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توسعه به محيط زيست
پريسا پژوهش ، 1پويان ايران منش

2

چكيده:
امروزه اين پرسش مطرح است كه چه ارتباطي ميان برنامه ها و سياستهاي توسعه اقتصادي و حفاظت و بهره بررداري پايردار از
محيط زيست وجود دارد  .آيا اين ارتباط مي تواند در قالب سياستهاي نوين بهبود پيدا كند ؟
در سالهاي اخير كشورهاي مختلف سياستهاي نوين و بيشماري را در رويارويي با اثرات منفي توسرعه اقتصرادي برر روي كيفيرت
محيط زيست وضع كرده اند .گرچه اجراي بسياري از اين سياستها آنها را قادر به رويارويي با تمام جنبه هراي منفري ايرن اثررات
نكرده اما اين نتيجه بدست آمده است كه بايستي برنامه هاي توسعه اقتصادي به همرراه سياسرتهاي حفاظرت از محريط زيسرتي
طراحي و اجرا گردند.
از چند دهه پيش به اين سو ،تاكيد فراواني بر همسو سازي سياستهاي توسعه اقتصادي و حفاظت و بهره برداري پايردار از محريط
زيست صورت گرفته و اقدامات قابل توجهي نيز در اين راستا به انجام رسريده اسرت  .گرچره طراحري مردلي كره تلفيرق هرر دو
سياستهاي توسعه اقتصادي و محيط زيستي را در بر داشته باشد كمي دور از ذهن به نظر مي رسد و برخي مراجع دولتي و بخرش
خصوصي نيز اعمال سياستهاي تلفيقي را رد و يا آنكه در مقابل چنين تغييراتي مقاومت ميكنند ،اما خوشبختانه پيشرفتهاي مهمي
در اين زمينه ايجاد شده است كه غير قابل انكار است.
اين نوشتار سعي دارد با ارائه بخشي از منافع حاصل از همسو سازي سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي و محيط زيستي،
بخشهاي خصوصي و دولتي را به بكارگيري اين گونه سياستها تشويق نمايد .بر اين اساس از تئوري نوسازي محيط زيست بعنوان
يك چارچوب مفهومي براي معرفي رويكردهاي تلفيقي بهره گيري شده است شايد كه اين نگرش تلفيقي بتواند فعاليتهاي
اقتصادي و اجتماعي جامعه را به سوي حمايت از اهداف محيط زيستي سوق دهد.
واژگان كليدي:
برنامه هاي توسعه اقتصادي  ،سياستهاي حفاظت محيط زيست  ،رويكردهاي تلفيقي برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياستهاي حفاظت
محيط زيست

مقدمه:

 1كارشناس ارشد اقتصاد با گرايش توسعه و مشاور ملي توسعه سرمايه گذاري و بنگاههاي اقتصادي پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي
 2كارشناس ارشد اقتصاد با گرايش نظري و كارشناس امور اقتصادي پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي
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با بررسي وضعيت ساير كشورها اين موضوع روشن ميشود كه يكي از عوامل تخريب محريط زيسرت در سرطال كر ن  ،عردم
هماهنگي ميان برنامه هاي توسعه اقتصادي -اجتماعي و سياستهاي حفاظت از محيط زيست است  .بر اين اساس واضال است كه
هماهنگي سياستهاي حفاظت از محيط زيست بويژه حفاظت و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي با برنامه هاي توسعه اقتصرادي،
ضمن افزايش كارآيي و بهبود رقابت در مجموعه اقتصاد ،منجر به حفاظت و صيانت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب تنروع
زيستي بعنوان سرمايه ملي مي گردد.
در دهه هاي اخير برخي از كشورهاي دنيا سياستهاي خاص محيط زيستي را به منظور پاسخ به اثرات منفي برنامره هراي توسرعه
اقتصادي بر روي محيط زيست ارائه كرده اند ،اما آنچه كه مسلم است اتخاذ اين سياستها در مجموع نتوانسرته بره اثررات منفري
برنامه هاي توسعه اقتصادي بر روي محيط زيست بصورت جامع و فراگير پاسخ دهد .ناكارآيي سياستها معموال زماني آشركار مري
شود كه اتخاذ آنها قادر به پاسخگويي به نيازهاي بازار در اقتصاد نباشند .به ديگر سخن ،اين سياست ها از نظر محيط زيستي بري
تاثير و از نظر اقتصادي ناكارآ باشند .در اينگونه موارد تدوين سياستهاي نوين كه از نظر محيط زيسرتي داراي اسرتاندارد الزم و از
نظر اقتصادي ضمن كارآيي ،داراي هزينه هاي كمتري باشند بعنوان راه حل پيشنهاد مي شود .عليرغم اولويتهايي كه دولتها ادعرا
مي كنند كه در پاسخ به مشك ت محيط زيستي ارائه كرده اند اما بسياري از اهداف محيط زيستي بطرور كامرل در كنرار اهرداف
اقتصادي قرار نگرفته ان د و سياستهاي محيط زيستي معموال در پاسخ بره اثررات مخررب سياسرتهاي اقتصرادي هتوسرعه انررژي،
كشاورزي ،بهره برداري از زمين ،حمل و نقل ،تجارت و صنعت كه در اصل ابزارهاي توسعه اقتصرادي هسرتند بصرورت مروردي
بكار گرفته مي شوند.
نظريه نوسازي محيط زيست بعنوان يك چارچوب مفهومي براي درك بالقوه تلفيق سياستهاي توسعه اقتصرادي و سياسرت هراي
حفظ محيط زيست بكار مي رود .در اين رابطه ،نظريه نوسازي محيط زيست به جاي نگاه كردن به برنامه هاي توسعه اقتصرادي
بعنوان يك بازدارنده  ،به ترويج سياستهاي محيط زيستي مي پردازد كه تاثير مثبتي بر روي سياستهاي توسعه اقتصرادي دارد .برر
خ ف اين تصور كه برنامه هاي توسعه اقتصادي كشورها موجب تخريب منابع محيط زيست مي شود ،نظريره نوسرازي محريط
زيست  ،بكارگيري سياستهايي را درنظر مي گيرد كه موجب تجهيز نيروهاي كارآفرين براي بهره گيري مناسب از محيط زيست و
منابع محيط زيستي ميشود .بنابراين  ،اين نظريه پيشنهاد مي كند كه هدفهاي اقتصرادي و محريط زيسرتي مري تواننرد در يرك
چارچوب جديد و با شكل بهتري از سياستها ،بصورت توامان ارائه شوند كه اين نوع جديد از سياستها ،موجب كاهش اثرات منفري
ناشي از توسعه اقتصادي بر روي محيط زيست مي گردند.
با توجه به طبيعت توسعه اقتصادي ،نظريه نوسازي محيط زيست تمركز بيشتري بر بخش صنعت دارد كه بخش قابرل تروجهي از
ارزش افزوده را در اقتصاد به عهده دارد .اين نظريه مي گويد كه تغييرات زير بنايي و تكنولوژيكي مي توانند اثرات مخرب بر روي
محيط زيست را كاهش داده و پيش نهاد مي كند كه ساختار توسعه اقتصادي ميتواند با ساختن يك مسير توسعه همراه با فعاليتهاي
دوستدار محيط زيست بازنگري شود .اين ساختار جديد از توسعه ،به مصرف كمتر از منابع و توليد كمتر ضايعات تاكيد مي كند كه
خود باعث رفاه بيشتر و ايجاد فرصت هاي شغلي مي شود كه بيشتر كاربر هستند تا منابع .با توجه بره انتقرادات موجرود بره ايرن
نظريه ،همواره جستجو براي سياستهايي كه بالقوه بر روي ارتباط ميان اقتصاد و محيط زيست تاكيد مي ورزند ادامه دارد.

3

چارچوب تئوريک تلفيق سياستهاي توسعه اقتصادي و حفاظت و بهره برداري پايدار از محيط زيست
به باور برخي اقتصاددانان و جامعه شناسان ،رشد روزافزون فعاليتهاي اقتصادي نيازمنرد بهرره بررداري بريش از پريش از منرابع
طبيعي و انرژي است كه از سويي موجب توليد بيشتر ضايعات مي گردد .بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي به همرراه انباشرت
ضايعات و آلودگي زيست محيطي  ،در نهايت كاهش ظرفيت زيست كره را به دنبال داشته و كاهش كيفيت محيط زيست و رفراه
انسانها را عليرغم افزايش درآمدها هكه به دنبال افزايش توسعه اقتصادي ايجاد شده است موجب مي گردد.
از سوي ديگر برخي اعتقاد دارند كه كاهش فعاليتهاي اقتصادي مي تواند كاهش كيفيت محيط زيسرت را نيرز بره دنبرال داشرته
باشد .ارتباط منفي و يا مثبت رشد و توسعه اقتصادي و كيفيت محيط زيست در مسير توسعه اقتصادي يك كشرور بصرورت ثابرت
نشان داده نمي شود .اين ارتباط ممكن است در اثر تغيير در درآمد مردم مثبت يا منفي گردد  .بطور مسلم افزايش درآمد ،مردم را
قادر به دستيابي به تسهي ت زير بنايي كاراتر مي گرداند كه در ادامه مري توانرد كيفيرت محريط زيسرت را نيرز افرزايش دهرد.
() T.Panayotou, 2003

منحني محيط زيست كازنتز 3با شكل  Uوارونه  ،نشانگر ارتباط معكوس ميان رشد و توسعه اقتصادي و تنزل منابع محيط زيستي
مي باشد .بر پايه منطق بكاررفته در اين نمودار ،در نخستين سطوح رشد و توسعه اقتصادي يرا مرحلره پريش از اقتصراد صرنعتي،
تخريب محيط زيست افزايش مي يابد .اما در سطوح باالتر بويژه در مرحله پر

از اقتصراد صرنعتي كره درآمرد سررانه افرزايش

چشمگيري مي يابد ،كيفيت محيط زيست نيز بهبود پيدا ميكند .بنابراين منحني Uوارونه كازنتز نشران دهنرده ارتبراط معكروس
ميان شاخص محيط زيست و درآمد سرانه است)David .Stern ،2003( .

نمودار : 1

The environmental Kuznets curve: a development-environment relationship

The Environment Kuznets Curve: A Development – Environment Relationship (1955) 3
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بر پايه منطق نهفته در منحني كازنتز  ،سه عامل اساسي بر روي محيط زيست اثر مي گذارند:

اثرات درآمد بر روي تقاضا و عرضه

*

ساختار فعاليت ها

بر روي كيفيت محيط زيست

اقتصادي

*

اندازه فعاليت هاي
اقتصادي

=

اثرات منفي بر روي
محيط زيست

در سطال پائين درآمد ،در جايي كه اقتصاد در مرحله پيش از اقتصاد صنعتي و يا ميان اقتصاد صرنعتي و اقتصراد پريش از صرنعتي
است و از تكنولوژي ساده تر و دانش كمتري استفاده مي شود ،اثرات منفي بر روي محيط زيسرت بيشرتر خواهرد برود .در سرطال
درآمد باالتر ،از آنجا كه ساختار و تركيب فعاليتهاي اقتصا دي به دليل بهره گيري از تكنولوژي بهترر و دانرش برترر بهبرود يافتره،
اثرات منفي بر روي محيط زيست كاهش مي يابد.
نمودار  : 2اندازه فعاليت هاي اقتصادي

اثرات منفي بر روي محيط زيست

درآمد

نمودار  : 3ساختار فعاليت هاي اقتصادي

اثرات منفي بر روي محيط زيست

درآمد

5

نمودار  : 4اثرات درآمد بر روي تقاضا و عرضه بر روي كيفيت محيط زيست

اثرات منفي بر روي محيط زيست

درآمد

برپايه منحني كازنتز ،روند تخريب محيط زيست در كشورهاي درحال توسعه بيشتر بوده در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته اين
روند رو به كاهش است .در سطوح باالتر از توسعه اقتصادي ،كشورها با ايجاد تغييرات ساختاري به سوي صنايع و خدمات
هوشمند همراه با افزايش آگاهي هاي اجتماعي در زمينه حفاظت از محيط زيست  ،اجراي قوانين محيط زيستي و به كارگيري
تكنولوژي برتر مي روند تا تخريب منابع طبيعي به تدريج كمتر شود) T.Panayotou, 2003) .

كشورهاي توسعه يافته با طراحي سياستهاي نوين تلفيقي توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست و ايجاد تغيير ساختار به سروي
اقتصاد خدماتي و تغيير تكنولوژيكي بسوي توليدات با مصرف كمتر انرژي و منابع ،سعي در كاهش اثرات مخرب بر كيفيت محيط
زيست را دارند .كشورهاي درحال توسعه نيز با طراحي سياستهاي نوين توسعه اقتصادي و حفاظت محيط زيست ،بازنگري ساختار
صنايع ،تغيير شكل بازار از راه واقعي كردن قيمت انرژي ،مواد و ديگر منابع و اضافه كردن آن به هزينره هراي اقتصرادي و برين
المللي سعي در كاهش اثرات مخرب بر كيفيت محيط زيست را دارند) T.Panayotou, 2003).

بدين روي ،استفاده از سياستهاي همسو سازي با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصادي به همراه اهداف حفاظت از محيط زيسرت
نه تنها موجب افزايش توسعه اقتصادي از راه تغيير ساختار فعاليتهاي اقتصادي مي گردد بلكه از هدر رفتن منابع محيط زيستي نيز
مي كاهد .از نظر بسياري از كار شناسان محيط زيست موضوع همسو سازي سياستهاي توسعه اقتصادي و محيط زيسرت اهميرت
بيشتري دارد ،چرا كه تجريه ثابت كرده در اغلب مواقع اهداف محيط زيستي تحت الشعاع اهداف اقتصادي قرار گرفته انرد .ايرن
مسئله منجر شده است كه سياستهاي محيط زيستي تنها پاسخگوي سطحي به اثرات تخريبي در بخش هاي انرژي ،كشراورزي،
حمل و نقل ،تجارت و صنعت كه بيشترين نقش را در توسعه اقتصادي دارند ،باشد .به نظر برخي از كار شناسان محيط زيست ،گر
چه سياستهاي محيط زيستي تا حدي توانسته به كاهش و يا حل معض ت محيط زيستي بپردازد ،اما در بسياري از مواقرع نيرز،
سياستهاي محيط زيستي قادر به پاسخگويي اثربخش و يا كارا به اثرات مخرب توسعه اقتصادي نبوده اند.
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حال با توجه به دغدغه هاي موجود كارشناسان محيط زيست درباره نقش سياستهاي محيط زيستي ،بررسي نقش اين سياسرتها و
ارتباط آنها با سياستهاي توسعه و رشد اقتصادي اهميت بيشتري پيدار مي كند  ..آشكار است كه سياسرت هرا و اسرتراتژي هراي
برگزيده شده مي بايست اهداف توسعه اقتصادي و محيط زيستي را توامان به همراه داشته باشند .در اين رابطه مي توان از تئوري
نوسازي محيط زيست 4بره عنروان يرك ايرده برراي تلفيرق سياسرتهاي توسرعه اقتصرادي و سياسرتهاي محريط زيسرتي بهرره
گرفت.ه)A.Gouldson and P.Roberts, 2000

تئوري نوسازي محيط زيست
تئوري نوسازي محيط زيست نخستين بار در اوايل سالهاي  1۸۹۱در ميان گروه كوچكي از كشور هاي اروپاي غربي مانند آلمران،
هلند و انگلستان شكل گرفت .هدف اين تئوري ،بررسي بحران هاي محيط زيستي در جوامع صنعتي امروزي مي باشرد .در واقرع
اين تئوري در راستاي بهسازي سياست هاي محيط زيستي موجود و يا پيش بيني شده در عملكررد اجتمراعي و نيرز طررح هراي
نهادي و گفتمان هاي سياستي به منظور حفظ جوامع تمركز دارد.ه)A. Mol &D.Sonnenfeld, 2000

برخي از متخصصان تاكيد دارند كه تغييرات اجتماعي در نهاد ها ،شيوه ها و عملكرد هرا و نيرز گفتمران هرا همگري بره مروازات
اخت الت ايجاد شده در محيط زيست بوجود آمده اند .بر اين اساس ،فرآيند كاهش استفاده از منرابع محريط زيسرتي در جريران
توسعه اقتصادي در كشور هاي معتقد به تئوري نوسازي محيط زيست همچون آلمان ،ژاپن ،هلند ،سوئد ،و دانمارك آغراز گرديرد.
در بسياري از اين كشور ها ،ب هسازي سياست هاي محيط زيست حتي موجب كاهش استفاده از منابع طبيعي و يا كاهش آلرودگي
علي رغم رشد اقتصادي در توليدات و جريان پولي شد .مناظرات گوناگوني در باره اين پديده انجرام گرفرت و اتفراقي برودن و يرا
ساختاري بودن اين تغييرات بررسي گرديد .تغييرات نهادي و اجتماعي بدست آمده از بكار گيري تئوري نوسازي محيط زيسرت را
مي توان در پنج گروه طبقه بندي كرد) A. Mol &D.Sonnenfeld, 2000):

 تغييرات در دانش و تكنولوژي نه تنها در شناسائي معض ت محيط زيستي نقش داشتند بلكه در ارائه راه حل براي رفع آنهرا
نيز نقش ويژه اي را ايفا كردند .بدين ترتيب راه حل هاي موجود سنتي براي پيشگيري از معضر ت محريط زيسرتي توسرط
رويكرد هاي نوين اجتماعي -تكنولوژيكي همراه با م حظات محيط زيستي جايگزين گرديدند.
 افزايش اهميت پويايي بازار و عوامل اقتصادي ه همچون توليد كنندگان ،مشتريان ،مصرف كنندگان ،موسسات اعتباري،
شركت هاي بيمه و غيره همسو با تغيير ساختار و بهسازي سياست هاي محيط زيستي
 تغييرات در نقش دولت از طريق ايجاد حكومت هاي غير متمركز ،انعطاف پذير و مبتني بر رضايت طرفين با كمترين مقررات
مركزي كنترل محيط زيست
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 تغييرات در موقعيت  ،نقش و ايدئولوژي گروه هاي اجتماعي از طريق افزايش مداخله گروه هاي اجتماعي در تصميم گيري
هاي نهادي دولتي و خصوصي در زمينه بهسازي سياست هاي محيط زيست
 تغييرات استداللي و پيرايش ايدئولوژي نوين از راه همسو سازي اهداف و سياستهاي اقتصادي و محيط زيستي
تئوري نوسازي محيط زيست بكار گيري مقررات محيط زيست را همزمان با رقابتي تر شدن صنايع پيشنهاد مي كند .در واقع اين
تئوري بكارگيري مقرراتي را پيشنهاد مي كند كه بهره گيري از تكنيك هاي توليد و تكنولوژي نوين را تشويق مي كننرد .تئروري
نوسازي محيط زيست بر استمرار ابداعات و اختراعات تاكيرد مري ورزد .اختراعرات و ابرداعات بره بنگاههراي اقتصرادي و توليرد
كنندگان براي رسيدن به تكنولوژي پاك از راه اعمال تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات سازماني و نيرز جسرتجو بره منظرور يرافتن
استراتژيها و فرصتهاي عملياتي كه موجب پيشرفت آنها مي شود ياري مي رساند.
به طور كلي تئوري نوسازي محيط زيست به عنوان يك چار چوب مفهرومي برراي درك برالقوه از همسرو سرازي سياسرت هراي
اقتصادي و محيط زيستي به كار مي رود .اين تئوري به عنروان يرك چرارچوب مفهرومي از سره راه تفسرير و اجررا مري گرردد :
()A.Gouldson and P.Roberts, 2000

 اول  ،استفاده از تئوري نوسازي محيط زيست در تشريال روشهايي كه جوامع پيشرفته و سنتي به خطرات محيط زيستيناشي از صنعتي شدن پاسخ مي دهند .
 دوم  ،استفاده از تئوري نوسازي محيط زيست در تشريال و آناليز مباحث و مناظرات در زمينه محيط زيست و صنعتي شدن سوم ،استفاده از تئوري نوسازي محيط زيست به عنوان يك مفهوم براي راهنمايي برنامه و بهسازي سياستهاتئوري نوسازي محيط زيست به سياست هاي حفاظت محيط زيست به عنوان يك بازدارنده در راه توسعه اقتصرادي نمري نگررد.
بلكه اين تئوري شكل نويني از سياست هاي محيط زيست را به عنوان يك تاثير مثبت بر روي توسعه اقتصادي در نظر مي گيرد.
از سوي ديگر تئوري نوسازي محيط زيست به سياست هاي توسعه اقتصادي نيز به عنروان منبعري برراي تخريرب منرابع محريط
زيستي نمي نگرد .بنابراين تئوري نوسازي محيط زيست هماهنگي و همسو سازي اهرداف و سياسرت هراي توسرعه اقتصرادي و
حفاظت محيط زيست را به عنوان چارچوب يك اقتصاد صنعتي پيشرفته تشويق مي كند.
در ارتباط با توسعه اقتصادي ،تئوري نوسازي محيط زيست در جستجوي بخشهايي است كه تركيرب براالتري از سرطوح توسرعه
اقتصادي را با پائين ترين سطال از اثرات تخريبي محيط زيست دنبال مي كنند .اين تئوري بر سياست هاي توسعه اقتصادي تاكيد
دارد كه صنايع با دانش و تكنولوژي برتر را جايگزين صنايعي مي سازد كه از انرژي و منابع طبيعي بسرياري اسرتفاده مري كننرد.
تئوري نوسازي محيط زيست بر اين باور است كه تغييرات زيربنايي و تكنولروژيكي مري توانرد تغييررات گسرترده اي در كراهش
تخريب محيط زيست ايجاد كند .بدين ترتيب  ،تئوري نوسازي محيط زيست از طريق تركيب تغييرات تكنولوژيكي ،زيرر بنرايي و
بخشي ،ساختار نويني از توسعه اقتصادي را پيشنهاد ميكند كه اهداف بهبود محيط زيسرت را در برر دارد .ايرن سراختار نروين  ،از
توسعه اقتصادي مصرف كمتر منابع و توليد كمتر ضايعات را دنبال كرده در حاليكه رفاه اقتصادي و فرصتهاي شغلي را كه بيشرتر

۹

كاربر هستند تا منابع بر پيشنهاد مي كند .طرفداران تئوري نوسازي محيط زيست مي گويند كه تغييرات در هر دو سطال كر ن و
خرد اقتصادي موجب بهبود چشمگير سياست هاي حفاظت از محيط زيست خواهد شد.
منتقدان تئوري نوسازي محيط زيست اين تئوري را يك پاسخ موقتي و جزئي به عوامل تخريب محيط زيست مي دانند .جزئي ،به
اين دليل كه اين تئوري توان پاسخ گوئي به تغييرات اجتماعي همچون عدالت اجتمراعي و يرا توزيرع ثرروت و قردرت در روابرط
اجتماعي را ندارد و موقتي  ،به اين دليل كه اين تئوري در پاسخ به چالش هاي وسيع تر ميان اهداف اقتصادي و محريط زيسرتي
ناتوان است.
اگر چه تئوري نوسازي محيط زيست قادر به پاسخ گوئي به چالش هاي وسيع تر ميان اهداف اقتصادي و محيط زيستي نيست اما
دست كم مي تواند فرصتي را براي طراحي سياست هاي نوين فراهم سازد .سياست هاي نويني كه بالقوه مي تواند بر ارتباط ميان
توسعه اقتصادي و محيط زيست اثر بگذارد .در ادامه نمونه اي از همسو سازي سياستهاي توسعه اقتصادي و محيط زيستي بر پايه
چار چوب مفهومي تئوري نوسازي محيط زيست ارائه مي شود.

تجربه اتحاديه اروپا در زمينه تلفيق سياست هاي توسعه اقتصادي و سياستهاي حفاظت از محيط زيست

تلفيق سياستهاي توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست از چندين سال پيش دردستور كرار اتحاديره اروپرا قررار داشرته و از
طريق برنامه هاي عملياتي محيط زيست با هدف ارتقاء سياستهاي محيط زيست به صرورت مروثر در حرل معضر ت اقتصرادي
همچون رشد اقتصادي ،بيكاري و ايجاد شغل نقش داشته است .در سالهاي اخير برنامه هرايي بره منظرور افرزايش آگراهي هراي
محيط زيستي در فعاليت هاي دولتي و بخش خصوصي انجام گرفته است .از سالهاي  1۸۸۱تركيبي از عوامرل محريط زيسرتي و
سياست هاي عمومي كه بر پايه چار چوب مفهومي تئوري نوسازي محيط زيست ايجاد شده اند  ،ارتباط مستقيم و كارايي را ميان
توسعه اقتصادي و محيط زيست بيان مي دارند .در همين زمينه ،نهاد هاي اتحاديه اروپا رويكرد فعاالنه اي را بسوي همسو سازي
سياستهاي حفاظت از محيط زيست كه توسط كميسيون اروپا ارائه گرديد با استراتژي هاي توسعه اقتصادي آغاز نمودند .اتحاديره
اروپا از طريق وجوه ساختاري توانست به اقتباس چندين اصول در ميران توسرعه اقتصرادي همچرون برنامره ريرزي اسرتراتژيك،
مشاركت ،پايش ،ارزيابي و چالش هاي محيط زيستي بپردازد .اگرچه اتحاديه اروپا در اين راستا به موفقيت هاي خوبي دست يافت
اما برخي از اهداف استراتژيك در زمينه توسعه پايدار همچنان نامشخص باقي ماندند كه البته شايد بتوان آن را به دليل محدوديت
هرراي نهررادي و يررا برره كررارگيري نادرسررت و سررنتي سياسررت هرراي محرريط زيسررتي و يررا سياسررتهاي بررازار كررار و صررنايع
دانستK.Clement &J.Bachtler,2000(.

اتحاديه اروپا با توسعه منطقه اي از يك سو و با درك بهتر از اعتبارات ساختاري 5و دست يافتن به كارايي مالي از سوي ديگر مي
تواند از چشم انداز مثبتي براي آينده خود برخوردار باشد .همچنين با يك سري ارزيابي هاي انجرام شرده توسرط اتحاديره اروپرا
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اط عاتي گردآوري مي شوند كه اثرات محيط زيستي ناشي از اعتبارات ساختاري را شناسائي و اندازه گيري كرده و آن را به پايان
موفقي هدايت مي كنند .بدين ترتيب ،فرصتهايي براي توسعه بهتر همسو سازي سياستهاي محيط زيست شناسايي مري شروند .از
ديد پيشرفت محيط زيست ،شماري از برنامه هاي مشاركتي با رويكرد هاي نوين براي همسو سازي سياست هاي محيط زيسرت،
ايجاد شاخص ها براي پايش محيط زيست و تشخيص نياز ها براي طبقه بندي كردن محيط زيست بر اساس معيارهاي برگزيرده
شده ،از ديگر موارد به حساب مي آيند.
با در نظر گرفتن آينده سياستهاي محيط زيست اروپا ،كميسيون اروپا تمايل بيشتري براي همسرو سرازي عميرق ترر سياسرتهاي
محيط زيستي در تمام تصميم گيريهاي نظام توليد و مصرف در هر دو بخش دولتي و خصوصي دارد .بويژه در رابطه با سياستهاي
منطقه اي اروپا ،تمامي جوامعي كه در عمليات تخصيص منابع از جمله اعتبارات ساختاري نقش دارنرد ،در م حظرات سياسرتهاي
محيط زيستي قرار مي گيرند .اين ب ه معناي دستيابي به همسو سازي گسترده تر اولويتهاي محريط زيسرتي در اسرتراتژي توسرعه
اقتصادي مي باشد كه از راه مشاركت قابل توجه كارشناسان محيط زيست ،دنبال كردن موثر برنامه و طرح هاي محيط زيسرت و
شناسررايي و اجررراي معيارهرراي محرريط زيسررتي در زمرران ارزي رابي پررروژه هرراي خرراص ،بدسررت مرري آيرردK.Clement ( .
)&J.Bachtler,2000

سير تحول برنامه هاي توسعه اقتصادي در ايران
توسعه اقتصادي و اجتماعي از طريق تدوين برنامه ريزي علمي و فني در ايران  ،مثل اغلب كشورهاي درحال توسعه خيلي دير
شروع شد  .برنامه ريزي عمراني با روش جديد در ايران بيش از پنجاه سال سابقه دارد و مسير تاريخي آن از آغاز تراكنون تقريبرا
همگام با مسير تكاملي تئوريهاي برنامه ريزي در كشورهاي غربي و روشهاي گونراگون اجرايري در آن كشرورها بروده كره غالبرا
بوسيله مهندسان مشاور اجرا شده است .هحسيني ابري  ، 13۹۱ص 275
در واقع نخستين گام برنامه ريزي عمراني كشور از طريق دخالت مستقيم دولت در سال  1316هه  .ش با تشكيل مجمع شروراي
اقتصادي كشور برداشته شد و به دنبال آن فعاليتهاي ديگري در سالهاي بعد صورت گرفت كه هيچكدام از اين فعاليتها بره علرت
نابساماني اوضاع كشور تا سال  1325گامي اساسي در جهت عمران كشور نبود ،تا اينكه بعد از بهبود شرايط مالي كشرور در سرال
 1325هياتي بنام كميته برنامه بوجود آمد كه بر اساس طرح هاي وزارتخانه ها ،برنامه هايي براي مدت هفرت سرال تهيره كنرد.
بدين ترتيب اولين هسته برنامه ريزي اقتصادي در ايران بوجود آمد و در تعقيب آن در مرداد ماه  1325مجمعي بنام هيرات عرالي
برنامه ريزي تشكيل شد  .هيات مذكور پ
ماه  1327آنرا به تصويب مجل

از بررسي هاي الزم برنامه هاي عمراني هفت ساله كشور را تنظيم نمود و در بهمرن

رساند .هآسايش ، 1374ص 31

تا قبل از پيروزي انق ب ،شش برنامه تهيه و تنظيم شد كه پنج برنامه اجرا گرديد و برنامه ششم به دليل تقارن با انق ب اس مي
در سال  1357اجرا نشد  .اولين برنامه كه در سال  1327آغاز شد با فكر و نگرش برنامه ريزي در كشور از طريق ايجراد سرازمان
برنامه و بودجه با مكانيزم انجام كار و ايجاد نظم در امور اقتصادي مطرح گرديد .برنامه دوم با همان روش تهيه شد ولري بعنروان
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شالوده توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور شهرت يافت .گفتني است كه برنامه اول و دوم شامل تعداد مشخصي طرح و پروژه بود
كه با اعتبارات دولتي و توسط دولت به اجرا در آمده و مردم مشاركت و مداخله اي در اين زمينه ها نداشرتند .برنامره سروم اولرين
برنامه نظام يافته جامع بود كه تمامي بخش ها را در بر مي گرفت و مشاركت بخش دولتي و خصوصي در آن ديده ميشد .در اين
برنامه نظام برنامه ريزي تكامل يافت و به برنامه ريزي منطقه اي و ايجاد سازمان برنامه توجه خاصي مبرذول گرديرد .در برنامره
چهارم نيز نظا م برنامه ريزي از غناي خاصي برخوردار شده و مشاركت دولت و بخش خصوصي در آن ديده شرد و سرهم سررمايه
گذاري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي پيشي گرفت  .قطبهاي توسعه صنعتي،كشاورزي و جهرانگردي مرورد توجره قررار
گرفت و تمركز سرمايه گذاري در آنها انجام يافت  .نظام برنامه ريزي در برنامه پنجم نسبت به برنامه هاي گذشته تكامل يافته تر
شد .دفاتر برنامه و بودجه در استانها ايجاد گرديد .انجمن هاي استان و شهرستان بوجرود آمدنرد و فعرال شردند و طررح آمرايش
سرزمين به عنوان فكري جديد در نظام برنامه ريزي مورد توجه قرار گرفت .همهاجراني1377،ص ۸1-۸۸
پ

از پيروزي انق ب اس مي تا مدتي استفاده از برنامه ريزي براي پيشبرد بهينه امور و تحقق هردفهاي اقتصرادي ،اجتمراعي و

فرهنگي به داليلي مورد توجه قرار نگرفت .در اين اثني شش برنامه توسعه در كشور طراحي شد سره برنامره اول تحرت شررايط
بحراني بعد از انق ب به تصويب نرسيد و در عمل به برنامه هاي مقطعي تبديل شد .هچمران  ، 1377ص . 224
نخستين ت ش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هسازمان برنامه و بودجه سابق در تهيه برنامره توسرعه
به سال  1361باز مي گردد كه طي آن برنامه توسعه پنج ساله ه  1362-66با  ۹۹63/۹ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شرده برود
كه فقط  13/4درصد آن به كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص داشت ،اما به داليلي كه مهمترين آن جنگ تحميلي عرراق عليره
ايران بود مورد تصويب مجل
در دهه دوم پ

شوراي اس مي قرار نگرفت.

از انق ب اس مي و يك سال پ

از پايان جنرگ تحميلري ،دولرت برنامره اول توسرعه اقتصرادي ،اجتمراعي و

فرهنگي جمهوري اس مي ايران ه 136۹-72را با انتخاب استراتژي آزاد سازي اقتصادي و بازسازي آغراز نمرود .ايرن برنامره در
بهمن  6۹به تصويب رسيد و هدف هاي كلي آن عبارت بودند از بازسازي و تقويت ظرفيت دفاع ملري ،بازسرازي مراكرز توليردي،
ايجاد رشد اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي و مهار تورم ،تامين عدالت اجتماعي ،تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم تعيرين
و اص ح الگوي مصرف و اص ح سازمان و مديريت اجرايي و قضايي كشور .هقانون برنامه اول توسعه ،سال 1362 -1366
مهم ترين خط مشي هاي برنامه اول در اين زمينه عبارتند از كاهش سطال پوشش خدمات دولتي و آموزش و انتقال آن به بخش
غير دولتي ،كاهش هزينه هاي دولت ،تغيير سيستم سهميه بندي كاالهاي اساسي ،تغيير سياسرت نررگ گرذاري كاالهرا و تعرادلي
شدن قيمت آن ها ،خصوصي سازي موسسات دولتي و واگذاري تجارت خارجي به اشخاص حقيقي و حقوقي ،افزايش درآمردهاي
مالياتي و كاهش كسري بودجه .هپژويان ،ص  2تنها موضوع محيط زيستي مربوط به تبصره  -13قانون برنامه اول است كه بره
منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده  ،كارخانره هرا و
كارگاهها موظف شدند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سرازمان حفاظرت محريط زيسرت صررف
كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند.
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برنامه دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس مي ايران ه 1374 -7۹از لحرا اسرتراتژي هرا و الگوهرا  ،شربيه
برنامه اول بود ولي اهداف متفاوتي را دنبال مي كرد .مهم ترين ويژگي برنامه دوم اين بود كه در آن به ساختارها و زيربناها توجه
شده بود .تربيت نيروي انساني ،بهره وري نيروي كار و عوامل توليد ،توسعه پايدار و حفظ محيط زيست در مورد منابع پايان ناپذير
و همينطور مسئله تحقيقات و پژوهش در اين برنامه مورد توجه قررار گرفتره و سرعي در كراهش انردازه دولرت و تقويرت بخرش
خصوصي و تعاوني ها شده بود .هپژويان ،ص  4مهمترين موضوعات محيط زيستي كه در قانون برنامه دوم بدان اشاره شده برود
نيز مربوط به تبصره  ۹2قانون برنامه است كه بطور مشخص عنوان كرده كره در طرول برنامره دوم كليره فعاليتهراي اقتصرادي
واجتماعي بايستي با رعايت م حظات زيست محيطي صورت گيرد.
برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس مي ايران ه 137۸-۹3در شرايطي تدوين گرديد كه بره رغرم 5۱
سال سابقه برنامه ريزي راهبرد مشخصي بر فرآيند برنامه ريزي حاكم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعيت ،نگرش هاي منطقره
اي -بخشي ،عمق و حد تفصيل مشخصي نداشت ،6ضمن آن كه تحقق عملي اهداف كمي مورد نظر برنامه در گرو تحقق منرابع
پيش بيني شده در طي سال هاي برنامه بود كه به علت عدم قطعيت در حصول منابع مالي كشور و متراثر برودن از قيمرت هراي
جهاني نفت به طور معمول فاصله زيادي بين اهداف برنامه با عملكرد آن بوجود مي آمد .مهم ترين ويژگي برنامه سوم ايرن برود
كه در اين برنامه بر مشكل يابي و نهاد سازي براي حل مشك ت كشور تاكيد شده است .لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبرال
يافتن خط مشي هايي بوده اند كه بتوانند كل جامعه را متحول كنند .بنابراين اين برنامه مجموعه اي از سياست ها و راه حرل هرا
مي باشد .در اين برنامه تحقق عدالت اجتماعي در اولويت قرار گرفته و رشد سريع اقتصادي ،اشتغالزايي و مهرار ترورم از راههراي
نيل به اين مقصود بر شمرده شده است .اموري همچون اص ح اساسي ساختار اقتصادي  ،افزايش كارايي مرديران ،ايجراد شربكه
هاي تامين اجتماعي كارآمد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مورد تاكيد است.
در فصل  12برنامه سوم مشخصا به سياست هاي زيست محيطي پرداخته شده است كه از جمله مهمترين مواردي كه به صراحت
به آن اشاره شد بهره برداري از منابع طبيعي كشور براساس توان بالقوه منابع است . 7يكي ديگر از موارد تسريع شده در اين بخش
به اين موضوع اشاره دارد كه كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پريش از اجررا و در مرحلره انجرام مطالعرات
امكان سنجي و مكانيابي ،براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيرران مرورد ارزيرابي
زيست محيطي قرار گيرد و رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژههاي مذكور الزامي است.
اليحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس مي ايران ه 13۹4-۹۹كه مهمترين مرحله تحقق جامعه
آرماني در چشم انداز توسعه كشور محسوب مي شود بطوريكه مهم ترين ويژگي برنامه چهارم تهيه و تنظيم اين برنامه در
 6متاسفانه در سالهاي مورد اشاره  ،مفهوم برنامه ريزي به مثابه تخصيص بودجه هاي پنج ساله پنداشته شده است كه در نتيجه هر برنامه به صورت
انبوهي از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاري بين اجزاي آن بسيار دشوار و حتي غير ممكن است.
 7براين اساس دولت موظف شد ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهرهبرداري پايدار از منابع ،با اجراي طرحهايي از قبيل "تعادل دام و مرتع"" ،خروج دام
از جنگل" و "تأمين علوفه دام و سوخت جنگلنشينان ،عشاير و روستائيان ،حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي ،هماهنگي در مديريت يكپارچه
منابع پايه و نهادينهكردن مشاركت مردم دربرنامهريزي ،تصميمگيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
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چارچوب چشم انداز بلند مدت كشور است؛ در تدوين چشم انداز بر اساس روندهاي گذشته متغير هاي ك ن ،تصويري از آينده با
فرض ادامه روند موجود ترسيم شد .سپ

با توجه به واقعيت هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه و امكانات و محدوديت

ها ،تصويري از آينده مطلوب ارايه شد .مطالعات مربوط به آمايش سرزمين از ديگر پايه هاي مورد استفاده در تنظيم چشم انداز
بوده است .هپژويان ،ص۹

فصل پنجم اين برنامه مشخصا به حفظ محيط زيست اشاره دارد كه از جمله مهمترين آن الرزام دولرت در اجرراي برنامره عمرل
حفاظت و بهرهبرداري از تنوع زيستي كشور با انجام هماهنگي الزم بين دستگاههاي ذيربط مي باشرد .۹عر وه برر آن سرازمان
حفاظت محيط زيست مكلف شد تا با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي و سراير دسرتگاههراي مررتبط ،بره منظرور بررآورد
ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيستمحيطي و هزينه هاي ناشري از آلرودگي و تخريرب محريط زيسرت در فرآينرد توسرعه و
محاسبه آن در حسابهاي ملّي ،نسبت به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويت از قبيرل جنگرل،
آب ،خاك ،انرژي ،تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصويب برساند .ضرمن
آنكه ارزشها و هزينه هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده ،در امكانسنجي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در نظرر
گرفته شود  .بطور كلي برنامه چهارم بيش از تمام برنامه هاي تدوين شده به موضوع محيط زيست پرداخته است.
در پيش نوي

برنامه پنجساله پنجم توسعه كه به مجل

محترم ارائه شده  ،فصل ششم بطور مشرخص اختصراص بره توسرعه

منطقهاي دارد كه مشتمل بر سه بخش توسعه منطقهاي ،محيطزيست و توسعه روستايي بوده و به طور عمده متناظر با فصلهاي
پنجم هحفظ محيطزيست و ششم هآمايش سرزمين و توازن منطقهاي از برنامه چهارم توسعه است .در اين برنامه اقداماتي ماننرد
تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيستبومي و تدوين طرح جامع حفاظت پيشبيني كرده است .بحث توسرعه روسرتايي در
برنامه پنجم با توجه به رويكرد عدالت محورانه مورد توجه قرار گرفته در حالي كه در برنامه چهارم كمتر به اين مقوله توجه شرده
است.
از اهم سياستهاي پيش بيني شده در برنامه پنجم در اين خصوص ايجاد ساختار مناسب فرابخشي براي مديريت هماهنگ توسعه
روستايي و عشايري ،ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين ،اولويتبنردي خردمات روسرتايي براسراس شررايط
منطقهاي و محلي ،حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي ،حمايت از صرندوقهراي اعتبرارات خررد روسرتايي و
عشايري وتدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس هاز شهر به روستا هستند.

 ۹در متن قانون بطور مشخص به اين موضوع اشاره شد كه شاخصهاي تنوع زيستي كشور ميبايست تا پايان برنامه چهارم به سطال استانداردهاي جهاني
نزديك شوند و وضعيت مناسب يابند.
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نقد برنامه هاي توسعه اقتصادي ايران
بطور كلي برنامه هاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور از ابتدا تا كنون داراي نقاط قوت و ضعف بوده است .به لحرا
منابع رشد اقتصادي بايد گفت كه عمده رشد اقتصادي ايران از محل استفاده از عوامل توليد بوده است .به عبرارت ديگرر اقتصراد
ايران از يك فرآيند رشد اقتصادي نهاده محور تبعيت كرده است كه در اين فرآيند ،براي توليد هر واحد محصول از منابع بيشتري
استفاده شده كه اين به معناي ارائه الگويي نادرست از استفاده از منابع است.۸
به رغم جايگاه ويژه ايران در منابع طبيعي و تنوع زيستي غني كشور ،استفاده پايدار از منابع محيط زيسرت هيچگراه مرورد توجره
برنامه ريزان و سياستگذاران نبوده است .البته مشكل اساسي در اين رابطه به قانون برنمي گردد زيرا كه در اصل سوم و پنجراهم
قانون اساسي بطور مشخص به مسائل زيست محيطي توجه ويژه اي شده است بلكه ،دليل اصلي آن است كه برنامه هاي توسعه
اقتصادي و اجتماعي كشور بدون درنظرگرفتن نظام آمرايرش سررزميرن  1۱و بدون توجه به استفاده پايدار از منابع با ارزش زيست
محيطي و تنها با هدف نيل به اهداف كمي رشد اقتصادي تدوين گرديده اند.

آموختهها و راه كارها
با بررسي انجام شده بر روي تلفيق برنامه ها توسعه اقتصادي و سياستهاي محيط زيستي ،گرچره نترايج همسرو سرازي در هرر
كشور منطقه و يا بخش مي تواند خاص باشد ،اما تمامي آنها در موارد زير مشترك هسرتند:
 چگونگي تلفيق سياستهاي توسعه اقتصادي و سياستهاي محيط زيستي بايستي در آغاز فرآيند سياست گذاري با هدف همسو
ساختن يكايك موارد تثبيت شده از سياستها صورت پذيرد.
 اگرچه طراحي و توسعه سياست ها در سطال ملي كه بتوانند اهداف توسعه اقتصادي و محيط زيستي را در كنرار هرم بياورنرد
امكان پذير است اما اين سياست ها توانائي ارائه نتايج خاص را ندارند .بنابر اين طراحي و اجرراي سياسرت هراي تلفيقري در
سطال محلي و يا منطقه اي مي تواند موثرتر باشد .بع وه ،شرايط اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيستي هر منطقه اي ضرورت
طراحي و اجراي تركيب خاصي از سياست ها را پيشنهاد مي كند .توجه به توسعه پايدار منطقه اي در سالهاي اخيرر ،همسرو
سازي نزديكتر سياستها ي توسعه اقتصادي و محيط زيست را پر رنگ تر جلوه مي دهد.

 ۸يادآوري ميشود ،طي دوره  ،1۸۸5-2۱۱7حدود  14/5درصد رشد اقتصادي ايران از طريق رشد بهرهوري تامين شده در حالي كه رقم مشابه براي
كشورهاي منتخب  OECDحدود  4۱درصد بوده است .بنابراين اگرچه حركت مثبتي در زمينه استفاده بهتر از منابع در كشور ايران مشاهده ميشود اما
هنوز براي رسيدن به وضع مطلوب نيازمند ت شهاي بيشتري هستيم.
 1۱با وجود اشاره به آن در برنامه هاي اول تا چهارم ،هنوز هيچ اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است.
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 به منظور دستيابي به همسوسازي برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياستهاي محيط زيسرت ،ايجراد يرك چرار چروب كراري
سازماني و عملياتي بسيار اساسي و الزم به نظر مي رسد .به بياني ديگر ،اقتباس و يا طراحي رويكرد مناسب و برنامه ريرزي
همچنين ظرفيت سازي و ايجاد تواناييهاي مالي در هرر سرطال از سررمايه گرذاري هملري يرا منطقره اي برراي طراحري
سياستهاي هر دو بخش دولتي و خصوصي ضروري مي باشد.

 كيفيت تكنيك ها و روشهاي به كارگرفته شده در ايجاد يك بسته سياستي همسو گرايانه بسيار مهرم مري باشرد .همچنرين
بكار گيري يك رويكرد كيفيتي براي پايش و بررسي سياستها مي تواند استفاده از منابع را كاراتر سازد.

 تئوري نوسازي محيط زيست اگرچه داراي كاستي هايي است اما چارچوب كاري قوي را براي آناليز سياستهاي تلفيقي ارائره
مي كند و درك مناسبي از دليل عدم پايداري ارتباط ميان توسعه اقتصادي و محيط زيست بيان مي دارد .البته بايرد در نظرر
داشت كه بدليل پويايي ،پيچيدگي و تغييرات مستمر در ارتباط ميان محيط زيست و اقتصاد برگزيدن يك مدل خراص برراي
همسو سازي برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياستهاي محيط زيست امكان پذير نيست.
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Abstract
In recent years governments across the world have initiated numerous environmental
policies in an attempt to respond to the negative impacts of economic development. Many
of these policies have been at least partly successful as it is possibly that the quality of the
environment would have declined much more rapidly without such policy intervention.
However, despite some important successes, the policies that were initiated have been
incapable to address the negative impacts of economic development in a comprehensive
way. This paper explores the ability of policy to influence environment – economic linkage. It
emphasizes an environmental master plan that can be formulated throughout the
government. The environmental master plan should be used together with economic
development master plan to formulate integrated environmental and economic policies and
plans. In this respect, ecological modernization is being introduced as a conceptual
framework for understanding the potential of economy – environment integration.
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