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 سرفصلهایمطالب
مقدمه، تعاریف و تاریخ چه 

توسعه پایدار و اقتصاد جریان اصلی 

 (  از منظر اقتصادی)نقدهای وارد بر توسعه پایدار 

جمع بندی 



 ازتوسعهاقتصادیتاتوسعهپایدار
 میالدی 40پس از دهه اقتصاد توسعه 

 تمرکز بر رشد اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته 

 70در دهه   
 آموزش، بهداشت، سالمت،  70، در اواخر دهه ...(تمرکز بر کشاورزی، صنعت، )با تجربه رویکردهای مختلف

منعکس کننده این نکته که اقشار کم درآمد لزوما از مزایای توسعه اقتصادی . )تغذیه و اشتغال محور قرار گرفتند
 (بهره مند نمی شوند

 80در دهه   
جایگزینی برای اقدامات . )آزدسازی بازارها و تجارت، نرخ ارز و بوروکراسی: تمرکز بر اصالحات ساختاری

 (  محور پیشین-دولت

اصالحات بازار ممکن است نابرابری بیشتری ایجاد کند : در تضاد با معضل نیازهای اولیه 

نقدهای وارد بر رویکرد توسعه اقتصادی 

نابرابری درآمدی گاه ثابت می ماند و گاه افزایش می یابد: مزایای توسعه به صورت نابرابر توزیع می شود  . 

به ویژه در مناطق شهری. آثار منفی بر آب، خاک، و هوا  . 

 گسترش و مقبولیت مفهوم جدیدی به نام توسعه پایدار 

 

 

 

 

 

 



 تعریفتوسعهپایدار
توسعه پایدار : 

 تعریف  100بیش از(Ciegis, Ramanauskiene, & Martinkus, 2015)  ، 

386  تعریف(Jacobs, 1995  )  

 برآورده ساختن نیازهای امروز بدون به خطر انداختن امکان نسل های آینده در برآورده سازی
 (Brundtland, 1987)نیازهای شان 

 

 

 

 

 
Sustainable Development 

Passet (1979)       

 

 




 سهمحورتوسعهپایدار

سیستمِ پایدار به لحاظ اقتصادی، باید بتواند کاال و خدمات را به طور پیوسته تولید : اقتصادی
کند، به گونه ای که بدهی دولتی و خارجی قابل مدیریت بوده، و از عدم توازنِ شدید بخش ها که  

 .  به تولید صنعتی یا کشاورزی آسیب می رساند، جلوگیری نماید

سیستمِ پایدار به لحاظ محیطی، باید منابع خود را به گونه ای پایدار حفظ  : زیست  محیطی
کند، و از بهره برداری بیش از حد منابع تجدیدشونده یا فعالیت های فروبرنده محیط، یا  

به اتمام رساننده منابع تجدیدناپذیر جلوگیری کند و آن را محدود به میزان سرمایه گذاری در 
 ...تنوع زیستی، پایداری جوی، : شامل. جایگزین های مناسب نماید

سیستمِ پایدار به لحاظ اجتماعی، باید به انصاف توزیعی و فراهم کردن خدمات  : اجتماعی
این موارد شامل سالمت، آموزش، عدالت جنسیتی، پاسخ گویی . اجتماعی به حد کفایت برسد

  .  سیاسی و مشارکت است
(Harris, 2000) 



 اهمیتاقتصادیشهر
 ِبر مبنای نظریه های اقتصاد توضیح داده می شود شهرچرایی و چیستی 

  شهرها محل زندگی نیمی از جمعیت جهان 

75  درصد مصرف انرژی و تولید گازCO2 

قطب اقتصاد جهانی: شهر 

30  شهر بزرگ دنیا صورت می گیرد 100درصد تولید ناخالص جهان  در 

 درصد تولید ناخالص جهان در شهرها انجام می شود 80تقریبا 

 

 

 

 

 

 



 مثالهاییازسیاستهاواصولتوسعهاقتصادیپایدار
Urban Context 
 

Economic Capital 
Economy 
Urban fiscal base 
Economic spaces 
Infrastructure 
Built environment 
 

Human and Social 

Capital 
Education 
Health 
Sports and Leisure 
Safety 
Community 
Political System 
Governance 
 

Environmental (Physical 

& Built) Capital 
Food 
Air 
Water 
Noise 
Architecture 
Cultural Heritage 

Sustain. Development 

Principles 
 

Basic Principles 
Ethical utilization of natural resources 
Intra- and inter-generational equity 
 

Economic Capital 
Long-term economic prosperity 
Restorative economy 
Reforming market economy 
Ecological modernization 
 

Human and Social Capital 
Diversities in human resources 
Cultural diversities 
Satisfying basic needs 
Equity in governance 
Social cohesion 
Equal opportunities 
 

Environmental (Physical & Built) 

Capital 
Geographical equity 
Living within nature’s carrying capacity 
Enhancing biodiversity 
Replace/ Recycle/ Reuse 

Policy Tools 
 

Government 
Long term strategic views & 

integrated policy making 
Law & legislation 
Financing mechanisms 
 

Government vis-à-vis 

Market 
Ecological modernization 
Green consumerism 
Targeted inward investment 
Promotion of environmental 

business 
Encourage competition 
Information dissemination 
 

Government vis-à-vis 

Community 
A learning culture 
Three-way (government, private 

sector, community) partnership 
Community based initiatives 
Social/cultural/attitudinal 

changes 
 

 Mee Kam Ng: منبع



 کشاورزی:مثال
نیاز به تأمین غذای سرانه بیشتر برای جمعیت رو به افزایش جهان 

جایگزینیِ تکنولوژی های متداولِ فرساینده خاک و آالینده آب با روش های : در سمت تولید

 بازسازی کننده خاک ارگانیک، مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و آبیاری مناسب

    تکیه بر دانش محلی و مشارکت 

کنترل رشد جمعیت، انصاف و کارآیی بیشتر در توزیع غذا: در سمت تقاضا 

 

 



 انرژی:مثال
محدودیت عرضه و منابع 

  تاثیرات زیست محیطی و آب وهوایی 

 تمرکز بر انرژی های غیرسوختی 

باد، سوخت زیستی، خورشیدی، دریایی: غیرمتمرکز، منطقه ای 

  نیازمند سرمایه گذاری عظیم 



 صنعت:مثال
با توجه به حجم باالی تولیدات صنعتی کنترل آلودگی در انتهای فرایند جوابگو نیست 

توجه به اکولوژی صنعتی، صنعت سبز و بازیافت مواد در کلیه مراحل زنجیره تولید 



 منابعتجدیدپذیر:مثال
 جنگل، و آب  (ماهی)حفظ و توجه به خایر دریایی ، 

هم اکنون تحت فشارند و در آینده تقاضای بیشتری نیز برای این ذخایر وجود خواهد داشت 

 نیاز به هم کاری بین المللی، تأمین مالی جهانی، بازتعریف نهادها برای حفظ ذخایر در معرض

 خطر

 در سطح ملی و محلی نیز تغییر رویکرد از استخراج به حفظ و بهره برداری پایدار باید صورت

 پذیرد

 



 (1)تعددمحورهادرتوسعهپایدار
 بحث، سنجش و وزن دهی  ( اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی)محورهای چندگانه

 نسبی اهداف متفاوت، و ارزیابی موفقیت یا شکست را بسیار پیچیده می کند

مطالعه هم زمان سه سیستم غیرممکن است .(Harris, 2000  ) 
  اگر تامین غذای کافی برای جمعیت رو به افزایش جهان از طریق افزایش سطح زیر کشت تنوع

 زیستی را به مخاطره بیاندازد، چه باید کرد؟

   اگر انرژی های نو و تجدیدپذیر گران تر هستند، و در نتیجه تاثیر شدیدتری بر رفاه طبقه کم درآمد
 داشته باشند، چه باید کرد؟

اولویت با کدام اهداف است؟ 

 کنیم“ بیشینه”ما در هر زمان می توانیم تنها یک هدف را .(Richard Norgaard) 
  غیرممکن است که بتوانیم توسعه پایدار را به طریقی عملیاتی و با جزییات، به نحوی منطبق با منطق

 .  ماهیت بسیار دستوریِ توسعه پایدار تعریف دقیق عملی آن را دشوار می سازد. مدرنیته تعریف کنیم

 ،شکی نیست اگر بتوانیم هر سه هدف را برآورده سازیم، دنیای بهتری برای زندگی کردن خواهیم داشت
 (  Harris, 2000! )ولی ما غالبا در هر سه زمینه ناموفق ظاهر می شویم

 

 



 (2)تعددمحورهادرتوسعهپایدار
 Bossel (1999): 

چنانچه هر یک از این اجزا به تنهایی، به درستی کار . کل سیستم از اجزای متعددی تشکیل شده است
 .  نکنند، کل مجموعه به درستی کار نخواهد کرد و دوام نخواهد داشت

به رغم  . توسعه پایدار تنها در صورتی امکان پذیر است که سیستم های کوچک تر و کل سیستم زیستا باشد
عدم اطمینان از سمت وسوی توسعه پایدار، الزم است اجزای اصلی سیستم و شاخص هایی که می توانند  

 . اطالعات قابل اتکا و اساسی برای بقای هریک از اجزا و کل سیستم فراهم آورند، شناسایی شوند

 



 (1)توسعهپایدارواقتصادجریاناصلی
 :دو جریان متفاوتِ گسترش ادبیات توسعه پایدار در اقتصاد جریان اصلی

 محاسبات پولی و ارزش گذاری تاثیرهای اقتصادی در زندگی روزمره    1.

 ایجاد هم گرایی میان اقتصاد جریان اصلی و توسعه پایدار  2.

 



 (2)توسعهپایدارواقتصادجریاناصلی
در اقتصادبیشینه سازی رفاه در طول زمان و سعه پایدار نزدیکی و مشابهت فراوان مفاهیم تو 

 (ابد)در بسیاری موارد تا زمان بی نهایت 

 به معنای در نظر گرفتن تاثیر تصمیم های امروز بر رفاه نسل های آینده 

ساده سازی رایج در علم اقتصاد : بیشینه سازی براساس مطلوبیت ناشی از مصرف 

 به رغم ساده سازی فراوان، این فرض ساده جنبه های بسیار مهمی از رفاه انسان را پوشش

 خوراک، لباس، مسکن، حمل ونقل، آموزش، بهداشت و غیره: می دهد

 



 (3)توسعهپایدارواقتصادجریاناصلی
به خودی خود محلی از اعراب توسعه پایدار با این اوصاف آیا از منظر علم اقتصاد : سوال کلیدی

 !برای بررسی جداگانه دارد؟

نقدها به اقتصاد جریان اصلی  : 

انتخاب نرخ تنزیل معادل ضمنیِ انتخاب نرخ تخصیص  بین  نسلی است: استفاده از نرخ تنزیل 

نرخ تنزیل پایین و یا اعمال محدودیت برای مصرف منابع و تاثیرات محیطی 

 پیشنهادDaly :  حفظ سرمایه طبیعی 
و یکی برای منابع تجدیدناپذیر ( مصرف در حد پایداری)یکی برای منابع تجدیدپذیر : دو قاعده تصمیم

:  نتیجه(. سرمایه گذاری مجدد منافع حاصل از بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر در سرمایه طبیعی تجدیدپذیر)
 (  همچنین نیازمند پایداریِ جمعیت انسانی است)حفظ موجودیِ منابع طبیعی 

در اقتصاد نئوکالسیک هیچ دلیل خاصی برای ترجیح دادن سرمایه طبیعی وجود ندارد! 

Hartwick rule : ،با کاهش منابع تجدیدناپذیر مصرف می تواند ثابت بماند یا افزایش یابد
فرض ضمنی ). سرمایه گذاری شود( تجدیدپذیر)چنانچه رانت این منابع در سرمایه قابل بازتولید 

دو نوع سرمایه  -تنها مارجینالی جانشینند–جانشینی دو نوع سرمایه، در مقابلِ فرض ضمنی مکمل بودن 
 ( Dalyتوسط 



 (4)توسعهپایدارواقتصادجریاناصلی
ادامه نقدها به اقتصاد جریان اصلی  : 

 پیشنهادMichael Toman :  تعیین یک حد اطمینانِ کمینه برای برخی منابع 

 کامال دستوری و در تقابل با رویکرد اثباتی اقتصاد )بر مبنای تصمیم عمومی “ الزام اخالقی”براساس

 (نئوکالسیک و نقش اساسی بازار در تخصیصی بهینه منابع

 



 بندیونتیجهگیریجمع
 بدان معناست  ( رویکرد اقتصاد دستوری)و توسعه پایدار ( اثباتی)تفاوت رویکردهای اقتصاد جریان اصلی

که در حال حاضر مبانی اقتصادیِ مفهوم به ظاهر ساده و جذاب توسعه پایدار به سادگی براساس اقتصاد  
جریان اصلی قابل دفاع و تبیین نیست، و هنوز جای کار بین رشته ای فراوانی برای هم گرایی اقتصاد  

 .  جریان اصلی و مقوله توسعه پایدار وجود دارد

  ،هرچند مفاهیم پیچیده توسعه پایدار به سادگی با رویکرد اثباتی اقتصاد جریان اصلی هم خوانی کامل ندارد
 .  اما این شاید فرصتی برای هر یک از این دو رویکرد است تا به تکمیل و بهبود خود بپردازند

جامعه شناسان می توانند . اقتصاددانان می توانند اهمیت اطالعات زیستی و تاثیرات محدودیت منابع را بیشتر بیاموزند
زیست شناسان می توانند اطالعات زیستی الزم . به فهم رویکردِ متفاوت نسل های آینده به محیط زیست کمک کنند

را برای ارزش گذاری اقتصادی فراهم کنند، و  اهمیت انگیزه های اقتصادی را در تحلیل تاثیرهای زیست محیطی در 
 (  Toman, 1992; Harris, 2000. )نظر بگیرند

برخی پژوهش گران با توجه به مطالب گفته شده معتقدند، انقالب صنعتی در نفس خود نمی تواند پایدار باشد! 

درصورت موفقیت و گسترش مباحث توسعه پایدار، امکان بهبود جایگاه از دست رفته اروپا در : نکته جانبی
 ! سطح جهان وجود دارد



 

 

 

 متشکرم



 مفاهیمپایهبرایادامهبحث
 گزاره دستوری(Normative) 

 گزاره اثباتی(Positive) 

شکست بازار   

 قضایای اصلی رفاه 
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