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چکيده
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 .9مقدمه
پایداری چیست؟ چگونه میتوان آن را تعریف کرد؟ چگونه کشورها بر اساس آن رتبهبندی میشوند؟
آیا کشورها در یک مسیر پایدار مصرف و تولید میکنند؟ اگرچه شاخصهای متعددی برای پاسخ به
این سؤاالت پیشنهاد میشود ،ولی این مساله هنوز هم جای سؤال دارد که با چه مالکی میتوان
پایداری یک کشور را مورد سنجش قرار داد.
مفهوم توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف مهم کشورها ،در سال  0191توسط اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طب یعت و منابع طبیعی معرفی گردید ،که توجه آن به نقشی که محیطزیست در زندگی
اقتصادی انسآنها ایفا میکند ،معطوف بود .یکی از این شاخصهای سنجش توسعه پایدار ،پسانداز
اصیل 0یا پسانداز تعدیل یافته است ،که آن را پسانداز خالص تعدیل یافته نیز معرفی میکنند.
پسانداز اصیل شاخصی است که میزان تغییرات انواع سرمایه یک کشور را با تأکید بر نقشی که منابع
طبیعی در اقتصاد کشورها ایفا میکنند ،در طول سال اندازه میگیرد.
مطالعه بانک جهانی برای دوره  0191تا  0112نشان میدهد که پسانداز اصیل برای کشورهایی
که از موهبت منابع طبیعی برخوردار هستند ،در اکثر سالهای این دوره منفی بوده است و این
میتواند نشاندهنده این باشد که این کشورها منافع حاصل از منابع طبیعی خود را به هزینه نسلهای
آینده مصرف میکنند ،که این مساله به صورت کاهش رفاه در آینده ،قرار نگرفتن در مسیر توسعه
پایدار و نیز عدم توجه به عدالت بیننسلی خواهد بود.
با توجه به اینکه ایران دارای منابع عظیم نفتی میباشد و با توجه به اینکه عالوه بر درآمدهای
حاصل از اشتغال ایجاد شده در این زمینه و نیز درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی،
درآمدهای حاصل از فروش نفت ،که در نتیجه فرایند تولید ایجاد نشدهاند ،نیز جزو تولید و درآمد
ملی محسوب میشوند ،پس محاسبه پسانداز اصیل که تأکید بر عدم مصرف منافع حاصل از منابع
طبیعی دارد ،میتواند نحوه عملکرد ایران را در مورد درآمدهای نفتی نشان دهد؛ بهطوری که مثبت
بودن آن ،نشان از عدم مصرف و سرمایهگذاری بهینه منافع حاصل از منابع طبیعی است .از طرف
دیگر ،همانطور که در نظریات مصرف بیان میشود ،بین ثروت و مصرف یک کشور رابطه مستقیمی
وجود دارد و ثروت میتواند عامل مثبتی در روند مصارف در طول زمان باشد و مصارف نیز مسیر

 .0در این مقاله تأکید بر به کارگیری واژه "پس انداز اصیل" در ادبیات اقتصادی می باشد تا تفاوت ماهوی آن با
"پس انداز واقعی" و یا "پس انداز تعدیل شده" مشخص گردد .مفهوم  Genuineدر زبان انگلیسی به معنی اصیل و
چیزی است که دارای اصالت باشد .پس انداز اصیل طبق تعریف همانگونه که در محتوای مقاله تصریح شده ،از پس
انداز خالص و یا پس انداز تعدیل شده متمایز میگردد.
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رفاهی کشور را نشان میدهند؛ پس وجود افزایش ثروت در طول زمان میتواند نشانگر افزایش رفاه
باشد.
این مقاله سعی در برآورد پسانداز اصیل در اقتصاد ایران در دوره زمانی  0001-0010و تحلیل
رابطه پسانداز اصیل با ارزش حال مصارف در دوره زمانی مذکور دارد .بخشبندی مقاله بدین شرح
است :در بخش بعدی ،پیشینه مطالعات داخلی و خارجی مورد بررسی قرار میگیرد .سپس در بخش
سوم ،به شرح مبانی نظری مربوطه پرداخته میشود و پس از آن ،توصیف دادهها و تحلیل تجربی مدل
بهترتیب در بخشهای چهارم و پنجم مطرح میگردد .نتیجهگیری کلی و پیشنهادات ،بخش پایانی را
تشکیل میدهند.
.2پيشينه پژوهش
شایان ذکر است که تفاوت دقیقی میان تعریف پسانداز واقعی 0و پسانداز اصیل 0وجود دارد .مطابق
تعریف" ،پسانداز واقعی" عبارت است از میزان پسانداز خالص ملی که با شاخص تورم تعدیل شده
باشد درحالیکه "پسانداز اصیل" مفهومی به مراتب فراتر از این دارد .مطابق تعریف بانک جهانی،
پسانداز اصیل شامل پسانداز خالص ملی با احتساب هزینه های آموزش ،استخراج منابع طبیعی و
خسارات ناشی از آلودگی میباشد .مطالعات داخلی که از شاخص پسانداز اصیل برای محاسبه پایداری
استفاده کردهاند ،اندک هستند .در ذیل به برخی از این مطالعات و نیز تعاریفی که در آنها از پسانداز
اصیل آورده شده است و نیز تعدادی از مطالعات خارجی در این زمینه اشاره میشود:
 .2-9در زمينه محاسبه پسانداز اصيل
باقری ( ،)0091با روش حسابداری به محاسبه نسبت پسانداز اصیل به درآمدهای ایران در طول دوره
 0001الی  0091و مقایسه آن با نسبت پسانداز اصیل کشور ترکیه با درآمدهای آن میپردازد .وی
به این نتیجه میرسد که نرخهای پسانداز اصیل ایران در دوره مورد بررسی ،منفی بوده و نیز طی
سالهای متوالی دارای اختالف فاحش میباشد ،درحالیکه این شاخص در اقتصاد ترکیه دارای مقادیر
مثبت بوده و در دوره مورد نظر ،این کشور در حال انباشت ثروت بوده است.
بهبودی ،بهشتی و موسوی ( ،)0091بیان میکنند ،در توسعه انسانی ،محیطزیست و منابع طبیعی
بهعنوان ابزاری برای دستیابی به استانداردهای باالتر زندگی و درآمد بهعنوان وسیلهای برای افزایش
مخارج و در نهایت ،افزایش خوشبختی تلقی میشود .با محاسبه شاخص پسانداز خالص تعدیل یافته
1. Real saving
2. Genuine saving
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 خالص پسانداز واقعی منهای مقادیر مورد نیاز برای جبران کاهش منابع طبیعی و ارزش اقتصادیهزینههای اجتماعی مرتبط با زیان آلودگی  -که توسط بانک جهانی ارائه شده است ،میتوان تصویر
روشنتری از تأثیر تولید ثروت بر کیفیت زیستمحیطی ارائه داد .آنها بیان میدارند در مراحل اولیه
فرایند توسعه ،مصرف زیاد منابع طبیعی بدون سرمایهگذاری برای جایگزینی منابع استخراج شده ˚
به صورت بیان شده توسط قاعده هارتویک یا قاعده هاتلینگ ˚ به توسعهای میانجامد که در بلندمدت
پایدار نیست و از اینرو ،در مجموع میتوان گفت سرمایهگذاری در توسعه انسانی سبب میشود که
آن منابع ،جایگزین منابع طبیعی گردد که در نتیجه استخراج منابع تقلیل یافته است ،تا عالوه بر
حفظ قابلیتهای نسل حاضر ،میزان استخراج منابع کاهش یافته و برای نسل های آینده نیز قابل
استفاده باشد و در نهایت ،موجب پایداری توسعه در بلندمدت گردد .آنها به برآورد منحنی زیست
محیطی کوزنتس (مدل  )EKCکه در آن ،به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیطزیست از معیارهای
توسعه و پایداری استفاده شده است ،میپردازند .جامعـه آمـاری شامل  01کشور صادر کننده نفت و
دوره بررسی از سال  0111تا  0112میباشد و برای برآورد مدل ،از روش دادههای پانل استفاده شده
است .نتـایج تخمـین ،وجود رابطهای به شکل  Uوارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در
این گروه از کشورها تأیید میکند .بـه عبارت دیگر ،افزایش سطح توسعه انسانی ،ابتـدا ناپایـداری
منـابع را افـزایش داده و سـپس موجـب کاهش آن میشود .همچنین نتایج برآورد مدل ،نشان
میدهد تأثیر شاخص وفور منابع بر شاخص ناپایداری مثبت و معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،وفور
منابع سبب افزایش مصرف منابع شده و تأثیر منفی برپایداری توسعه دارد.
سنگاچین و همکاران ( ،)0091تصدیق میکنند که شاخصهای پایداری ،بویژه زمانی که بهصورت
ترکیبی استفاده میشوند ،ابزارهای ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد کشورها و مقایسه آنها در زمینه
توسعه پایدار قلمداد میشوند .بر این اساس در مقاله ،ابتدا شاخصهای توسعه پایدار و برخی از
مهمترین مدلها و روشهای سنجش آنها را معرفی میکنند .سپس ،با استفاده از روش تحلیلی-
تطبیقی و با استفاده از اطالعات  001کشور ،رابطه هر کدام از روشهای اندازهگیری را که در قالب
شاخصهای ترکیبی ارائه شدهاند ،با استفاده از ضرایب همبستگی بین هر یک از روشها مورد تجزیه
و تحلیل قرار دادهاند و نقاط اشتراک و تفاوتهای آنها را مشخص کردهاند.
شرزهای و محقق ( ،)0011در قالب چندین مدل رگرسیونی و در سطح بینالمللی ،بنیادیترین
تفاوت دو رویکرد پایداری ضعیف و پایداری قوی یعنی امکان یـا عدم امکان جانشینی سرمایۀ فیزیکی
به جای سرمایۀ طبیعی را به طور تجربی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند .نتایج مطالعه آنان نشان
میدهد کـه سرمایۀ طبیعی نقشی مستقیم ،مثبت و مستقل در توضیحدهندگی شاخصهای توسعۀ
پایدار دارد و حتی افزودن شاخصهای سرمایه فیزیکـی ،انسانی و اجتماعی نیـز معناداری ضریب
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سرمایۀ طبیعی را تهدید نمیکند .آنها در نهایت به این نتیجه میرسند که طبق فرض مدل پایداری
قـوی ،انـواع دیگـر سرمایه نمیتوانند جانشین سرمایۀ طبیعی شوند.
فطرس و ترکمنی ( ،)0010به بررسی تأثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار
برای دوره زمانی  0191تا  0119کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداختهاند .آنها بیان
میکنند محاسبه پسانداز واقعی -افزودن سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،و سپس کسر کاهش منابع
طبیعی و خسارت ناشی از آلودگی از پسانداز -میتواند برای ارزیابی رشد اقتصادی ،بهرهوری در
استخراج ،رفاه مردم ،توسعه اقتصادی پایدار بلندمدت و برای اندازهگیری پایداری از توسعه اقتصادی
مورد استفاده قرار گیرد .نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش  3SLSبیانگر آن است که شاخص
توسعه انسانی تعدیل شده تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی کشورها دارد؛ اما تأثیر این شاخص بر رشد
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ،بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است و نیز تأثیر
موجودی منابع بر رشد اقتصادی مثبت است.
هارتویک ) ،(Hartwick, 1977با استفاده از یک تابع کاب-داگالس اثبات میکند که اگر
کشورهای دارای منابع طبیعی ،منافع حاصل از منابع طبیعی خود را در داراییهای مولدی مانند
ماشینآالت و غیره سرمایه گذاری کنند ،مشکل عدالت بین نسلی حل شده و سطح مصرف در طول
زمان ثابت میماند و توسعه پایدار برقرار میباشد.
همیلتون و کلمنز ) ،(Hamilton and Clemens, 1999بحث میکنند که تصور و اندیشه
رسیدن به توسعه پایدار از طریق محاسبه پسانداز و ثروت در حسابهای ملی دارای انتقاد میباشد.
بعد از توسعه مفهوم پسانداز ،این مقاله سعی در اندازهگیری این نرخ برای کشورهای در حال توسعه
دارد و از دادههای سری زمانی برای سالهای  0191-0110استفاده میکند .دالیل تجربی نشان
میدهد که سطح و نرخ پسانداز اصیل در دامنه وسیعی از کشورها منفی میباشد ،بویژه در کشورهای
حوزه صحرای بزرگ آفریقا و خاورمیانه ،که این کشورها هر روز فقیرتر میشوند.
فون در پالگ ) ،(Van der Ploeg,2010با استفاده از روابط ریاضی به مطالعه قانون هارتویک یا
مقدار پسانداز ضروری یک ملت برای نگهداشتن یک سطح ثابت مصرف شخصی برای یک اقتصاد باز
کوچک که دارای منابع پایانپذیر محدود است ،میپردازد و نشان میدهد که حتی کشورهایی که
دارای قوانین مالکیت غیرمطمئن و گروههای رقیب میباشد ،از منظر تئوریکی باید حداقل نرخ
پسانداز اصیل صفر داشته باشند .نرخ پسانداز اصیل صفر برای کشورهای صاحب منابع که دارای
رشد جمعیت باال میباشند ،خطرناک است و چنین کشورهایی احتیاج به نرخ پسانداز اصیل مثبت
دارند تا بتوانند مصرف سرانه را در طول زمان ثابت نگهدارند.
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فریرا و مورو ) ،(Ferreira and Moro, 2010به محاسبه پسانداز اصیل برای ایرلند میپردازند.
محاسبه آنها از چهار جهت با محاسبه بانک جهانی تفاوت دارد -0 :استفاده از دادههای ایرلند برای
محاسبه؛  -0استفاده از روش ارزش حال خالص برای محاسبه ارزش استهالک منابع طبیعی؛ -0
اضافه کردن آالیندههای  SO₂و�NO؛  -0محاسبه سرمایه انسانی با استفاده از بازده تحصیالت .آنها
به این نتیجه رسیدند که نتایج به دست آمده با نتایج بانک جهانی متفاوت بوده است و نشان میدهند
که در سالهای اولیه ایرلند مشکالت پایداری را تجربه کرده است.
 .2-2در زمينه ارتباط ميان پسانداز و مصرف
فریرا و وینسنت ) ،(Ferreira and Vincent, 2005با روش اقتصاد سنجی با استفاده از دادههای
پانل به بررسی تخمین بانک جهانی برای  001کشور میپردازند .آنها به دنبال بررسی سازگاری
تخمین بانک جهانی با تئوری حسابداری سبز و ارزیابی صحت آنها در پیشبینی اختالف بین مصرف
حاضر و میانگین مصرف آینده هستند .آنها به این نتیجه رسیدند که اگرچه تخمینهای بانک جهانی
در مسیر اختالف بین مصرف حال و آینده متمایل هستند اما ارزش کمی برای پیشبینی این اختالف
دارند .آنها بیان میدارند این تخمینها با اصالح بهبود پیدا میکنند ولی در استفاده از آنها باید احتیاط
کرد.
فریرا ،همیلتون و وینسنت ) ،(Ferreira, Hamilton and Vincent, 2008با روش اقتصاد
سنجی و با استفاده از داده های پانل رابطه بین تغییرات در ثروت ملی و تفاوت بین سطوح مصرف
جاری و آینده را برای  90کشور در حال توسعه در دوره سالهای  0191-0110مورد بررسی قرار
دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که با اضافه کردن رشد جمعیت به مدل ،پسانداز تعدیل یافته ،قادر
است تغییرات مصرف آینده را بهتر نشان دهد.
بلوم ،مکالگلین و هانلی ) ،(Blum, McLaughlin and Hanley, 2013با روش اقتصادسنجی
و استفاده از دادههای سری زمانی به بررسی رابطه بین پسانداز اصیل و تعدادی از شاخصهای رفاه
در طول زمان و همچنین مقایسه آنها با تغییرات در سرمایههای طبیعی ،تولیدی و انسانی برای کشور
آلمان در دوره سالهای  0911-0111میپردازند .نتیجه حاکی از آن است که پسانداز اصیل بهطور
مثبت با تغییرات در مصرف آینده ارتباط دارد.
گریسلی و همکاران ) ،(Greasley et al., 2014با روش اقتصاد سنجی و استفاده از دادههای
سری زمانی به بررسی رابطه بین انواع پسانداز و تغییرات مصرف تنزیل شده در طول زمان برای
کشور انگلستان پرداختند .دوره زمانی مورد نظر آنها سالهای  0991-0111در نظر گرفته شده و طول
دورههای مورد محاسبه  11 ،01 ،01و  011ساله انتخاب شده است .نتایج حاکی از آن بود که
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مقیاسهای متفاوت ،عملکرد خوبی ندارند .برای مثال ضریب سرمایهگذاری خالص حدود  -1200تا
 0202در تغییر است و تمامی شاخصها برای دوره  11ساله بسیار ضعیف عمل می کند.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر اساس دوره مورد مطالعه ،متغیر وابسته ،متغیرهای
مستقل ،نرخ بهره و روش آزمون بهصورت زیر تقسیمبندی میشوند.
جدول  .2-9مطالعات پيشين در زمينه ارتباط پسانداز اصيل و ارزش حال مصارف
مطالعات
انجام شده

فریرا و وینسنت
0111

فریرا و همکاران
0119

گریسلی و همکاران
0100

هانلی و همکاران
0100

حجم نمونه

10

20

0

0

سالهای مورد
مطالعه

0191-0110

0191-0110

0991-0111

0911-0111

دوره منتخب

01

01

 01 ،01و 011

01؛01؛11؛011

روش آزمون

پانل

پانل

سری زمانی

سری زمانی

نرخ بهره

021

متفاوت با توجه به
کشورها

021

0211

متغیر وابسته

𝑡𝑖𝐶 ̅ −
𝑡𝑖𝐶

PV÷ C

PV÷ C

PV÷ C

پسانداز ناخالص

-1210

-1220

-

-

پسانداز خالص

12009

-1220

120؛-1200؛0202

020؛0220؛12120؛
0201

پسانداز سبز

12001

1200

1229؛-1209؛1221

0200؛0220؛1202؛
0211

پسانداز اصیل

-

-

0200؛0201؛1291

0201؛0201؛1221؛
0291

مأخذ :یافته های پژوهش

 .3مبانی نظري
 .3-9توسعه پايدار
امروزه توسعه پایدار یکی از اهداف مهم کشورها به شمار میآید .مفهوم توسعه پایدار در سال 0191
توسط اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی معرفی شد ،اما مفهوم آن بهطور عمومی
توسط کمیسیون جهانی توسعه و محیطزیست در سال  0199منتشر گردید .در این کمیسیون ،اصول
راهنمایی برای توسعه پایدار و نیاز به تعدیل و توسعه شاخصهای توسعه پایدار برای بازبینی پیشرفت
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بلندمدت به سوی تأمین نیازهای نسل جاری بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده برای تأمین
نیازهایش ،ارائه میشود ).(Stevens, 2005
یکی از تعاریفی که به طور ساده برای توسعه پایدار میشود ،این است که نسل حاضر بتواند به
نیازهای خود بپردازد ،بدون آنکه توانایی نسل آینده را برای پرداختن به نیازهایشان به خطر بیاندازد.
در تعاریف دیگر ،توسعه پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت یا مصرف در طول زمان رو به کاهش
نباشد یا وضعیت پایدار ،وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهرهبرداری قرار گیرند که فرصتهای
تولید برای آیندگان حفظ شود.
در تئوری توسعه پایدار ،پایداری به دو بخش پایداری ضعیف و پایداری قوی تقسیم میشود.
پایداری ضعیف به این معنا است که سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی در اصل قابل جایگزینی هستند
و تنها مساله مهم در مورد سرمایه این است که ،سرمایه برای نسلهای آینده باقی بماند یا در حالت
بهتر بتواند افزایش پیدا کند .با چنین نقطه نظری ،مهم نیست که نسل حاضر منابع تجدیدناپذیر را
تمام کند ،تا وقتی که به اندازه کافی ماشینآالت ،جادهها و  ...برای جبران آن وجود داشته باشد
) .(Pelence, Ballet and Dedeurwaerdere, 2015در مقابل ،پایداری قوی بیان میکند که منابع
طبیعی نمیتوانند توسط سرمایه انسانساخت ،جایگزین شوند یا به عبارت دیگر ،سرمایه طبیعی باید
در طول زمان حفظ شود ).(Pillarisetti,2005
جان هارتویک ( )0199به بیان قاعده پسانداز یا سرمایهگذاری با توجه به امکان جانشینی سایر
انواع سرمایهها با سرمایه طبیعی ،قاعده پایداری را برای کشورهای منبع محور پیشنهاد میدهد.
هارتویک بیان میکند" :اگر منافع حاصل از استخراج منابع طبیعی پایانپذیر ،پسانداز و سپس تمامی
این پساندازها در بخش سرمایههای فیزیکی قابل تولید ،مجدداً سرمایهگذاری شوند ،سطح تولید و
مصرف در طول زمان ثابت باقی میماند .تأکید هارتویک بر امکانات جانشینی بین نهادههای مختلف
است .در پشت نظریه هارتویک ،ایده بسیار سادهای قرار دارد؛ بر اساس این قاعده ،در خالل دورهای
که منبع پایانپذیر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،باید در ذخایر آن دسته از منابعی که قابلیت
بازتولید دارند ،یک افزایش جبرانی صورت پذیرد .بنابراین ،قاعده هارتویک از برخی جنبهها
تضمینکننده حفظ مقدار کل سرمایه در یک سطح ثابت است ،که همین مساله تضمینکننده توسعه
پایدار خواهد بود .حال با توجه به قاعده هارتویک و لزوم سرمایهگذاری و عدم مصرف منافع حاصل از
منابع طبیعی ،شاخص پسانداز اصیل مورد توجه قرار میگیرد که در ادامه به توضیح آن پرداخته
میشود.
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 .3-2حسابداري محيطزيست و پسانداز اصيل
یکی از مسائلی که در توسعه پایدار با آن روبهرو هستیم ،نحوه برخورد با محیطزیست و منابع طبیعی
در سیستم حسابداری ملی 0یا  SNAاست .روشهای مختلفی برای نظام حسابهای ملی از سوی
دفتر آمار سازمان ملل متحد طراحی شده و در بیشتر کشورها محاسبات براساس همین سیستم
حسابداری ملی انجام میگردد؛ اما در این روشها آثار تغییرات زیستمحیطی بر درآمد و رفاه کشورها
محاسبه نمیشود .به عنوان مثال ،موجودی منابع طبیعی در حسابهای ملی ،محاسبه میگردد؛ اما
هیچ تعدیل مناسبی در درآمد ملی یا پسانداز ملی برای در نظر گرفتن مصرف این سرمایهها هنگام
استخراج آنها وجود ندارد (پرمن ،ما و مک گیل ری.)0090 ،0
شاخص پسانداز اصیل در سال  0110توسط هامیلتون و پیرس مطرح گردید .این شاخص ،معیار
سنجش پایداری ضعیف محسوب میشود .در واقع پسانداز اصیل ،شاخص سادهای است که به منظور
ارزیابی و سنجش پایداری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار میگیرد .این شاخص ثروت کشور را در
چارچوبی متفاوت از حسابهای ملی مطرح میکند و ارزش خالص تغییرات در کل داراییهای کشور
را که برای توسعه حائز اهمیت است ،نشان میدهد .برخالف نظام حسابداری ملی ،این شاخص
هزینههای زیر را در حسابها ادغام میکند (سنگاچین و همکاران:)0091 ،
 ارزش تخریب منابع تجدید پذیر را از حسابهای ملی کسر میکند؛ خسارات ناشی از آلودگی را از حسابهای ملی کم میکند؛ هزینههای آموزش را به جای مصرف ،به عنوان سرمایه در نظر میگیرد و به حسابهای ملیاضافه میکند؛
 ارزش تخریب منابع تجدید ناپذیر را از حسابهای ملی کسر میکند.با اعمال این شاخص در حسابهای ملی ،مشخص میشود که آیا ثروت کشور در حال افزایش
است یا روند کاهشی دارد.
هزینههای استهالک یا مصرف سرمایه و تقلیل ارزش آنها نباید منحصر به کاالهای انسانساخت
شود ،بلکه باید سرمایههای طبیعی و نیز ارزش استهالک و هزینه مصرفیشان نیز به حساب آید .پس
همانگونه که سهمی از درآمد برای جبران استهالک سرمایههای انسانساخت کنار گذاشته میشود،
باید سهمی نیز برای جبران کاهش ذخایر نفت ،جنگلها و غیره ذخیره شود .اگر تخلیه محیطزیست
در بیشتر شاخصهایی که برای هدایت توسعه اقتصادی استفاده میشوند ،نادیده بماند ،پایداری برقرار
نخواهد بود .اگر جبران کاهش یک دارایی با سرمایهگذاری در سایر داراییها جبران نشود ،آنگاه
1. System of National Accounts
2 Perman, Ma and McGilvray
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تصمیمگیریهای کنونی در مورد استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی میتوانند نسلهای آینده را
متضرر کنند (پرمن و همکاران.)0090 ،
اتکینسون و پیرس ) ،(Atkinson and Pearce, 1993بیان میدارند ،کشورهایی که دارای سطح
پسانداز اصیل مثبت هستند ،شرایط الزم پایداری ضعیف را تأمین میکنند و در واقع ،ارزش موجودی
سرمایه کل آنها کاهش نمییابد .به دنبال آن ،کشورهایی که پسانداز اصیل منفی دارند ،توسعه
ناپایدار را تجربه میکنند .اگر ثروت ،مبنایی برای نشان دادن میزان رفاه در نظر گرفته شود ،تغییرات
در ثروت پیامدهایی در رفاه به دنبال خواهد داشت.0
همیلتون و ویتاگن ) ،(Hamilton and Withagen, 2007ارتباط میان پسانداز اصیل و رفاه
آینده را نشان میدهند و بیان میکنند کشورهایی که دارای سطوح مثبت پسانداز اصیل هستند،
افزایش مصرف را در آینده تجربه خواهند کرد .بنابراین پایداری را با تغییرات در ثروت میتوان نشان
داد .با توجه به تعاریف ارائه شده از پایداری ،مسیر توسعهای پایدار خواهد بود که رفاه اجتماعی که
ارزش حال مصرف حال و آینده باشد ،در هیچ نقطهای از مسیر کاهش نیابد:
𝑉𝑡+1 ≥ 𝑉𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑡 > 0
()0
 Vنشان دهنده رفاه اجتماعی در دوره  tو  t+1میباشد .حال آزمون ساده برای پایداری این است
که ثروت در طول زمان کاهش نیابد؛ یعنی سطح پسانداز خالصی که با وارد کردن تغییرات سرمایه
انسانی و طبیعی در محاسبات تعدیل می شود ،مثبت باشد تا اقتصاد پایدار باشد .با توجه به اینکه
تصمیمگیرندگان در زمان  tنمی دانند مطلوبیت یا رفاه در آینده چگونه خواهد بود ،تنها نگرانی آنها
مثبت بودن پسانداز خالص تعدیل یافته خواهد بود ).(Ruta and Hamilton, 2007
 .3-3محاسبه پسانداز اصيل
مقیاس پسانداز اصیل بهطور مفهومی مبتنی بر پایداری ضعیف و امکان جانشینی کامل بین انواع
سرمایه شامل سرمایه فیزیکی ،طبیعی و انسانی است .توسعه مفهوم پسانداز اصیل برای محاسبه
استخراج بهینه منابع طبیعی به عنوان مصرف یکی از انواع داراییها ،یک راه منطقی برای توسعه
مفهوم پسانداز سنتی میباشد .استخراج منبع طبیعی ،در حقیقت انحالل و مصرف داراییها میباشد،
بنابراین نباید به عنوان یک مفهوم مثبت به درآمد خالص یا پسانداز خالص اضافه گردد

 .0برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به:
Dasgupta, P. and Maler, K. (2001) Wealth as criterion for sustainable development and
Hamilton, K. and Atkinson, G. (2005) Wealth, welfare and sustainability.
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) .(Pillarisetti, 2005پسانداز اصیل بهطور تجربی و براساس مطالعات بانک جهانی به صورت زیر
محاسبه میشود:
GNS−DP +EDU−∑ Rn,i −CO2 Damage

= GS

()0
که در آن GS ،نرخ پسانداز اصیل GNS ،پسانداز ناخالص ملی DP ،استهالک سرمایه فیزیکی،
 EDUهزینه جاری تحصیالت R n,i ،منافع حاصل از منابع طبیعی و  CO2 Damageآلودگیهای
ناشی از انتشار دیاکسیدکربن است.
GDP

 .3-4مدل پيوند پسانداز اصيل و مصارف
همیلتون و هارتویک ) ،(Hamilton and Hartwick, 2005بر این باورند که ثروت یا پسانداز اصیل
یک جامعه برابر با ارزش حال تغییرات مصارف در آن جامعه است:
()0

∞
s
G = ∫t Ċ(s)exp(− ∫t r(x)dx)ds

این معادله بیان میدارد که پسانداز اصیل برابر با ارزش حال تغییرات مصرف در طول مسیر
بهینه است؛ به این معنی که ،پسانداز اصیل میتواند نشاندهنده مسیر مصرف در طی زمان باشد.
این معادله به صورت پیوسته است و فریرا و همکاران ) (Fereeira et al., 2008معادله زیر را که
تقریب گسسته آن است ،معرفی می کنند:
()0

)

Ct+1 ⁄Nt+1 −Ct ⁄Nt
(1+r)t

( PV∆C𝑡 = ∑Tt=1

که در آن T ،دوره زمانی C ،مصرف N ،جمعیت کل کشور و  rنرخ بهره است .با توجه به قضیه دوم
که اثبات آن در باال آورده شد ،مدل اقتصاد سنجی برای این آزمون به صورت زیر خواهد بود:
PV∆Ci = α + β. Gi + εi
()1
که در آن α ،عرض از مبدأ β ،ضریب متغیر مستقل G ،پسانداز اصیل و  PV÷ Cارزش حال تغییرات
در مصرف آینده برای کشور  iام در نظر گرفته شده است.
.4توصيف دادهها
 .4-9ساختار پسانداز اصيل
نحوه محاسبه پسانداز بر اساس روش حسابداری صورت میگیرد ،که در مطالعه بانک جهانی
) ،(World Bank, 2006به صورت زیر میباشد:
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جدول  .4-9نحوه محاسبه پسانداز اصيل
محاسبه مقیاسهای پسانداز
پسانداز ناخالص ملی
کسر میشود :استهالک سرمایههای ثابت
= پسانداز خالص ملی
کسر میشود :استهالک سرمایههای طبیعی
کسر میشود :هزینه اجتماعی آلودگیهای هوا
اضافه میشود :ارزش سرمایه انسانی
= پسانداز اصیل
ماخذ :بانک جهانی

جدول  0-0متغیرها و دادههای مورد نیاز برای محاسبه پسانداز اصیل را نشان میدهد .بعد از
انجام کلیه محاسبات مربوطه ،پسانداز اصیل برای ایران به دست خواهد آمد.
جدول  .4-2متغيرها و دادههاي مورد نياز براي محاسبه پسانداز اصيل
متغیرهای مورد نظر

دادههای مورد استفاده

پسانداز ناخالص ملی

دادههای حسابهای ملی از بانک مرکزی برای دوره  0001الی
 0010به قیمت ثابت سال 0090

استهالک سرمایههای ثابت

دادههای حسابهای ملی از بانک مرکزی برای دوره  0001الی
 0010به قیمت ثابت سال 0090

پسانداز خالص ملی

دادههای حسابهای ملی از بانک مرکزی برای دوره  0001الی
 0010به قیمت ثابت سال 0090

استهالک سرمایههای طبیعی

ارزش افزوده نفت و معدن از حسابهای

ملی0

هزینه اجتماعی آلودگیهای هوا

هزینه اجتماعی  1آالینده  CO ،CO2 ،SO2 ،NOXو  SPMاز
ترازنامه انرژی سال 00011

ارزش سرمایه انسانی

هزینه جاری تحصیالت از حسابهای ملی

مأخذ :یافته های پژوهش

 . 0برای محاسبه استهالک منابع طبیعی از روش ارزش افزوده استفاده شده است.
 .0با ضرب هزینههای اجتماعی هر آالینده در مقدار اتشار آن (مقدار انتشار هر آالینده از ترازنامههای انرژی سالهای
 0002الی  0010به دست آمده است) ،هزینه انتشار مربوط به هر آالینده مجاسبه میشود.
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 .4-2ساختار :PV÷ C
برای محاسبه  ،PV÷Cدادههای مصرف سرانه ،جمعیت کشور و نرخ بهره مورد نیاز میباشند؛ که
تمامی این دادهها ،همانطور که در جدول  0-0مشاهده میشود ،از حسابهای ملی ایران در بانک
مرکزی و برای دوره مورد نظر به دست میآیند.
جدول  .4-3متغيرها و دادههاي محاسبه PV∆C
متغیرهای مورد نیاز

دادههای مورد استفاده

مصرف

هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی از حسابهای
ملی ایران

جمعیت

جمعیت کل کشور در سالهای  0001الی  0010از
حسابهای ملی ایران

نرخ

بهره0

 %0 ،%0و %1

مأخذ :یافتههای پژوهش

برای انتخاب دوره زمانی تنزیل ،چهار دوره  01 ،01 ،01و  01ساله در نظر گرفته شده است (این
دورهها به دلیل تأثیر مثبت و طوالنی مدت ثروت یک کشور بر مصارف آینده آن است؛ به این معنی
که تغییر ثروت یک کشور تأثیر خود را در دورههای آینده مصرف نشان میدهد و انتظار این است که
با در نظر گرفتن دوره تنزیل طوالنیتر ،رابطه بین پسانداز اصیل و مصارف بهبود پیدا کند) که با
توجه به اینکه کل دوره از سال  0001تا  0010میباشد ،دوره زمانی برای  ،T=10از سال  0001تا
 ،0090برای  ،T=20از سال  0001تا  ،0090برای  T=30از سال  0001تا  0020و برای  ،T=40از
سال  0001تا  0010تقلیل مییابند.
.5تحليل تجربی مدل
همانطور که در شکل  5-1مشاهده میشود ،پسانداز اصیل در اقتصاد ایران در سالهای ابتدایی،
درصدی منفی از درآمد ملی را شامل میشود و در سالهای  0010الی  0020افزایش پیدا کرده و به
دنبال آن در سالهای  0022به بعد کاهش چشمگیری داشته است و از سال  0090به بعد در محدوده
 0درصد الی  9درصد از درآمد ملی را شامل میشود.

 . 0برای تعیین نرخ بهره ،به دلیل در دسترس نبودن نرخهای واقعی سود سپرده و وام بانکهای تجاری ،از سه نرخ
استفاده شده است.
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شکل  .5-9پسانداز اصيل ايران (درصد از درآمد ملی)
درصد ۵٠
٠

1338
1342
1346
1350
1354
1358
1362
1366
1370
1374
1378
1382
1386
1390

-۵٠

-١٠٠
-١۵٠

ﭘﺱ ﺍﻧﺩﺍﺯ ﺍﺻﻳﻝ)ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻣﻠﯽ(
مأخذ :یافتههای پژوهش

همانطور که در جداول  1-0 ،1-0و  1-0نشان داده شده است ،در هیچیک از نرخهای بهره و
دورههای منتخب ،پسانداز اصیل ،رابطه مثبتی با ارزش حال مصارف ایران در طول زمان ندارد ،که
این نتایج میتواند نشاندهنده قرار گرفتن ایران در مسیر ناپایداری و همچنین بیتوجهی به قاعده
هارتویک برای سرمایهگذاری مجدد منافع حاصل از منابع طبیعی و نیز عدم برقراری عدالت بیننسلی
خواهد بود .این نتایج نشان میدهند که مصارف ایران همجهت با پسانداز اصیل نیستند.
جدول  .5-9نتايج تخمين با نرخ بهره يک درصد
متغیر
وابسته

متغیر
مستقل

𝛽0

سطح
معنادار
ی

𝛽1

PVC 10

پسانداز اصیل

001901

1211

-12010

1211

PVC20

0101001

1211

-12001

1211

1210

PVC30

0020200

1211

-12109

1200

1212

0001-0020

PVC40

0000111

1211

-1210

1211

1291

0001-0010

مأخذ :یافتههای پژوهش

سطح
معنادار
ی

1202

0001-0090

2

𝑅

دوره زمانی
0001-0090
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جدول  .5-2نتايج تخمين با نرخ بهره  3درصد
سطح
معناداری

𝛽1

سطح
معنادار
ی

متغیر وابسته

متغیر مستقل

𝛽0

PVC 10

پسانداز اصیل

0122000

1211

PVC20

0211011

1211

PVC30

0099099

1211

-12190

0201010

1211

-12001

PVC40

2

𝑅

دوره زمانی

-12090

1211

1202

0001-0090

-12000

1211

1220

0001-0090

1211

1210

0001-0020

1211

1291

0001-0010

مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول  .5-3نتايج تخمين با نرخ بهره  5درصد
متغیر وابسته

متغیر مستقل

𝛽0

سطح
معناداری

𝛽1

PVC 10

پسانداز اصیل

11000129

1211

-12020

1211

PVC20

0092090

1211

-12010

1211

PVC30

0901119

1211

-12011

1211

1221

0000129

1211

-12092

1211

1290

PVC40

سطح
معناداری

𝑅2

دوره زمانی

1201

0001-0090

1221

0001-0090
0001-0020
0001-0010

مأخذ :یافتههای پژوهش

.6نتيجهگيري کلی و پيشنهادت
 .0برآورد مقادیر پسانداز اصیل سرانه ایران در دوره مورد بررسی ،نشاندهنده آن است که این
شاخص در اغلب سالهای مورد بررسی ،منفی بوده است و همچنین طی سالهای متوالی نیز
دارای اختالف فاحش میباشد ،که این اختالفات میتواند ناشی از عدم برنامهریزی مستمر،
مشخص و هدفمند در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله نحوه سرمایهگذاری منافع حاصل از
فروش منابع طبیعی ،سرمایهگذاری مستمر در بخش آموزش نیروی انسانی و همچنین افزایش
تولید ناخالص داخلی با استفاده از تولید نهایی به جای فروش نفت و مشتقات حاصل از آن در
سالهای مورد نظر باشد.
 .0رابطه بین پسانداز اصیل و مصرف در ایران طی دوره زمانی  0001-0010در مسیر توسعه پایدار
نبوده است و در صورت استمرار روند کنونی در آینده سطح رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت.
به عبارتی دیگر ،با توجه به قاعده هارتویک ،عدالت بین نسلی در ایران با وجود این شرایط تأمین
نخواهد شد و در صورت ادامه این روند ،نسلهای آینده رفاه کمتر داشته و هزینههای تأمین
نیازهای نسل فعلی را خواهند پرداخت .بنابراین وجود رابطه منفی بین آنها میتواند نشاندهنده
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این مساله باشد که هر ریالی که پسانداز میگردد ،به تولید و مصرف در آینده تبدیل نمیشود؛
که دلیل این امر میتواند هزینه نمودن دریافتیهای نفتی بدون برنامه صحیح ،عدم محاسبه
صحیح پساندازها و عدم سرمایهگذاری بهینه سرمایههای عمومی باشد.
بنابراین با توجه به اهمیتی که محاسبه پسانداز اصیل درپیشبینی مسیر آینده اقتصاد ایران با
توجه به بهرهبرداریهای عظیم منابع نفتی و سهم عظیم این منابع در تأمین هزینههای دولت دارد،
میتواند به عنوان مبنایی برای سیاستهای آینده اقتصاد کشور در زمینه امکان تصحیح و بازنگری در
نحوه بهرهبرداری از منابع نفت و گاز ایران ،بازنگری در سهم دولت از بهرهبرداری منابع نفت و گاز و
بازنگری در اصل  00قانون اساسی در زمینه مالکیت منابع و چگونگی مصرف دریافتیهای نفتی و
کمک به برقراری عدالت بین نسلی ،مورد استفاده قرار بگیرد .همچنین این مطالعه میتواند در نحوه
قانونگذاری و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز ایران تأثیر بسزایی داشته باشد.

71

9317 فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار

منابع و مآخذ
 موسسه آموزش عالی غیر دولتی: اصفهان. تخمین نرخ پسانداز اصیل در ایران.)0091( . احمد،باقری
. گروه اقتصاد:و غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
 توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای.)0091( . سها، محمدباقر و موسوی، بهشتی، داود،بهبودی
.00  ش، مجله دانش و توسعه،منتخب صادرکننده نفت
، ترجمه ارباب. اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی.)0101( . جیمز، یو و مکگیلری، ما، راجر،پرمن
.0090 ، نشر نی: تهران.محمدرضا
تطبیقی- مقایسه تحلیلی.)0091( . محمد رضا، اسماعیل و مثنوی، صالحی، فرزام پور اصغر،سنگاچین
.90-29  صص،0  ش، سال اول، پژوهشهای محیطزیست،روشهای سنجش توسعه پایدار
 مقایسه نظریههای پایداری ضعیف و قوی محیطزیستی.)0011( ، محسن، غالمعلی و محقق،شرزهای
.0  ش، علوم محیطی،در بستر مفهومی توسعه پایدار
 توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد.)0010( ، اسماعیل، محمد حسن و ترکمنی،فطرس
، فصلنامه علمیپژوهشی، مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه:اقتصادی
.9  ش،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
. معاونت امور برق و انرژی: تهران. ترازنامه انرژی.)0010( .وزارت نیرو
Ferreira, Susana and Moro, Mikro. (2010). Constructing Genuine Savings
Indicators for Irland, 1995-2005. Journal of Environmental Management, 92,
pp. 542-553.
Ferreira, Susana and Vincent, R. Jeffrey. (2005). Genuine Savings: Leading
Indicator of Sustainable Development?. Chicago Journals, vol. 53, no.3, pp.
737-754.
Ferreira, Susana, Hamilton, Kirk and Vincent, R. Jeffrey. (2008). Comprehensive
Wealth and Future Consumption: Accounting for Population Growth. World
Bank Econ rev 22, pp. 233-248.
Hamilton, Kirk and Clemens, Michael. (1999). Genuine Savings Rates in
Developing Countries. World Bank Economic Review, vol. 13, no. 2, pp. 333356.
Hamilton, Kirk and Hartwick, John.M. (2005). Investing Exhaustible Resource
Rents and the Path of Consumption. The Canadian Journal of Economics,
(38)2, 615-621.
Hamilton, Kirk and Withagen, C. (2007). Savings Growth and the Path of Utility.
Canadian Journal of Economic, 40(2)
Hanley, N., Greasley, D., Kunnas, J., Mclaughlin, E., Oxley, L. and Warde, P.
(2014). Testing Genuine Savings as a Forward-Looking Indicator of Future

 بابک صفاري و زينب هاشمی، عليمراد شريفی/... پس انداز اصيل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی

74

Well-Being Over the Long-Run. Journal of Environmental Economics and
Management, 67, pp. 171-188.
Hanley, Nick, Blum, Matthias, Eoin and McLaughlin (2013). Genuine Savings
and Future Well-being in Germany, 1850-2000. Striling Economics
Discussion Paper.
Hartwick, John M. (1977).Intergenerational Equity and the Investing of Rents
from Exhaustible Resources. The American Economic Review, Vol. 67, No.
5, PP 972-974.
Pearce, D.W. and Atkinson, Giles. (1993). Capital Theory and the Measurement
of Sustainable Development: an Indicator of Weak Sustainability. Ecological
Economics, 8, 8-103.
Pelence, J., Ballet, J. and Dedeurwaerdere, tom. (2015). Weak Sustainability
Versus Strong Sustainability. GSDR.
Pillarisetti, J.Ram. (2005). The World Bank's Genuine Savings Measure and
Sustainability. Ecological Economic, 55, 599-609.
Ruta, Giovanni and Hamilton, Kirk. (2007). The Capital Approach to
Sustainability. Handbook of Sustainable Development, 45-62.
Stevens, Candic. (2005). Measuring Sustainable Development. OECD
Conference, NO,10.
Van der Ploeg, Frederick (2010) Why Do Many Resource-Rich Countries Have
Negative Genuine Saving? Anticipation of Better Times or Rapacious Rent
Seekin. Resource and Energy Economics, NO 32, PP 28-44.
World Bank (2006) Where Is the Wealth Of Nation? Measuring Capital For the
21st Century. International Bank for Reconstruction and Development/World
Bank, Washington, DC

79

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 9317

ضميمه
در جدول زیر پسانداز اصیل سرانه ایران در دوره  0001تا  0010آورده شده است:
جدول  .9پسانداز اصيل سرانه ايران (درصد از درآمد ملی)
سال

پسانداز اصیل

سال

پسانداز اصیل

0009

-90201

0021

-01201

0001

-92211

0022

0211

0001

-99292

0029

-21200

0000

-91210

0029

-11200

0000

-20219

0021

-02229

0000

-90200

0091

-10219

0000

-90219

0090

-10220

0001

-91202

0090

-09220

0002

-10201

0090

-00212

0009

-10211

0090

-01200

0009

-01210

0091

-00201

0001

-012200

0092

-09200

0011

-91211

0099

-00200

0010

-22201

0099

-01219

0010

-01220

0091

-01290

0010

00291

0091

-00209

0010

00201

0090

-0291

0011

02290

0090

-1291

0012

00290

0090

-1221

0019

00201

0090

0290

0019

01290

0091

0200

0011

02200

0092

9291

0021

00202

0099

9299

0020

1201

0099

2299

0020

0200

0091

00201

0020

-1291

0011

00209

0020

-01220

0010

0220
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Abstract
Sustainable development is an essential goal for developing countries, which
can be measured by various indices. This paper computes genuine saving for
the Iranian economy based on national accounting and examines the
relationship between genuine saving and present value of discounted
consumption during 1960-2012. The results indicate that genuine saving is
mostly negative over the period under study and there is also a negative
relationship between genuine saving (as a measure for the nation wealth) and
the change in the present value of consumption (as a national welfare index).
According to Hartwick�
s rule, these findings mean�
that welfare reduction is a
possible outcome in the future.
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