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گذاران و محافل ميالدي سياست 1970هاي شديد قيمتي كاالها و فلزات اساسي در اوايل دهه اول انرژي و شوكبحران 
هاي منابع طبيعي و رشد محدوديت 1آكادميك را به شدت تحت تأثير قرار داد. گروهي از متفكران با تفكرات شبه مالتوسي

كردند. هرچند اين تفكر بعداً بسيار اد معرفي ميساز بحران اقتصادي و ركود در بلندمدت در اقتصجمعيت را دو عامل زمينه
ها بر نوسانات اقتصادي و مورد نقد اقتصاددانان قرار گرفت اما اين رويكرد موضوع محدوديت منابع طبيعي و انرژي و اثرات آن

ي، ابتدا الگوهاي دنبال اين تحوالت فكرعنوان يكي از خطوط اصلي مطالعات اقتصادي مطرح كرد. بهرشد قابل استمرار را به
هاي قيمت انرژي بر متغيرهاي كالن ها انرژي به تحليل اثر شوكسنجي با وارد كردن بخش انرژي و قيمت حاملكالن و كالن

 1990در دهه محيطي در الگوهاي سنتي رشد ادغام شد. هاي زيستپرداختند. متعاقباً، اثر كميابي منابع طبيعي و نيز آلودگي
بازتاب وسيعي در سطوح مختلف اجتماعي يافت و  2ها و تغييرات اقليمي در گزارش كنوانسيون براندلنديمسائلي چون آلودگ

گذاران مطرح گردد. همچنين در اين دهه با تلفيق باعث شد كه اين موضوعات با گستردگي و اهميت بيشتر بين سياست
به الگوهاي رشد درونزا، موضوع توسعه پايدار در چارچوب  موسوم مساله محدوديت منابع طبيعي با نسل سوم الگوهاي رشد،

است، موضوعات مطروحه در چارچوب  طرحكه بحث اصلي اين  جديدتري مطرح گرديد. رويكرد اقتصاد كالن به توسعه پايدار
ليت آن در ادامه گزارش تنظيم شده است كه ك 7در حاضر  طرحكند. ها بررسي ميتوسعه پايدار را با تأكيد بر بعد اقتصادي آن

 گيرد.مورد بررسي قرار مي
مدت و بلندمدت اقتصادي مؤثر بر رشد تعاريف، معيارهاي توسعه پايدار، اقتصاد محيط زيست و عوامل كوتاه اول، در گزارش

ر ادامه و حث كلي توسعه پايدار و معيارهاي آن در اقتصاد ايران ارائه شده است. دب ،ي گزارشابتدادر  ست.، بحث شده اپايدار
بررسي مدت و ناپايداري بلندمدت (ناپايداري رشد اقتصادي) و عوامل مؤثر بر آن با نگاه اقتصاد كالن، موضوع ناپايداري كوتاه

 و در چارچوب اقتصاد ايران به بحث گذاشته شده است. شده
در اين گزارش به  اختصاص يافته است. هاي بزرگ صنعتي،محيطي در بنگاهتگزارش دوم به بررسي وضعيت آاليندگي زيس

هاي هاي صنعتي بزرگ كشور با استفاده از آمارهاي خرد كارگاهزيستي كارگاهبررسي موردي و آماري وضعيت آاليندگي محيط
هاي طرح معرفي شده است. در قسمت منبع داده ؛. در ابتداي اين گزارششده استنفر كاركن پرداخته  10صنعتي بيش از 

وضعيت  شده و در قسمت سومهاي بزرگ صنعتي ترسيم محيطي كارگاههاي زيستويري كلي از وضعيت آلودگيدوم تص
تصوير كلي در قسمت سوم، به عبارت ديگر  شده است.بررسي  ISICهاي صنعتي در سطح كدهاي دو رقمي آاليندگي كارگاه

هاي صنعتي به جزئيات مورد نظر، تفكيك كارگاه است. ارائه شده در قسمت قبل با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار گرفته
هاي مورد نظر با در نظر گرفتن نوع مالكيت تحليلدر ادامه، اند. بندي شدهطبقهباشد كه از لحاظ نوع فعاليتي مي گروه 22

 .شده استهاي مذكور نيز انجام هاي صنعتي در هر يك از گروهكارگاه
                                                            

1  Maltus 
2 Brundland Commission 
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مورد بررسي قرار گرفته ارتباط بين متغيرهاي ساختاري و عملكردي در بازارهاي صنعتي كشور  ،در قسمت چهارم گزارش

اي كاركنان بازارهاي صنعتي چگونه با عملكرد اين بازارها در زمينه ايجاد ارزش . در اين قسمت تركيب تحصيلي و سابقهاست
هاي مورد نظر اين فرضيه اركنان شاغل در كارگاهافزوده مرتبط است. در قسمت پنجم گزارش با بررسي وضعيت تحصيلي ك

شود. محيطي كاسته ميهاي زيستاز ميزان آلودگيگيرد كه با ارتقاء سطح تحصيلي كاركنان صنعتي آزمون قرار ميمورد 
 اختصاص دارد. ،گيري از مطالب مطرح شدهبندي و نتيجهقسمت ششم گزارش به جمع

در اين گزارش پس از بررسي انواع بازارهاي موجود  را مورد بررسي قرار داده است. قتصادي،ازار و توسعه اگزارش سوم ساختار ب
هاي تحقيق و توسعه و آموزش (بنابراين بر توسعه سرمايه انساني)، رشد اقتصادي و رفاه در ايران، اثر ساختار بازارها بر هزينه

 اقتصادي بررسي شده است.

زيستي، حيطهاي مهاي توسعه پايدار انساني مانند رشد اقتصادي، شاخصبر شاخص اثر نرخ رشد جمعيتدر گزارش چهارم 
. در بخش اول، ابتدا وضعيت موجود با مروري بر روند رشد جمعيت و ساختار جمعيتي براي آموزش و بهداشت ارائه شده است

. در بخش شده استبررسي  1375تا  1345هاي هاي سالروستائي را در سرشماري -سنين منفرد به تفكيك جنس و شهري
. در شده استو سپس تخمين جمعيت ارائه  شدهتشريح  1375تا  1345هاي عيت براي سالمدوم، ابتدا روش تخمين ج

هاي مهم جمعيتي مانند ميزان باروري عمومي، ميزان خام مواليد، بعضي از شاخص ،ن جمعيتيما استفاده از تخبخش سوم ب
بعضي از مفاهيم و مباحث  در ادامه. شده استمحاسبه  ،ومير خام، نسبت جنسي و نسبت سربارينسبت كودكان به زنان، مرگ

براي كاهش باروري ارائه مطرح شده و پيشنهادهايي  ،رشد جمعيتمانند انتقال جمعيتي مرتبط با شناسي جمعيتمربوط به 
ر پردازد و دزيست و توسعه پايدار ميطبين جمعيت، رشد اقتصادي، محي روابطبه بيان  ، محققاست. در بخش چهارم شده

 .كندرا بررسي ميوري و رشد پايدار فصل پنجم جمعيت، نيروي انساني، بهره
در اين گزارش ابتدا  .اختصاص يافته است ،وري و رشد پايدارگزارش پنجم به بررسي جمعيت، سرمايه انساني، كارايي، بهره

به عنوان مهمترين شده است. محقق با تمركز بر بخش صنعت، رف انرژي در كل نظام اقتصادي كشور ارائه تصويري از مص
شود، به بررسي الگوي زيستي حاصل از مصرف غيربهينه انرژي از آن ناشي ميكه عمده پيامدهاي محيط كننده انرژيمصرف

هاي بخش صنعت در قالب بازارهاي صنعتي در مجموعههر يك از زير . در ادامهپرداخته استمصرف انرژي در بخش صنعت 
و الگوي مصرف انرژي و تغييرات زماني آن در هريك از كدهاي مربوطه مورد  شدهدر نظر گرفته  ISICسطح كد دورقمي 

هاي هاي صنعتي فعال در بازارمحيطي بنگاهارتباط بين الگوي مصرف انرژي و وضعيت آاليندگي زيستو به گرفته بررسي قرار 
محيطي در هر سه مرحله توليد، انتقال و مصرف انرژي ايجاد هاي زيست. البته آلودگيپرداخته شده استصنعتي كشور 

هاي بزرگ صنعتي به محيطي بنگاههاي زيستشود ولي در اين گزارش با تمركز بر الگوي مصرف انرژي، وضعيت آاليندگيمي
 .گرفته استمورد بررسي قرار كنندگان انرژي عنوان يك گروه از مصرف

در اين گزارش به بررسي فقر و نابرابري درآمد در ايران  را مدنظر قرار داده است. توزيع درآمد و فقر ،گزارش ششممحقق در 
سپس نحوه  گرفته،مورد بررسي قرار  1378تا  1361هاي ، ابتدا تحول سطح رفاه طي سالمنظور. براي اين پرداخته شده است
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هاي مختلف ها و نحوه توزيع آن بين دهكدر انتها يارانه ارائه شده است. هاي مختلف درآمديهزينه خانوار بين گروهتوزيع 

 .بررسي شده استدرآمدي 
ابتدا در اين گزارش  را ارائه نموده است. و اقتصاد كالن براي توسعه پايدارمحيطي هاي زيستگزارش هفتم مجموعه سياست

هاي كالن جهت نيل به توسعه پايدار ها و سياستسياست ،. در ادامهزيست مدنظر قرار گرفته استيطگذاري در محسياست
 در ذيل برخي از مهمترين نتايج حاصل از طرح ارائه شده است:است كه  كشور ارائه شده

زيستي حيطهاي مدهد كه با افزايش شاخص شدت انرژي، بر ميزان آاليندگينتايج مطالعات آماري طرح نشان مي -
 شود.هاي صنعتي كشور افزوده ميبنگاه

هاي صنعتي در خصوص ايجاد ارزش افزوده بيانگر هاي سرمايه انساني و وضعيت عملكردي بنگاهنتيجه ارتباط شاخص -
هاي صنعتي آن است كه ارتقاي سطح تحصيلي كاركنان منجر به افزايش سرانه ارزش افزوده ايجاد شده در بنگاه

 .شودكشور مي
ها كاسته محيطي ايجاد شده توسط آنهاي صنعتي از ميزان آاليندگي زيستبا ارتقاء سطح تحصيلي كاركنان بنگاه -

 شود.
 


