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رشد اقتصادی و تولید ثروت متکی بر منابع طبیعی 
پایدار نیست

 The Changing Wealth of( بانک جهانی در سال ۲۰1۸ طی گزارشی
Nations, 2018(، تالش کرد با رویکردی جدید کشورها را از  نظر پایداری 
تولید ثروت ارزیابی کند، بانک جهانی معتقد است شاخص تولید ناخالص 
داخلی )GDP( هر کشور، نشان دهنده روند تغییرات درآمد جاری آن کشور 
است، ولی لزومًا رشد این شاخص به منزله تولید ثروت پایدار نیست، بنابراین، 
به شاخص دیگری با عنوان ثروت یا دارایی )Wealth( اشاره می کند. اگر 
GDP و ثروت به طور هم جهت تغییر کنند، اثر GDP بر ثروت، اثری مثبت 
دارایی های  از سرجمع  دارایی یک کشور  یا  ثروت  بود.  پایدار خواهد  و 
و  انسانی  سرمایه  ساختمان ها(،  و  ماشین آالت  )زیرساخت ها،  تولید شده 
سرمایه طبیعی آن کشور به دست می آید، سرمایه طبیعی شامل نفت، گاز، 
معادن، کشاورزی، جنگل ها و مناطق حفاظت شده است. در تعریف ثروت 
طبیعی در این گزارش، هنوز کاستی های اساسی دیده می شودکه البته به مرور 
زمان تکمیل خواهند شد ولی براساس این تعریف، شاخص قابل اتکایی است.
در کشورهای مختلف می توان ضریب پایداری، یا ناپایداری تولید ثروت 
را محاسبه کرد. همان طور که در گزارش بانک جهانی آمده است، یکی 
از منابع ثروت، سرمایه طبیعی هر کشور است. براساس گزارش ارائه شده 
فقیر در کشورهای  ثروت  تولید  در  طبیعی  در سال ۲۰1۸، سهم سرمایه 

)Low-Income(، حدود ۴۷درصد و در کشورهای متوسط حدود ۲۵ درصد 
است، اگرچه سرانه ثروت طبیعی در کشورهای ثروتمند )OECD( بیش از 
سه برابر کشورهای فقیر است، ولی میزان مشارکت ثروت  طبیعی در این 
کشورها، برای تولید ثروت ملی، کمتر از ۳ درصد است، بنابراین منابع طبیعی 
در کشورهای OECD برای تولید ثروت، تحت فشار نیستند، در حالی که این 

منابع در کشورهای فقیر، عامل تولید ثروت محسوب می شوند.
اگر رشد اقتصادی یک کشور )GDP( متکی بر منابع طبیعی آن باشد، رشد 
تولید ناخالص داخلی، زمینه را برای تخلیه و تخریب منابع پایه و طبیعی 
آن کشور فراهم می کند، بنابراین انتخاب تغییرات »کل ثروت« برای بررسی 

پایدار تغییرات »تولید ناخالص داخلی« رویکرد درستی است.
به  بارها  ایران،  طبیعت  نشریه  پیشین  شماره های  پایدار  توسعه  ستون  در 
صراحت تأکید شده است که رویکرد توسعه ای متکی بر اقتصاد منابع محور، 
که ۵۰ سال است در ایران پیگیری می شود، نه تنها رشد اقتصادی پایداری را 
نصیب این کشور نمی کند، بلکه سبب ایجاد زمینه تخریب عرصه های طبیعی 

می شود، بنابراین باید این رویکرد را تغییر داد.
 در ایران به دلیل ضعف ساختاری، بخش صنعت که یک بخش اقتصادی 
نمی تواند در  نفت و مونتاژ محور است،  از  به درآمد ارزی حاصل  وابسته 
بخش  در  ظرفیت  این  ولی  کند  فراهم  را  ثروت  تولید  زمینه  کوتاه مدت 
خدمات وجود دارد. بخش خدمات می تواند در کوتاه مدت عالوه بر کاهش 
فشار بر منابع طبیعی، زمینه انباشت سرمایه را فراهم کند، درواقع انباشت 

سرمایه پیش زمینه صنعتی شدن یک کشور است.

تغییر اقلیم و بازگشت آمریکا به موافقت نامه پاریس
موافقت نامه پاریس در ۲1 آذر سال 1۳9۴ )1۲ دسامبر سال ۲۰1۵ میالدی( توسط حدود 196 
کشور تصویب شد، تا با محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش دما را به زیر ۲ درجه 
سلسیوس برسانند، یا ترجیحًا آن را در دمای 1/۵ درجه سلسیوس در مقایسه با قبل از دوران 
صنعتی نگهدارند. موافقت نامه پاریس طبق تعریف کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات، یک 
معاهده است، اما همه مقررات این موافقت نامه، تعهد حقوقی ایجاد نمی کند. موافقت نامه، با پذیرش 
یک ساختار دوگانه، آمیزه ای از مقررات الزام آور و غیر الزام آور را در خود جای داده است )امینی و 
همکاران، 1۳9۷(. مطابق با ماده ۲۸ موافقت نامه پاریس، هیچ کشوری نمی تواند در سه سال اول از 

تاریخ پیوستن به موافقت نامه از آن خارج شود.
در یکم ژوئن ۲۰1۷، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، دونالد ترامپ، اعالم کرد ایاالت متحده تمام 
مشارکت خود را در موافقت نامه پاریس ۲۰1۵، در مورد کاهش تغییرات آب و هوایی متوقف می کند 
)Shear, 2017(، ایشان ادعا می کند که این موافقت نامه، اقتصاد ایاالت متحده را »تضعیف« کرده و 
آن را »در معرض دائمی« قرار می دهد )Smilowitz, 2017(. ایاالت متحده، به طور رسمی در چهارم 
نوامبر ۲۰19، خروج خود را از موافقت نامه پاریس آغاز کرد. این خروج از چهارم نوامبر سال ۲۰۲۰ 
به اجرا درآمد. این تصمیم ترامپ، علی رغم مخالفت دموکرات ها، با حمایت جمهوری خواهان اجرا 
شد. البته انجام تصمیم خروج از موافقت نامه پاریس در آمریکا با مخالفت طرفداران محیط زیست، 

دانشمندان، بعضی از سازمان های مذهبی و نیز برخی از صاحبان مشاغل مواجه شد.
کاخ سفید با توجه به ماده ۲۸ موافقت نامه توضیح داد که ایاالت متحده به روند خروج چهار ساله پایبند 
خواهد بود. در تاریخ چهارم نوامبر ۲۰19، دولت طی یک اعالمیه رسمی قصد خروج از عضویت 
خود را اعالم کرده، که فرایند آن تا الزم االجرا شدن، 1۲ ماه طول خواهد کشید. شایان ذکر است تا 
زمان عملی شدن خروج، ایاالت متحده موظف بود تعهدات خود را، ازجمله الزام به ادامه ارائه گزارش 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود به سازمان ملل، حفظ و اجرا کند )Shear, 2017(. این کناره گیری 
از چهارم نوامبر سال ۲۰۲۰، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، به اجرا درآمد.
در ۲۰ ژانویه ۲۰۲1، رئیس جمهور جوزف بایدن ).Joseph Robinette Biden Jr(، ساعاتی پس 
از ورود به کاخ سفید، دستورالعملی را برای پیوستن دوباره به موافقت نامه پاریس امضا کرد. وزیر 
امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن )Antony Blinken( در بیانیه ای گفت: »توافق پاریس چهارچوبی 
بی سابقه برای اقدامات جهانی است. ما می دانیم زیرا به طراحی آن کمک کرده و آن را به واقعیت 
تبدیل کرده ایم، هدف آن هم ساده و هم گسترده است: برای کمک به همه ما برای جلوگیری از گرم 
شدن فاجعه آمیز کره زمین و ایجاد تاب آوری در سراسر جهان در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوایی 
که در عمل، آ ن  را مشاهده می کنیم.« جو بایدن بالفاصله نسبت به تشکیل یک اجالس جهانی اقدام 
کرد )President Joe Biden’s climate summit( که تعداد زیادی از سران کشورها مثل برزیل، 
کانادا و ژاپن )۲۲ آپریل ۲۰۲1( در آن، نسبت به تغییرات آب و هوایی متعهد شدند. این تعهد، زمانی به 
وقوع پیوست که بایدن در مقابل سران کشورها، تصمیم کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای 
را توسط ایاالت متحده تا سال ۲۰۳۰ اعالم کرد، این میزان کاهش، دو برابر آن مقداری بود که دولت 
ایاالت متحده آمریکا پیش از این، در سال ۲۰1۵، درمورد آن متعهد شده بود. جالب توجه اینکه رئیس 
جمهور برزیل ژار بولسونارو )Jair Bolsonaro(، بر خالف نگرش گذشته خود، نسبت به حفاظت از 
جنگل های این کشور و تهدید به خروج از موافقت نامه پاریس، قول داد که جنگل زدایی غیرقانونی در 
این کشور را تا سال ۲۰۳۰ پایان دهد و تا سال ۲۰۵۰ به خنثی سازی کربن دست یابد، در ادامه نیز 
از سوی دولت برزیل از دولت بایدن یک میلیارد دالر برای هزینه های حفاظت در جنگل های بارانی 

 .)CNBC, 2021( آمازون درخواست کرد
نخست وزیر ژاپن، یوشی هیده سوگا )Yoshihide Suga(  در این اجالس گفت: این کشور متعهد می شود 
تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در مقایسه با سطح آن در سال ۲۰1۳ تا ۴6 درصد 
کاهش دهد. ژاپن، به عنوان پنجمین کشور انتشار دهنده گازهای گلخانه ای در سطح جهان، پیش از این 
متعهد به کاهش ۲6درصدی بود، هدفی که به عنوان ناکافی مورد انتقاد قرار گرفت )CNBC, 2021(. ژاپن 
همچنین اعالم کرد، رهبریت جهانی خود را در کربن زدایی به نمایش در خواهد آورد و متعهد خواهد 
شد همچون ایاالت متحده تا سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر )net-zero emissions( دست یابد. 
نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو )Justin Trudeau( در این اجالس متعهد شد، که این کشور نیز 
تا سال ۲۰۳۰، میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را در مقایسه با سطح آن در سال ۲۰۰۵، ۴۰ تا 
۴۵ درصد کاهش دهد، که این مقدار افزایش چشمگیری نسبت به تعهد قبلی این کشور یعنی کاهش 
)Narendra Modi( هدف  مودی  نارندرا  هند،  وزیر  نخست  می دهد.  نشان  را  انتشار  ۳۰درصدی 
جدیدی را در این اجالس ارائه نداد، اما دوباره تعهد کشور خود را برای نصب ۴۵۰ گیگاوات انرژی 
تجدید پذیر تا سال ۲۰۳۰ تأیید کرد. ایشان، همچنین مشارکت هند- آمریکا را با دستور کار برنامه 
»آب و هوا و انرژی پاک« برای سال ۲۰۳۰ اعالم و یادآوری کرد. هند سومین انتشار دهنده گازهای 

گلخانه ای پس از چین و ایاالت متحده در سطح جهان است. 
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