Науковий реферат статті Ірфана Уллаха та Махмуда Шаха
"Зростання населення та погіршення стану навколишнього
середовища в Пакистані: причинно-наслідковий аналіз"
Погіршення стану навколишнього середовища поряд зі зростанням
населення залишається проблемою першочергової важливості як у
розвинутих, так і в країнах з перехідною економікою; і хоча навколишнє
середовище деградує через численні фактори, найбільш значущим є
зростання населення. Мальтус і неомальтузіанці вказували, що зростання населення є причиною інтенсивної експлуатації доступних земельних
ресурсів і збільшує попит на харчові продукти у зв’язку з їх нестачею.
Зростання населення може нанести шкоду природним ресурсам і
призвести до екологічної деградації внаслідок інтенсивного використання
землі, деградації ґрунту, вирубки лісових насаджень, порушення середовища існування та скорочення біологічного різноманіття, зміни моделі
споживання, неправильного поводження з твердими і небезпечними
відходами, нестачі і забруднення водних ресурсів, глобального потепління,
зміни клімату, забруднення повітря і т. д. Стрімке зростання населення
перешкоджає зростанню економіки через значні витрати на медицину і
високі виробничі затрати. Пакистан також зіткнувся з проблемою
поганого стану навколишнього середовища й елементами екологічної
деградації, що впливає на стан землі, повітря і водних ресурсів.
Деградація земельних ресурсів у Пакистані викликана, перш за все,
вирубкою лісів і спустошенням, зниженням родючості, засоленням і
ерозією ґрунту. Стан повітря також погіршується, отримані дані стосовно
якості повітря в п’яти найбільших містах підтверджують наявність високої
концентрації зважених часток, і аналогічним чином відбувається постійне
погіршення поверхневих і ґрунтових вод.
Дана стаття передбачає дослідження причинно-наслідкових зв’язків
між зростанням населення і погіршенням природного середовища. Автори застосували тест причинності, запропонований Енгелем і Грейнджером у 1969 році. Емпіричні результати свідчать, що зростання населення
погіршує екологію в цілому й окремі складові, а саме землю, повітря та
водні ресурси. Односпрямована причинність від зростання населення до
погіршення екології передбачає, що зростання населення є ключовим
фактором екологічної деградації в Пакистані.
Оскільки зростання населення є ключовим фактором екологічної
деградації, уряд, перш за все, повинен вжити заходів щодо контролю над

високою народжуваністю, а потім розробити план захисту навколишнього
середовища, щоб забезпечити чисте повітря, чисту воду, регулювання
поводження з твердими відходами. Різноманітні кроки можуть бути зроблені в цьому відношенні; уряд повинен стимулювати використання
пального, яке не шкодить навколишньому середовищу, ввести податки на
промислові відходи з метою мінімізації промислових відходів у поверхневі води, а також робити кроки щодо покращення каналізаційної системи як у міській, так і в сільській місцевості. Різні стимулятори повинні
використовуватися на державному та недержавному рівнях, щоб мінімізувати вплив елементів деградації землі, а саме вирубки лісів і спустошення, натрування і мінералізації, заболочування, негативного балансу
поживних речовин, ерозії ґрунтів, а також виснаження родючих ґрунтів.
Екологічна деградація переважно впливає на мікро- і макроекономічні
зміни, а саме економічне зростання; однак це тема для майбутніх досліджень.
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