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ضرورت توجه به آسيبهاي زيست محيطي در محاسبه توليد ناخالص داخلي كشورها
اعظم محمدباقري  ،بهرام فتحي
چكيده
اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است .رشد جمعیت همراه با رشد
اقتصادی عالوه بر کاهش کیفیت منابع ،سبب فراتر رفتن آالیندهها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شدهاند .در اوایل
سال  0991تالش هایی برای گسترش نظام حسابهای ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری
درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید " تولید ملی سبز" شد .با لحاظ استهالک منابع طبیعی و احتساب
محیط زیست (یا سبز کردن حسابهای ملی) ،می توان به جای تولید ناخالص داخلی ،معیار تولید ناخالص داخلی
سبز را به دست آورد .باتوجه به اینكه مفهوم توسعه پایدار دردودهه اخیر بعنوان یكی ازشاخصهای مهم توسعه
اقتصادی یك کشور محسوب شده و نظر به اینكه تولید ناخالص داخلی نیز از شاخص های تعیین شده سطح رشد و
رفاه اقتصادی یك کشور محسوب میشود ،لحاظ نمودن آسیب های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی در
محاسبات رشد اقتصادی کشورها می تواند تصویر گویایی را در پیش سیاستمدارن قرار دهد که حرکت در مسیر رشد
و توسعه اقتصادی آنها تا چه میزان به بهای تخریب محیط زیست بوده و پایداری توسعه را از میان برده است .از اینرو
بروز مشكالت زیستمحیطی در عصر حاضر توجه ق تصاددانان را به رویكرد توسعه پایدار جلب کرده و زمینه ساز
طراحی شاخص تولید ناخالص داخلی سبز شده است .این مقاله به تبیین تولید ناخالص ملی تولید سبز و اهمیت آن
در محاسبات ملی می پردازد بطوریكه تولید سبز بعنوان شاخص توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته است .
كلمات كليدي :محیط زیست ،توسعه پایدار ،تولید ناخالص داخلی سبز
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 .1مقدمه
نگراني در مورد تأثير فعاليت هاي بشر بر محيطزيست ضرورت در نظر گرفتن آسيبهاي زيستمحيطي در محاسبات
اقتصادي را در سطح جهان افزايش داده است .فعاليتهاي انساني و حركت جوامع به سمت رشد و توسعه اقتصادي
همواره با آسيبهاي جدي به محيط زيست همراه بوده است در حالي كه تا مدتها پيامدهاي منفي آن در مالحظات
اقتصادي و توسعهاي جوامع قرار نميگرفته است .از يك سو نگراني هاي فزاينده در مورد تاثير نامطلوب فعاليت هاي
اقتصادي هر كشور بر محيط زيست آن كشور و از سوي ديگر نياز تداوم رشد اقتصادي و افزايش رفاه بشر به
خدمات و امكانات محيط زيست و منابع طبيعي موجب شد كه محيط زيست در كنفرانس استكهلم در سال  79وارد
دستور كار بينالمللي شده و حاصل آن صدور بيانيه  2مادهاي محيط زيست جهاني و برنامههاي عملي آن با توافق 1
كشور جهان گردد .در اين بيانيه وابستگي انسان به محيط زيست و شكلدهندگي آن و بهرهوري صحيح و منطقي از
منابع ،كاهش آلودگيها ،آموزش همگاني محيط زيست ،تحقيقات زيستمحيطي و ايجاد سازمانها و مؤسسات
بينالمللي زيستمحيطي در كشورها مورد توجه قرار گرفته است .همچنين اين كنفرانس مرحله مقدماتي برقرار ساختن
رابطه ميان حفاظت از محيط زيست و توسعه به عنوان مفهوم مركزي توسعه پايدار شد كه بر اين اساس بسياري از
نگراني هاي موجود در خصوص اتمام منابع طبيعي وهمچنين فرآيند آسيب پذيري محيط زيست در مفهوم توسعه
پايدار منعكس گرديد .منظور از توسعه پايدار توسعه اي است كه قادر به تامين نيازهاي نسل فعلي بدون آن است كه
توانايي نسلهاي آينده در تامين نيازهاي خود را محدود كرده يا به مخاطره بيندازد.
اهميت نقش محيط زيست در فعاليت هاي اقتصادي و نيز رفاه جوامع بشري سبب گرديد كه موضوع تلفيق همزمان
موضوعات زيست محيطي و مسايل اقتصادي در يك سيستم ادغام شده حسابداري در سال هاي اخير مورد توجه
بسياري از اقتصاددانان قرار بگيرد .با توجه به اينكه از يك سو كمبود منابع طبيعي ،بهره وري اقتصادي را تهديد نموده
و از سوي ديگر افزايش توليدات اقتصادي و فعاليت هاي مصرفي با افزايش توليد آالينده ها ،خساراتي جدي بر
كيفيت محيط زيست وارد مي نمايد ،لذا به نظر مي رسد كه حساب هاي ملي رايج و بويزه شاخص توليد ناخالص
داخلي كه به عنوان مهم ترين شاخص اقتصادي نشان دهنده رشد اقتصادي كشورهاست ،به دليل عدم مالحظه هزينه
هاي فردي و جمعي استفاده از منابع طبيعي و نيز آسيب هاي وارده بر محيط زيست ،عاليم اشتباهي به سياستگذاران
داده و اين امر جامعه را در نهايت در مسير توسعه ناپايدار قرار دهد .به منظور لحاظ نمودن تاثير متغيرهاي زيست
محيطي بر حسا بهاي ملي و نهايتاً بر متغيرهاي كالن اقتصادي ،مناسب است كه در محاسيه توليد ناخالص داخلي
كشورها آسيب هاي زيست محيطي لحاظ شود كه جايگزين توليد ناخالص داخلي به روش معمول خواهد شد .بررسي
روند توليد ناخالص داخلي سبز در كشورها براي سياستگذارن و برنامه ريزان اقتصادي ،تصوير مناسب تري از فعاليت
ه اي اقتصادي كه موجب تخريب منابع طبيعي و محيط زيست مي شود را ترسيم خواهد نمود .از اينرو در اين مقاله
اهميت محاسبه توليد ناخالص داخلي با لحاظ نمودن آسيب هاي زيست محيطي با مثالي كه از كشور چين آورده شده
است ،توضيح داده ميشود.
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 .2پيشينه ورود مباحث محيط زيست در اقتصاد
امروزه محيط زيست در كنار مباحث اقتصادي هر كشور اهميت ويژهاي يافته است .بطوريكه در ادبيات اقتصادي از
اقتصاد بومشناختي 1يا اقتصاد محيط زيست همزمان با پرداختن به رشد و توسعه اقتصادي ياد ميشود .اين رويكرد از
اقتصاد به بررسي روابط متقابل نظامهاي اقتصادي و بومشناختي ميپردازد .ورود مباحث محيط زيست به علم اقتصاد در
چارچوب يك بحث تاريخي از زمان نگراني هاي مالتوس در ارتباط با عرضه زمين كشاورزي همراه با روند رو به رشد
جمعيت اتفاق افتاده و توجه به محيط زيست را در اقتصاد كالسيك وارد نموده است .در دهههاي  791و  ، 721اگر
چه اقتصاددانان همگام با نظريه هاي رشد اقتصادي ،محيط زيست را چندان مورد توجه قرار ندادند ،ولي در اوايل دهه
 ، 791اقتصاد نئوكالسيك با اين ديدگاه كه هر سيستم اقتصادي خود زيرسيستمي از سيستم محيط زيست است ،شروع
به توجه دوباره به محيط زيست كرد .بنابراين اقتصاد به محيط زيست وابسته است ،آنچه كه در اقتصاد رخ ميدهد،
محيط زيست را تحت تأثير قرار ميدهد و تغييرات محيط زيست نيز بر اقتصاد اثر ميگذارد .از اينرو اقتصاد و محيط
زيست دو سيستم داراي وابستگي متقابل هستند.
توجه به محيط زيست همزمان با توجه به رشد و توسعه اقتصادي كشورها ،موجب ورود مباحث پايداري در ادبيات
توسعه اقتصادي شد .پايه اصلي آن بر اساس گزارش « آينده مشترك ما» در سال  799توسط كميسيون جهاني محيط
زيست و توسعه  (WCED)9بوده است .اين گزارش هم درباره گستردگي فقر و هم تهديدهاي مختلفي كه پايداري را
ريسكپذير ميكند ،بحث ميكند .در اين گزارش بحث بر آن است كه رشد اقتصادي مورد نياز براي مقابله با فقر نبايد
با اثر منفي آن بر محيط زيست موجب بروز مشكالت اقتصادي ديگري در آينده شود .بر اساس اين گزارش ،آنچه نياز
است ،نوع جديدي از رشد اقتصادي است كه بر محيط زيست تأثير اندكي داشته و بجاي تهديد پايداري موجب افزايش
ظرفيت نظام مشترك اقتصاد -محيط زيست براي تأمين نيازهاي انساني شود .بر اين اساس توسعه پايدار به حالت خاصي
از رشد اقتصادي اشاره دارد كه نيازهاي نسل كنوني را بدون آسيب رساندن به ظرفيت نظام اقتصاد -محيط زيست براي
تأمين نيازهاي آتي تأمين مينمايد .از اينرو ميتوان گفت دانش «اقتصاد محيطزيست» در واقع دانشي است كه به توسعه
و بهرهگيري پايدار از منابع طبيعي كمك ميكند و چگونگي اداره و توسعه منابع زيست محيطي را بررسي ميكند .اين
علم ميكوشد در پيشرفت فناوري و توسعه اقتصادي  -اجتماعي انسان را در رسيدن به توسعه پايدار و توجه به مالحظات
زيستمحيطي ياري كند ] .[9بر اين اساس يكي از مهمترين ملزمات رسيدن به توسعه ي پايدار دارا بودن سيستم
اقتصادي پايدار مي باشد .اين سيستم اقتصادي مي بايست همچنان كه استفاده از منابع طبيعي را به عنوان يك عامل مثبت
در جهت محاسبه ي توليد ناخالص ملي مي بيند ،بايد هزينه هاي بهره برداري و تخريب ناشي از مصرف اين منابع را
بعنوان عاملي در جهت كاهش توليد ناخالص ملي در نظر بگيرد ].[ 1
بطور كلي در يك جامعه بشري ،مقياس فعاليتهاي اقتصادي عامل تعيينكننده نرخ تخليه منابع طبيعي و تعيينكننده نرخ
توليد گازها و مواد زائد است .به همين اندازه تركيب توليدات اقتصادي و تكنيكهاي بكار رفته در توليد نيز مهم هستند.
3
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اگر همراه با رشد اقتصادي ،تغييري در ساختار اقتصاد جهاني صورت گيرد و همچنين فناوري پااليشگر و حفاظتگر و
حافظ منابع ،جانشيني فناوريهاي آلوده كنندهتر و منابعبر شوند ،در آن صورت بدون آنكه جنبههاي غير مادي رفاه
انساني مورد تهديد قرار گيرد ،رشد پيوسته ميتواند استانداردهاي باالتر زندگي مادي را تأمين كند.
در اينجا با توجه به ارتباط فعاليتهاي اقتصادي و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي ميتوان با استفاده از يك تجزيه و
تحليل ساده ميتوان تأثير فعاليت هاي اقتصادي را بر انتشار مقادير آلودگي به ازاي هر واحد توليد مورد بررسي قرار داد.
اگر  y tمعرف مقياس فعاليت اقتصادي (يعني توليد ناخالص داخلي) در زمان  tو  si tمعرف سهم توليد حاصل از
بخش  ،iو  a i tمقدار ضايعات (يا آلودگي) حاصل به ازاي هر واحد توليد در بخش  iباشد ،در اين صورت طبق تعريف
كل نشر يك آلودهكننده در زمان  tعبارت خواهد بود از:
( )

( )

E y  iait sitYt

Eˆ  Yˆ  i i si  ii aˆ i

سهم مقدار كل انتشار آلودگي توليد شده از فعاليت اقتصادي  iو " كالهك" باالي متغير ،نشانگر نرخ تغييرات است.
عبارت اول در معادله دوم اثر مقياسي است كه محيطگرايان بدبين از آن واهمه دارند :با فرض ثابت بودن ساير عوامل،
افزايش در توليد به معني افزايش متناسب آلودگي خواهد بود با اين حال ،اين اثر احتماالً بوسيله دو عامل ديگر خنثي
ميشود .عبارت دوم سمت راست معادله دوم نشاندهنده يك اثر تركيبي است .در صورتيكه سهم فعاليتهاي اقتصادي
نسبتاً پاالي ش شده از توليد ناخالص داخلي به مرور زمان افزايش يابند ،انتشار كاهش خواهد يافت .عبارت سوم
نشاندهنده اثر تكنيكي است :چنانچه پيشرفت فناوري ،جانشينيهاي بازارگرا ،يا مقررات دولتي باعث جانشيني
فناوريهاي آلودهزاي كمتر بجاي فناوريهاي آلودهزاي بيشتر شوند ،در اين صورت نرخ انتشار با گذشت زمان كاهش
خواهد يافت .در چنين شرايط ميتوان توليد و فعاليت اقتصادي را پايدار در نظر گرفت.
 .3توليد ناخالص داخلي
در ميان شاخصهاي اقتصاد كالن ،توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژهاي برخوردار است .زيرا نه تنها بهعنوان مهمترين
شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليلها و ارزيابيها مورد استفاده قرار ميگيرد ،بلكه بسياري از ديگر اقالم كالن
اقتصاد محصوالت جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب ميگردند .كل ارزش ريالي محصوالت نهايي توليد شده توسط
واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( ساالنه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مينامند.
توليد ناخالص داخلي از مهم ترين شاخص هاي در بررسي رشد اقتصادي كشورها محسوب مي شود و مي توان گفت
رشد اقتصادي در هر جامعه اي برآيندي از توليد آن جامعه است .رشد ،افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش
عرضه كل جهت تأمين نيازهاي جمعيت است ] [ .بنابراين رشد اقتصادي هر كشور ،بيانگر رشد مداوم توليد است؛ كه
در اغلب موارد ،با افزايش جمعيّت و يا معموال با تغييرات زيربنايي همراه است ] .[9بر اساس اين مفهوم در رشد
اقتصادي تنها به افزايش كمي توليد توجه ميشود .اگر چه در محاسبه توليد ناخالص داخلي سه روش مجموع ارزش
افزوده ،محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد ،متداول هستند و هر كشور حسب شرايط خود از آنها بهره
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ميگيرد ،ليكن در هيچ يك از اين روشها خسارتهاي محيطزيست در نظر گرفته نميشود و اين يكي از انتقادهايي
است كه بر مفهوم توليد ناخالص داخلي كشورها وارد است ].[2
 .4توليد ناخالص داخلي سبز
با وارد شدن مالحظات زيستمحيطي در ادبيات رشد و توسعه اقتصادي اكنون آنچه مورد نظر جوامع ميباشد رويكرد
پايداري رشد است كه در آن افزايش بلندمدت درآمد سرانه ،بايد به نحوي باشد كه منابع موجود به تحليل نرود و يا اگر
از بين رفت ،منابع ديگري جايگزين آن گردد ] .[1از اينرو رشد پايدار بايد مداوم ،متوازن و فراگير باشد ] .[7همچنين
كوزنتس رشد نوين اقتصادي را اينطور تعريف كرد كه رشد نوين اقتصادي ،افزايش بلندمدت ظرفيت توليد ،بهمنظور
افزايش عرضه كل جهت تأمين نيازهاي جمعيت است .اين افزايش ،بستگي به ترقيّات نوين فنّي و تطبيق آن با شرايط
نهادي و ايدئولوژيك مورد تقاضاي آن دارد ].[9
با توجه به ضرورت حركت كشورها به سمت رشد و توسعه پايدار آنچه كشورها را در رسيدن به پايداري با مشكل
مواجه ميكند توجه به روند رشد بدون در نظر گرفتن مالحظات زيستمحيطي در سياستها و برنامههاي كالن است.
علت اصلي اين موضوع لحاظ نكردن خسارات زيستمحيطي در توليد ناخالص داخلي كشورها به عنوان يك نشانه
وضعيت ناپايداري رشد اقتصادي است .از اينرو سرمايهگذاري ها در سطح برنامهريزيهاي كالن اقتصادي معموالً به
سمت بخشهايي سوق پيدا ميكند كه سهم عمدهاي را در توليد ناخالص داخلي دارند .لذا چنانچه ارزشگذاري مناسبي
از منابع زيستمحيطي به عمل نيايد ،سرمايهگذاري در اين بخش متناسب با ارزش واقعي اين منابع در توليد ناخالص
داخلي بوجود نيامده و باعث تضعيف محيط زيست ميشود.
ي كي ازمهمترين عوارض ناشي از رشد فعاليت هاي اقتصادي ايجادآلودگي هاي زيست محيطي وكاهش كيفيت محيط
زيستي وانساني ناشي از آن است.توليد ناخالص داخلي سبز شاخص رشد اقتصادي با لحاظ نمودن پيامدهاي
زيستمحيطي است .توليد سبز ارزش پولي خسارات تنوع زيستي را در نظر گرفته و هزينههاي تغيير آب و هوا را محاسبه
ميكند .محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز مستلزم مصرف خالص سرمايه طبيعي از جمله ،كاهش منابع ،تخريب محيط
زيست و اولويتهاي حفاظت و ترميم محيط زيستي را از توليد ناخالص داخلي سنتي كم ميكند .برخي از محاسبات
 GDPسبز كه اخيراً صورت گرفته يك يا دو مورد از خسارات را در نظر گرفته است .ليكن در هر مورد در ابتدا الزم
است كه فعاليت منبع به ارزش پولي آن تبديل شود تا بتوانند در محاسبات ملي وارد گردند] [.بدين ترتيب توليد
ناخالص داخلي سبز(توسعه مطلوب) بصورت ارزش توليد ناخالص داخلي منهاي ارزش خسارات ايجاد شده ناشي از
فعاليت هاي توليدي در سال تعريف مي شود در حقيقت به توليد سبز به عنوان يك شاخص رفاه نگريسته مي شود كه
كيفيت رشد اقتصادي رادر حالت توسعه مطلوب نشان مي دهد] [.
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 .5توليد ناخالص داخلي سبز در ادبيات اقتصادي
بسياري از اقتصاددانان نظرياتي را در ارتباط با شاخصهاي تعديلشده اقتصاد كالن ) (Adjusting Macroeconomic Indicatorsبه

منظور لحاظ نمودن آسيب هاي زيستمحيطي داشتهاند .اين ايده توسط )،Nordhaus and Tobin (1972
) Repetto et al. (1989) ،Ahmad et al. (1989و ) Hartwick (1990توسعه داده شده است .در سال
 79نوردهاوس و توبين اولين مدل اندازهگيري مصرف واقعي خانوارها را به نام معيار رفاه اقتصادي ) (MEWارائه
نمودند ] .[15اين معيار  GDPرا با توجه به ارزش اوقات فراغت ،كار بدون مزد و خسارات زيستمحيطي تعديل
ميكند .آنها همچنين ارزش پايداري معيار  MEWرا ) (MEW- Sتعريف كرده و كار خود را پيشزمينه معيارهاي
توسعه پايدار معرفي كردند.
 Reppettoبيشتر به بررسي اثر شكست اقتصادهاي ميتني بر منابع طبيعي براي محاسبه استهالك سرمايه طبيعي بويژه با
خدشه دار كردن ارزيابيهاي روابط و عملكرد اقتصاد كالن ،ميپردازد .او و همكارانش مفهوم حسابداري استهالك را
توسعه دادند كه بر مبناي آن كاهش ارزش زيستمحيطي در معيارهاي عملكرد اقتصادي وارد ميشود ] .[12در مقاله
ديگري با عنوان حسابداري اقتصادي براي توسعه پايدار  Salah El Serafy ،Yusuf AhmadوErnst Lutz
نحوه توسعه حسابداري محيط زيست را به عنوان يك ابزار سياستهاي عمومي بيان نمودند .نكته اصلي در مقاله آنها آن
است كه در سيستم حسابهاي ملي كه بصورت سنتي به محاسبه درآمد ميپردازد الزم است ابعاد مهم ديگري نيز
گنجانده شود و شاخصها بايد با توجه به مالحظات زيستمحيطي تعديل گردند .به نظر ايشان در محاسبات ملي ،فروش
سرمايه طبيعي نبايد به عنوان ارزش افزوده در نظر گرفته شود بلكه بايد درآمد حاصل از آن از توليد ناخالص داخلي و
توليد خالص كسر گردند .در مقالهاي كه هارتويك با عنوان « منابع طبيعي ،حسابداري ملي و استهالك اقتصادي» در
سال  771انتشار داد ،هارتويك متدولوژي حسابداري را براي لحاظ نمودن كاهش و استهالك منابع طبيعي بيان
نمود ] .[13اين روش حسابداري كه موجب ميشود كه شاخصهاي حسابهاي ملي موجود تعديل شود با عنوان
سيستم يكپارچه حسابهاي زيستمحيطي و اقتصادي  (SEEA)9در سال  771در پيوست سيستم محاسبات ملي
 (SNA)9قرار گرفته است.
در سال  771اداره تحليل اقتصادي آمريكا ) (Bureau of Economic Analysisبه محاسبه  GDPتعديل شده
پرداخت .نتايج اوليه حاكي از آن بود كه تأثير شركت هاي استخراج معدن بر ثروت اقتصادي كشور بيش از حد برآورد
شده است (بر اساس محاسبه  GDPبصورت سنتي) .محاسبه  GDPبه اين صورت ،به هيچ وجه مورد عالقه اين
شركتها نبود .محاسبه توليد ناخالص داخلي تعديل شده با آسيب هاي زيست محيطي ،برخي طرفداران و منتقدان را به
دنبال داشته است .منتقدان آن بيان ميكنند كه در صورت لحاظ آسيبهاي زيستمحيطي در توليد ناخالص داخلي،
تخصيص ارزش به برخي توليدات جامعه با مشكل مواجه ميشود .بروز اين مشكل به اين دليل است كه داراييهاي
زيستمحيطي يك بازار سنتي ندارد و غير قابل معامله است .در نتيجه ارزش دارايي بصورت غير مستقيم بوده و بر مبناي
6

Measure of Economic Welfare
)System of Integrated Economic and Environmental Accounts (SEEA
8
system of national accounts
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حدس و گمان خواهد بود .در مقابل طرفداران محاسبه  GDPتعديل شده نيز اذعان ميكنند كه از يك سو پيشرفت
فناوريها دقت ارزيابيها را افزايش داده است و اين پيشرفت هر روز بيشتر ميشود .از سوي ديگر نيز در شرايطي كه
اندازهگيري داراييهاي طبيعي غير بازاري بصورت كامل نميتواند اتفاق بيفتد ،تعديالت ميتواند به عنوان يك
جايگزين كامل عمل كند .عالوه بر اين برخي انتقادات نيز وجود دارد مبني بر اينكه  GDPتعديل شده به تنهايي
نمي تواند تمامي ابعاد پايداري را پوشش دهد كه در اين ارتباط نيز ديدگاه موافقان بر اين است كه  GDPشاخص غالب
در طراحي سياستهاي كالن اقتصادي و تجزيه و تحليل مقايسهاي رفاه است و الزامي به پوشش دادن تمامي ابعاد
شاخص پايداري ندارد ].[14
 .تجربه چين در محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز
رشد شتابان اقتصادي در چين آسيب هاي زيست محيطي و تخريب منابع طبيعي را به همراه داشته است .بطوري كه
گزارش كنگره ملي حفاظت از محيط زيست در سال  112كه همزمان با طوفان شديد شن در پكن تهيه شد ،مشكالت
زيست محيطي ايجاد شده را عالوه بر زيان هاي عظيم اقتصادي تهديد بسيار جدي براي زندگي و سالمت مردم اعالم
كرد .بنابراين كشور چين به عنوان مظهر رشد اقتصادي در جهان با جمعيت بسيار زياد ،منابع محدود و زوال شديد
زيستمحيطي رو به رو است .در شرايطي كه در اين كشور توليد ناخالص داخلي به عنوان مهمترين شاخص اندازهگيري
رشد اقتصادي استفاده ميشود ،ليكن سرعت رشد  GDPبه بهاي تخريب شديد محيط زيست و مصرف بيش از اندازه
منابع صورت گرفته است .بطوري كه رتبه عملكرد زيست محيطي ) (EPIچين از  7در سال  112به 2

در سال

 1كاهش يافته است ] .[17نمودار ذيل وضعيت رشد  GDPو همزمان افزايش انتشار  CO2را نشان مي دهد.
همان طور كه نشان داده شده است ،همزمان با رشد اقتصادي در چين ميزان انتشار گاز  CO2نيز افزايش يافته است.
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در واقع رشد اقتصادي چين همراه با رشد انتشار  CO2به عنوان شاخص آسيب هاي زيست محيطي بوده است .بر اين
اساس يك واحد رشد اقتصادي در چين رشد انتشار را با ضريب  1/ 2به دنبال داشته است.
نمودار  :تأثير متقابل رشد اقتصادي و رشد انتشار  CO2در چين
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همچنين بر ميناي گزارش  ،Global Footprint Network 2012رشد ردپاي اكولوژيكي 1در چين در حال
افزايش است .اگر چه چين بزرگترين جمعيت جهان را دارد اما طي  91سال اخير نيست جمعيت آن از كل جهان تقريباً
ثابت مانده است .اما مصرف سرانه چين از منابع افزايش يافته و اين موضوع باعث شده است كه ظرفيت زيستي نرخي
كاهنده داشته باشد ].[16
نمودار  :1سهم چين از جمعيت ،ردپاي اكولوژيكي و ظرفيت زيستي جهان ([16]) 72 - 1 1
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Ecological Footprint
ردپاي اكولوژيكي بر ميزان تقاضاي انسان ها از زيست كره اشاره داشته و مصرف انسان از منابع و ظرفيت احيا كننده زمين را نشان مي دهد.

11

Biocapacity
 (Globalظرفيت زيستي مقدار مساحت در دسترس براي توليد از منابع طبيعي و جذب مواد زايد است .واحد اندازه گيري آن در واحد هكتار جهاني

بوده و نشانگر ظرفيت توليد يك هكتار از زمين هاي مورد استفاده است ))Hectares (GHA
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وضعيت زيست محيطي چين اهميت يكپارچه سازي تخريب محيط زيست و مصرف منابع در سيستم حسابداري اقتصادي
را در اين كشور دو چندان كرده است .از اينرو به منظور مقابله با مشكالت تخريب زيستمحيطي و كاهش منابع ،چين
اقدامات زيادي را در سالهاي اخير انجام داده است .از جمله اقدامات دولت چين انجام پروژه حسابداري  GDPسبز
است .اين پروژه چارچوبي را براي محاسبه  GDPسبز در چين فراهم آورده است و براي محاسبه آن ارزش (يا هزينه)
منابع طبيعيِ تخليه شدة كشور و نيز هزينة صدمات وارد شده به محيط زيست در محاسبة توليد ناخالص داخلي لحاظ شده
است.
بدين ترتيب توليد ناخالص داخلي سبز در چين براي اولين بار در سال  11محاسبه و جايگزين محاسبه توليد ناخالص
داخلي به روش معمول گرديد كه البته در آن تنها هزينة محيط زيست به حساب گرفته شد .نتيجه اين بود كه معلوم شد
حداقل حدود  2261ميليارد دالر خسارت به محيط زيست وارد شده بود كه معادل  1619درصد توليد ناخالص داخلي در
اين سال بوده است .به اين معني كه ارقام رشد اقتصادي كه بر مبناي روش معمولي محاسبه توليد ناخالص داخلي حساب
شده بود ،ميبايست به اين ميزان ( 1619درصد) تعديل ميشد .اما براي محاسبه  GDPسبز اين كافي نبود و ميبايست
ميزان ارزش يا هزينه منابع طبيعي كاهش يافته نيز محاسبه شود .در سال  119نتايج محاسبة دقيق تر و كامل براي اقتصاد
چين در سال  ، 119استخراج شد و نشان داد كه اگر تخلية منابع طبيعي و هزينه هاي زيست محيطي در محاسبات منظور
شوند ،ميزان رشد اقتصادي اين كشور در سال  119درواقع در حدود صفر بوده است در حالي كه در آن سال رشد
اقتصادي چين بر مبناي روش معمول محاسبه GDPبيش از ده درصد بوده است ] [.
اين برآوردها حاكي از اهميت يكپارچه سازي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي در چين و در سيستم حسابداري
اين كشور مي باشد .اگر چه بحثهاي زيادي مبني بر تدوام حسابداري  GDPسبز در چين بوجود آمد اما سيستم
حسابداري چين پيشرفتهاي خوبي را در راستاي حسابداري بصورت سيستم يكپارچه حسابهاي زيستمحيطي و
اقتصادي ) (SEEAداشته است و ابعاد محيط زيست و منابع طبيعي مورد توجه سياستمداران در اين كشور قرار گرفته
است.
 .7نتيجه گيري
رشد و گس ترش جمعيت از يك سو و تأمين منابع مورد نياز اين جمعيت در حال رشد از سوي ديگر باعث بروز مشكالت
جدي در بهرهبرداري از منابع طبيعي شده است .به دليل محدوديت اين منابع ،بهرهبرداري پايدار از اين منابع ضروري
است .بر همين اساس در الگوهاي توسعه كشورها ،توسعهاي مطرح است كه همراه با پايداري استفاده از منابع باشد .از
مهم ترين شاخص هايي كه نشان دهنده رشد اقتصادي كشورها است ،توليد ناخالص داخلي است .ليكن در محاسبه آن به
روش معمول ،هزينه هاي تخريب ناشي از برداشت منابع طبيعي و خسارات و آسيب هاي زيست محيطي لحاظ نمي
گردد .ولي چنانچه در محاسبه آن ارزش و هزينه آسيب هاي زيست محيطي از ميزان توليد كسر گردد در آن صورت
مي تواند بازگو كننده آن باشد كه فعاليت هاي اقتصادي در يك كشور تا چه اندازه توانسته به محيط زيست آسيب وارد
كند كه خود تهديدي بسيار جدي در پيش روي تمامي جوامع خواهد بود.
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محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز به سياستمداران كمك مي كند تا منابع (بخصوص منابع طبيعي) را بهتر مديريت
نمايند ،زيرا بسياري از سياستمداران توانايي درك پتانسيل اثرات زيست محيطي وقايع را ندارند و به همين منظور آنها
مسائل زيست محيطي را در تصميمات خود ياد آور نمي شوند .لحاظ نمودن آسيب هاي زيست محيطي در محاسبه توليد
ناخالص داخلي و ملي كشورها موجب مي شود كه سياستمداران تصوير بهتري از توسعه كشور خود داشته باشند ،به
ارزيابي انواع مختلفي از فشارهاي محيط زيست بپردازند ،قوانين كاربردي مانند ماليات ها و الگوهاي مصرف پايدار
محيط زيست را شناسايي نمايند تا در نهايت به راه هاي توسعه ي پايدار برسند.
تجربه چين در محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز به خوبي نشان مي دهد كه فعاليت هاي اقتصادي و رشد شتابان اقتصادي
اين كشور به بهاي تخريب محيط زيست آن شده است و چنانچه ارزش منابع طبيعي تخليه شده در اين كشور و هزينه
صدمات وارد شده به محيط زيست در محاسبه توليد ناخالص داخلي اين كشور لحاظ گردد ،رشد اقتصادي چين نسبت
پاييني را در سطح جهان بدست خواهد آورد .حال چنانچه تمامي كشورها به محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز بپردازند،
بطور قطع از اين آمار ارائه شده توليد ناخالص داخلي خود فاصله بسيار زيادي خواهند داشت.
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