السكر
االستفادة وكذلك واإليثانول، السكر أسعار في النسبية التقلبات من
املوالس حتويل من عليها احلصول ميكن التي ارتفاعا األكثر من القيمة

إيثانول. إلى

بناء جاذبية من الوقود من مرن مبزيج  تعمل التي السيارات زادت   (5
مخاوف من  وخففت واإليثانول  السكر من كال تنتج مجمعات

اإليثانول. من احتمال نقص املستهلكني

النامية البلدان غيرها من في البرازيل جتربة لتكرار احلاسمة األسئلة ومن
البرازيلي التاريخية  للتكلفة التعلم“ ”منحنى على نقطة أية  عند هو

.(1 (انظر اإلطار اإليثانول دخول سوق ميكنها

في العالم احليوي الوقود صناعة انتشار

حوالي100 بلد، لكن أيا منها  إلى السكر التي تزرع قصب البلدان عدد يصل
ففيمنتصف اليستطيع أنمياثلهيكل تكلفة قصب السكر فيالبرازيل.
التكلفة من حيث بلدان ثالثة أقل في السكر إنتاج تكلفة كانت عام2005،
و 195دوالرا/طنفي  /طن في البرازيلو 185دوالرا/طنفيأستراليا 145دوالرا
ما يتراوح إلى العالم في السكر إنتاج مجموع ربع نحو تكلفة تايلند. وتصل

إلى  التكلفة تقفز املستوى دوالرا/طن، وبعد هذا و 250 دوالر/طن 200 بني
حوالي  بدوره املرتفع التكلفة اإلنتاج ويشكل هذا األقل، دوالر/طن على 400
اقتصاديا اإليثانول يعتبر ال .(1 الشكل (انظر العاملي اإلنتاج مجموع نصف
النفط أسعار إذا بقيت إال الطويل على املدى أستراليا في للسيارات كوقود
بلدان وفي .(Biofuels Taskforce 2005) 2005 عام عند مستويات العاملية

األرجح. على أعلى هذه التعادل نقطة ستكون أخرى،

دعم، وجود إلى على األرجح حاجة هناك التكلفة، ستكون هذه ضوء وفي
احليوي للوقود  صناعة  لتدشني كليهما، أم مباشر غير أم كان مباشرا
اقتصاديات إنتاج الوقود أن غير النامية. البلدان معظم واحلفاظ عليها في

سعر فإن األمريكي، الدوالر البرازيلي إلى الريال من للتحويل بالدوالر األمريكي. هي هنا بالدوالر املذكورة األرقام 1 كل

للدوالر. ريال 2005 والبالغ 2.40 منتصف في السائد السعر هو الصرف املستخدم
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بلد�� �خر� �لعالم %23  تايلند  �ستر�ليا  �لبر��يل 

�لشكل 1: تكلفة �نتا� �لسكر (طن/��ال�) 

.Macedo 2005، Nastari 2005 :�ملصد�

تعا�� تكلفة �نتا� �للتر من �إليثانو� عند 0.22-0.29 ��ال� �مريكي في 
منتصف عا� 2005 ما يتر��� بني 35 � 50 ��ال�� للبرميل من �لنفط، 

حسب �القتصا� في �قو� �لسيا���.

�تشكل تكلفة قصب �لسكر 58-65 في �ملائة 
من تكلفة �نتا� �إليثانو� في �لبر��يل.
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احليوي تتحدد حسب خصائص املوقع والوضع، وسيحقق كل بلد نتائج 
مختلفة.

إن اإلعفاءات الضريبية والتسعيرة اجلبرية والسياسات التجارية املقيّدة 
رت كل  كلها إجراءات اُستخدمت ملساعدة منتجي الوقود احليوي. وقد وفّ
البلدان التي نفذت برامج الوقود احليوي دعما لهذه الصناعة، ولم يقم 
أي منها بعد بإلغاء هذا الدعم احلكومي كلية. أما البرازيل فهي البلد 
الوحيد الذي وصلت فيه صناعة اإليثانول إلى مستوى املنافسة التجارية، 
وقد سبق هذا أكثر من 20 عاما من الدعم احلكومي. وحتى اليوم، ال تزال 
البرازيل تفرض ضرائب متفاوتة تفاوتا كبيرا بني اجلازوهول (80 في املائة 

بنزين/20 في املائة إيثانول) وبني اإليثانول املائي.

واألداة الشائعة لدعم الوقود احليوي هي اإلعفاءات الضريبية. وتُثار مخاوف 
بشأن املساواة وتظهر صعوبات عملية عند استخدام اإلعفاءات الضريبية 
ملساندة الوقود احليوي في البلدان النامية. فالضرائب على البنزين هي غالبا 
مصدر هام من مصادر اإليرادات الضريبية في البلدان النامية كما أنها 
ضرائب تصاعدية حيث يزيد استهالك البنزين كلما ارتفع الدخل. وينجم 
عن تطبيق إعفاءات ضريبية على اإليثانول فقدان إيرادات الضرائب على 
البنزين، وهي إيرادات كان ميكن استخدامها في متويل برامج اجتماعية. 
ويتمتع املازوت إما بضرائب منخفضة للغاية أو بدعم حكومي في كثير من 
البلدان النامية. وفي ظل هذه األوضاع، لن يتسنى مساندة الديزل احليوي 

من اإلعفاءات الضريبية، وسيتعني العثور على وسائل أخرى للمساندة.

التدخل احلكومي

يقتصر  أن  ميكن  كاملة،  اقتصادية  جدوى  ذا  احليوي  الوقود  يكون  حني 
تدخل احلكومة على تنظيم هذه الصناعة لضمان تكافؤ الفرص وحماية 
من  ذلك  وغير  والسالمة  والصحة  البيئة  ملعايير  واالمتثال  املستهلك 
املعايير الفنية. وفي جميع األحوال، ينبغي أن تعمل احلكومة على حتسني 
مناخ االستثمار بكل الوسائل املمكنة عن طريق وضع إطار قانوني ومالي 

يتسم بالوضوح واالستقرار والشفافية تسانده إدارة فعالة.

وحني ال يقوم الوقود احليوي على أساس من جدوى اقتصادية، يجب أن تكون 
هناك مبررات للتدخل احلكومي مثل تعزيز التنمية الريفية أو احتساب 

العوامل اخلارجية سيئة التسعير أو تنويع مصادر الطاقة.

التنمية الريفية. يجب دمج برامج الوقود احليوي في سياق أوسع   3
نطاقا لالستثمارات في البنية األساسية الريفية وتكوين رأس املال 
البشري. وينبغي أن حتسن البلدان املنخفضة الدخل تقييم األوضاع 
األساسية لنجاح برنامج الوقود احليوي وما إذا كانت قائمة أم ميكن 
تهيئتها في املدى القصير مبا في ذلك مرافق البنية التحتية واخلدمات 

العامة األساسية.

الوقود  اقتصاديات  تقييم  عند  احملتسبة.  غير  اخلارجية  العوامل   3
احليوي، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار املنافع البيئية للوقود احليوي مثل 
انخفاض امللوثات في اجلو على املستوى احمللي أو العاملي. وميكن أن 
تكون مدفوعات سوق الكربون مبثابة مؤشر غير كامل على منافع 
انبعاث غازات االحتباس احلرارى. فاستخدام نطاق سعري  احلد من 
للكربون يتراوح بني 3 دوالرات أمريكية و 20 دوالرا أمريكيا للطن من 
معادل ثاني أكسيد الكربون لن يتيح إال ما بني 0.005 و 0.07 دوالر 
للتر، حتى مع افتراض معادلة 100 في املائة من دورة حياة غازات 
االحتباس احلرارى املنبعثة من الوقود البترولي بالوقود احليوي. وفيما 

يتعلق باملنافع احمللية في مجال امللوثات اجلوية، تشير مجموعة واحدة 
من احلسابات إلى أن القيمة املتزايدة لإليثانول مقارنة بالبنزين قد ال 
تزيد على 0.02 دوالر للتر، و 0.08 دوالر في حالة الديزل احليوي. وقد 
احليوي وتصنيعه  للوقود  اخلام  املواد  إنتاج  بيئية من جراء  تقع أضرار 
مثل تلوث املياه والهواء واستنفاد التربة وفقدان املوائل، وذلك نتيجة 

لتحويل الغابات إلى أراض زراعية.

تنويع مصادر الطاقة. ميكن أن يتيح الوقود احليوي مصادر أخرى للطاقة،   3
أنواع  إنتاج مختلف  أن توزن هذه املصادر مقابل تكلفة  لكن ينبغي 
الوقود احليوي. األمر الهام في تنويع مصادر الطاقة عن طريق الوقود 
احليوي هو وجود مصادر بديلة للوقود ميكن التعويل عليها وغير مكلفة 
من موردين خالف منتجي النفط التقليديني. وكبدائل ملصادر الطاقة، 

اإلطار 1: اإليثانول – ما هي الظروف التي تعزز 
النجاح؟

قصب  لزراعة  مواتية  املناخية  الظروف  1. هل 
السكر؟ هل تتوفر مياه األمطار، أو نظام جيد 
وهل  كبير،  دعم  بدون  استمراره  ميكن  للري 

خصوبة التربة كافية لزراعة قصب السكر؟

2. هل تتوفر بنية أساسية جيدة للطرق واالتصاالت؟ 
يجب أن يسهل احلصول على التربة اخلصبة ومياه األمطار الوفيرة من أجل تقليل 

تكلفة نقل القصب إلى معامل التصنيع ونقل اإليثانول إلى مراكز االستهالك.

3. هل توجد بحوث زراعية جيدة وخدمات اإلرشاد الزراعي، أو ربحية عالية من تدعيمها؟ 
تؤكد التجربة البرازيلية املنافع التي ميكن أن تتحقق من إنتاج أصناف جديدة من 
قصب السكر للبقاء في وضع متقدم على أمراض القصب وما يصيبه من حشرات، 
وذلك عن طريق حتديد الصنف املالئم لكل منطقة مناخية، ونشر املعارف من خالل 

خدمات اإلرشاد الزراعي، وضمان تطبيق املزارعني النتائج والتوصيات.

البلدان  في  خاصة  املزارع،  يفتقر  كاف؟  أولي  بتعليم  املزارعني  تزويد  يجري  4. هل 
املنخفضة الدخل، إلى التعليم. ويحتاج املزارع إلى القدرة على استيعاب وتطبيق 
الزراعي كي يتمكن من  اإلرشاد  ما يحصل عليه من مشورة عن طريق خدمات 

االستجابة ملا يستجد من فرص تقنية وتسويقية وتنظيمية ومالية.

5. هل توجد سوق ائتمان نشيطة؟ يحتاج املزارع إلى احلصول على ائتمان لتطبيق ما 
يحصل عليه من مشورة من مسؤولي اإلرشاد الزراعي عن حتسني التربة وانتخاب 
ملكافحة  املالئمة  الوسائل  واعتماد  السكر،  قصب  من  املالئمة  األصناف  وزراعة 
احلشرات واحلشائش واألمراض. فهذه التدابير ضرورية لتحسني محصول القصب 

األمر الذي من شأنه أن يجعل إنتاج اإليثانول اقتصاديا.

6. هل يوجد عدد كاف من املديرين ميكنه إدارة هذه الصناعة؟ إن املهارات اإلدارية، ومن 
بينها اإلدارة الفنية، مطلوبة في كل أجزاء سلسلة التوريد بدءا من اختيار أفضل 

البذور إلى توقيت احلصاد وعمليات معامل التقطير.

7. هل صناعة السكر منظمة بحيث تعزز التعاون في مختلف أجزاء سلسلة التوريد 
بني منتجي قصب  أو  واإليثانول  السكر  بني منتجي  الصراع  إن  اإليثانول؟  إلنتاج 

السكر ومعامل التقطير قد أدى إلى بطء منو صناعة اإليثانول في بعض البلدان.

8. هل تتوفر آلية لضبط العوامل اخلارجية سيئة التسعير؟ في بعض احلاالت، تعتمد 
اجلدوى االقتصادية لإليثانول على تسعير العوامل اخلارجية مثل تلوث هواء املدن 

وخفض انبعاث غازات االحتباس احلرارى والتي ال يجري احتسابها ماليا.
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فإن أسعار الوقود احليوي واملنتجات البترولية ستتوازن في نظام جتاري حر 
في األسواق العاملية وسيقبل الوقود احليوي أسعار السوق ما دام إنتاجه 

ميثل جزءا صغيرا من إجمالي إنتاج الوقود البترولي.

وحيث أن املواد اخلام املستخدمة حاليا في اإلنتاج التجاري للوقود احليوي هي 
محاصيل زراعية، فال يكتمل أي نقاش حول برامج الوقود احليوي بدون معاجلة 
احمللي  الدعم  سيما  وال  الزراعية  املنتجات  أسعار  في  العاملية  التشوهات 
واحلواجز التجارية في البلدان املرتفعة الدخل. وتعتبر سوق السكر العاملية 
واحدة من أكثر األسواق تشوها. وتتوقع معظم التقديرات أن يؤدي التحرير 
الكامل لتجارة السكر، وهو ما سيؤدي إلى خفض اإلنتاج خفضا حادا في 
البلدان املرتفعة التكلفة، إلى ارتفاع األسعار العاملية بنسبة تتراوح بني 30 
و 40 في املائة (ESMAP 2005). وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة تكلفة إنتاج 

اإليثانول إلى أن يزيد العرض استجابة الرتفاع أسعار السكر العاملية.

وهناك جدوى من إزالة احلواجز أمام جتارة الوقود احليوي ألسباب عدة. أولها، 
ميكن ملنتجي الوقود احليوي األكثر كفاءة توسيع نطاق أسواقهم خارج احلدود. 
ثانيا، قد تخف الضغوط السياسية الرامية إلى مواصلة الدعم املباشر أو 
الضمني للوقود احليوي في بلد ما أو قد تختفي نهائيا إذا استفادت واردات 
الوقود احليوي من هذا الدعم إلى جانب املنتجني احملليني أو بدال عنهم. ومن 
شأن كل من هذين األثرين أن يتيح حافزا لزيادة الكفاءة وتوقف املنتجني الذين 
ال يتسمون بالكفاءة. كما أن منو منتجي الوقود احليوي األكثر كفاءة سيعزز 

بدوره هذه الصناعة ويسهم في تنويع مصادر الطاقة على مستوى العالم.

في إيجاز

على  السكر  قصب  من  املستخرج  اإليثانول  سيشكل  القصير،  املدى  في 
األرجح أفضل مصدر ذي جدوى اقتصادية.2 أما املواد اخلام األخرى املستخدمة 
في إنتاج اإليثانول فترفع التكلفة بحدة ولن تكون مجدية اقتصاديا بدون دعم 
حكومي. وال يزال الديزل احليوي مكلفا حتى مع ارتفاع أسعار النفط العاملية، 
وبالتالي فإنه يثير مخاوف مماثلة بشأن اجلدوى االقتصادية على املدى القصير.

وقد  احليوي  الوقود  إنتاج  تنخفض تكلفة  املتوسط، فسوف  املدى  أما على 
تصبح املواد اخلام األخرى أكثر جاذبية، األمر الذي يتيح التوسع في املواد اخلام 
البديلة ويسمح للبلدان التي ال يالئمها زراعة قصب السكر بدء إنتاج الوقود 

الوقود  إنتاج  تكلفة  احتمال خفض  لالهتمام بشكل خاص  واملثير  احليوي. 
احليوي من نباتات ال تتطلب كميات وفيرة من مياه األمطار واملغذيات مثل 
اليطروفة. ومن املنافع اإلضافية استصالح األراضي وتوفير منافع بيئية أخرى 

مثل تخزين الكربون.

وعلى املدى البعيد، فمن أكثر ااالت املبشرة بأن تصبح ذات جدوى اقتصادية 
هو إنتاج اإليثانول من السيليولوز املستخرج من منتجات الغابات ومخلفات 
األخشاب وبقايا احملاصيل واحملاصيل املستخدمة في إنتاج الطاقة مثل النباتات 
وتكلفتها  وتوفرها  النطاق  الواسع  فانتشارها   .(switch grass) العشبية 
املنخفضة ومساهمتها الكبيرة في تقليل دورة حياة غازات االحتباس احلرارى 
ذاته، قد  الوقت  وفي  احليوي.  الوقود  إنتاج  وذات جاذبية في  يجعلها مالئمة 
ترتفع أسعار النفط العاملية وكذلك سعر الفحم ارتفاعا ملحوظا، األمر الذي 

سيغير االقتصاديات املقارنة إلنتاج الوقود احليوي تغييرا كبيرا لصاحله.
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