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پیشگفتار
طبق اساسنامه مصوب مقام معظم رهبری ،طراحی و تدوین الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت به عنوان یکی
از وظایف اصلی مرکز الگو مورد تأکيد قرار گرفته است .به منظور تحقق این مهم ،نقشه راه جامع به
عنوان پيشنياز فرآیند طراحی الگو با مشارکت شماری از استادان حوزه و دانشگاه و شخصيتهای علمی
و راهبردی تهيه شد .مرکز الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت برای شروع فعاليتهای مرتبط با طراحی الگو،
تهيه اسنادی را که برخی معطوف به ساختار (مبانی ،آرمان ،رسالت ،افق و تدابير) و شماری نيز الزمه
فرایند طراحی و تدوین الگو بود (آسيبشناسی اسناد برنامهای ،آیندهپژوهی ،قابليتها و ظرفيتهای
ماندگار و  )...ضروری دانست .در این راستا مرکز به منظور هماهنگی ،انسجامبخشی و همافزایی ،چارچوب
اسناد الگوی پایه را تهيه و برای تکميل در اختيار برخی از استادان حوزوی و دانشگاهی و پژوهشگران
مرکز قرار داد.
در مرحله دوم با تأیيد چارچوبهای تکميل شده توسط مرکز ،پژوهشهای الزم برای تهيه اسناد
ساختاری و فرآیندی آغاز شد .بدین منظور آسيبشناسی اسناد برنامهای که از سلسله مطالعات فرایندی
است با مروری بر تاریخ برنامهریزی ده برنامه توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران و واکاوی
فرایندهای برنامهریزی با بهرهگيری از اسناد و مدارک موجود که حاصل زحمات فرهيختگان و
اندیشمندان میباشد و همچنين نشستهای هماندیشی و گفتوگوهای راهبردی و تجارب عملی،
آسيبها و چالشهای درونزا و برونزایی که فرآیند تنظيم و تدوین ،تصویب ،اجرا و نظارت برنامهها با
آنها مواجه بوده است ،تدوین شد .این مطالعه نشان داد تجربه شصت ساله برنامهریزی نتوانسته است
کشور را در جایگاه متناسب با ظرفيتهای طبيعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خود قرار دهد .از سوی
دیگر ارزیابی و تحليل روند برنامهها در بازه زمانی ده برنامه ،فراز و فرودهایی را نشان داد که بر وجود
خالء جایگاه استراتژی بلندمدت به عنوان راهنمای تهيه برنامههای توسعه تأکيد دارد.
نظر به اهميت و نقش حکومت در توسعه ،از آنجا که رهبر فرزانه انقالب تهيه و تدوین الگوی بومی
اسالمی ایرانی پيشرفت را به عنوان سند باالدست کليه اسناد برنامهای یک ضرورت دانستهاند و نظر به
اهميت و نقش حکومتها در توسعه کشور ،با توجه به یافتههای این مجموعه و برخی دیدگاههای مرحوم
دکتر عظيمی پيشنهاد شد در طراحی و تدوین الگو ثبات ساختاری ،نوگرایی اجتماعی ،شایستگی
اجرایی ،نقشپذیری علمی ،پاسخگویی مدنی و تناسب بينالمللی حائز اهميت است .همچنين با
بازشناسی ویژگیهای ساختار حکومت توسعهگرا ،اهداف واقعگرایانه (افق) ،استراتژیهای مطلوب
پيشرفت و اجرایی شدن الگو (تدابير) در گرو تحول در نظامهای فرهنگی ،آموزشهای تخصصی،
سرمایهگذاری فيزیکی ،اقتصادی و اجرایی کشور میباشند.
پس از تعيين آسيبها ،چالشها و تهدیدها در مراحل مختلف تهيه برنامههای توسعه ،پيشنهادهای الزم
برای بهرهگيری در طراحی الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت ارائه شد .سپس در فرآیند ارتقای این مجموعه
با بهرهگيری از رهنمودهای مرکز ،بازنگریهای الزم انجام گرفت تا سند از جامعيت نسبی برخوردار شود.

اميد است دریافت دیدگاههای تکميلی خوانندگان محترم ،بر غنای متن حاضر بيفزاید و همکاریهای
علمی را در تدوین و اجرای الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت ارتقاء بخشد.
در مجموعه حاضر بخش مهمی از دیدگاهها ،نوشتهها و تحليلهای متخصصان دانشگاهی و حوزوی درباره
آسيبشناسی اسناد برنامهای کشور با رویکرد الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت تددوین شدده اسدت .وظيفده
اصلی تنظيم متن ها غالبا بر عهده کارگروه مربوط و حاصل مباحث جمعی بوده است و در برخدی مدوارد،
این کار به محقق و صاحبنظر خاص محول شده است .از این رو محتوای متنها ،حاصل تحقيدق و تفکدر
محققان متعدد است که حتی استقالل نظر ایشان نيز کامالً حفظ شده است.
مرکز با احترام به نظرات اندیشمندان ،کليه دیدگاهها ،نکته نظرات و نوشتهها را بده منظدور غندابخشدی و
تدقيق موضوع در مجلدات متعدد منتشر کرده است؛ با این هددف کده در راسدتای دسدتيابی بده الگدوی
اسالمی ایرانی پيشرفت مورد استفاده قرار گيرند.
اميد است ضمن دریافت دیدگاههای تکميلی خواننددگان محتدرم ،اندیشدکدههدا و کدارگروههدای تددوین
کننده ،بر غنای متن حاضر بيفزایند و همکاریهای علمی در امر تدوین و اجرای الگدوی اسدالمی ایراندی
پيشرفت را ارتقاء بخشند.

معاونت علمی و تقسیم کار ملی مرکز
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چکیده
تجربه بيش از شصت سال برنامهریزی نتوانسته است کشور اسالمی ایران را در جایگاه مناسب با
ظرفيتها و سرمایههای طبيعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قرار دهد .با تجربه  21برنامه
توسعه ميانمدت ( 6برنامه قبل از انقالب و  6برنامه بعد از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی)
هنوز دغدغهها و دلمشغولیهای مسائل کالن در حوزههای مختلف از قبيل تورم ،بيکاری ،اتکا
به درآمد فروش نفت ،بهرهوری پایين عوامل توليد ،افزایش شکاف درآمدی ،حجم و ناکارآمدی
دولت ،تخریب محيطزیست و منابع طبيعی محدودیت عرصه فعاليت برای مشارکت مردمی،
فساد و تبعيض ،عدم برقراری ارتباط سامانمند ميان یافتههای علمی در عرصه فناوری و توليد و
 ...به صورت مزمن پيشرفت و سالمت جامعه را تهدید میکنند .مسائل و چالشهای مزمن
موجود در مسير پيشرفت و تعالی کشور اسالمی از آسيبهایی نشئت میگيرد که فرایند تنظيم
و تدوین ،تصویب و اجرا و نظارت برنامههای توسعه ميانمدت با آن مواجه بوده و هست .در این
مجموعه با مروری بر تاریخ برنامهریزی کشور و واکاوی فرایندهای برنامهریزی با بهرهگيری از
اسناد و مدارک موجود که حاصل زحمات فرهيختگان و اندیشمندان میباشد و همچنين
نشستهای هماندیشی و گفتمان راهبردی ،آسيبهای هر کدام از این مراحل شناسایی و در
پایان هر مرحله ،ارزیابی و جمعبندی شده است .به برخی از این آسيبها در این چکيده اشاره
میشود:
 ارزیابی اهداف و مضامين کلی برنامهها نشان میدهد با توجه به ماهيت آرمانگرایانه و افقزمانی دورنگر به جایگاه باالتری از برنامههای ميانمدت نياز دارد تا با تغيير دولتها دچار توجه
زیاد یا کمتوجهی نشوند و با استمرار اولویتبندیها در اجرا از پيوستگی الزم برخوردار شده و
در بلندمدت با قوام بيشتر در حوزه تخصصی و گستره جغرافيایی ،اثربخشی قابل قبول را داشته
باشد.
 نبود فراخوان مشارکت کامل ذینفعان (بخشهای غيردولتی ،خصوصی و مردم) سبب میشوداجماع کافی در اصول برنامههای توسعه حاصل نشود و این امر ضمانت اجرایی و نظارت مردمی
را کاهش میدهد.
 در تصویب برنامههای توسعه ،نگرش بخشی و منطقهای بر رویکرد ملی مرجح بوده است. در اجرای برنامهها با افزودن پروژههای بدون مطالعات اقتصادی ،فنی ،اجتماعی وزیستمحيطی در بودجههای ساالنه با منابع محدود کشور ،زمان اجرای طرحها طوالنی شده و
بهرهوری عوامل توليد ،کاهش یافته است.
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 برنامهها به علت عدم استمرار نظام برنامهریزی و آسيبهای تصویب ،اجرا ،نظارت وارزشيابیها برنامهها با توجيه اقدامات انجام شده بخشها صورت میگيرد .در این آسيب ،عدم
شفافيت آمار و اطالعات نيز اثر شایان توجه دارد.
 به لحاظ مقطعی بودن نظام برنامهریزی ،فرصت بازخورد فرایندهای مختلف برای اصالح برنامهدر حين اجرا و تدوین برنامه بعدی فراهم نمیشود.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،رشد ،توسعه ،برنامه جامع ،برنامه عمرانی پنجساله ،برنامه ساالنه،
سياستهای کلی ،استراتژی (راهبردها) ،پایش یا نظارت بر عملکرد برنامه توسعه.
مقدمه
آنچه که در تحولِ همراه با پيشرفت ،مورد نظر ما است؛ که جا دارد جزو آرمانهای نظام نيز
باشد مبارزه با فقر ،تبعيض ،بيماری ،جهل ،ناامنی و بیقانونی ،ارتقای سطح علمی مدیریت در
کشور ،ارتقای شهروندان به سطوح باالی انضباط اجتماعی و رشد امنيت ،ثروت ملی ،علم ،اقتدار
ملی ،اخالق و عزت ملی است .همه اینها از پایههای اصلی در تحول و پيشرفت به معنای صحيح
آن است .در کنار اینها عشق به معنویت و ارتباط با خدا مهمترین عامل است که پيشرفت یک
ملت را به معنای واقعی خود تضمين میکند.2
برای تحقق آرمانهای فوق الزم است آسيبهای وضع موجود کشور شناسایی شود که در این
مقدمه به نمونههایی از آنها در حوزههای مختلف کشور اشاره شده است.
در حوزه اقتصاد :ارتباط ضعيف دانشگاه و صنعت و ساختار سنتی توليد و تجارت ،شکنندگی
ساختار اقتصاد کشور و تأثيرپذیری آن از عوامل و تکانههای بينالمللی به علت وابستگی توليد و
تجارت کشور به نفت ،گسترش انحصارات و اندازه دولت و محدودیت در فضای رقابتی ،چالش در
عدالت اجتماعی به علت توزیع نامتعادل درآمدها و عدم توازن منطقهای و . ...
در حوزه فرهنگی :تهاجم فرهنگی و فاصله دادن جامعه به ویژه نسلهای جدید از منابع اصلی
فرهنگ اسالمی و ایرانی ،الگوهای وارداتی در توليدات هنری در حوزههای تئاتر ،موسيقی و
سينما و عدم تحول در نظام آموزشی به منظور ارائه آموزشهای اصيل دینی برای مقابله با
تهاجم فرهنگی.
در حوزه سیاسی -امنیتی :تالش غرب برای انزوای سياسی کشور در سطح بينالمللی (از طریق
اسالمهراسی ،شيعههراسی و ایرانهراسی) ،ضعف در الگوی سياسی -مدیریتی بومی برای اداره
کشور.
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در حوزه اجتماعی :عدم تناسب نظام آموزشی کشور با نيازهای جامعه و بازار کار ،روند فرار
نخبگان و تنزل سرمایه اجتماعی ميان مردم و مسئوالن جامعه ،عدم استحکام نظام خانواده و
روند پير شدن جمعيت کشور و تبعات منفی آن در توليد و هزینههای تأمين اجتماعی.
در حوزه دانش و فناوری :عدم بهرهمندی از دانش ،نوآوری و فناوری پيشرفته همه جانبه در
کشور در ابعاد مختلف توليد ،تجارت ،مصرف و سطح نازل توليد دانش بومی.
در حوزه منابع و محیطزیست :گسترش روند خشکسالی ،بهرهبرداری غيرعلمی از منابع،
قابليتهای سرزمينی ،تخریب و آلودگی محيطزیست و افزایش مخاطرات امنيت غذایی.
شایان ذکر است برخی از آسيبهای وضع موجود کشور که نمونههایی از آن بيان شد معلول
اشکاالت موجود در فرایند برنامهریزی کشور است .بر این اساس ،هدف از این مطالعه،
آسيبشناسی اسناد برنامهای کشور در فرایند تدوین ،تصویب و اجرا است تا آسيبهای مربوط
به هر دوره از برنامههای توسعه کشور با بهرهگيری از منابع و تجارب گذشته ،شناسایی و مورد
تحليل و ارزیابی قرار گيرد .با استفاده از نتایج حاصله میتوان از آفات محتمل مانند غفلت از
اجرا و برداشتها و اقدامات غيرمنطبق با متن و روح الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت پيشگيری
کرد.
 -0تعاریف و مفاهیم
برنامهریزی :عبارت است از فرایندی که طی آن بستر مناسب برای نزدیک شدن ذهنيتهای
پراکنده به سمت یک آرمان مشترک فراهم شده و با توسعه دیدهمانها به استنباط واحدی از
خصایص دست مییابيم.
برنامهریزی از حيث ميدان عمل شامل برنامهریزی کالن -بخشی -منطقهای و از حيث زمان به
برنامهریزی کوتاهمدت ( 2تا  9سال) ،ميانمدت ( 9تا  21سال) و بلندمدت (بيش از  21سال)
قابل تعميم است.
رشد :رشد اقتصادی ،فرایند پایداری است که در اثر آن ضمن تحول در روشهای توليد ،ظرفيت
توليد کاالها و خدمات در یک جامعه تغيير میکند.
توسعه :تعاریف متعددی از توسعه به خصوص در زمينههای اقتصادی و اجتماعی ارائه شده
است .در معنای امروزی «توسعه» به معنای فراخی و فراخ کردن آمده است (لغتنامه دهخدا).
در معنای عرفی توسعه به معنای پيشرفت ،تکامل ،تحول و  ...به کار میرود .مفهوم توسعه،
فرایند بهبود در مبنای علمی و فنی توليد و دگرگونی و بهبود در سطح زندگی ،شرایط کار و
نحوه مدیریت نهادهای سياسی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور به طور بنيادی و اساسی و به
صورت سيستمی و مجموعهای کنار هم میباشد (مستندات برنامه چهارم توسعه.)201 :
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برنامه جامع :برنامهای است که حاوی تمامی جنبههای توسعه و پيشرفت یک کشور باشد .نظير
توسعه در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی ،نظامی ،قضایی و ...
برنامه عمرانی پنجساله :منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظيم و به تصویب
مجلس میرسد و ضمن آن هدفها و سياستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت
مشخص میشود .در این برنامه کليه منابع مالی دولت و همچنين منابعی که از طرف
شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عمليات عمرانی و برای وصول به هدفهای مذکور
پيشبينی میشود.
برنامه ساالنه :منظور برنامه عمليات اجرایی دولت است که ساالنه تنظيم و همراه بودجه کل
کشور تقدیم مجلس شورای اسالمی میشود و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهای مندرج
در برنامه عمرانی پنجساله ،هدفهای مشخص و عمليات اجرایی ساالنه هر دستگاه اجرایی با
اعتبار مربوط تعيين میشود.
تحقق هدف :در برنامهریزی توسعه ،هدف عبارت است از غایت خواستههای جامعه اعم از
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزشهای حاکم بر جامعه است و برنامهها
برای دستيابی به آنها تدوین میشود .هدف ممکن است کيفی و یا کمی باشد ولی دارای ویژگی
است که در پایان زمان برنامه میتوان در حد نسبی ،تحقق آن را تعيين کرد.
سیاستهای کلی :راهبردی عمده و کالن است که از بين مسيرهای متعدد قابل دستيابی
انتخاب میشوند تا بتوان در بلندمدت به کمک آنها چشمانداز و اهداف مرتبط با آن را محقق
ساخت .به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تعيين سياستهای
کلی نظام از وظایف مقام معظم رهبری است.
استراتژی (راهبردها) :چارچوبی است که مجموعه حرکات و اقدامهای اصلی را برای دستيابی به
اهداف ترسيم کرده و نظام کلی اولویتگذاری را برای به دست آوردن موقعيتهای مطلوب و
خنثی کردن تهدیدها ،در حال و آینده بيان میدارد.
پایش یا نظارت بر عملکرد برنامه توسعه :بررسی و پایش نحوه اجرای راهبردها ،سياستها و
طرحها و پروژههای ذیل برنامه توسعه و وضعيت دستيابی به اهداف تعریف شده در طول اجرای
برنامه از طریق مقایسه عملکردها با آنچه برنامه توسعه گفته است.
 -2پیشینه برنامهریزی در ایران
 -0-2برنامهریزی توسعه قبل از انقالب اسالمی

کار برنامهریزی در ایران در سال  2925شمسی با تشکيل شورای اقتصاد با هدف بررسی
طرحهای اقتصادی و پيشنهاد راههای عملی برای اجرای آنها به هيئت دوم (متشکل از  21عضو
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به ریاست نخستوزیر) شروع شد .در سالهای  2925-21شمسی یک کميسيون دائمی با
تصویب شورای اقتصاد ،مأمور تهيه برنامه  1ساله کشاورزی شد که در نتيجه منجر به تهيه
پيشنهادهایی درباره اصالح وضع کشاورزی و مسئله مهاجرت شد .ولی پس از سال 2921
شمسی ،این موضوع مسکوت ماند و مسئله برنامهریزی تا سال  2919شمسی به دست فراموشی
سپرده شد .در سال  2919شمسی ،شورای عالی اقتصاد دوباره تشکيل شد که این بار وظایف آن
عبارت بودند از تثبيت نرخ پول ،تشویق و افزایش توليدات ،بررسی امور مالی و فنی کارخانههای
دولتی ،ایجاد نظم در امور اقتصادی و تأمين حداقل زندگی مردم .شورای اقتصاد دوم نيز فعاليت
چشمگيری نداشت و نتوانست از عهده انجام وظایف محولهاش برآید و بنابراین در سال 2919
شمسی ،دولت برای مقابله با بحرانها و دشواریهای اقتصاد ،دست به انجام دو اقدام مهم زد.
اول ،تأسيس بانک صنعت و معدن جهت اصالح وضع کارخانههای دولتی (به جز صنعت نفت،
دخانيات و راهآهن) که امور کليه کارخانهها و مؤسسات اقتصادی دولت در این بانک متمرکز شد.
دوم تشکيل هيئت عالی برنامه که وظيفه این هيئت ،تهيه برنامه هفتساله توسعه اقتصادی بود.
این هيئت نيز یک برنامه  51ميليارد ریالی تهيه کرد که خارج از توان مالی دولت بود و برای
تأمين اعتبار آن از بانک بينالمللی ترميم و توسعه ،تقاضای وام کرد و بانک مرکزی نيز خواستار
ارائه جزئيات طرحها و برنامهها شد و دولت نيز برای تأمين نظر مذکور در سال  2916شمسی،
با شرکت موریسن نودسن قراردادی را منعقد کرد.2
شرکت مذکور نيز گزارش خود را تحت عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» به دولت ایران ارائه
کرد که وسعت برنامه مذکور خارج از توان مالی دولت بود و بنابراین دولت با توجه به برنامه
شرکت مذکور و با کمک هيئت عالی برنامه و نظرات کارشناسان ایرانی در سال  2915شمسی،
یک برنامه  1ساله تهيه کرد که به صورت الیحه در اردیبهشتماه  2911شمسی ،به مجلس
شورای ملی ارائه شد و مجلس نيز در بهمن سال  2911شمسی ،برنامه مذکور را با اعتباری
معادل  12ميليارد ریال تصویب کرد .به لحاظ پيشبينی تأمين  91درصد از اعتبارات برنامه از
منابع خارجی و تقاضای وام توسط ایران از بانک بينالمللی ترميم و توسعه و درخواست بانک
مذکور برای ارائه اطالعات بيشتر ،دولت نيز قراردادی با مؤسسه مشاورین «ماوراء بحار» منعقد
کرد و مؤسسه مزبور نيز گزارش خود را در مهرماه  2911شمسی ،به دولت ارائه کرد و بر اساس
آن ،دولت مذاکرات خود را با بانک جهت اخذ وام شروع کرد که مدتی بعد به علت ملی شدن
صنعت نفت و محاصره اقتصادی ،مذاکرات قطع شد .در سالهای  2915تا  2991شمسی ،جمعاً
 3دولت در مصدر حکومت بودند که حاکی از بیثباتی سياسی شدید حاکم بود و بنابراین در
 .2ر.ک ابوالحسن ابتهاج.916 :2912 ،
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چنين شرایطی امکان اجرای برنامه فراهم نبود و در نتيجه در شهریور سال  2990اجرای برنامه
متوقف شد.
برای آشنایی بيشتر و کند و کاو در مسائل نظری برنامههای توسعه ایران نگاهی به اهداف برنامه
و بررسی عملکرد آن ضروری است.
 -0-0-2برنامه اول توسعه

اهداف قانون برنامه اول توسعه که از سال  2911تا  2990شمسی را در بر میگرفت از این قرار
است:
 افزایش توليد و افزایش صادرات و تهيه مایحتاج عمومی مردم در داخل کشور. رشد و توسعه کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهرهبرداری معادن و ثروتهای زیرزمينی. اصالح و تکميل وسایل ارتباطی. اصالح و بهبود بهداشت عمومی و باال بردن سطح معلومات و زندگی مردم. بهبود وضع معيشت عمومی و تنزل هزینه زندگی مردم.2
این اهداف به دليل عدم تأمين مالی و تعویض پیدرپی دولتها محقق نشدند و تنها اهدافی که
جامه عمل به خود پوشيدند عبارت بودند از:
الف) تأسيس سازمان برنامه که عهدهدار وظيفه برنامهریزی رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی
کشور شد.
ب) احيا و بهرهبرداری از کارخانههای ایجاد شده قبل از جنگ جهانی دوم که در جنگ دچار
آسيب شده بودند.
 -2-0-2برنامه هفتساله دوم

قانون برنامه هفتساله دوم ( )2990-02در اسفند  2990شمسی با اعتبار مصوب  11ميليارد
ریال به تصویب مجلس شورای ملی رسيد که این اعتبار در سال  2995شمسی به دليل افزایش
درآمدهای دولت به  10ميليارد ریال افزایش داده شد .برنامه هفتساله دوم عمرانی اهداف
متعددی را در پيش گرفته بود که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 توسعه و ترميم بندرها و شاهراهها و تجهيز راهآهن سراسری و اتصال خطوط راهآهن تهران بهتبریز و مشهد و توسعه شبکه مخابراتی و تجهيز فرودگاههای تهران و آبادان و توسعه
فرودگاههای شيراز و اصفهان.
 ایجاد تأسيسات رفاه شهری مانند لولهکشی آب و برق و آسفالت. .2رئيس یکی از شرکتهای مؤسس مشاوران ماوراء بحار مینویسد «سياست طبق معمول اقليتی ،فارغالبال و
حيلهگر و ذینفوذ که میخواستند در برنامه خرابکاری کنند تا بتوانند به زندگی طفيلی خود ادامه دهند».
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 توسعه کشاورزی و تنظيم جریان آب رودخانهها و ایجاد سد ذخيرهای. توسعه آموزش و پرورش در همه سطوح و مقاطع تحصيلی و توسعه بهداشت عمومی.اما در ميان این اهداف ،برنامه دوم تنها بخشی از اهداف خود را محقق میکند که از آن جمله
میتوان به این موارد اشاره کرد:
گسترش تفکر برنامهریزی ،تربيت کادر آزموده و پيمانکاران ورزیده برای اجرای طرحهای
عمرانی ،ساختمان  9سد کرج ،سفيدرود و دز ،احداث  6111کيلومتر راه درجه یک ،توسعه
شبکه راهآهن ،احداث فرودگاه مهرآباد و کارخانههای قند و چيتسازی تهران و قائمشهر ،سيمان
دورود و منجيل ،ریشهکنی ماالریا ،برقرسانی به  200شهر و آسفالت خيابانهای  59شهر،
آبلولهکشی و تصفيه شده  01شهر از اهم اقدامات به عمل آمده در طول برنامه دوم توسعه بود.
از ضعفهای برنامه دوم میتوان به افزایش بيکاری و تورم باال و افزایش بدهیهای خارجی به
دليل دریافت وامهای کالن اشاره کرد.
 -3-0-2قانون برنامه سوم

قانون برنامه سوم ( )2902-05در شهریور  2902شمسی با اعتباری معادل  191ميليارد ریال
برای طرحهای عمرانی و  11ميليارد ریال برای هزینههای اداری به تصویب رسيد که حدود 31
درصد آن هزینه شد .در برنامه سوم به عکس برنامههای اول و دوم که صرفاً از یک سری طرح و
پروژه تشکيل شده بود ،روش برنامهریزی جامع به کار گرفته شد و به دنبال تکامل روش
برنامهریزی در ایران ،عمليات عمرانی در برنامه سوم کامالً از بودجه دولت جدا شده و در یکجا
متمرکز شد تا جامعيت برنامه تأمين و از این طریق دولت دارای  1بودجه کامالً مجزا ،یکی
بودجه عمومی و دیگری بودجه عمرانی شود .هدفهای برنامه در  21بخش به طور تفصيلی تهيه
و تدوین شد .این  21بخش عبارت بودند از:
کشاورزی و آبياری ،صنایع و معادن ،نيرو و سوخت ،ارتباطات و مخابرات ،فرهنگ ،بهداشت و
بهداری ،کار و نيروی انسانی ،عمران شهری ،برنامهریزی و آمار ،خانهسازی و ساختمان.
در طول برنامههای اول و دوم ،سازمان برنامه مسئوليت اجرای طرحهای عمرانی را به عهده
داشت ،اما از برنامه عمرانی سوم به بعد به توصيه و رهنمود گروه مشاوران از دانشگاه هاروارد،
این مسئوليت را به عهده دستگاههای اجرایی گذاشت و خود صرفاً نقش مهمتر و مدیریت امور
اقتصادی کشور را عهدهدار شد.
 -0-0-2برنامه چهارم عمرانی کشور

قانون برنامه چهارم عمرانی کشور ( )2901-62در اسفند  2901شمسی با اعتباری معادل 011
ميليارد ریال به تصویب رسيد که در انتهای برنامه با تجدیدنظرهای به عمل آمده در برنامه ،بالغ
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بر  0/611ميليارد ریال شد .برنامه چهارم در  21فصل ذیل تهيه و تدوین شده بود که عبارت
بودند از :کشاورزی و دامپروری ،صنایع و معادن ،نفت و گاز ،آب ،برق ،حمل و نقل و ارتباطات
مخابرات ،عمران و نوسازی روستاها ،عمران شهری ،ساختمان و مسکن ،آموزش و پرورش،
فرهنگ و هنر ،جهانگردی و جلب سياحان ،بهداشت و بهداری ،رفاه اجتماعی ،آمار و بررسی،
عمران ناحيهای .برنامه چهارم دارای دو نوع هدف کيفی و کمی بود.
هدف کيفی عبارت بود از :تسریع رشد اقتصادی و تکثير درآمد ملی از راه افزایش قدرت توليد
با اتکای بيشتر به توسعه صنعتی و باال بردن بازده سرمایه ،توزیع عادالنهتر درآمد ،کاهش
نيازمندی به خارج ،تنوع بخشيدن به کاالهای صادراتی و بهبود خدمات اداری .اما هدفهای
کمی از این قرار بودند :پيشبينی متوسط رشد ساليانه  3درصد برای توليد ناخالص ملی ،رشد
ساليانه جمعيت به ميزان  5/1درصد ،پيشبينی  121ميليارد ریال سرمایهگذاری ثابت و افزایش
نسبت پسانداز به توليد ناخالص ملی از  21درصد به  16درصد ،پيشبينی متوسط رشد ساليانه
ارزش صادرات کاالها و خدمات کشور در حدود  5/26درصد در سال و محدود کردن رشد
مصارف بخش عمومی و خصوصی به ترتيب در حد  21درصد و  1/5درصد در سال.
 -5-0-2پنجمین برنامه عمرانی

برنامه پنجم عمرانی ( )2961-65در بهمنماه سال  2962شمسی با اعتبار  2651ميليارد ریال
در  11فصل به تصویب رسيد و در تيرماه سال  2969شمسی به دليل افزایش درآمد نفت مورد
تجدیدنظر قرار گرفت و در اسفندماه با اعتبار  1515ميليارد ریال در  96فصل به تصویب مجلس
رسيد.
با توجه به مسائل و عدم توازنهای شکلگرفته طی برنامه قبل ،اهداف کالن این برنامه شامل
رشد متوازن و برابر درآمد ،توسعه اجتماعی ،اقتصادی مناطق مختلف کشور و کاهش
ناهماهنگیها ،ارتقا کيفيت زندگی و حفظ محيطزیست ،ایجاد تحول اداری و تمرکززدایی از
مرکز کشور تعيين شد .استراتژی رشد توليد و رشد اقتصادی  22/1درصد ،جایگزینی واردات با
پیریزی صنایع سنگين (خودرو و نيروگاهها) و کاهش رشد جمعيت تعيين شد (سازمان برنامه،
.)55-2 :2962
به دنبال افزایش شدید قيمت جهانی نفت و درآمد ایران ،پهلوی دوم و سازمانهای اجرایی بدون
توجه به ظرفيت جذب ،درآمد نفت را به اقتصاد کشور تزریق کردند .به علت عوامل درونزا و
برونزا مخارج نظامی کشور به شدت افزایش یافت ،با واردات کاالهای مصرفی و افزایش حجم
نقدینگی ،تورم شدید به وجود آمد .تداوم مهاجرت روستایيان به شهرها گسترش ناموزون شهرها
را سبب شد .اقتصاد رانتی و پروژههای عظيم صنعتی باعث اضمحالل صنایع داخلی مانند
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نساجی و صنایع متوسط و بومی و گسست ميان فناوری و اقتصاد بومی آن هم با فناوری وارداتی
از نوع صنایع سنگين را سبب شد و جامعه را از دیدگاه نهادی و ساختار و سبک زندگی دچار
تضاد کرد که از این رهگذر ،پيوند توده مردم با حاکميت و طبقات وابسته به آن آسيبپذیر و
شکننده شد که حاصل آن به انقالب شکوهمند اسالمی به رهبری امام خمينی رحمهاهلل
انجاميد .هدفهای برنامه پنجم که در آغاز راه با افزایش درآمدهای نفتی نيز همراه شده بود،
اگرچه به ظاهر بسيار خوب بود ،ولی نتایج بدی به بار آورد و تأثير سخت خودش را بر اقتصاد
ملی ایران نهاد .اهداف این برنامه عبارت بودند از:
 ارتقای کيفيت زندگی همه گروهها و اقشار اجتماعی کشور. حفظ رشد سریع ،متوازن و مداوم اقتصادی همراه با حداقل افزایش قيمتها. افزایش درآمد طبقات مختلف با تأکيد خاص بر ارتقای سطح معيشت گروههای کمدرآمد. گسترش جامعتر عدالت اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی با تأکيد خاص بر توزیععادالنهتر خدمات در سطح همه گروهها و قشرهای اجتماعی.
 بهبود کيفيت و افزایش عرضه نيروی انسانی فعال کشور به منظور افزایش بازدهی و برطرفکردن تنگناهای توسعه.
 حفاظت ،احيا و بهبود محيطزیست ،اعتالی کيفيت زندگی جامعه به خصوص در نقاطپرجمعيت.
 توسعه علوم و فناوری و گسترش قوه خالقه و ابتکار جامعه. ایجاد مزیت نسبی در توليد و صدور کاالهای صنعتی در سطح بينالمللی. حداکثر استفاده از منابع ارزی برای جبران کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورمیسرمایهگذاری در خارج و ایجاد ثروتهای ملی در جهت جایگزین کردن منابع پایانپذیر نفت.
 نگهداری و زنده کردن ميراث ارزنده فرهنگی ،پژوهش و آموزش فرهنگی و هنری ،گسترشفرهنگ و هنر ،ایجاد تسهيالت برای آفرینش هنری و ادبی و گسترش روابط فرهنگی.
 -6-0-2جمعبندی یافتهها از برنامهریزی توسعه قبل از انقالب اسالمی

در تهيه برنامههای اول و دوم ( )2911-02هيچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامهریزی در
جهت رسيدن به اهداف و برنامههای مذکور مورد استفاده قرار نگرفته است .در برنامههای مزبور
از روش جمع طرحها پيروی شده است .بدین شکل که برنامه عبارت بود از تعداد معينی طرح و
پروژه که (عموماً در مسائل زیربنایی) همگی با اعتبارات دولتی و توسط دولت اجرا میشدند .در
برنامه سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی (هارود -دومار) پيروی شده و در برنامه چهارم و
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پنجم مدل به کار رفته مدل جدول داده -ستانده بود .ویژگیهای زیر را میتوان در مورد
برنامههای توسعه قبل از انقالب به صورت مختصر بيان کرد:
الگوی توسعه :برونزا بدون توجه به ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و فناوری و تجربيات انباشته
بومی کشور.
توسعه فيزیکی و اقتصادی با استراتژی توسعه صنایع سنگين ،تمرکزگرایی ،توجه به توسعه
شهری.
غفلت از توسعه متوازن ،بومیسازی فناوری و فراموشی گستره روستایی ،روستانشينی و بخش
کشاورزی.
برنامهریزی دستوری از باال به پایين بدون مشارکت و توجه به نيازهای توده مردم.
نتیجه:
افزایش درآمد نفت و رشد اقتصادی و ایجاد طبقه وابسته به نظام خودکامه و بهرهجویی از رانت
نفتی.
توسعه صنایع سنگين با رویکرد توسعه شهرگرایی ،ایجاد اختالف درآمد فزاینده شهری و
روستاها.
مهاجرت شدید روستایيان به شهرها و ایجاد پدیده حاشيهنشينی و ایجاد فضای تحقير فرهنگی
و اقتصادی.
بيگانه شدن حاکميت خودکامه و طبقات وابسته از خواستها و نيازهای مردم.
انقالب مردم عليه شرایط ایجاد شده به رهبری امام راحل.
 -2-2برنامههای بعد از انقالب اسالمی ایران
پس از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،سازمان برنامه و بودجه ،اولين برنامه توسعه را برای
دوره  6ساله ( )2955-2951تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد (بانکی.)11 :2956 ،
از نکات مهم برنامه ،تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود (صادق تهرانی .)61 :2911 ،این
برنامه تصویب نشد و به برنامه صفر معروف شد.
با پایان جنگ تحميلی و ضرورت بازسازی زیرساختها و ایجاد تحرک در اقتصاد آسيبدیده و
بهبود شرایط زندگی مردم ،برنامه اول جمهوری اسالمی ایران ( )2951-2911با تأکيد بر رشد و
تکامل مادی و معنوی جامعه با حفظ کرامت و آزادی انسان تدوین و تصویب شد.
اتکا به مکانيسم بازار آزاد ،دولت حداقلی به مثابه وضعيت مطلوب انگاشته شده و استراتژی
توسعه صادرات ،خصوصیسازی ،تکنرخی کردن ارز در چارچوب تعدیل اقتصادی جایگزین
برنامه اول شد .شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مناسب اجرای چنين الگویی نبود به گونهای
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که آزادسازی تجارت ،تشدید واردات و تضعيف تدریجی پول ملی ،حجم نقدینگی ،تورم را بر
جامعه تحميل کرد و افزایش نقش بخش خصوصی نيز در اقتصاد تحقق نيافت.
برنامه دوم توسعه طی سالهای  2910تا  2911شمسی با توجه به تورم ایجاد شده در برنامه
اول ،گرایش به طرح تثبيت قيمتها و حمایت از صنایع داخلی به سمت الگوی کينزی
جهتگيری کرد .علیرغم استراتژی کوچکسازی دولت و برنامه خصوصیسازی ،سازمانهای
شبهدولتی به تدریج در عرصه اقتصاد با استفاده از اقتدار و داشتن امکانات ،منابع و سرمایه
گسترده در شرایط رقابتی غير برابر با بخش خصوصی قرار گرفت .با پيشنهادهای غيررقابتی
برای اجرای طرحها عرصه را برای فعاليت بخش خصوصی تنگتر کرد.
الگوی دولت رفاه بدون توجه به وظایف حاکميتی و اقتضائات اجتماعی فرهنگی و عوامل و
تهدیدهای محيطی از قبيل بدهی خارجی سبب شد روند حجم نقدینگی و تورم فزاینده رشد
کرده و به تبع آن رشد اقتصادی ،اشتغال به اهداف تعيينشده نرسد .شرایط فوق ،حاصل تغيير
جهت در استراتژیهای اعالم شده از جمله کنترل ارز ،تورم ،فشار تقاضا برای خرید کاال و ارز
مجموعهای از سازوکارهای کنترل اقتصادی شامل سيستم ارز چند نرخی ،کنترل قيمتها و
واردات و سياستهای انقباضی بود .برنامه سوم توسعه طی سالهای  2913تا  2919شمسی با
توجه به مشکالت ساختاری در برنامه قبل با رویکرد تنشزدایی در روابط بينالملل و طرح
ساماندهی اقتصادی منجر به شکلگيری اصالح ساختار اقتصادی در برنامه سوم شد.
راهبردهای برنامه سوم اصالحات اقتصادی مبتنی بر توسعه اقتصاد رقابتی از طریق آزادسازی
اقتصادی به همراه شکلگيری نظام تأمين اجتماعی ،لغو انحصارات به منظور زمينهسازی
مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تعيين شد .مقرراتزدایی از فرایند
سرمایهگذاری ،تعيين قيمت بر مبنای سازوکار بازار به عنوان ابزار تخصيص بهينه منابع ،تشکيل
حساب ذخيره ارزی ،حذف یارانههای انرژی و  ...از مقوله اصلی اصالح نظام قيمتها بود .به طور
کلی برنامه سوم در اهداف کمی رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری غيردولتی و مهار تورم موفق و در
اشتغال بالنسبه موفق و در مهار حجم نقدینگی ناموفق بود.
برنامه چهارم با دو رویکرد محوری برای سالهای  2910تا  2911تنظيم شد .یکی تهيه و
تصویب در چارچوب سند چشمانداز بيستساله پس از ابالغ سياستهای کلی برنامه توسط رهبر
معظم انقالب اسالمی که در این چارچوب قلمروی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحيطی
به صورت یک کليت مطرح شد .رویکرد دوم گرایش به سمت برنامهریزی از پایين به باال با الزام
به محورهای اولویتدار بود که حاصل آن به تدوین اسناد توسعه مناطق در چارچوب آمایش
سرزمين و همچنين اسناد بخشی و فرابخشی انجاميد.
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مبانی نظری برنامه چهارم از طریق چالشها و چشماندازهای توسعه گردآوری و جمعبندی شده
بود .برای تحقق اهداف چشمانداز توسعه مبتنی بر دانایی ،سرمایه اجتماعی ،رشد سریع
اقتصادی با اتکاء به مشارکت فعال بخش خصوصی ،حذف یارانهها و کاهش اتکاء به نفت لحاظ
شد .سایر ویژگیهای برنامه چهارم را توازن منطقهای ،حفاظت از محيطزیست میتوان نام برد
(سازمان مدیریت و برنامهریزی.)2919 ،
دولت جدید با افزایش قيمت نفت بدون توجه به ساختار برنامه چهارم ،طرح تثبيت قيمتها و
الیحه نقدینگی یارانهها را به تصویب رساند و درآمد نفت را در اقتصاد ملی در قالب طرحهای
گوناگون تزریق کرد.
اعطای انبوه تسهيالت از طریق بانکها بر شدت فشارهای تورمی افزود .تعامل فعال با اقتصاد
جهانی فراموش و تحریمهای سياسی -اقتصادی نيز آن را تشدید کرد .با افزایش حضور
سازمانهای شبهدولتی در عرصه سياست و اقتصاد و افزایش هزینه اجرا سبب شد فرایند
خصوصیسازی نيز در عمل به فروش سهام شرکتهای بزرگ دولتی به سازمانهای شبهدولتی و
توزیع سهام عدالت تبدیل شود .برآیند فعاليتها و سياستهای اجرا شده باعث شد اهداف کالن
برنامه چهارم تحقق نيابد و رشد اقتصادی در سال  2911شمسی به صفر نزدیک و متوسط
عملکرد رشد اقتصادی برنامه چهارم  0/0درصد اعالم شود.
برنامه پنجم توسعه نيز با توجه به تحریمهای بينالمللی و تداوم شرایط و عوامل برنامه چهارم
توسعه باعث شد اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شود .عملکرد برنامههای چهارم و پنجم نسبت
به هدفگذاری رشد اقتصادی سند چشمانداز ،عدم تحقق انباشته را نشان میدهد که مستلزم
رشد اقتصادی  21درصدی در دو برنامه باقيمانده از سند چشمانداز میباشد.
 -3مروری بر الگوهای نظری سیاستها و برنامههای توسعه در ایران
سياستگذاریهای عمومی و برنامههای تحول و توسعه ایران در قالب سياستهای کلی و
برنامههای عمرانی و توسعه ارائه شده است و درک و تحليل هر یک از آنها بدون توجه به مبانی
نظری تئوریک ،مفاهيم و الگوهای نظری که منبعث از وجوه مسئلهشناسانه ،موضوعیابی و
روشهای علمی آنها ميسر نخواهد بود .تدقيق و بررسی قضایا و مفاهيم اصلی هر یک از این
الگوها یکی از ضروریترین امور شناخت هدف و جهت اصلی سياستهای کلی و برنامه ملی
است .تحليل الگوهای نظری حاکم بر سياستگذاریهای کالن ،مقدمه و درآمدی بر شناخت و
فهم چگونگی طرح مسائل اساسی جامعه و توجه به دستور کار دولت بر حسب تعيين اولویت و
اهميت برنامههای اجرایی و اقدامات واقعی برای حل آنها است .بررسی ماهيت و عملکرد
الگوهای نظری که مبنای تدوین برنامههای توسعه در ایران قرار گرفتهاند و مقایسه این مبانی با
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هویت ایرانی -اسالمی کشور عزیزمان از اهميت بسزایی برخوردار است که میتواند راهگشای
بسياری از مسائل مهم کالن باشد.
نکته مشترک سياستها و برنامههای توسعه ایران ،این است که اصول پایهای همه آنها از برنامه
اول عمرانی ( )2911تا برنامه پنجم توسعه ( )2911-30مبتنی بر اندیشهها ،مفاهيم و الگوهای
نظری غربی است و به سختی میتوان قضایایی اساسی و مؤثر مبتنی بر اندیشه ایرانی یا اسالمی
را در آنها پيدا کرد و یا اصول جدی بومی را در آنها احصاء و تعریف کرد .البته این سخن به
معنای نفی و رد کامل برنامههای مذکور نيست .ابعاد و مؤلفههای مختلف هر یک از برنامههای
توسعه در ایران قبل و بعد از انقالب همچون مسائل اصلی ،مبانی نظری ،اهداف ،روش نظری،
روش عملی ،سطح تحليل ،محور عمده فعاليت ،منشأ صدور و پيامدهای آنها در جدول  2آمده
است.
مقایسه تاریخی بين الگوهای توسعه غربی و سياستهای برنامههای عمرانی و توسعه ایران حاکی
از تبعيت نظام سياستگذاری و برنامهریزی ایران از فرایند تدوین و ارائه الگوهای نظری غربی
است و این تبعيت بعد از انقالب با تأخير روی داده است و در سياستهای اخير نيز تبعيت از
مبانی نظری الگوهای مذکور قابل مالحظهاند.
جدول  )0مبانی نظری الگوهای توسعه در ایران

انقالب

نيازهای اساسی

ساختارگرایی

نوسازی

الگوهای نظری

اسالم انقالبی

دفتر بينالمللی کار
)(ILO

و )...

آمریکای التين

(فرانک ،باران و پردال

2961-51

نبود برنامه

2961-66

برنامه عمرانی پنجم

چهارم 2905

سوم 2905-2911

برنامه عمرانی اول ،دوم و

برنامهریزی در ایران

برنامه عمرانی سوم و

(رستو و لوئيس)

آمریکا و انگليس

الگوی نظری

منشأ تفکرات
سیاستها و
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سياسی

دگرگونی ساخت

اساسی جامعه

فقر و نيازهای

روستاها

فقر و نابرابری در

کمبود رشد

کشور

مسئله اصلی

اجتماعی و فرهنگی

عدالت اقتصادی،

رفاه اجتماعی

عدالت و برابری

رشد اقتصادی

اهداف

اسالم

سوسياليسم

سرمایهداری و

مصالحه

دولت در اقتصاد

مداخله بيشتر

سرمایهداری

مبانی نظری

اجتماعی

دگرگونی ساخت

تصدیگری دولت

ملی

بينالمللی

ملی و

ملی

تأمين اجتماعی و توزیع مکانيکی

مالکين به دهقانان

انتقال مالکيت (اراضی) از عمده

ایجاد زیرساخت

ملی

ملی کردن صنایع و افزایش

مصرفی

واردات کاالهای

مبارزه طبقاتی

نوگرایی

روش نظری

روش عملی

سطح تحلیل
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خودکفایی و جایگزینی واردات

کشاورزی

نظامهای بهرهبرداری جدید در

گسترش صنایع سنگين و ایجاد

صنعت

مدرنيته و اقتصاد سرمایهداری

امنيت ملی و افزایش حجم دولت

تامين مایحتاج اوليه زندگی

بيشتر حاميت از مردم

افزایش فاصله طبقاتی و شکاف

ایجاد و گسترش صنایع سنگين

محور عمده فعالیت

پیامدها

عدالت محور

فضای کسب و کار

خصوصیسازی

نهادگرایی

آزادسازی اقتصادی

اسالمی

بانک جهانی و دولت

(تاچریسم و نگاریسم)

انگلستان و آمریکا

آمریکای التين

تجربه جنوبشرق آسيا و

بينالمللی پول

بانک جهانی و صندوق

2911-39

برنامه پنجم توسعه

2910-11

برنامه چهارم توسعه

2913-19

برنامه سوم توسعه

2951-11

برنامه اول و دوم توسعه

  16مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
موانع کسب و کار

انرژی ،عدالت اجتماعی و

ناکارآمدی یارانههای

و بخش خصوصی ضعيف

ناکارآمدی دولت در اقتصاد

ناکارآمدی اقتصاد دولتی

دولتی

حجم و ناکارآمدی اقتصاد

هدفمند کردن یارانهها

بهبود کسب و کار و

رقابت و توسعه پایدار

دولت

نهادگرایی و تعریف نقش

بازده

بنگاههای کوچک و زود

تجارت آزاد و توجه به

قيمتها

اقتصاد مبتنی بر سيستم

افزایش کارایی

اصالح ساختار مدیریت و

سازندگی و رشد

اقتصاد مبتنی در بازار

ساختاری

تطبيقی برای بازنگری

خصوصی

اقتصادی به بخش

واگذاری بخش های

نظارت و هدایت منابع

خصوصیسازی

طرحهای زود بازده

عدالت،

توزیع فيزیکی منابع ،سهام

بينالمللی

ملی و

ملی

به بخش خصوصی

واگذاری شرکتهای دولتی

کوچکسازی دولت

بينالمللی

ملی

سياست تعدیل اقتصادی

ملی و
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افزایش واردات

هدفمندی یارانهها و

و دانش بنيان

اقتصاد مبتنی بر رقابتی

مؤثر با منطقه و جهان

توسعه صادرات و تعامل

توليد مبتنی در بازار

رکود تورمی

مالکيت بازار ترکيبی

تصدی دولت

ساختار غيررقابتی صنایع کشور و حجم باالی

عدم نهادسازیهای مناسب ،اصالح نشدن

افزایش در سطح عمومی قيمتها

 -0آسیبشناسی اسناد برنامهای کشور
آسيبهای برنامههای ميانمدت توسعه کشور را میتوان به پيشنيازهای برنامهریزی و ایراداتی
که در فرایند تنظيم و تدوین ،تصویب ،اجرا و نظارت و ارزیابی برنامهها وجود دارد طبقهبندی و
مورد بررسی قرار داد .در ادامه بحث آسيبشناسی برنامههای کشور مروری کلی بر ایرادات
موجود بر اساس چهارچوب مطرح شده در باال خواهيم داشت.
 -0-0ایرادات مربوط به شروط صفر یا پیشنیازهای برنامهریزی

به آن دسته از ایراداتی اشاره دارد که به مرحله ماقبل برنامهریزی بر میگردد .بنا بر اعتقاد
کارشناسان توسعه ،پيش از شروع به تدوین برنامه توسعه ،الزم است به ضرورت مهيا شدن
بسترهای برنامهریزی متناسب با شرایط کشور توجه شود؛ زیرا فقدان شرایط مناسب یا عملکرد
ضعيف و نامتناسب تدوینکنندگان و مجریان برنامهریزیهای توسعه ،احتماالً برنامههای تدوین
شده را در اجرا با شکست روبهرو کرده و یا با حداقل اثربخشی مواجه خواهند کرد .البته باید
توجه داشت که فراهم آمدن این شرایط ،خود بخشی از اهداف برنامهریزی است و کار چندان
سادهای نمیباشد .برخی از این آسيبها به شرح ذیل میباشند:
فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه

با وجود آنکه برنامهریزی در ایران از پيشينهای شصتساله برخوردار است؛ اما هنوز فهم
مشترکی از مفهوم «توسعه» و »برنامهریزی توسعه» در کشور شکل نگرفته است و با اینکه هدف
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اصلی برنامههای توسعه ،معطوف به این مفاهيم است ،در هيچ یک از این برنامهها ،تعریف
روشنی از مفهوم ،ابعاد و ویژگیهای آنها ارائه نشده است .مفاهيمی که قاعدتاً میبایست در  6یا
 21سال آغاز برنامهریزی در ایران طرح و تعریف میشد (عظيمی.)2910 ،
در نتيجه مشاهده میشود که در ادوار مختلف برنامهریزی در کشور با برداشتها و تفاسير
متفاوت از این مفاهيم همواره با برنامههای متفاوتی روبهرو بودهایم که این امر همواره محل
چالش گسترده برنامهریزان و مجریان نيز قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در ابتدای حرکت به سمت توسعه نياز است ،تعریف مفهوم یا ارائه پارادایم (الگو)
مشترکی از توسعه است که میبایست به اجماع صاحبنظران کشور رسيده و اصطالحاً تبدیل به
«ایدئولوژی نظام تخصيص منابع» در کشور شود.
ذکر این نکته نيز مفيد است که به طور کلی تلقیها و برداشتهای مختلفی از مفهوم توسعه در
ادبيات اقتصاد توسعه وجود دارد که برخی از آنها عبارتاند از :توسعه به عنوان یک برنامه
عملياتی ،توسعه به عنوان فرایند و توسعه به عنوان نتيجه .استناد به هر یک از این تلقيات
مشخص خواهد کرد که در یک برنامهریزی توسعهای کوتاهمدت یا ميانمدت ،چه اتفاقات و چه
فرایندهایی باید صورت پذیرد و چه نتایجی باید حاصل شود .در یک برنامه توسعه ،این موارد به
تناسب با یکدیگر مرتبط شدهاند .در حال حاضر این سؤال همچنان مطرح است که برنامهریزان و
متصدیان امر توسعه کشور تا چه حد و به کدام یک از تلقيات فوق استناد کردهاند.
عدم وجود اطالعات و آمارهای جامع ،به هنگام و در دسترس

برنامهریزی به معنای رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب میباشد؛ بنابراین یکی از
لوازم و مقدمات اوليه برنامهریزی مطلوب ،شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضع موجود است.
وضعيت موجود را نيز از طریق بررسی آمار و ارقام میتوان شناخت .اطالعات جامع و قابل اعتماد
در برنامهریزیهای توسعه آنقدر اهميت دارد که برخی اقتصاددانان (نظير آرتور لوئيس)
معتقدند که در گزارش مدلهای اقتصادی در سطح کالن ،مهمترین عامل ،ميزان اعتمادی است
که شخص برنامهریز به ارقام اطالعاتی دارد (حسينی.)2912 ،
این در حالی است که کشور ما نه تنها با فقر اطالعات و آمارهای دقيق و به هنگام و بعضاً با
اطالعات متناقض مواجه است ،بلکه در بسياری موارد حتی امکان بررسی و ارزیابی مبانی
آمارگيری و روشهای جمعآوری اطالعات نيز وجود ندارد .به عنوان بارزترین نمونه از این آمار و
اطالعات ،میتوان از گزارش رسمی عملکرد اقتصادی دولت در سالهای برنامههای توسعه یاد
کرد که فارغ از نواقص آن ،گاه با بيش از یک سال تأخير منتشر میشود و نمیتواند مبنای
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برنامهریزی قرار گيرد (به عنوان مثال گزارش عملکرد اقتصادی سال  2910که در سال 2915
منتشر شد).
کاستیها و ناهماهنگیهای قانونی در خصوص برنامهریزی

مجموعه قوانين و مقررات حاکم بر برنامهریزی توسعه در ایران فاقد انطباق و انسجام الزم است
که گاه با همپوشانی و تناقض و گاه با خألهای قانونی مواجهاند .در ذیل به برخی از این موارد
اشاره شده است:
 -2علیرغم اینکه در مورد بودجههای ساليانه در اصل  61قانون اساسی ،حکم معينی وجود
دارد ،نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تدوین برنامههای بلندمدت و ميانمدت ،حکمی وجود
ندارد.
 -1علیرغم اختيارات قانونی مجلس شورای اسالمی ،محدوده عمل قانونی این نهاد در مورد
تغيير لوایح برنامههای توسعه مشخص نيست و از آنجا که قانوناً مسئوليت تدوین برنامهها بر
عهده دولت میباشد ،به نظر میرسد در مواردی که تغييرات اعمال شده توسط مجلس شورای
اسالمی در برنامهها فراتر از تغييرات جزئی بوده ،در واقع نوعی برنامهریزی تلقی شده و دخالت
در وظایف قوه مجریه محسوب میشود.
 -9علیرغم تأکيد زیادی که در قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه به مشارکت بخشها و
مناطق در تدوین برنامههای توسعه وجود دارد ،سازوکار قانونی جلب این مشارکت مشخص
نشده است.
 -0به صورت قانونی ،سازوکاری برای نحوه تعامل کارشناسان نظام برنامهریزی با سياستگذاران
در مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی و شورای عالی امنيت ملی (موضوع
اصل  215قانون اساسی) در مسير تدوین برنامه مشخص نشده است.
 -6علیرغم وظایف قانونی شورای اقتصاد که میتواند به عنوان ناظر بر فرایند اجرای برنامههای
توسعه ،نهاد عالی نظام برنامهریزی تلقی شود ،در ترکيب اعضا و شرح وظایف آن ،نارساییهای
جدی وجود دارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)2912 ،
 -2-0فرایند تنظیم و تدوین اسناد برنامهای کشور

جمهوری اسالمی ایران با تجربه پنج برنامه قبل از انقالب ،با یک دهه وقفه بعد از جنگ تحميلی
اولين برنامه ميانمدت را با رویکرد بازسازی و نوسازی بنيه دفاعی و مناطق خسارت دیده بر
پایه فرمان امام خمينی (ره) مبنی بر تشکيل شورای عالی بازسازی تدوین و به تصویب رساند.
بعد از انقالب اسالمی ایران نهاد برنامهریزی کشور اقدام به طراحی نظام برنامهریزی کرده و پس
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از تصویب در مراجع ذیصالح ،برنامههای توسعه را در این چارچوب با مشارکت دستگاههای
اجرائی تنظيم و تدوین میکند.
 -0-2-0نظام تدوین برنامه اول توسعه

سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه اول ميانمدت توسعه ،نظام برنامهریزی کشور را در
تاریخ  22آبان سال  2951به تصویب شورای اقتصاد رساند .در ساختار تدوین برنامه اول توسعه،
تعداد  1شورا و  16کميته برنامهریزی شکل گرفت.
شوراهای برنامهریزی عبارت بودند از:
 شورای برنامهریزی آب و کشاورزی شورای برنامهریزی انرژی شورای برنامهریزی مسکن و ساختمان شورای برنامهریزی حمل و نقل و ارتباطات شورای برنامهریزی آموزش و فرهنگ شورای برنامهریزی بهداشت و درمان ،تأمين اجتماعی و تربيتبدنی شورای برنامهریزی امنيتی و دفاعی شورای برنامهریزی صنعت و معدن و بازرگانیدر زیرمجموعه هر کدام از شوراهای مذکور ،کميتههای برنامهریزی تخصصی فعاليت داشتند .به
عنوان مثال شورای برنامهریزی صنعت و معدن و بازرگانی شامل تعدادی کميتههای برنامهریزی
تخصصی است که در اشکال  2و  1نشان داده شده است (هادی زنوز.)2913 ،
کميتههای برنامهریزی ،پيشنویس فعاليتها را تهيه و در گروههای تلفيق برنامهریزی ،سازگاری
و تلفيق انجام و سپس برای تأیيد و تصویب به شورای برنامهریزی ارسال میشود.
عالوه بر شوراها ،کميتهها و گروههای تلفيق در نظام برنامهریزی برنامه اول توسعه ،کميتههای
مستقل نيز وظيفه تدوین چارچوبهای سازمانی ،اداری ،مالی و پولی برنامه را بر عهده داشتند
که عبارتاند از سياستهای:
مالی و پولی ،روستایی ،تراز مواد و مصالح ،امور تشکيالتی ،بررسی طرحها و سياست نيروی
انسانی (شکل  .)1شایانذکر است سازمان برنامه و بودجه ،سمت دبيری شورا را در سطح
معاونين وزرا و دبيری کميتههای برنامهریزی را در سطح مدیران بخشی بر عهده داشت (هادی
زنوز.)2939 ،
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با شروع کار نظام برنامهریزی ،سازمان برنامه و بودجه ،چارچوب گزارش هر بخش را تعيين و به
همراه برنامه زمانبندی ،تقدم و تأخر فعاليتها را به ریاست شوراها ابالغ میکند .محتوای
برنامههای بخشی به شرح زیر تعریف شده است:
 بررسی عملکرد گذشته و وضع موجود عوامل محيطی و پيشفرضهای مهم هر بخش تعيين اهداف و استراتژیهای بخش تدوین برنامهریزی اجرایی بخشها پيشنهاد سياستهای مشخص در رابطه با تجهيز منابع بخش غيردولتیآسيب ساختار نظام برنامهریزی حاکی از تدوین برنامه جامع توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی است که برنامهریزان بدون توجه به تفکيک اجزاء ارشادی و دستوری برنامه ،اقدام به
تدوین برنامه جامع توسعه میکنند.
برای مدیریت و نظارت بر انجام دقيق فرایند تدوین برنامه ،سازمان برنامه و بودجه ،نظام
برنامهریزی سایه را تشکيل میدهد .در این نظام گروههای برنامهریزی معاونتهای تخصصی
سازمان (توليدی ،اجتماعی ،زیربنایی) با حضور دبيران کميته برنامهریزی و مسئوالن گروههای
تلفيق برنامه به ریاست معاونان سازمان به طور مستمر ،پيشرفت کار شوراها و کميتههای
برنامهریزی را نظارت کرده و با کمک ستاد برنامهریزی ،تصميمات الزم را برای بهبود کارکرد
نظام اتخاذ میکند .در معاونتهای برنامهریزی تخصصی ،نمایندگان معاونت امور اقتصادی و امور
مناطق برای انجام هماهنگیهای الزم حضور دارند (هادی زنوز.)2939 ،

شکل  )0نحوه سازماندهی شورای برنامهریزی صنعت ،معدن و بازرگانی
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شکل  )2برنامهریزی برنامه اول توسعه

 -2-2-0نظام برنامهریزی برنامه دوم توسعه

با توجه به نمودار ساختار برنامهریزی برنامه دوم توسعه (شکل  ،)9برای پرهيز از اطاله کالم و
پایش فرایندی ،سعی شد به تفاوتهای این ساختار با ساختار نظام برنامهریزی برنامه اول اشاره
شود.
 در برنامه دوم توسعه ،شوراهای تلفيق برنامههای بخشی ،جایگزین گروههای تلفيق امورتوليدی ،زیر بنائی ،اجتماعی و عمومی شدند .به بيان دیگر جایگاه تلفيق ارتقاء پيدا کرد.
 شورای برنامهریزی امور اقتصادی و شورای تلفيق برنامه مناطق به عنوان شوراهای جدیدشکل گرفت .جایگاه محورهای فرابخشی و توازن منطقهای ارتقاء پيدا کرد.
 تعداد شوراهای برنامهریزی بخشی از  1شورا به  21شورا اضافه شد که تغييرات عبارتاند از: شورای برنامهریزی فرهنگ و آموزش برنامه اول به دو شورای برنامهریزی آموزش و شورایبرنامهریزی فرهنگ و تربيتبدنی تفکيک شد و شورای برنامهریزی امنيتی و دفاعی به دو
شورای برنامهریزی امور نظامی ،انتظامی و شورای برنامهریزی امور عمومی تفکيک شد و  5شورا
تقریباً بدون تغيير از برنامه اول توسعه به مرحله دوم انتقال یافتند .در برنامهریزی ،بخشهای
آموزش ،فرهنگ و امور دفاعی اهميت ویژهای پيدا کرد.
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کميتههای مستقل برنامهریزی اول توسعه که وظيفه تدوین چارچوبهای سازمانی ،اداری ،مالی
و پولی برنامه را بر عهده داشتند ذیل شورای برنامهریزی امور اقتصادی تشکيل شدند .در این
کميتهها عالوه بر موضوعات برنامه اول ،محورهای زیر اضافه شد و کميته بررسی سياستهای
روستایی حذف شد (سازمان برنامه و بودجه ،مستندات برنامه دوم 2 :تا .)21
 -2کميته برنامه امور تجارت خارجی
 -1کميته برنامهریزی خصوصیسازی و ایجاد رقابت
 -9کميته بررسی سياستها و نظام فنی و اجرایی طرحها
در برنامه دوم توسعه با تشکيل شورای برنامهریزی امور اقتصادی و شورای تلفيق امور مناطق به
هماهنگی و سازگاری محورهای کميتههای فرابخشی و برنامههای کميته برنامهریزی استانها
اهميت داده شد .از سوی دیگر بر تجارت خارجی ،خصوصیسازی و نظام فنی و اجرایی در
چارچوب کميتههای تخصصی فرابخشی تأکيد شد.
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شکل  )3نظام برنامهریزی برنامه دوم توسعه
(مأخذ :مستندات برنامه دوم ،جلد اول ،نظام برنامهریزی و ترکيب گروههای کاری ،صفحه )15
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 -3-2-0تنظیم و تدوین برنامه سوم توسعه

برنامه سوم در سه مرحله تهيه و تنظيم شد:
مرحله اول:
بررسی عملکرد گذشته ،تبيين وضع موجود ،مشکالت و تنگناها ،نقاط ضعف و قوت ساختاری و
عملکردی
تهيه چشمانداز بلندمدت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی کشور با نگرش آمایشی و شناخت
دغدغهها و چالشهای آینده
ارائه گزینههای مختلف و پيشنهاد گزینه مطلوب
رهنمودهای کلی برنامه سوم
مرحله دوم:
تدوین برنامههای عملياتی
تدوین سياستهای اقتصاد کالن و سياستهای استراتژیک بخشی
تهيه طرح پایه آمایش سرزمينی
تهيه چارچوبهای تمرکززدایی و تفویض اختيار از مرکز به استانها
نهایی کردن تصویر روند مطلوب
الیحه برنامه سوم
مرحله سوم:
تدوین برنامههای بخشی و استانی بر اساس قانون برنامه سوم و جهتگيریهای آمایشی
(مستندات برنامه سوم توسعه ،جلد اول ،نظام برنامهریزی برنامه سوم ،صفحه .)21
ساختار تنظيم و تدوین برنامه سوم با توجه به شکل  0تغييراتی نسبت به ساختار برنامهریزی
برنامه دوم دارد که به مهمترین آنها اشاره میشود:
 -0شوراهای بخشی :تعداد شوراهای بخشی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم از  21به 22
شورا اضافه شده است به گونهای که شورای حمل و نقل و ارتباطات در برنامه سوم به دو
شورای راه و ترابری و پست و مخابرات تفکيک شده است .تغييرات دیگری در برخی شوراها به
وجود آمده است از قبيل افزایش پژوهش به شورای آموزش و عمران روستایی به شورای مسکن
و عمران شهری و عنوان هنر به شورای فرهنگ و تربيتبدنی .منظور از این تغييرات ،تأکيد بر
اهميت پست و مخابرات ،عمران روستایی ،پژوهش و هنر بوده است.
 -2در برنامه سوم :کميتههای ذیل شورای برنامهریزی امور اقتصادی که تعداد  1کميته بودند
به شوراهای فرا بخشی ارتقاء یافتند عناوین شایان ذکر و جدید عبارتاند از:
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شورای آمایش و محيطزیست
شورای توسعه علوم و فناوری
شورای سياست داخلی
شورای سياست خارجی و امنيت ملّی
شورای سياست فرهنگی
کميتههای ذیل شوراهای فرابخشی شکل گرفته ،به  11کميته تخصصی افزایش یافت و
موضوعات تخصصیتر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .کميتههایی که نسبت به کميتههای
برنامه دوم میتوانند جدید تلقی شوند که حاکی از توجه به این موضوعات بوده است ،عبارتاند
از کميتههای:
 نظام تأمين اجتماعی ،یارانهها و حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد سياست زیستمحيطی و آمایش سرزمين نهادسازیها و توازن منطقهای تحقيق ،توسعه ،نوآوری و فنآوری اطالعات قانونمندی و نظام اجتماعی -مشارکت و تشکلها سياست کالن صادرات غيرنفتی -3شوراهای تلفیق :در برنامه سوم ،شورای تلفيق امور آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی به سه
شورای زیربنایی ،اجتماعی و توليدی برنامه دوم افزوده شد .در ضمن ،شورای تلفيق امور مناطق
حذف شد و کميتههای برنامهریزی استانها ذیل شورای تلفيق امور اجتماعی قرار گرفت که به
نحوی در رابطه با شورای آمایش سرزمين و محيطزیست در ارتباط میباشد.
شایان ذکر است کميته برنامهریزی استانها صرفاً در حوزه امور اجتماعی برنامهریزی نمیکند
بلکه حداقل در حوزه شوراهای بخشی ،درگير برنامهریزی میشوند (مستندات برنامه سوم
توسعه ،جلد اول نظام برنامهریزی برنامه دوم.)9 :
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شکل  )0نمودار سازمانی و گردش کار نظام برنامهریزی در مراحل اول و دوم تهیه و تدوین برنامه سوم
توسعه
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 -0-2-0تنظیم و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور

در نظام تدوین برنامه چهارم توسعه ،شاخصه اصلی تدوین چشمانداز بلندمدت بيست ساله است
که توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد .بر اساس محورهای چشم انداز ،راهبردهدای بلندمددت و
الزامات نيل به چشمانداز تعيين شد.
سازمانها و دستگاههای اجرایی در قالب کميتههای مشترک با دریافدت راهبردهدا و الدزامهدای
تحقق چشم انداز پس از ارزیابی برنامه سوم توسعه ،سياست های برنامه چهارم را تددوین کردندد
(مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه جلد اول)6 :
ساختار برنامهریزی برنامه چهارم با نظام برنامهریزی برنامههای قبل تغييدر یافدت .در چدارچوب
مبانی نظری برنامه چهارم توسعه ،محورهایی تحت عنوانهای کميتههای مشترک شکل گرفت.
از نظر نگرش و رویکرد تدوین برنامه ،دو کميته مشترک با عناوین جدید تعيدين شدد چدرا کده
مابقی کميتهها از نظر محتوایی موضوعاتی را مورد بررسی قرار میدادند که در قالب کميتههای
بخشی و فرا بخشی در برنامه سوم نيز مطرح بودند.
کميتههای جدید عبارت بودند از:
 کميته مشترک رشد پایدار کميته مشترک توسعه دانایی ،فناوری ،فرهنگ و آموزش کميته مشترک تعامل فعال و ارتقای رقابتپذیری با اقتصاد جهانیوظایف اصلی کميتههای مشترک عبارت بودند از:
تدوین سياستهای کلی الیحه برنامه چهارم
بررسی و تحليل اهداف ،الزامها ،راهبردها در سند چشمانداز
نقد و بررسی سياستهای برنامه سوم
تدوین اهداف کمی ،کيفی ،راهبردها و احکام برنامه چهارم توسعه
در مرحله دوم ،اسناد ملی فرابخشی و بخشی و منطقدهای تنظديم و تددوین شدد .کميتدههدای
مشترک ،عناوین و مضامين اسناد فوقالذکر را تعيدين و پدس از تصدویب در شدورای اقتصداد و
هيئت دولت ،شوراهای تدوین طرح های جامع توسعه توسدط سدازمان مددیریت و برنامده ریدزی
سازمان دهی و بر اساس مضامين تعيين شده ،طرح های جامع را تنظيم و تأیيد کرده و نتدایج را
به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال میکنند.
در مرحله سوم ،سازوکار تهيه و تدوین اسناد ملدی توسدعه بخشدی ،فرابخشدی و اسدتانی برنامده
چهارم تنظيم و بر اساس آن سازمان مدیریت و برنامهریدزی ،اسدناد مصدوب شدوراهای تددوین
طرح های جامع توسعه را به تفکيک حوزه ای فرابخشی ،بخشی و استانی به دستگاه های اجرایدی
و شوراهای برنامهای توسعه ابالغ میکند.
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اسناد فرابخشی ،بخشی و استانی توسط استانها و دستگاههای اجرایی تدوین و بدرای تلفيدق و
هماهنگی به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال میشود که این سدازمان در چدارچوب نظدام
برنامهریزی پس از انجام تلفيق و هماهنگی ،اسناد را به شورای اقتصداد و هيئدت دولدت تقددیم
میدارد.
 شوراهای تلفيق برنامههای امور توليدی ،زیربندایی ،اجتمداعی ،آموزشدی و پژوهشدی بده یدکشورای تلفيق برنامهای بخشی تقليدل مدییابدد و شدورای تلفيدق برنامدهای اسدتانی نيدز شدکل
میگيرد.
 در کميتههای تخصصی فرابخشی ،عناوین زیر شایان توجه است:کميته رفع موانع توسعه بخش خصوصی
کميته تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی
کميته امنيت سرمایهگذاری
کميته هدفمند کردن یارانهها
کميته ارتقای بهرهوری که در برنامه دوم مطرح شده بود
کميته فراهمسازی زمينه الحاق به سازمان تجارت جهانی
کميته توسعه روستایی به صورت مستقل شکل گرفت
کميته توسعه اقتصاد دانایی
کميته سازمان امور جوانان و زنان
سازماندهی سواحل کشور
کميته شرایط حفظ و استفاده از نخبگان
کميته ساماندهی مهاجرت به کالنشهرها و حاشيهنشينی
برنامه چهارم توسعه بر خالف برنامه سوم که اصالح ساختار کشور را با رویکرد داخلی مدد نظدر
قرار داده بود با رویکرد جهانی اصالح ساختار کشدور و در قالدب چشدماندداز بلندمددت تهيده و
تدوین شد (شکل .)6
برنامه چهارم توسعه در یک فرایند پنج سطحی به تصویب دولت رسيد که عبارتاند از:
 تهيه پيش نویس چشم انداز بلندمدت جمهوری اسالمی ایران و تقدیم به مقام معظدم رهبدریتوسط رئيسجمهور و پس از بررسی مجمع تشخيص مصلحت نظدام در تداریخ  2919/11/29از
سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد.
 سياستهای کلی نظام حاکم بر تدوین برنامه پس از تصویب دولت به همراه سند چشدم انددازتقدیم مقام معظم رهبری شد که پس از بررسی در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عندوان
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سند سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه در تاریخ  2919/13/22از سوی مقام معظم رهبری
ابالغ شد.
 با تطبيق احکام کلی برنامه چهارم ،سياستهای کلی ابالغدی از سدوی مقدام معظدم رهبدری،الیحه برنامه در تاریخ  2911/21/11تقدیم مجلس شد.
آسيب شایان توجه این که بار مالی تغييرات کميسيون تلفيق برنامه مجلدس در جدداول برنامده
اعمال نشد و بدون تغيير به تصویب رسيد.
 تهيه اسناد فرابخشی و بخشی و استانی :برای اولين بار در تاریخ برنامهریزی ایدران بدرای هدراستان یک سند تهيه و پس از تلفيق در سازمان مدیریت و برنامهریزی در تداریخ 2910/10/16
به تصویب هيئت دولت رسيد (شکل .)5
 -تهيه آیيننامههای مدیریت اجرای اسناد توسعه.
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شکل  )5تدوین و تصویب الیحه برنامه چهارم توسعه تا زمان تقدیم به مجلس شورای اسالمی
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شکل  )6سازمان و گردش کار تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه بخشی ،استانی و ویژه (فرابخشی)
برنامه چهارم
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 -5-2-0نظام تدوین برنامه پنجم توسعه کشور

این برنامه همانند برنامه چهارم در چارچوب سند چشمانداز با رویکرد «پيشرفت عدالتمحور» و
با نگاه مسئلهمحوری در قالب بستههای اجرایی طراحی شده است .برنامههای اجرایی نقطه
اتصال بستههای اجرایی و قانون برنامه پنجم و برنامههای ساالنه میباشد .حد تفصيل بستههای
اجرایی (پروژه و فعاليت) تعيين شده است.
برنامه پنجم در چهار مرحله به شرح زیر تنظيم شده است.
 تدوین سياستهای کلی و تعيين عناوین بستههای اجرایی پيشنهاد اهداف کمی و احکام بستههای اجرایی و دریافت نظرات شورای عالی تدوین برنامه تهيه پيشنویس الیحه قانونی برنامه پنجم ،برنامههای عملياتی بستههای اجرایی و سایر اسنادپشتيبان
تأیيد برنامه عملياتی بستههای اجرایی در هيئت وزیران (جهانگرد.)2931 ،
سمتگيری در راستای سند چشمانداز و سياستهای کلی برنامه اصل  00ابالغی از سوی مقام
معظم رهبری فضای تدوین برنامه را بر مبانی پيشرفت و عدالت استوار کرد .در سياستهای
کلی ابالغی مقام معظم رهبری الگوی توسعه ایرانی -اسالمی که در رشد و بالندگی انسانها بر
مدار حق و عدالت و دستيابی به جامعهای مبنی بر ارزشهای اسالمی و تصویب و تحقق
شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد تدوین شد (شکل .)5
در مقایسه ساختار تدوین برنامه چهارم و پنجم توسعه نکات زیر شایان توجه است:
 کميتههای مشترک به کارگروه تغيير نام داده است به لحاظ تأکيد بر اهميت موضوع ،دو کميسيون در سطح ستاد هماهنگی و تلفيق برنامهپنجم تشکيل شد (کميسيون بررسی و نظارت بر پيوست فرهنگی و کميسيون برنامهریزی
فضائی و توسعه منطقهای (جایگاه آمایش سرزمينی -پایداری محيطی -توسعه منطقهای))
 عناوین فرابخشی کميتههای مشترک در برنامه چهارم به کارگروههای مشترک در حوزههایتخصصی تغيير یافته است.
 در کارگروهی تخصصی عناوین ذیل اضافه شده است:فرهنگ دینی و تبليغات
مهندسی و پيوست فرهنگی
سرمایه اجتماعی ،جوانان و خانواده
اصل  00و رفع موانع سرمایهگذاری
الگوی توليد ،مصرف و مهار تورم
دشمنشناسی و مقابله با تهاجم فرهنگی

  34مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
مواردی که در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم اضافه شده بود از قبيل:
 کميته تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی کميته فراهمسازی زمينه الحاق به سازمان تجارت جهانیعناوینی که در نظام برنامه پنجم نسبت به نظام برنامه چهارم حذف شده است:
 شورای تلفيق برنامههای استانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها شورای تلفيق برنامههای بخشی و حذف تعامل دستگاههای اجرایی بخشی با دفاتر بخشیسازمان مدیریت و برنامهریزی
 -6-2-0اهداف کلی و مضامین اسناد برنامهای

 -2اهداف برنامه اول توسعه کشور
هدفهای کلی برنامه اول در  21بند به شرح زیر مشخص شده است:
بازسازی و تجهيز بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعيين شده.
بازسازی و نوسازی ظرفيتهای توليدی و زیربنایی و مراکز جمعيتی خسارت دیده در طول
جنگ تحميلی.
گسترش کمی و ارتقای کيفی فرهنگ عمومی تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه
خاص نسبت به نسل جوان.
ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش توليد سرانه ،اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با
تأکيد بر خودکفایی محصوالت استراتژیک کشاورزی و مهار تورم.
تالش در جهت تأمين عدالت اجتماعی اسالمی.
تأمين نيازهای اساسی آحاد مردم.
تعيين و اصالح الگوی مصرف در جهت تعيين نيازهای اساسی انسان و جامعه در جریان رشد و
تکامل مادی و معنوی با حفظ کرامت و آزادی انسان.
اصالح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور در ابعاد مختلف.
تالش در جهت ایجاد امنيت قضایی و تحکيم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون
و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی.
سازماندهی فضایی و توزیع جغرافيایی جمعيت و فعاليتها ،متناسب با مزیتهای نسبی هر
منطقه به استثنای مواردی که مالحظات سياسی و نظامی ایجاب میکند (قانون برنامه اول
توسعه.)92 :
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 -1اهداف برنامه دوم توسعه کشور
اهداف برنامه دوم در  25بند عمدتاً با محورهای برنامه اول در قالب گزارههایی که از نظر شکلی
متفاوت هستند تنظيم شد .در ضمن اهداف جدیدی نيز در برنامه دوم به هدفهای کلی برنامه
اول اضافه شد که عبارتاند از:
افزایش بهرهوری
تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابير الزم برای نظارت شایسته و پيوسته بر اجرای برنامه
حفظ محيطزیست و استفاده بهينه از منابع طبيعی کشور
رعایت عزت ،حکمت و مصلحت کشور در سياست خارجی
ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی ،خصوصی ،تعاونی)
تقویت و ترجيح ارزشهای انقالب اسالمی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی
 -9اهداف برنامه سوم توسعه کشور
در برنامه سوم اهداف در  20بند تحت عنوان مضامين به صورت گزارههای کوتاه که با
برنامههای اول و دوم از نظر شکلی متفاوت و از نظر محتوایی شفافتر تدوین و تعدادی محور
جدید نيز اضافه شد.
تنظيم انحصارات و رقابتی کردن فعاليتهای اقتصادی
توسعه اجتماعی و فرهنگی
ساماندهی سياست خارجی
 -0اهداف برنامه چهارم توسعه کشور
برنامه چهارم با رویکرد  21هدف کلی تحت عنوان مضامين برنامه چهارم تدوین شده است که
هدفهای کلی جدید نسبت به برنامههای قبل وجه تمایز اهداف این برنامه را نشان میدهد.
 توسعه مبتنی بر دانایی تعامل فعال با اقتصاد جهانی توسعه مدیریت دولت اهداف برنامه پنجم توسعه کشوردر برنامه پنجم توسعه کشور اهداف بر اساس جهتگيری سند چشمانداز و سياستهای کلی
ابالغی مقام معظم رهبری تعيين شده است (نظام برنامهریزی برنامه پنجم ،پائيز .)20 :2911
هدفهای جدید در این برنامه عبارتاند از:
 تعميق باورها و ارزشها ،ترویج شيوه زندگی اسالمی و فرهنگ والیت و انتظار تقویت هویت اسالمی -ایرانی -ایجاد جامعهای خودباور با محوریت نهاد خانواده
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 -7-2-0ارزیابی فرایند تنظیم و تدوین اسناد برنامهای کشور

با ارزیابی نظامهای برنامهریزی و هدفگذاریهای اسناد برنامهای ،یافتههای زیر قابل طرح
میباشد.
 -2نظام و ساختار برنامهریزی در برنامه دوم نسبت به برنامه اول بنا به اقتضائات روند تکاملی را
نشان میدهد.
 -1نظام برنامهریزی برنامه سوم نسبت به دو برنامه قبل ضمن تداوم محورهای عمده دو برنامه
قبل با رویکرد اصالح ساختار درونزا طراحی میشود.
 -9برنامه چهارم سياستهای کلی و سند چشمانداز بلندمدت ابالغی از سوی مقام معظم
رهبری جهتگيریهای اصلی نظام برنامهریزی را تعيين میکند .در ضمن برنامه با رویکرد
بروننگر تهيه و تدوین میشود.
 -0در ساختار تدوین برنامه پنجم فرهنگ به ویژه فرهنگ اسالمی و الگوی توليد و مصرف و
مهار تورم و عدالت اجتماعی مورد توجه ویژه قرار میگيرد.
 -6با تغيير دولتها اهداف کلی ،اولویتهای اهداف کلی برنامههای ميانمدت و نظام
برنامهریزی دچار تغييرات شده ،به گونهای که این شرایط نشان میدهد نظام برنامهریزی فاقد
پيوستگی است .بنابراین اهداف کلی با یک سطح اولویت استمرار نمییابد .با تغيير اولویتها
معضالت ریشهای که رفع آنها نياز به پيوستگی و استمرار سياستها و اولویتبندیهای
بلندمدت دارد ،همچنان اثرات تخریبی آنها به کشور و جامعه ادامه مییابد.
 -5اهداف و مضامين کلی انتخاب شده از نظر افق زمانی ،ماهيت بلندمدتتر از برنامههای
ميانمدت توسعه دارند ،بنابراین ميزان تحقق و اثربخشی آنها از امکانپذیری کافی برخوردار
نبوده و ارزیابی آنها به درستی صورت نگرفته است.
 -1اهداف کلی تعيين شده ،همسطح نبوده برخی کلیتر و کيفیتر و بعضی عينی و
کميتپذیرترند.
 -1اهداف برنامههای مختلف با رویکرد و نگرش دولتها تعيين شده است که به هيچ روی
سازگاری با افق زمانی اهداف کلی ندارند.
«به عنوان مثال اهداف برنامه سوم در حوزه اقتصاد با طرح ساماندهی اقتصاد و در حوزه
اجتماعی ،فرهنگی تبيين جامعه مدنی و در حوزه سياست خارجی تنشزدایی و امنيت ملی
تبيين شد (مستندات برنامه سوم جلد اول ،صفحات  19تا .)11
 -3در تعيين مضامين برنامه چهارم تحوالت نظم جهانی در حوزههای مختلف اقتصادی،
سياسی و فرهنگی از جمله جهانی شدن توليد ،فقدان رقيب برای ابرقدرت و سيطره قوانين و
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هنجارهای بينالمللی مالک عمل بوده است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه جلد
اول.)113 :
 -21در برنامههای ميانمدت کشور اهدافی جدید در اولویت اجرا قرار گرفتهاند که بر اهداف
کلی برنامه اضافه شده است .این مهم در فرآیند اجرای برنامهها نيز کامالً محسوس و مشهود
بوده است.
جمعبندی این است که ارزیابی اهداف نشان میدهد تعيين اهداف و مضامين کلی برنامهها با
توجه به ماهيت آرمانگرایانه و افق زمانی دورنگر به جایگاه باالتری از برنامههای ميانمدت نياز
دارد تا با تغيير دولتها دچار توجه یا عدم توجه بيشتر قرار نگيرند و با استمرار اولویتبندیها
در اجرا از پيوستگی الزم برخوردار بوده و در بلندمدت با قوام بيشتر در گستره جغرافيایی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی کشور از اثربخشی قابل قبول برخوردار باشند.
 -8-2-0آسیبشناسی فرایند تنظیم و تدوین اسناد برنامهای کشور

 -2در تدوین برنامههای توسعه توجه کافی بر آیندهپژوهی نشده و هدفگذاریها بلندپروازانه
بوده و یا قابل حصول در ميانمدت نبوده است.
 -1اقدامات دستوری و ارشادی برنامهها تفکيک نشده ،وظایف دولت و بخشهای غيردولتی و
خصوصی در اجرای برنامه از شفافيت کافی برخوردار نمیباشد.
 -9دخالت دیدگاههای بخشی و منطقهای با رویکرد سهمخواهی از برنامهها ،عدم تعادلهای
مالی ،ارزی و بازار کار را ایجاد کرده که این عدم توازن و ناهماهنگیها به صورت یک ناهنجاری
در اجرای برنامه ،خودنمایی کرده است.
 -0عملياتی نشدن کامل برنامهها و جانمایی طرحها و پروژهها ،گسستی بين بودجه ساالنه و
برنامه ميانمدت ایجاد کرده و همين امر عدم توازن منطقهای و بخشی را سبب شده است.
 -6فراهم نبودن مشارکت کامل از ذینفعان (بخشهای غيردولتی ،خصوصی ،نخبگان و مردم)
سبب شده است ،اجماع کافی در اصول برنامههای توسعه حاصل نشود و این امر پذیرش برنامه،
ضمانت اجرایی و نظارت مردمی را کاهش دهد.
 -5عدم استمرار نظام برنامهریزی ،فرصت بهرهگيری کافی از مشارکت صاحبنظران ،مشاوران و
ظرفيتهای علمی و راهبردی کشور را محدود کرده و برنامه با کيفيت و با شناخت همهجانبه و
دقيق تهيه نمیشود و بازخورد فرایند اجرا و نظارت در اصالح برنامه و یا تدوین برنامه بعدی در
سطح شایان توجه اثرگذار نمیباشد.
 -1در فرایند تنظيم و تدوین برنامه ،فزونخواهی و تماميتطلبی نهادهای بخشی و منطقهای بر
منطق کارشناسی و آیندهنگاری برنامه فائق آمده و تمامی اهداف خوب با اولویت همسطح در
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قالب برنامه جامع توسعه گنجانده میشود که در اجرا محدودیتهای منابع خاصه منابع مالی
مواجه شده و اهداف محقق نمیشوند .این روند با طرحهای نيمهتمام و با همان فرهنگ
فزونخواهی در برنامههای بعد تکرار میشود که حاصل آن عدم تحققها ،بهرهوری پایين
امکانات محدود کشور و توسعهنيافتگی است.
 -1علیرغم تجربه شصتساله برنامهریزی ،الگوی بلندمدت تدوین نشده و دولتها التزام به
اجرای برنامه مصوب را ندارند ،به گونهای که طرح تعدیل اقتصادی در برنامه اول ،ساماندهی
اقتصادی در برنامه دوم و تحول اقتصادی در برنامه پنجم همزمان با برنامههای ميانمدت توسط
دولتها به اجرا گذاشته شده است.
 -3نبود ارتباط نظاممند بين برنامهریزی فضایی و بخشی با رویکرد توسعه پایدار ،پراکنش
متناسب فعاليتها با ظرفيتهای مناطق را دچار عدم تعادل کرده است.
 -21علیرغم جایگاه آمایش سرزمين و حفظ محيطزیست در نظام تدوین برنامه توازن
توسعهبخشی و منطقهای ،حفظ و بهرهبرداری بهينه از منابع طبيعی در گستره کشور و جامعه
محقق نشده است.
 -9-2-0فرایند تصویب اسناد برنامهای کشور

به استناد ماده  10آئيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،رسيدگی به لوایح برنامههای توسعه
یک شوری بوده به طور خالصه مراحل زیر را شامل میشود:
نمایندگان مجلس ظرف پنج روز پيشنهادهای خود را در مورد کليات و جزئيات به،
کميسيونهای تخصّصی ارائه میکنند.
کميسيونهای تخصصی حداکثر ظرف ده روز نسبت به بررسی مفاد برنامه (مواد ،تبصرهها،
جداول و ضمایم و پيشنهادهای نمایندگان) اقدام و گزارش خود را به کميسيون تلفيق برای
رسيدگی ارائه میکنند.
کميسيون تلفيق گزارشهای کميسيونهای تخصصی ،کليات و جزئيات برنامه و پيشنهادهای
نمایندگان را ظرف سه هفته رسيدگی و گزارش نهایی را به مجلس ارائه میکند.
در صحن علنی مجلس پس از ارائه گزارش کميسيون تلفيق ،ابتدا کليات برنامه مورد بحث قرار
میگيرد ،با اعالم نظرات موافق و مخالف ،کميسيون تلفيق و دولت هر کدام  06دقيقه از
دیدگاههای خود دفاع کرده ،سپس راجع به کليات برنامه رأیگيری میشود.
پس از تصویب کليات ،رسيدگی به جزئيات برنامه شامل مواد ،تبصرهها ،جداول برنامه آغاز
میشود .سپس در مورد اصل ماده یا تبصره یا اجزاء در صورتیکه ماهيت مستقل داشته باشند
رأیگيری خواهد شد .چنانچه اصل رأی نياورد برای رسيدگی مجدد به کميسيون تلفيق
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برگشت داده میشود تا در مهلتی که هيئت رئيسه تعيين میکند گزارش مجدد به مجلس ارائه
شود.
به استناد ماده  216آئيننامه داخلی مجلس ،اصالح قانون برنامه توسعه و الیحه بودجه مبتنی
بر آن برنامه و نيز دیگر طرحها و لوایح با رأی دو سوم نمایندگان حاضر پذیرفته میشود و هر
گونه اصالح با رأی دو سوم نمایندگان معتبر است.
بعد از انقالب اسالمی دولت برای اولين بار الیحه برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران را در زمان جنگ تحميلی تدوین و در  11مردادماه سال  2951به
مجلس دوره اول تقدیم کرد.
با توجه به شرایط اضطراری و تأمين نيازهای اساسی کشور امکان سرمایهگذاری مقدور نبود،
این برنامه به تصویب نرسيد.
 -0-3-0تصویب برنامه اول توسعه کشور

الیحه برنامه اول توسعه که برای دوره ( )2911-2951تهيه شده بود توسط هيئت رئيسه
مجلس سوم جهت رسيدگی به کميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد (جلسه  91مجلس سوم،
شماره  21115روزنامه رسمی کشور .)15 :برنامه مورد رسيدگی مجلس شامل دو بخش و شش
فصل بود.
بخش اول شامل :اهداف ،خطمشیها و مراحل توسعه بلندمدت
بخش دوم شامل :اهداف ميانمدت ،راهبردهای الزم برای نيل به اهداف و برآورد حجم
سرمایهگذاری
با توجه به ابهامات در فرایند تصویب الیحه برنامه در مجلس مقرر شد برنامه مشابه بودجه در
صحن علنی مورد بررسی قرار گيرد .از نکات مهم مذاکرات مجلس در شور اول این بود که
نمایندگان موافق و مخالف بر ضرورت داشتن برنامه اتفاقنظر داشتند .تالشها برای بازسازی
کشور هماهنگ و همجهت شده و از کارهای متناقض و موازی و هدر رفت امکانات و نيروها
پرهيز شود .نمایندگان بر ضرورت گنجاندن مفاد پيام  3مادهای امام خمينی (ره) در برنامه
تأکيد داشتند (جلسه  91مجلس ،روزنامه رسمی کشور شماره .)11 :2911
پس از تصویب کليات برنامه در شور اول با تدوین نظام برنامهریزی توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تهيه و در اردیبهشت  2951شمسی،
پس از تصویب در شورای اقتصاد توسط دولت آقای هاشمی برای تصویب به مجلس ارائه شد.
مجلس با تشکيل جلسات مکرّر و طی فرایند بررسی ،سرانجام برنامه اول را در تاریخ 22
بهمنماه  2951شمسی به تصویب رساند .شایان توجه است که بودجه سالهای  2951و 2953
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شمسی در زمانی تهيه و به تصویب مجلس رسيد که هنوز برنامه اول ،نهایی نشده بود .شایان
ذکر است ماده  1قانون برنامه و بودجه مقرر میدارد «دولت حداقل شش ماه قبل از پایان دوره
برنامه ،الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند».
فرایند رسيدگی به اسناد برنامهای بر خالف قبل از انقالب جنبه تشریفاتی نداشته بلکه
نمایندگان مجلس در کميسيون برنامه و بودجه و کميسيونهای تخصّصی و صحن علنی،
آزادانه نظرات خود را ابراز میکنند (هادی زنوز.)2939 ،
 -2-3-0تصویب برنامه دوم توسعه

الیحه برنامه دوم توسعه در آذرماه سال  2911شمسی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد،
ولی در مجلس ،بررسی الیحه به سال  2919شمسی موکول شد .پس از بررسیهای
کميسيونهای تخصصی و تلفيق الیحه برنامه دوم در تاریخ  2919/11/10تصویب و به شورای
نگهبان فرستاده شد.
کميسيون تلفيق پس از رفع اشکاالت شورای نگهبان ،الیحه برنامه دوم را در تاریخ
 2919/13/11تصویب کرد .برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران برای پنج سال ( )2910-11تنظيم شده بود .از این نظر کشور در سال  2919شمسی
بدون برنامه بود و برنامه دوم با یک سال تأخير از سال  2910شمسی به اجرا درآمد (شرح
تفصيلی مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی کشور.)2919 ،
 -3-3-0تصویب برنامه سوم توسعه

الیحه برنامه سوم توسعه در  10شهریور سال  2911شمسی توسط دولت به مجلس شورای
اسالمی تقدیم شد .در مجلس با گذراندن مراحل قانونی بررسی در کميسيونهای تخصصی و
کميسيون تلفيق و صحن علنی مجلس در تاریخ  ،2911/13/11الیحه برنامه تصویب و به
شورای نگهبان ارسال شد .کميسيونهای مجلس پس از تأمين نظر شورای نگهبان الیحه برنامه
سوم توسعه را در تاریخ  2913/12/21تصویب و به دولت ابالغ کرد (شرح تفصيلی مذاکرات
مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی کشور  2911و .)2913
 -0-3-0تصویب برنامه چهارم توسعه

مقدمات تهيه برنامه چهارم توسعه کشور از اواخر تابستان سال  2911شمسی آغاز شد.
نخستين قدم ،جلب همکاری اندیشمندان جامعه برای شناخت چالشها و چشماندازهای اصلی
کشور بود .نظام برنامهریزی برنامه چهارم در یک فرایند پنج سطحی در هشتم مردادماه 2911
شمسی ،به تصویب هيئت دولت رسيد.
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سطح اول :تهيه چشمانداز  11ساله جمهوری اسالمی ایران :پيشنویس چشمانداز در دولت
تصویب و در تاریخ  2911/15/12تقدیم رهبر معظم انقالب اسالمی شد که پس از بررسی و
اصالح طرح تشخيص مصلحت نظام در تاریخ  2911/11/29از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی
ابالغ شد.
سطح دوم :تهيه سياستهای کلی نظام :پيشنویس توسط دولت تصویب و به همراه سند
چشمانداز تقدیم رهبر معظم انقالب شد .پس از بررسی مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت
عنوان «سند سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه» از سوی رهبر انقالب در تاریخ
 2911/13/22به دولت ابالغ شد.
سطح سوم -تهيه الیحه برنامه چهارم توسعه :پس از ابالغ چشمانداز و سياستهای کلی برنامه
چهارم احکام مندرج در پيشنویس الیحه برنامه با سياستهای کلی برنامه ،تطبيق و الیحه
نهائی برنامه در تاریخ  2911/21/11تقدیم مجلس شد .برنامه چهارم توسعه نخستين برنامه
توسعه بعد از انقالب اسالمی است که پس از اعمال سياستهای کلی برنامه ابالغی از سوی
مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم مجلس شد.
الیحه برنامه چهارم توسعه پس از تصویب برای کسب نظرات شورای نگهبان ارسال شد .با توجه
به اعالم نظرات شورای نگهبان در روزهای پایانی مجلس ششم رفع ایرادهای مزبور به عهده
مجلس هفتم گذاشته میشود .با اصالح نظرات شورای نگهبان در مجلس هفتم قانون برنامه
چهارم توسعه در تاریخ  2919/11/25به دولت ابالغ شد.
سطح چهارم -تهيه اسناد برنامه :اسناد بخشی -فرابخشی و توسعه استانی در قلمروهای مختلف
با اولویت زمانی و مکانی اجرای طرحها و پروژهها مشخص شد .اسناد فرابخشی که عملياتی
کردن ایده هستههای خط دهنده بود در  92موضوع ،ویژگیهای یاد شده انتخاب و به تصویب
هيئت وزیران رسيد .اسناد تهيه شده توسط دستگاههای ذیربط در سازمان مدیریت و
برنامهریزی نهایی شد.
اسناد بخشی توسعه که سند راهبردی را با توجه به قابليتها ،امکانات ،محدودیتها و مسائل
اساسی ،هدفهای کمی و کيفی ميانمدت و درازمدت ،فعاليتهای محوری و اولویتدار و
سياستهای منطقهای تبيين میکرد ،در  93سند ،توسعه بخشهای مختلف توسط دستگاههای
اجرایی ذیربط تهيه و در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نهایی شد.
سند توسعه استان :اصلیترین جهتگيریها در حوزههای مختلف ،هدفهای کمی و کيفی
ميانمدت و درازمدت توسعه استان در چارچوب راهبردهای کالن برنامه چهارم تنظيم شد.
سند ملی آمایش سرزمين ،طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخش را نيز تبيين
میکند .بر اساس مفاد بند ز ماده  266قانون برنامه چهارم توسعه ،سازمان مدیریت مکلف به
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تلفيق اسناد توسعهبخشی ،استانی و فرابخشی با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط میشود
تا به تصویب هيئت دولت برساند .سند تلفيقی پس از نهایی شدن در تاریخ  2910/16/22به
تصویب دولت میرسد.
عمليات و اقداماتی که برای تحقق هدفهای پيشبينی شده در اسناد سهگانه درج شده بود
ضرورت داشت در لوایح بودجه ساالنه طی دوره برنامه درج شود و به تصویب مجلس شورای
اسالمی برسد.
سطح پنجم ،تهيه آیيننامههای اجرایی برنامه :اگرچه مقرر شد تا پایان ششماهه اول سال
 2910آیيننامهها تدوین شود متأسفانه تا دو ماه قبل از اتمام برنامه چهارم از  211حکم قانونی
که نياز به دستورالعمل و آیيننامه داشت تعدادی تهيه و اجرا نشد.
 -5-3-0تصویب برنامه پنجم توسعه کشور

صرفاً برنامه زمانی تنظيم و تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه برای پرهيز از تکرار مراحل
مشابه در فرایند تصویب اسناد برنامهای در مجلس شورای اسالمی ارائه میشود:
 -2ابالغ رئيسجمهور به معاون اول برای تشکيل شورای عالی تدوین برنامه پنجم
(.)2915/11/26
 -1ابالغ ساختار تشکيالتی تدوین برنامه پنجم توسط معاون اول (.)2911/10/19
 -9ابالغ سياستهای کلی برنامه از سوی مقام معظم رهبری (.)2911/21/12
 -0تصویب الیحه برنامه پنجم در دولت و تقدیم به مجلس شورای اسالمی (.)2911/21/11
 -6تصویب در مجلس و ارسال به شورای نگهبان قانون اساسی (.)2913/21/26
 -5ارسال الیحه مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام (.)2913/21/11
 -1ابالغ قانون برنامه پنجم از سوی مجلس به دولت (.)2913/21/91
با توجه به تأخير دولت در ارائه الیحه برنامه پنجم و طوالنی شدن فرایند تصویب در مجلس،
بودجه ساالنه کشور در سال  2913شمسی ،بدون برنامه تنظيم شد.
ارزیابی از چگونگی فرایند تصویب اسناد برنامهای کشور در مجلس شورای اسالمی:
 -2برای بررسی ابعاد مختلف برنامه ،نمایندگان مجلس به متخصصان در حوزههای مختلف
برنامه و اقتصاددانان مجرب و مستقل نيازمند هستند تا بيشتر در چند و چون جهتگيری و
اثربخشی و عملکردهای افق برنامه قرار گيرند و با احساس تعهد اسالمی و ملی که دارند در
تصویب اسناد ،منافع جامعه اسالمی ایرانی را بر منافع منطقهای و قومی مرجح بدانند.
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 -1در شرایط کنونی به نظر میرسد برخی از نمایندگان به جای رسيدگی به کم و کيف برنامه،
بيشتر نگران تخصيص منابع طرحها و پروژههایی هستند که دولت در حوزه انتخابيه آنان
پيشنهاد یا اجرا میکند.
 -9در مسئوالن دستگاههای اجرایی و نهادها به منظور تالش بيشتر بدون توجه به
محدودیتهای منابع مالی کشور عالقهمند به شروع پروژههای متعدد در مناطق مختلف کشور
در حوزه تخصصی خود هستند (کلنگزنی) تا توانمندی مدیریتی خود را به زیرمجموعه دستگاه
و نهاد ذیربط نشان دهند و همچنين نظر نمایندگان مجلس را در حوزه انتخابی آنها تأمين
کنند.
 -0برخی از مسئوالن دستگاهها و سازمانهای مجری طرحهای عمرانی که در هيئت دولت
برای دریافت منابع مالی بيش از امکانات برنامه درخواست کرده و موفق نشدهاند به نمایندگان
مجلس متوسل میشوند و نمایندگان برای منظور کردن پروژههای کوچک و بزرگ در برنامه و
بودجه با وزرا تعامل میکنند .این فرایند سبب گنجاندن پروژهای فاقد توجيه فنی و اقتصادی و
زیستمحيطی در کشور از یکسو و عدم توجه به محدودیت منابع مالی برنامه از سوی دیگر
میشود و انسجام و سازگاری اهداف -سياستها و کليت برنامه را خدشهدار میکند .نتایج این
جریان ،تأخير در اجرای پروژهها و اتالف منابع از طریق هزینه کردن در پروژههای بدون اولویت
است که زمينه را برای عدم تحقق برنامه تدوین شده فراهم میکند و بهرهوری سرمایهگذاری را
پائين میآورد.
 -6-3-0آسیبشناسی فرایند تصویب اسناد برنامهای کشور

 -2رقابت نمایندگان مجلس برای کسب حداکثر منابع برای حوزه انتخابی و تالش مسئوالن
دستگاههای اجرایی برای حوزه تحت مدیریت ،برنامه را از دیدگاه بخشی و منطقهای با عدم
تعادلها مواجه میکند .این هم نوعی فزونخواهی بخشی و منطقهای است که در توزیع بهينه
منابع برنامه اختالل پيش میآورد.
 -1تقدم و تأخر زمانی از برنامه زمانبندی تصویب برنامههای توسعه (به دليل تعلل دولت یا
مجلس) گسستی در پيوند بودجه ساالنه با برنامههای توسعه به وجود میآورد (بودجه برخی از
سالها بدون برنامه تصویب میشود).
 -9در تغيير لوایح برنامههای توسعه ،محدودههای قانونی مجلس شورای اسالمی مشخص
نيست .تغييرات گاهی در سطحی است که کامالً برنامه تغيير مییابد و روابط سيستمی حاکم
بر برنامه مختل میشود (تغييرات جداول کمی با رأیگيری).

  44مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
 -0-0فرایند اجرای اسناد برنامهای کشور

در تحليل اجرای برنامههای توسعه و شناخت موانع و آسيبهای آن تعدادی از متغيرها و
شاخصهای کالن انتخاب شده است تا به نوعی بتوان ضمن مقایسه ميزان تحقق اهداف عمدتاً
اثربخشی عملکرد برنامه را نيز ارزیابی کرد.
 -0-0-0رشد اقتصادی:

اگرچه رشد اقتصادی برنامه اول توسعه نسبت به هدف تعيين شده فاصله زیادی نداشت ،ولی
در طول برنامه ،روند رشد اقتصادی یکروند نزولی بود چرا که در سالهای اوليه برنامه،
بهرهبرداری از ظرفيتهای راکد کشور پس از جنگ تحميلی ،نسبت به گذشته ،رشد اقتصادی
باالیی را سبب شد ،ولی به تدریج به لحاظ افزایش بیرویه تقاضای واردات و انباشت بدهیهای
خارجی و محدودیتهای ارزی ،رشد اقتصادی به شدت رو به کاهش گذاشت (هدف ،1/2
عملکرد .)1/0
در برنامه دوم توسعه که ظرفيتهای راکد زمان جنگ تحميلی بهرهبرداری شده بود ،هدف رشد
اقتصادی  6/2درصد تعيين شد ،ولی در سطح  9/2درصد تحقق یافت .محدودیتهای منابع
مالی به علت بدهیهای ارزی کشور و استمرار پائين درآمدهای نفتی و صادرات غيرنفتی از
عواملی بود که رشد اقتصادی محقق نشد .روند رشد اقتصادی برنامه دوم که در سال 2919
شمسی بدون برنامه آغاز شده بود با نوسانات و در سطح پایين تا پایان سال برنامه دوم ادامه
یافت .دو برنامه اول بر پایه فرمان  3مادهای امام راحل با رویکرد بازسازی مناطق جنگی و بنيه
دفاعی کشور و تأمين نيازهای اساسی مردم بود.
اجرای برنامه سوم توسعه :با توجه به تجربه دو برنامه قبل با الگوی اصالحات ساختار اقتصادی
با رویکرد داخلی ،تنشزدایی و تالش برای زمينهسازی تحقق توسعه پایدار شروع شد .در این
راستا رشد سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد بخش صنعت روند قابل
قبولی پيدا کرد که عملکرد رشد اقتصادی مناسب و کمی بيش از هدف برنامه (هدف  5درصد،
عملکرد  )5/2تحقق یافت .افزایش قيمت جهانی نفت و درآمد ارزی ،ایجاد حساب ذخيره ارزی،
یکسانسازی نرخ ارز در موفقيت نسبی برنامه مؤثر بود.
برنامه چهارم توسعه ،اولين برنامه توسعه کشور بود که در چارچوب برنامه بلندمدت چشمانداز
بيستساله آغاز شد .به منظور تحقق اهداف چشمانداز ،رشد اقتصادی  1درصد به عنوان هدف
قرار گرفت متأسفانه روند رشد اقتصادی برنامه چهارم توسعه حاکی از روند نزولی بود به گونهای
که در سال  2911شمسی این رقم به زیر یک درصد افت کرد .این شرایط در حالی به وقوع
پيوست که جهتگيری کلی برنامه چهارم توسعه رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی تعيين شده
بود .از اهداف راهبردی برنامه چهارم «توسعه پایدار با رویکرد جهانی» بود .در ضمن رشد
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اقتصادی بدون نفت به طور متوسط ساالنه  3/1درصد هدفگذاری شد که  66درصد هدف
تحقق یافت.
رشد اقتصادی در برنامه پنجم علیرغم هدف تعيين شده  1درصد متأسفانه با روند کاهنده
شدید مواجه شده است (جدول  .)1جدول ( )9و اشکال ( 1و  )1ثبات و رشد مستمر اقتصادی
را در برنامههای توسعه کشور نشان نمیدهد اگرچه بخشی از این عدم ثبات رشد اقتصادی
مربوط به عوامل برونزا و محيطی از قبيل اقتصاد نفتی ،جنگ تحميلی و تشدید تحریمهای
بينالمللی به ویژه در برنامه پنجم توسعه میباشد ،ولی عدم مدیریت اقتصاد کالن در مقابل
شوکهای وارده را نمیتوان از نظر دور داشت (وضعيت اقتصاد کشور در دوره ()2911-39
چالشها و راهکارها ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور).
در جدول  9و شکل  1رشد اقتصادی منطقه  6/11 ،0/61 ،0/10درصد بوده که یک رشد
مستمر و فزاینده است ،رشد اقتصادی در دوره سوم جمهوری اسالمی ایران  2/6واحد درصد
کمتر از رشد منطقه بوده است .در مقایسه با رشد جهانی که به ترتيب  9/6-9و  9/1درصد که
یک رشد مستمر با رشد مالیم بوده است ،رشد اقتصادی ایران کمتر از متوسط جهان بوده است
(شکل .)1
رشد اقتصادی ایران و چند کشور منطقه خاورميانه و شمال آفریقا در یک دوره  10ساله نشان
میدهد در دوره اول ميانگين رشد اقتصادی ایران  9/3درصد تقریباً معادل ترکيه ( 0/10درصد)
و نسبت به عربستان سعودی و مصر که  1/15و  1/01درصد بوده ،ایران شرایط بهتری داشته
است .در دوره دوم ،متوسط رشد اقتصادی ما باالتر از رشد اقتصادی عربستان سعودی و ترکيه
به ترتيب  1/16و  9/62بود و از مصر  0/50پائينتر بوده است .این شاخص نسبت به متوسط
رشد اقتصادی جهانی ( 9/6درصد) باالتر و از رشد منطقه خاورميانه و شمال آفریقا با 0/61
درصد پائينتر بوده ،ولی به طور کلی قابل قبول بوده است.
در دوره سوم عربستان سعودی ،مصر و ترکيه به ترتيب ميانگين رشد اقتصادی  0/09 ،6/36و
 0/02درصد را داشتند که هر سه کشور رشد اقتصادی باالتر از ایران ( 9/69درصد) را نشان
میدهند .به طور کلی رشد اقتصادی ایران در دوره سوم نسبت به منطقه و جهان نامناسب بوده
است.2

 .2گزارش راهبردی شماره  251مرکز تحقيقات استراتژیک ،منا (.)Midlle East and North Africa
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شکل  )7مقایسه رشد اقتصادی به قیمتهای ثابت به پول ملی با متوسط منطقه در دوره هشت ساله
(ماخذ :گزارش راهبردی  251مرکز تحقيقات استراتژیک (معاونت پژوهشهای اقتصادی))

شکل  )8مقایسه رشد اقتصادی به قیمتهای ثابت به پول ملی با متوسط جهان در دوره هشت ساله
(ماخذ :گزارش راهبردی  251مرکز تحقيقات استراتژیک (معاونت پژوهشهای اقتصادی))

آسیبشناسی اسناد ربانهمای کشور با رویکرد پیشرفت اسالمی اریانی 47 
جدول  )2شاخصهای کالن اقتصادی از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم توسعه کشور
مأخذ :معاونت پژوهشهای اقتصادی مجمع (گزارش راهبردی شماره  251اردیبهشت )2931
اول

سال

توسعه

ردیف

کالن

شاخص

2912
2911
2953
2951

عملکرد
هدف
2911
دوم
2911
توسعه
2915
متوسط 2951 -16
2916
برنامه
2910
بدون برنامه 2919
عملکرد
هدف
برنامه
2911

(درصد)
2

ناخالص داخلی

9/1
6/2
2/5
2/3
1/1
9/3
5/2
1/3
1/6
1/0
1/2
2/6
0
21/2
20/2
6/3
رشد توليد
(درصد)
1

سرمایهگذاری

5/1
1
6/1
9/1
21/6
6/3
16
-0/6
-20/1
3/1
22/5
-21/9
-9/6
50/0
29/1
1/0
رشد
(درصد)
9

ثابت سال 2319ميالدی
(ميليارد دالر)
0

بخش صنعت

-6/9
-1/3
12/5
11/0
9/6
رشد ارزش افزوده

0/16
0/0
0/05
6/25
0/19
صادرات نفتی به قيمت

1/1
-0/2
22/1
1
21/0
-1/2
9/9

0/66
1/5
0/16
0/99
0/15
9/1
9/33

صادرات (درصد)
6

غيرنفتی به کل

11/1
26
20/1
5/1
1
نسبت صادرات

21/1
10/9
26/1
26/2
29/3
21/1
10/1

(درصد)
5

پولی

10/6
21/0
26
9/3
1/9
رشد پایه

26/3
21
21/3
21
91/5
09/1
91/3
25/5

10/5

  48مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
سال
ردیف

کالن

شاخص

عملکرد
هدف
2911
دوم
2911
توسعه
2915
متوسط 2951 -16
2916
برنامه
2910
بدون برنامه 2919
عملکرد
هدف
برنامه
2911
2912
اول
2911
توسعه
2953
2951

(درصد)
1

نقدینگی

16/6
21/6
11/2
23/6
26/1
11/3
91/0
91/1
11/6
16/1
1/1
90/1
16/9
10/5
11/6
23/6
رشد

1

()2931=211

نرخ تورم

16/2
21/0
11/2
21/2
21/9
11/1
19/1
03/9
96/9
12/9
20/0
11/5
10/0
11/1
3
21/0

(درصد)
3

بيکاری

صنعتی
21

در کارگاههای

2/11
2/13
2/11
2/16
2/11
رشد بهرهوری ک ّ
ل

2/11
2/19
2/15
2/11
2/11
2/55
2/19

29/2
21/5
29/6
21/6
29/2
21/6
3/2
21
21
22/6
29/0
21
21
21
20/1
نرخ

22

جينی

ضریب

1/9315
1/9111
1/9331
1/1353
1/0131

1/0113
1/9356
1/0113
1/9316
1/9321
1/0110
1/9339

21

دهک فقيرترین خانوارها

نسبت هزینه دهک  21به

25
26/3
25/9
26/3
21/5

26/0
20/1
26/1
25
20/6
25/2
26/1
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سال

ردیف

شاخص

متوسط 2910 -32
2932
برنامه پنجم
2931
بدون برنامه 2913
عملکرد
هدف
2911
2911
برنامه
2915
چهارم
2916
2910
متوسط 2919 - 2915
عملکرد
هدف
2919
2911
برنامه سوم
2912
توسعه
2911
2913

2

(درصد)

ناخالص داخلی

رشد توليد

9/5
-2/3
9
6/1
0/0
1
9
1/1
6
5/5
5/3
9/3
5/2
5
0/1
5/1
1/5
9/9
6

1

(درصد)

سرمایهگذاری

رشد

6/1
2/1
5/3
6/5
21
-1/3
21/3
5/5
9
1/1
1/1
21/1
1/2
1
21/1
21
20/1
2/0

(ميليارد دالر)

ثابت سال  2319ميالدی

صادرات (درصد)

غيرنفتی به کل

9

صنعت (درصد)
0

6

افزوده بخش

رشد ارزش

صادرات نفتی به قيمت

نسبت صادرات

22/6
29/1
22
22/3
21/3

5

(درصد)

رشد پایه پولی

1/16
5/91
5/15
6/5
1/19

21/2
23/6
21/1
23/2
20/1

21/6
1/5
19/11
26/26
21/62

6/9
1/0
1/1
21/1
29/5
1/5

21/66
20/11
26/62
21/09
22/11
6/69

11/1
20/6
29/6
21/6
25/0
21/6

22/3
01/5
91/6
15/3
06/3
26
25/1

0/5
-3/3
1/3
21

20/19
22/21
11/11
25/95

23/10
96/1
21/0
11

19/0
11/9
22/0
29/1
11/1
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سال

ردیف

شاخص

متوسط 2910 -32
2932
برنامه پنجم
2931
بدون برنامه 2913
عملکرد
هدف
2911
2911
برنامه
2915
چهارم
2916
2910
متوسط 2919 - 2915
عملکرد
هدف
2919
2911
برنامه سوم
2912
توسعه
2911
2913

1

(درصد)

رشد نقدینگی

15/1
91/1
23/0
16/1
11/6
11
19/3
26/3
11/1
93/0
90/9
10/1
11/3
25/0
91/1
15/21
91/3
11/10
13/11

1

نرخ تورم
CPI
()2931=211

25/9
91/6
12/6
21/0
20/1
3/3
21/1
16/0
21/0
22/3
21/0
26/6
20/2
26/3
26/1
26/5
26/1
22/0
21/5

3

(درصد)

نرخ بيکاری

22/1
21/1
21/9
29/6
22/1
1/0
22/3
21/0
21/1
22/9
22/6
21/1
21/9
21/5
21/9
22/1
21/1
20/1
20/9

21

کارگاههای صنعتی

رشد بهرهوری کلّ در

2/63
2/59
2/51
2/10
2/10

2/96
2/69
2/63
2/5
2/63
2/1

2/69
-

22

ضریب جينی

25/1
25/5
20/3
20/0
26

25
26/1
21/5
21/0
25/6
26/9

21

دهک فقيرترین خانوارها

نسبت هزینه دهک  21به

1/0101
1/0102
1/0232
1/9316
1/9332

1/9393
2/9163
1/0106
1/0110
1/0119
1/0101

1/9323
1/9563
1/1161
1/9129

20
21/1
22/2
20/1
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جدول  )3مقایسه رشد اقتصادی به قیمتهای ثابت به پول ملی کشورها از سال  0989تا  2102میالدی
( 0368تا  0390شمسی)

ماخذ :گزارش راهبردی  251مرکز تحقيقات استراتژیک
2332
2331
2313

2331

2335-2313
2335
2336
2330
2339

ایران

21/2
20/2
6/3

0

5/2
1/3
1/6
2/6

9/3

9/9
6
2/5
1/3
1/1

سعودی

عربستان

3/9
1/5
6/5

0/0

9/5
1/95
1/61
9/2

1/15

1/0
6/1
-1/05
1/0
1/1

مصر

1/2
1/9
9

1/9

0/3
0/6
0/1
1/3

1/01

9/6
6/0
5/2
1/6
6/3

ترکيه

1/39
3/1
1/16

5

1
1/1
6/0
1

0/10

-6/1
5/1
-9/0
9/2
1/6

()2

منطقه

1/1
9/9
9/3

1/1

9/1
9/9
9/0
1/1

9

جهان

5/3
1/1
6/5

0/3

6/2
1/2
1/6
1/6

0/10

9
6/1
1/0
0/1
0/5

1/9
0/1
9/5
1/5
0/2

1110-2331
1110
1119
1111

1121-1116
1121
1122
1121
1113
1111
1111
1115
1116
ميانگين

ميانگين

سال
کشور

11112
1111
2333
2331
2331
ميانگين

سال
کشور

ادامه جدول 3

ایران

0/1
3/1
1/5

9/3

)2(-2/3
)2(9
6/1
9
1/1
6
5/5
5/3

9/65

سعودی

عربستان

0/12
9/1
9/1

0/50

1/1
2/1
6/2
0/1
1/1
1/2
5/1
0/6

مصر

0/1
1/3
1/1

0/16

1/1
2/1
6/2
0/1
1/1
1/2
5/1
0/6

6/36

0/09
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ترکيه

3/0
6/9
5/1

9/62

1/5
1/6
3/2
-0/1
1/55
0/1
5/3
1/0

0/02

()2

منطقه

1/2
1/5
9/3

0/61

0/1
0
6/6
9
6/1
5/1
5/1
6/1

6/11

ن

جها

6
9/1
1/3

9/6

9/1
0
6/1
-1/5
1/1
6/9
6/9
9/5

9/1

منبع :صندوق بينالمللی پول (آوریل  1129ميالدی) و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (برای دادههای ایران)
( )2دادههای مربوط به ایران در سالهای  1122و  1121ميالدی که در کشور اطالعات رسمی آن موجود نمیباشد
از صندوق بينالمللی پول (آوریل  1129ميالدی) استخراج شده است.
( )1خاورميانه و شمال آفریقا

 -2-0-0رشد سرمایهگذاری

برابر جدول  1در برنامه اول توسعه کشور ،رشد سرمایهگذاری در ابتدا رقم قابل مالحظه و به
تدریج کاهش یافته و منفی شده است و اهداف کمی به خصوص در بخش خصوصی تحقق
نمییابد (رشد سرمایهگذاری هدف  22/5درصد عملکرد برنامه اول معادل  3/1درصد) .در
برنامه دوم با فراز و فرود رشد سرمایهگذاری هدفگذاری شده  1درصد محقق نمیشود .رقم
حاصل شده عملکرد به  5/1درصد میرسد .چنانچه با ارقام دوره هشتساله مقایسه کنيم ،رشد
سرمایهگذاری به ترتيب  1/1 ،6/3و  6/1بوده که در دوره دوم ،رشد با ثباتتر ولی دورههای
اول و سوم با نوسانات شدیدی مواجه بوده است .اگرچه در دوره اول قيمت پائين نفت ،کاهش
ارزش پول ملی و بحران بدهی و تقاضای داخلی و تورم روزافزون سبب شد سرمایهگذاری با
شرایط مناسب مواجه نشود ولی در دوران سوم قطعاً مدیریت اقتصاد کالن در کاهش
سرمایهگذاری مؤثر بوده است؛ چرا که درآمد صادرات نفت در دوره اول ( )2951-16معادل
 6/3و دوره دوم ( )15-19معادل  6/69و دوره سوم ( )13-32معادل  20/19ميليارد دالر بوده
ولی رشد سرمایهگذاری  6/1درصد کمتر از دوره قبل تحقق یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت به ترتيب  1و  1/5و  0/5درصد حاکی از نزدیکدی دو دوره اول و
دوم و کاهش شدید در دوره سوم است .بدی ثبداتی و عددم اطميندان از یدک سدو و تحدریم هدای
بينالمللی از سوی دیگر مؤثر بوده است.
 -3-0-0صادرات نفتی جمهوری اسالمی ایران به قیمت ثابت سال  0973میالدی

در سه دوره به ترتيب  20/19 ،6/69 ،0/99ميليارد دالر بوده است که رقدم دوره سدوم بديش از
سه برابر دوره اول را نشدان مدیدهدد .علدیرغدم ایدن افدزایش درآمدد متأسدفانه نده تنهدا رشدد
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی هدفگذاری شده برنامه چهارم و پنجم تحقق نيافدت بلکده روندد
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کاهشی نيز پيدا کرده و به سمت منفی سوق پيداکرده است .دالیل عدیدهای می توان بيان کدرد
از جمله عدم اطمينان از آینده سرمایهگذاری و نبود فضدای مناسدب کسدب و کدار ،تهدیددهای
بينالمللی ،تضعيف وحدت ملی و تنش در روابط بينالمللی و  ...متوسدط صدادرات غيرنفتدی در
قالب متغير نسبت صادرات نفتی به کل صادرات مقایسه شده است .در این شاخص هم یک روندد
پيوسته با رویکرد بلندمدت مالحظه نمی شود و با نوسانات توأم بوده است .بر اساس جدول  1در
برنامههای چهارم و پنجم به لحاظ گسترش صادرات وابسته به توليدات پتروشيمی ،این شداخص
شرایط مطلوبتری را نشان میدهد.2
 -0-0-0رشد نقدینگی و نرخ تورم

رشد اقتصادی مستمر و کنترل سطح عمومی قيمتها از شاخصهای کليددی توسدعه اقتصدادی
محسوب میشود.
علیرغم افزایش حجم نقدینگی در دهه اول انقالب که به بيش از  6برابر رسيد ایدن روندد طدی
برنامه اول نيز به دالیلی که قبالً به آنها اشاره شد روند فزاینده داشت بده گونده ای کده نده تنهدا
هدف تعيين شده ميانگين رشدد نقددینگی  1/1درصدد امکدانپدذیر نشدد ،بلکده رشدد متوسدط
نقدینگی برنامه اول به  16/1درصد روند صعودی یافت .برآیند این شاخص عدم تحقق نرخ تورم
هدفگذاری شده (20/0درصد) بود که عملکرد  12/9درصد را در پی داشت.
برنامه دوم توسعه نيز حاکی از اختالف قابل مالحظه عملکرد متغيرهای پولی و قيمتی ،با هددف
تعيين شده می باشد به گونه ای که رشد نقدینگی و تورم تقریباً به دو برابر اهدداف تعيدين شدده
افزایش یافت (هدف رشد نقدینگی  21/6و عملکرد  16/6درصد) و (تورم هدف  21/0و عملکدرد
 16/2درصد) .حجم نقدینگی به علت افزایش بدهیهای دولت به مراتب افزایش یافت و بده تبدع
آن نرخ متوسط تورم نيز از هدف فاصله گرفت (مستندات برنامه سوم گزارش عملکرد برنامه دوم
صفحه .)30
در برنامه سوم توسعه ،هدفگذاری نرخ تورم  26/3درصد بود و تالش شد بر اساس سياستهای
کلی برنامه ضمن تأمين نقدینگی بخشهای توليدی و زمينهسازی برای سرمایهگذاری به ویژه
بخش خصوصی هدف توليد محقق شده و شاخص تورم نيز مهار شود .اگرچه رشد نقدینگی از
هدف تعيين شده ( 25/0درصد) به عملکرد  11/3درصد افزایش یافت ولی عمدتاً نرخ تورم روند
نزولی داشت و متوسط نرخ رشد تورم به ( 20/2درصد) رسيد و برای اولين بار در سطح پایينتر
از هدفگذاری برنامه قرار گرفت .جهتگيری برنامه سوم اصالح ساختاری و نهادی با رویکرد
خصوصیسازی و اصالح محيط کسب و کار از طریق مقرراتزدایی از فرایند سرمایهگذاری بود.
 .2گزارش راهبردی شماره  251مرکز تحقيقات استراتژیک.
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در برنامه چهارم توسعه سياستگذاریهای دولت به نحوی نبدود کده بتواندد رشدد پایده پدولی و
نقدینگی را مهار کند و هر دوی این متغيرها از هدفگذاری ،انحراف قابل مالحظهای پيدا کردند.
این شرایط سبب شد که نرخ تورم که تک رقمی هدف گذاری شده بود ( 3/3درصدد) نزدیدک بده
 26درصد رقم بخورد.
رشد پایه پولی و نقدینگی در برنامه پنجم توسعه به شددت فزوندی یافدت .علدیرغدم ندرخ تدورم
هدفگذاری شده  3درصد متأسفانه در سه سدال اول  91/6 ،12/6و  90/1درصدد تجربده شدده
است.
ارزیابی پایه پولی ،نقدینگی و تورم در سه دوره  1ساله طی  10سال حاکی از آن است که رشدد
پایه پولی به ترتيب  19/0 ،26 ،21و رشد نقدینگی  10/1 ،11/3و  15/1درصدد رسديده اسدت،
این متغيرها عامل اصلی بروز تورم بودهاند .چرا که متوسط نرخ تدورم بده ترتيدب  26/6 ،11/1و
 25/9درصد بوده است مقایسه سه دوره نشان مدیدهدد شدرایط در دوره دوم از ثبدات بيشدتری
برخوردار بوده است .تورم جهانی ،منطقه و ایران در دوره اول به ترتيب  12/16و  21/03و 11/1
درصد بوده و در دوره سوم ميانگين نرخ تورم ایران  25/9درصد بهمراتدب بداالتر از ارقدام مشدابه
جهانی  9/36و منطقهای  1/63درصد بوده است.
کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی بر مهار تورم کمک میکند که خود سبب می شود تا بتدوان
نرخ سود بانکی را پایين آورد تا سرمایهگذاران تشویق به سرمایهگدذاری شدده و رشدد اقتصدادی
تحقق یابد.
همان طوری که تورم منطقه خاورميانه و شمال آفریقا نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهل سال
اخير به شکل مستمر با تورم دو رقمی روبهرو بوده است .این شدرایط در حدالی اسدت کده اکثدر
کشورهای جهان با اعمال سياستهای گوناگون ،مدیریت اقتصاد کالن و تشدید انضباط مالی بده
سمت تورم تک رقمی (حدود  0درصد) پيش رفته و در این زمينه ایران جدزء معددود کشدورهای
جهان می باشد که در ایدن مهدم موفدق نبدوده اسدت (گدزارش راهبدردی  251مرکدز تحقيقدات
استراتژیک) .شایان ذکر است برنامه های اول و دوم بازسازی مناطق جنگی و توسعه زیرساخت ها
و در برنامه چهارم و پنجم تنش های بين المللی و تحریم های نظام استکباری از عوامل بدرون زای
محيطی مؤثر در افزایش تورم بودند (جدول  ،0اشکال  3و .)21
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 -5-0-0نرخ بیکاری و اشتغال

در برنامه اول توسعه در سال  2911شمسی ،جمعيدت بيکدار  1115هدزار نفدر و ميدانگين ندرخ
بيکاری معادل  29/0درصد هدف گذاری شد .با توجه به وجود ظرفيت هدای راکدد توليدد بعدد از
جنگ تحميلی و تمهيدات اندیشيده شده برای اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی ،عملکدرد
پایينتر از هدف ( 29/0درصد) و در سطح  22/6درصد قرار گرفت.
در برنامه دوم توسعه ،از ایجاد فرصدتهدای شدغلی بدا سياسدت تندوع در توليدد حمایدت شدد و
تسهيالت برای آموزش و فعالسازی صنایع کوچک ،مشداغل خدانگی و صدنایعدسدتی و توسدعه
بخش کشاورزی فراهم شد.
جمعيت بيکار در پایان برنامه سال  2911شمسی ،معادل  1953هزار نفر و ندرخ بيکداری 21/5
درصد هدفگذاری شد .علیرغم تالشهای اتخاذ شده عملکرد تحقق یافته معدادل  29/2درصدد
حدود  1/6واحد درصد از هدف ،باالتر رقم خورد .برنامه دوم توسعه در سياست اشتغال با توجده
به ایجاد تنوع شغلی و اشتغال بومی و درونزا بودن توليد تقریباً موفق بوده و زميندههدای ثبدات
اقتصادی فراهم میشد .در برنامه سوم توسعه مقرر شد ساالنه  156هدزار فرصدت شدغلی جدیدد
ایجاد و نرخ بيکاری به  21/5درصد کاهش یابد (گزارش اقتصادی و نظدارت بدر عملکدرد برنامده
سوم توسعه صفحه .)231
سياست دولت ،کاهش عدم تعادلهای منطقهای بدازار کدار و ارتقداء سدطح کيفدی کدار و ادامده
سياستهای تنوع توليد برنامه دوم بود کده ندرخ بيکداری از رقدم  29/6درصدد در سدال 2911
شمسی ،به  21/0درصد در سال  2919شمسی ،کاهش یافت و متوسط ندرخ بيکداری کده 21/5
درصد هدفگذاری شده بود تقریباً  1/9واحد درصد پائينتر به رقم  21/9درصد رسيد .اگرچه در
برنامه سوم کاهش نرخ بيکاری شایان توجه است بایستی اذعان داشت که کاهش رشد جمعيدت
فعال  9/1درصد و نرخ مشارکت پدائين  91/1درصدد بده لحداظ ادامده تحصديالت دانشدگاهی و
تحصيالت تکميلی در این نرخ بیتأثير نبوده است (گزارش اقتصادی  2919و نظارت بر عملکدرد
برنامه سوم توسعه صفحه .)111
در برنامه چهارم توسعه همانند برنامههای گذشته ،بيکداری مدزمن همچندان از مسدائل محدوری
کشور و جامعه محسوب می شد و از سوی دیگر فدارغ التحصديالن دانشدگاهی هدم رو بده فزوندی
داشت .تا پایان سال  2911جداول کمی برنامه چهارم توسعه نشان میدهد که بایسدتی سداالنه
 131هزار شغل ایجاد شود.
متأسفانه بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران طی سالهدای  2910تدا  2913شمسدی ،جمعيدت
شاغل کشور ثابت مانده و نرخ بيکاری اگرچه افزایش  9واحد درصدی را نسبت بده هددف نشدان
میدهد ،ولی دليل عمده آن را میتوان کاهش نرخ مشارکت جمعيت فعال نام برد کده بده علدت
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نبود شغل ،جوانان به ادامه تحصيل اجباری روی آوردند .اشتغال در بازارهای سفته بازی (سدکه و
ارز) ،وجود رانت در جامعه به علت دونرخی بودن کاالهای دولتدی و آزاد عدده ای را هدم در ایدن
قبيل فعاليتها مشغول کرده است.
در برنامه چهارم توسعه ،نرخ مشارکت  91/9درصد و نرخ بيکاری در سدال  2913معدادل 29/6
درصد برآورد شد (مأخذ مرکز آمار ایران) .در این دوره هددفگدذاری ندرخ بيکداری  1/0درصدد
تحقق نيافت و با ادامه رکود اقتصادی در برنامه پنجم توسدعه طدی سدال هدای  2931تدا 2931
شمسی ،اقتصاد ایران رشد اقتصاد ( -6/1درصد) را نيز تجربده کدرد .طدی سدالهدای  2910تدا
 2931شمسی ،نرخ مشارکت نيروی کار از  02درصد به  91/5درصدد کداهش یافتده و افدزایش
اشتغال بسيار اندک و حدود  111هزار نفر بوده است.
جمعبندی اینکه با افزایش تقاضای ناشدی از افدزایش حجدم نقددینگی و فدراهم نشددن جریدان
نقدینگی برای سرمایه گذاری و توليد بيشتر ،عرضه مناسب با تقاضا فدراهم نشدد و مدازاد تقاضدا،
تورم فزاینده را سبب شد .علل رشد حجم نقدینگی را می توان عدم انضباط مالی دولت دانست و
از سوی دیگر تحریم نظام سلطه و کاهش درآمد ارزی موجب کاهش شدید عرضه ارز در اقتصداد
شد.
متوسط نرخ بيکاری در هشت سال اول برنامه توسعه در کشورهای ایران ،مصر ،ترکيه به ترتيب
 3/1 ،21/6و  1/2میباشد که عملکرد ترکيه مطلوبتر بوده است .در هشت سال دوم بدترین
عملکرد را ایران 21/1 ،درصد داشته و در دوره سوم ،کشورهای منطقه عملکرد مشابهی داشتند
و موفق به تکنرخی کردن بيکاری نشدند (جدول  6و شکل .)22
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 -6-0-0رشد بهرهوری کل در کارگاههای صنعتی کشور

در کشورهای مختلف برای دستيابی به رشد اقتصادی پایدار ،بدا توجده بده محددودیت مندابع از
تمرکز بر انباشت عوامل توليد به سمت ارتقای بهرهوری در تمامی ابعاد جهت گيری شده است به
طوری که کشورهای با رشد اقتصادی بداال ،بخدش عمددهای از رشدد اقتصدادی خدود را از رشدد
بهرهوری به دست میآورند.
متأسفانه طی برنامههای گذشته متوسط رشد بهرهوری پائين در مقاطع مختلف معادل 2/1 ،2/1
و  2/6درصد بوده است .این شرایط بيانگر این واقعيت است که ایران در چرخه توليد علم و
تجاریسازی آن و انتقال فناوری به عرصه توليد ناکام بوده است .علیرغم تعيين سهم معادل 91
درصد در برنامههای چهارم و پنجم برای سهم بهرهوری در توليد ،متأسفانه رشد اقتصادی ایران
متناسب با فراز و فرود قيمت جهانی نفت در نوسان بوده و از ثبات نسبی برخوردار نبوده و
همچنين متکی به رشد نهادههای عوامل توليد بوده است .به بيان دیگر اتکای بيشتر رشد
اقتصادی بر ارتقای بهرهوری ،اتکای این شاخص را به منابع کمتر کرده و رشد اقتصادی پایدار
تحقق مییابد .روند شاخص بهرهوری ناپایدار و ميانگين رشد و سهم آن از رشد اقتصادی کشور
از اهداف تعيين شده ،کمتر بوده است (جدول  .)5به عبارت دیگر منبع اصلی رشد اقتصادی
مربوط به رشد نهادههای توليد (کار و سرمایه) بوده است .به عنوان مثال طی دوره  2911تا
 2913شمسی ،ميانگين رشد اقتصادی کشور  6/0درصد ( 0/1درصد از نهادههای توليد و 1/1
درصد از محل بهرهوری) بوده و کاهش بهرهوری کل عوامل توليد عمدتاً ناشی از کاهش
بهرهوری سرمایه بوده است.
جدول  )6مقایسه سهم عوامل تولید در رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره  0971تا 2100
میالدی
مأخذ :گزارش سازمان بهرهوری آسيایی  1129ميالدی
کشور

سهم بهرهوری کل
در رشد اقتصادی

سهم نهاده کار در رشد
اقتصادی (درصد)

سهم نهاده سرمایه در
رشد اقتصادی

چين

93

11

90

پاکستان

91

91

91

کرهجنوبی

16

26

52

اندونزی

20

13

61

ایران

22

16

50
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 -7-0-0فقرزدایی و کاهش نابرابری توزیع درآمد طی برنامههای توسعه کشور

شاخصهای ضریب جينی و نسبت دهک ثروتمندترین به دهک فقيرترین خانوار برای این عنوان
مورد بررسی قرار میگيرد .متأسفانه این شاخص همواره نزدیک بده 61درصدد بدوده کده توزیدع
نابرابر درآمد را بين اقشار مختلف نشان میدهد؛ چرا که عدد صفر معدرف جامعدهای بدا برابدری
کامل توزیع درآمد و عدد یک نابرابری کامل توزیع درآمد در یک جامعه میباشدد .هديچکددام از
برنامههای توسعه در این شاخص توفيق قابل قبول نداشتهاند که قطعاً آسيبهای فرایند تنظيم،
تدوین ،تصویب و اجرای برنامه ها در این مهم و عدم توازن منطقهای مؤثر بوده اند .نسبت هزینده
دهک دهم به دهک اول طی برنامه های چهارم و پنجم به علت توزیع یارانده هدای نقددی ،کمدی
تعدیل شده ولی روند طی برنامههای توسعه ،تفاوت معندیداری را نشدان نمدیدهدد و دولدتهدا
موفقيت مطلوب در این زمينه نداشتند .بر اساس ارقام مرکدز آمدار ایدران ایدن شداخص از سدال
 2911تا  2932روند کاهنده داشته است که قطعاً توزیع یارانه های نقدی در این شداخص مدؤثر
بوده است (شکل .)21
طی سه دوره  1ساله نسبت دهک دهم به اول  26/9 ،25و  29/3درصد بوده است که بده دليدل
آن اشاره شد.

شکل  )02روند تغییرات ضریب جینی در سه دوره هشت ساله مورد بررسی
ماخذ :گزارش راهبردی  251معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیک

با توجه به بررسی و تحليل متغيرهای محدوری در اسدناد برنامدهای کشدور و مقایسده رونددها و
هدف گذاری ها با عملکردها طی برنامده هدای مختلدف و در مقداطع سده دوره الگدوی مددیریت و
همچنين مقایسه با برخی از شاخص های جهانی و منطقه ای چشم انددازهای ترکيده ،عربسدتان و
تحليل ارقام و نمودارها ،گزارش ارزیابی از متغيرها و شاخصهای کالن اسناد برنامهای را میتوان
ارائه کرد و سپس آسيبهای فرایند اجرایی را برشمرد.

  62مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
 -8-0-0ارزیابی فرایند اجرایی اسناد برنامهای کشور

رشد اقتصادی :طی برنامههای اول تا سوم در حد قابل قبول ولی برنامههای چهارم و پنجم
نامطلوب بوده و در مجموع روند رشد اقتصادی باثبات ،مستمر نبوده است.
رشد سرمایهگذاری :در برنامه اول و دوم متوسط ،در برنامه سوم بالنسبه مطلوب و برنامههای
چهارم و پنجم نسبت به اهداف نامطلوب ولی در مقایسه تطبيقی ،متوسط ارزیابی میشود.
نسبت صادرات غيرنفتی به کل صادرات (درصد) :کل اسناد برنامهای نامطلوب ميانگين 21/1
درصد .در واقع سهمی کمتر از  11درصد.
رشد نقدینگی (درصد) :در کل اسناد برنامهای با ميانگين رشد  15/2نامطلوب ارزیابی میشود.
نرخ تورم (درصد) :کل اسناد برنامهای نامطلوب ارزیابی میشود.
نرخ ارز :در برنامه اول و دوم نامطلوب ،برنامه سوم متوسط و برنامه چهارم و پنجم نامطلوب.
رشد بهرهوری کل در کارگاههای صنعتی :در مجموع اسناد برنامهای کشور نامطلوب ارزیابی
میشود .با توجه به تحليل روند بهرهوری نسبت به هدفگذاری اسناد برنامهای به طور مستمر
سهم بهرهوری از کل عوامل توليد ،رقم پائينی بوده است .این مورد از دالیل اصلی رقابتی نبودن
توليد به شمار میآید و رشد پایدار اقتصاد را با محدودیت مواجه میکند.
ضریب جينی و نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقيرترین خانوار :در مجموع اسناد
برنامهای کشور از موفقيت قابل قبول برخوردار نبوده است.
 -5-0آسیبشناسی فرایند اجرای اسناد برنامهای کشور

 -2عوامل محيطی خارج از کنترل دولت مؤثر بر فرایند اجرای برنامه
 نوسان قيمت جهانی نفت خشکسالیها تضاد گفتمان انقالب اسالمی با گفتمان غرب و شکلگيری تهدیدهای برونزای مؤثر در عدمتحقق اهداف برنامهها و پيشرفت جامعه
 -1اتکای منابع برنامه به درآمد نفتی و اتکای رشد اقتصادی به نهادههای توليدد و سدهم پدایين
بهره وری ،ثبات و استمرار رشد اقتصادی را دچار آسيب کرده و افزایش حجم تصدی گری دولدت
و گسترش دستگاههای موازی را سبب شده است.
 -9اقتصاد دولتی ضمن تنگتر کردن عرصه فعاليت بخش خصوصی ،این بخش را به لحاظ عددم
توان رقابت ،به تدریج از عرصه اقتصاد حذف میکند.
 -0رویکرد ضعيف آیندهپژوهی در تنظيم برنامه ،برنامه را در اجرا با مشکالت تأمين مالی مواجده
کرده و اثربخشی آن را در حوزههای مختلف کاهش میدهد.
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 -6طرح های پيشنهادی دولت ها با اولویت باالتر هم زمان با برنامه های توسدعه ،ضدمانت اجرایدی
برنامه ها را کم کرده است (ناهماهنگی دوره های قانونی مجلس شورای اسالمی ،ریاست جمهوری
و برنامههای توسعه).
 -5فقدان ارتباط منطقی بين جداول کمی و محتوای برنامه.
 -1حاکميت نگاه بودجهای و هزینه ای در برنامههدای سداليانه تعدداد پدروژههدای بددون توجيده
اقتصادی و فنی را افزایش و دوره زمانی اجرا را طوالنی کرده و بهره وری سرمایه گذاری کشدور را
به حداقل و در تحقق اهداف ،انحراف حاصل کرده است.
 -1دولتها در عمل برای پاسخگویی به نيازهای کوتاهمدت مردم ،کمتدر در اجدرای برنامدههدای
ميانمدت متناسب با راهبردهای بلندمدت و آیندهنگری عمل کرده و به ویژه در اهداف کلدی یدا
موفقيت حاصل نشده و یا کافی و مؤثر نبوده است.
 -3رویکرد بخشی دستگاههای اجرایی برای ارائه عملکرد باالتر از اهداف برنامده (فدزونخدواهی)،
تالش آنها را برای جذب اعتبار بيش از اهداف برنامه میکند (ترجيح اهداف چند بخدش خداص،
اثربخشی کليت برنامه را کاهش میدهد).
 -21عزم و اراده و هماهنگی ميان مجریان ملی و منطقه ای برای تحقدق سدازگار کليدت اهدداف
برنامه توسعه در سطح کالن ملی کمرنگ بوده و در نتيجه اقدام بيشتر بر اساس منافع دستگاهی
و منطقهای انجام میشود تا بر اساس منافع ملی.
 -22بددرای اجددرای برنامددههددا بایددد سددازوکار و نظددامهددای اجرایددی برنامدده توسددعه مشددخص و
دستورالعملهای اجرایی آنها نيز اعالم و بر مراحل اجرای آن نظارت شود.
 -6-0فرایند نظارت و ارزیابی برنامههای توسعه

برنامهریزی توسعه شامل چهار مرحله طراحی ،تصویب ،اجدرا و ارزیدابی عملکدرد اسدت .ارزیدابی
عملکرد برنامههای توسعه در حين اجرای برنامه «نظارت بدر عملکدرد برنامده» ( )Monitoringو
پس از اجرای برنامه ارزیابی عملکرد برنامه ( )Evaluationطبقهبندی مدیشدود .بده بيدان دیگدر
نظارت و پایش برنامه از طریق تطبيق عملکردها با محتوای برنامده اسدت در حدالی کده ارزیدابی
عملکرد برنامه ،آثار اجرای برنامه را مد نظر قرار میدهد (خسروشاهی.)2939 ،
برای موفقيت برنامه ،شایسته است پایش و نظارت انجام شود تدا اهدداف کمدی و کيفدی برنامده
تحقق یابد .برنامه توسعه باید پس از تنظيم و اجدرا و تحقدق اهدداف ،بيشدترین اثربخشدی را در
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشد .بدین منظور ضروری است بعد از اجرای
برنامه ،ارزشيابی عملکرد برنامه انجام شود .دستگاهها و نهادهای مشخص طبق قانون بدا رویکدرد
متفاوت ،وظيفه نظارت بر برنامههای توسعه را بر عهده دارند.

  64مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
 به موجب ماده  90قانون برنامه و بودجه کشور (اسفند  )2962سازمان برنامه و بودجه موظدفاست به منظور مطابقت عمليات و نتایج حاصله با هدفها و سياستهای تعيين شدده در قدوانين
برنامه و بودجه کل کشور و مقایسه پيشرفت کار بدا جددول هدای زمدانی فعاليدت هدای جداری و
طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و دستگاههای اجرایی را در جریان نظدارت و نتدایج حاصدله
قرار دهد.
 به موجب ماده  91قانون برنامه و بودجه ،سازمان مذکور گزارش شدش ماهده حداوی پيشدرفتعمليات و مشکالت اجرایی طرح ها و فعاليت ها به همراه پيشنهادهای گدزارش اقتصدادی سداالنه
شامل تجزیه و تحليل اقتصادی کشور در گذشته و پيشبينی وضعيت سال جاری و سال بعدد را
به رئيسجمهور تسليم میکند.
 بر اساس ماده  1قانون ،دیوان محاسبات کليه حسابهای درآمد و هزینهها و سایر دریافتها وپرداختها و صورتهای مالی دستگاهها را بدا قدوانين و مقدررات موضدوعه مطابقدت مدیدهدد و
همچنين به موجب قانون ،سازمان بازرسی کل کشدور نيدز بازرسدی و نظدارت مسدتمر بدر کليده
وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائيه و نيروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و
شرکتهای دولتی ،شهرداریها و مؤسسات وابسدته و دفداتر اسدناد رسدمی و نهادهدای انقالبدی
میکند .کليه سازمانهایی که شمول قانون نسبت بده آنهدا مسدتلزم ذکدر ندام اسدت در حيطده
اختيارات سازمان بازرسی کلی کشور میباشد.
 در قوانين برنامهای توسعه نيز وظایف نظارتی ذکر شده است .به عنوان مثال به موجب تبصره 90قانون برنامه اول توسعه (بهمن  )2951سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر
بر عمليات دستگاههای اجرایی نظارت و گزارش پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينه وصول
هدفهای تعيين شده در برنامه را در مقاطع ششماهه به دولت و کميسيونهای مجلس شورای
اسالمی ارائه کند .به همين ترتيب در برنامه چهارم ،مواد  261و  261و در برنامه پنجم نيز طبق
ماده  129نظارت و ارزیابی برنامهای توسعه بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت گذاشته
شده است تا گزارشها تهيه شده و به رئيسجمهور ارائه شود.
 -0-6-0ارزیابی فرایند نظارت و ارزیابی

برای پایش تحقق برنامه در مورد قوانين و مقررات و امور کيفی شاخصسازی صورت نگرفته و
صرفاً در این زمينه کلیگویی میشود.
در پایش ،عمدتاً پروژههای عمرانی مد نظر است .بودجه جاری مورد نظارت و ارزیابی قرار
نمیگيرد.
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در پایش و ارزیابی ،فعاليتهای بخشهای عمومی غيردولتی و خصوصی و تعاونی مورد توجه
کافی قرار نمیگيرد.
وظيفه تدوین ،تخصيص و نظارت بر برنامههای توسعه بر عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور است .در چنين شرایطی ارزیابی عملکرد دولتها مغفول میماند.
نظام نظارت و ارزیابی فرا قوهای با رویکرد بلندمدت و دورنگر برای استمرار و تداوم الگوی
پيشرفت کشور الزمه اثربخشی نظام پایش و ارزیابی عملکرد برنامهای ميانمدت و دولتها
میباشد.
 -2-6-0آسیبشناسی فرایند نظارت و ارزیابی برنامههای توسعه

 -2اراده جدی برای نظارت بر نهادهای تقنينی و اجرایی ،به لحاظ دخالت دو نهاد در بودجههای
ساالنه و ایجاد پروژه های جدید کافی نبوده و این امر ارتباط ارگانيک برنامه با بودجده سداالنه را
مختل کرده و عملکرد برنامه را از اهداف منحرف میکند.
 -1ضعف سازوکارهای نظارتی به دالیل زیر:
 موقتی بودن نظام برنامهریزی که صرفاً در زمان تدوین برنامه ميانمدت شکل میگيرد سببشده است بازخورد نظارت بر برنامه اعمال نشود و انحراف اجرا از اهداف به تدریج بيشتر شود.
 نبود نهاد عالی نظام برنامهریزی با رویکرد حفظ منافع ملی و کشور برای نسلهای آینده. -9عدم استقالل نهادهای آماری :ارائه گزارش عملکرد نظارت عمدتاً بر آمارهای مجریان متکدی
است.
 -0به علت گفتمانسدازی و اطدالعرسدانی ضدعيف و تدأخير در انتشدار مسدتندات برنامدههدا از
ظرفيتهای مردمی ،نخبگان و محققان در فرایندهای مختلف برنامه بده ویدژه نظدارت مسدتقيم،
بهرهبرداری الزم حاصل نمیشود.
 -6شاخصهای سند چشمانداز با قابليت مقایسه و ارزیابی تهيه نشده است.
 -5برای پيگيری و نظارت بر سند چشمانداز ،نهاد مشخصی پيشبينی نشده است.
 -1نبود الگو و شاخصهای بومی توسعه به ویژه شاخصهای فرهنگی
 -5مقایسه برنامههای توسعه با سیاستهای کلی ابالغی و ارزیابی عملکرد کلی
برنامهها
نکته بسيار مهم درباره ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه ،ارائه شداخص مدی باشدد کده بایدد بده
صورت متوالی و در زمان هایی خاص باشد .ارائه شاخص ها به صورت متوالی و زمدان بنددی شدده
این امکان را فراهم می کند که بتوان شاخص ها را مقایسه کرده و ایده ای پيرامون روند کلی رشد
شاخصها به دست آورد .بر این اساس میتوان برای موارد کوتاهمددت ،ميدانمددت و بلندمددت،
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شاخص تعریف کرد .این شاخصها باید بتواندد تصدور کلدی از عملکدرد دولدت را در جنبدههدای
مختلف اعم از اقتصادی ،بهداشتی ،محيطزیست و ميزان امنيت ارائه کند .شاخص هدای انتخدابی
باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
شفافیت :شاخصهای عملکردی باید ساده و قابل فهم بوده و به صورت مناسب تعریف شده
باشند.
قابلیت مقایسه :شاخصهای عملکردی باید به نحوی تعریف شوند که امکان مقایسه شاخصهای
همگون وجود داشته باشد.
قابلیت کنترل :عملکرد مدیران و دستگاهها باید برای فعاليتهایی مورد سنجش قرار گيرند که
در حيطه کنترل آنها است.
وابسته به شرایط :عملکرد ،مستقل از محيطی نيست که تصميمات در آن اتخاذ میشوند .محيط
دربرگيرنده ساختار ،سبک مدیریتی اتخاذ شده و همچنين نااطمينانیها و پيچيدگیهای محيط
خارجی میباشند .بنابراین شاخصهای عملکردی باید اثر عوامل محيطی را به گونهای لحاظ
کنند.
محدود :شاخصها باید بر مبنای ارائه عملکرد خاصی تدوین شوند .انتخاب شاخص برای انعکاس
تمام جنبههای فعاليت یک دستگاه امکانپذیر نيست.
جامع :شاخصها باید تمام جنبههای مختلف فعاليتی را پوشش دهند تا بتوانند تصویر فراگيری
از وضعيت عملکرد فراهم کنند.
امکانپذیری :شاخصها باید به گونهای طراحی شوند که ارزیاب قادر به تهيه شاخص مربوط
باشد.2
در این بخش مقایسه ای بين برنامه های توسعه و سياست های کلی ابالغی رهبر معظدم انقدالب و
ارزیابی اصول هفتگانه ای که در باال مطرح شد صورت می گيرد و در ادامه هر یک از برنامدههدای
توسعه با توجه به این دو موضوع بررسی میشود .روال کار بددین صدورت اسدت کده بده شدکلی
خالصهوار به برخی از بندها یا مادههایی که در برنامههای توسعه ،انعکاس دهنده بخدشهدایی از
متن سياستهای کلی ابالغی است اشاره میشود و در مورد ميزان تطدابق کلدی برنامده توسدعه
مورد نظر با سياستهای کلی ابالغی مربوط با آن نيز اظهارنظر میشود و در آخر هر برنامده نيدز
ایرادات کلی و نقاط ضعف هر کدام از برنامهها مورد بررسی قرار میگيرد.
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 -0-5برنامه دوم توسعه

سياستهای کلی ابالغی برنامه دوم توسعه از طرف رهبر انقالب در  21بند بيان شده اسدت کده
شامل موضوعات مختلفی از جمله مباحث عدالت اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی ،دینی ،ارزشدی و
 ...می باشد .در قسمت های زیادی از متن برنامه دوم توسعه ،توجه ویژه ای به «عدالت اجتمداعی»
و کاهش فاصله ميان درآمدهای طبقات ،رفع محروميت از قشرهای کم درآمدد شدده اسدت ایدن
موضوع اولين بند از  21بند سياستهای کلی ابالغی می باشد .بده عندوان مثدال در ایدن برنامده
تصویب شده که به منظور کمک به تأمين عددالت اجتمداعی ،کداهش فقدر و محروميدت ،ایجداد
اشتغال و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک ،دولت مکلف است در جهت اجرای اصدول  09و
 00قانون اساسی ،ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی در اقتصداد کشدور،
افزایش سهم فعاليدتهدای اقتصدادی بخدش تعداونی و همچندين اجدرای طدرحهدای اشدتغال زا
(خوداشتغالی) از طریق پرداخت تسهيالت ارزان قيمت بانکی حمایتهای الزم را به عمدل آورد و
همچنين تعميم ،گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعی به وسيله تأمين مندابع از محدل بودجده
عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نيازمند ،زنان و کودکدان بدیسرپرسدت و معلدوالن
توسعه بيمههای اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمده خددمات درمدانی تدا
آخر برنامه دوم و پرداخت سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درمانی.
برای حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کمدرآمد جامعه ،حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان
رشد توليد ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم مورد
تأکيد قرار گرفته است .تأمين مشاغل مولد برای نيروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و
ایجاد زمينههای مناسب جهت استقرار فعاليتهای غيرکشاورزی در محيط روستایی به منظور
افزایش درآمد سرانه روستایيان و ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها که نشان دهنده اهتمام به
توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معيشت روستایيان در برنامه دوم توسعه میباشد.
تبصره ( )66برنامه دوم توسعه به تبيين ،تنظيم ،تدریس و اشاعه آثار و آرمدانهدای بنيدانگدذار
جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمينی (ره) و معرفی شخصيت برجسته ایشان در داخدل و
خارج کشور میپردازد .در تبصره  65آمده که برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در
جهت رشد فعاليت های فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن عالوه بر اعتبدارات مصدوب در
طول برنامه ،سه هزارم از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم به استثنای اعتبارات مربوط به
امور دفاعی و آموزشی در بودجه ساالنه به بخدشهدای مؤسسده تنظديم و نشدر آثدار امدام (ره)،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان ميراث فرهنگی و سازمان تبليغات اسدالمی و سدازمان صددا و
سيمای جمهوری اسالمی ایران طبق روال جاری در لوایح پيشنهادی بودجه ساالنه انجام بگيدرد.
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در این برنامه ذکر شده که وزارت جهاد سازندگی موظف است اراضدی مدورد نيداز جهدت ایجداد
فضاهای پرورشی را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
در تبصره  ،51به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانشآمدوزان و بالنددگی نسدل جدوان کشدور،
دولت را موظف به اقداماتی کرده است (رجوع شود به متن تبصره).
تبصره  -11به منظور باال بردن توان امنيتی کشور ،شناسایی و خنثیسازی تهدیددات داخلدی و
خارجی ،صيانت از اجرای برنامه پنجساله دوم و جهت انجام مأموریتهای محوله:
الف) وزارت اطالعات موظف است( :رجوع شود به متن تبصره مذکور)
در بند ( )21سياست ابالغی مقام معظم رهبری در مورد سياست های پولی و بدانکی نکدات زیدر
مورد تأکيد قرار گرفته است:
الف) امحاء تدریجی استقراض داخلی.
ب) اتخاذ تدابير الزم برای احيای سنت قرضالحسنه در مجموعه بانکی کشور.
ج) تسهيل دریافت اعتبار برای کسانی که از تواناییهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.
د) اتخاذ تدابير الزم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تالش برای رهدایی تددریجی
از تعهدات فعلی.
بررسی متن برنامه دوم توسعه نشان میدهد که در مورد این بند یا اصالً موردی ذکر نشده است
یا به صورت خيلی ضعيف و نامرتبط و بسيار محدود به این مسئله توجه شده است و به عبدارتی
میتوان گفت که در هيچکدام از تبصرههای برنامه توسعه دوم اشارهای به این بند نشده است.
به منظور حمایت منطقی از توليدات داخلی کشاورزی و دامی نرخ های تعرفه و سود بازرگانی بده
نحوی تعيين میشود که قيمت تمام شدده محصدوالت وارداتدی از قيمدت تضدمينی محصدوالت
مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصوالت کشاورزی که دولت برای آنهدا قيمدت تضدمينی
اعالم نکند نيز به نحوی عمل میشود کده توليدکننددگان داخلدی محصدوالت از واردات آسديب
نبينند که در تبصره  11قانون برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در فرمایشدات رهبدری
نيز مورد تأکيد بوده است.
در اصول ،اهداف برنامه ميان مدت از آرمان های بلندمدت توسعه نشئت می گيرد و بدر آن اسداس
پس از تعيين اهداف کيفی (مثل امور فرهنگی) و کدالن یدک برنامده ميدانمددت ،فرآیندد فندی
برنامهریزی دستيابی به یک مجموعه همگدون و بهينده اهدداف کمدی (مثدل امدور اقتصدادی) و
تخصيص منابع را به دست می دهد و خط مشی ها و سياست های اجرایی برای پشتيبانی دستيابی
به اهداف کمی طراحی و ارائه میشوند.
مشکل اساسی ،ارتباط بين این زیرمجموعهها است:
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به طور کلی شش زیرمجموعه شامل اهداف ،خطمشیها ،سياستهای کلی ،تبصرههدای قدانونی،
اهددداف کمددی و جددداول تخصدديص منددابع در قددانون ارائدده شدددهانددد ،لدديکن انسددجام الزم بددين
زیرمجموعههای باال ترسيم نشده است .به عبارت دقيقتر در قانون برنامه دوم تعيين نشده است
کدام دسته از خطمشیها و کدام دسته از سياستهای کلی (اجرایی) و کدام دسته از تبصدرههدا
برای تحقق یک هدف کمی خاص پيش بينی و درج شده اند و بده دليدل نبدود ارتبداط منطقدی و
منظم بين زیرمجموعه های باال دستيابی به اهداف مشکل و پيگيری اثربخشی سياستهای کلدی
برنامه دوم امکانناپذیر و غيرقابل ارزیابی میشود.
در ارتباط با محدودیت قوانين و مقررات توجه میشود که موفقيت برنامدهریدزی و اجدرا در گدرو
تهيه پاسخ مناسب برای تعدادی از مسائل بنيادین اقتصدادی -اجتمداعی کشدور ،تعيدين حددود
حمایت از مصرف کننده در مقابل توليد کننده ،حدود حمایدت توليدد کنندده داخلدی در مقابدل
توليد کننده خارجی ،حدود حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در مقابل بخدش دولتدی ،حددود
حمایت از سرمایه و سرمایهگذاری در مقابل حقوق کدار ،حددود حمایدت از توليدد و اشدتغال در
مقابل تورم و بيکاری و مسائلی نظير آن از مسائل اساسی است که چارچوب حاکم بر برنامه ریزی
و اجرای برنامه را تشکيل میدهد و طبيعتاً نمیتوان انتظار داشت ایدن مسدائل بنيدادین توسدط
برنامه پنج ساله توسعه سامان یابد .با این وجود در برنامه دوم بسياری از مسائل بداال بده صدورت
غيرشفاف در ميان اهداف ،خطمشیها ،سياستها و تبصرهها عنوان شددهاندد و پاسدخ صدریحی
برای تعيين حدود آن مشخص و ارائه نشده است .از همين رو بسياری از ایدن ارکدان نامشدخص
برنامه ،در متن تبصرههای قدانون برنامده دوم بده تهيده و تنظديم قدوانين ،مقدررات اساسدنامه و
دستورالعملهای آتی محول شده است که اکثر آنها در چهار سال نخست این برنامده بده سدامان
نرسيده اند و در این شرایط طبيعتاً خط مشی و سياست های اجرایی نمی توانند به تنهایی اجدرای
برنامه را هدایت و تضمين کنند.
پيگيری عملکرد خطمشیهای برنامه دوم نشان میدهد:
در ارتباط با هدف اصالح سيستم مالياتی و اصالح قانون صادرات و واردات ،تمهيدات قانونی
هنوز صورت نگرفته است.
در زمينه افزایش بهرهوری و تنظيم برنامههای تربيت نيروی انسانی به دليل نامشخص بودن
سياستهای ارتقای کيفی و بها دادن به آموزشهای فنی و نامشخص بودن ابزار (خطمشیها و
سياستها) در مجموع گام اجرایی مؤثری صورت نگرفته است.
در زمينه رشد و توسعه پایدار ،تأکيد بر تکميل طرحهای نيمهتمام و هدایت منابع عمومی به
سمت طرحهای زودبازده و کاهش تصدی و انحصارات دولت یا تعقيب نشده است یا هنوز
نتيجهبخش نبوده است.

  70مطالعات ابیتشپن الگوی اسالمی اریانی پیشرفت
در زمينه سياست پولی و مالی ،کاهش انحصارات ،اصالح سيستم مالياتی ،متعادل کردن بودجه
بخش عمومی و سایر موارد اصالً با توفيق همراه نبوده است.
ارزیابی کلی از سياست های اجرائی برنامه دوم نشان می دهد در کل تنظيم و بازپرداخت دیدون و
تعهدات خارجی و مهار رشد جمعيت ،توفيق مناسبی حاصل نشده است .بیتردید شرایط حداکم
بر محيط بينالمللی و مناسبات قدرت اقتصادی زمينهساز التزام به انجام سياست های فوق بدوده
است .در شرایطی که جلب فناوری و سرمایههای خارجی به شدت مورد نياز کشور اسدت ،حفدظ
وجهه بين المللی در نمایش بازپرداخت دیون خارجی زمينهساز امکان پذیری جلب سدرمایه هدای
خارجی میباشد و همچنين متقابالً تبليغات منفدی و بازتدابهدای داخلدی و خدارجی را کداهش
میدهد.
به طور کلی میتوان گفت به نظر مدیرسدد کده در برنامده دوم توسدعه دربداره تمدامی بنددهای
سياست ابالغی مواردی ذکر شده است .اصول هفتگانه نيز به صورتی کامالً آشکار در این برنامده
رعایت نشده است.
 -2-5برنامه سوم توسعه

سياستهای کلی برنامه سوم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده دارای سه فصل:
اقتصادی
فرهنگی
اجتماعی ،سياسی ،دفاعی و امنيتی
میباشد که به ترتيب دارای  5 ،25و  20بند و در مجموع  95بند میباشد.
در اجرای اصل بيست و نهم ( )13قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی ،نظام تأمين
اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلدف جامعده در برابدر رویددادهای اقتصدادی ،اجتمداعی و
طبيعی و پيامدهای آن از نظر بازنشستگی ،بيکاری ،پيری ،از کارافتادگی ،بدیسرپرسدتی ،در راه
ماندگی ،حوادث و سوانح و ناتوانیهای جسمی ،ذهنی ،روانی و نياز به خدمات بهداشتی درمدانی
و مراقبتهای پزشکی به صورت بيمهای و غير آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگدانی و بدر
اساس ماده ( )95قانون برنامه سوم توسعه دولت مکلف است طبق قدوانين ،از محدل درآمددهای
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را بدرای یکایدک
افراد کشور تأمين کند .این موضوع از نکات مهمی است که در ابالغيه رهبر معظم انقالب درباره
برنامه سوم توسعه بيان شده است.
در جهت اصالح نظام مالياتی در ماده ( )6برنامه سوم تمهيدداتی اندیشديده شدده اسدت کده در
صورت لزوم به متن ماده مذکور مراجعه شود.
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در ماده ( )263برنامه سوم توسعه به شکلی کلی مسائل فرهنگی بيان شده در ابالغيه سوم به
این شکل بيان میشود :برای اعتالی معرفت دینی و قرآنی و بهرهگيری از اندیشههای واالی
حضرت امام خمينی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای در تحکيم
مبانی فکری ارزشهای انقالب اسالمی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه ،به ویژه در جوانان و
نوجوانان ،وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم ،تحقيقات و فنآوری ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صدا و سيما ،نيروی مقاومت بسيج ،سازمان تبليغات
اسالمی ،دفتر تبليغات اسالمی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند
موظفاند( :رجوع شود به متن ماده  263برنامه سوم توسعه).
در اهميت نقش زن در جامعه در ماده ( )261برنامه سوم توسعه آمده است :مرکز امور مشارکت
زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمينهسدازی بدرای ایفدای نقدش مناسدب زندان در
توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ،ضمن انجام مطالعات الزم با همکاری دسدتگاههدای اجرایدی
ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد( :رجوع شود به متن ماده مذکور).
به منظور تحقق آرمانهدای حضدرت امدام خميندی (ره) و رهنمودهدای مقدام معظدم رهبدری و
فرماندهی کل قوا پيرامون ارتش بيست ميليونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجواندان و
جوانان در امور اجتماعی ،فرهنگی ،دفاعی و اشاعه تفکر بسيجی و مردمی امنيت و دفاع از طریق
تقویت کمی و کيفی بسيج مستضعفين( :رجوع شود به ماده  261قانون برنامه سوم توسعه).
ایرادات و نواقص کلی برنامه را میتوان به شکل خالصه به صورت زیر عنوان کرد:
برنامه ،شمای مشخصی را از وضعيت صنایع کشور ارائه نمیدهد و استراتژی معينی (الگوی
فکری با اهداف کمی همراه با مجموعه سياستها) را برای روند آینده صنعتی کشور ارائه
نمیدهد.
برنامه در مجموع آثار متغيرهای خارجی (اعم از تجارت خارجی ،سرمایهگذاریها ،دستاوردها و
پيشرفتهای صنعتی ،موقعيتها و فرصتهای سودآوری و استراتژیک منطقهای و بينالمللی) را
بر اقتصاد داخلی بسيار کمرنگ دیده است .اینکه با توجه به روند گذشته و کنونی که از موقعيت
سلطهپذیری یا دفاعی یا موقعيت سلطه و نفوذ بخواهيم پيروی کنيم ،اهداف متفاوت ،مجموعه
سياستهای متفاوت و آمادگی و زمينهسازی متفاوتی را میطلبد که متأسفانه برنامه کامالً در
این خصوص سکوت کرده است .در خصوص تجارت خارجی با یکی از گزینههای فوق یقيناً
برنامه باید تصویر روشنی از موقعيت کشور در بازارهای مختلف را ارائه دهد و اهداف کمی
صادرات را به تفکيک گروههای کاالیی مهم و کشورهای معين با راهکارهای مشخص ارائه دهد.
اگرچه در تمامی بخشها واگذاری فعاليتهای اقتصادی و اداری امور غيرضروری دولتی به
بخشهای مردمی (خصوصی و تعاونی) به وضوح و در سطحی گسترده در برنامه پيشبينی شده
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است ،اما بعيد به نظر میرسد بدون تمهيدات و چارهجوییهای مدبرانه در ایجاد تشکلهای
مردمی و صنفی ،سازماندهی و آموزشهای خاص مدیریتی نوین بتوان این حجم عظيم از
فعاليتها را به سادگی به مردم واگذار کرد و نوعی سهام مردمی و مشارکت مردمی را در امور
مربوط خودشان انتظار داشته باشيم و چه بسا تجربه تلخ واگذاریهای گذشته ،همه چيز را
دوباره با بنبست روبهرو کند.
به رغم اصالحات فراوانی که به وجود آمده ،هنوز در بسياری موارد موضع بخشهای دولتی و
غيردولتی غيردوستانه است و در طبقهبندیهای علمی از دولتها در طيف دولتهای حامی و
دولتهای انحصارگر ،موضع مردمی و خدمتگزاری دولت کمرنگ است .به عنوان مثال در بحث
مالياتها دولت از ابزارهای مختلفی که در اختيار دارد به صورت مثبت میتواند با شرکتها و
واحدهای مختلف توليدی و تجاری برخورد کند؛ مثالً اینکه استفاده از اعتبارات را با ضریبی از
پرداخت ماليات قرار دهد یا ورود کاالها را با ضریبی از مالياتها مرتبط کند یا مثال دیگر اینکه
اصناف و تشکلهای مختلف را به تدریج در تعيين سرنوشت خودشان بيشتر سهيم کند و
تعهدهای ملی را به عهده آنها بگذارد و البته در مقابل مسئوليتپذیری و پاسخگویی الزم را هم
بخواهد.
تناقضهای بسياری در شيوه فکری ارائه شده در تبصرههای مختلف وجود دارد که باید یک به
یک مورد بررسی قرار گيرد و بسياری از تبصرهها نه تنها روح تمرکززدایی و مقرراتزدایی ندارند
بلکه برعکس ،مقررات جدیدی را بر بخشهای مختلف تحميل میکند.2
در تدوین مواد قانونی و راهکارهای اجرایی ضروری است که شاخصهای کمی و مدت زمان
مورد تأکيد قرار گيرد تا بدین ترتيب ضمانت اجرایی و بعد نظارتی آن تقویت شود که البته این
موارد در مستندات برنامه سوم کمتر مورد توجه بوده و یکی از نارساییهای این مستندات به
شمار میآید.1
در برنامههای توسعه قبلی کمتوجهی زیادی به شفاف کردن سيستمهای اداری ،مالی ،اقتصادی
و  ...شده است .اگرچه در برنامه دوم مسائلی نظير کارایی اقتصادی و برخورد کالمی با
موازیکاریها مطرح شد ولی عمالً قدم مؤثری در این زمينه برداشته نشد .در الیحه برنامه سوم
تا حدودی به طور غيرمستقيم و ضمنی به این بعد از اصالحات توجه شده است .به طوری که
توجه بيشتری به جداسازی سياستهای پولی و مالی از یکدیگر ،سوق دادن نظام مالياتی به

 .2نقد روششناسانه الیحه برنامه سوم ،دفتر برنامه و بودجه ،مهر  2911شمسی.
 .1مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامهریزی برای ایران  .22ارزیابی و مقایسه تطبيقی مستندات برنامههای دوم،
سوم ،چهارم و پنجم توسعه ،دفتر :مطالعات برنامه و بودجه ،بهمنماه  2932شمسی.
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سمت ماليات بر ارزشافزوده ،نظام درآمد -هزینه استان ،ساماندهی بازارهای مالی و سایر
سياستهای مشابه شد .اگرچه از لحاظ اجرا و مسائل مرتبط با آن ضعيف به نظر میرسد ولی
حداقل گامی در جهت شفاف کردن سيستم تلقی میشوند .با این وجود عدم توجه کافی به
شفاف کردن سيستمها هنوز از ایرادات اساسی است که بر برنامه سوم توسعه گرفته میشود.
جداول پيوست در الیحه برنامه سوم حاکی از طراحی اهدافی است که در زمينههای مختلف
رشد اقتصادی باید حاصل شوند .مروری بر متن الیحه برنامه مشخص نمیکند که اندازه
قدمهای اجرایی به چه ميزان باید باشند تا اهداف مطروحه حاصل شود .به عبارت دیگر اندازه و
ميزان چگونگی اجرای سياستها نامشخص تعریف میشوند و دولت اختيار مییابد که هر طور
مصلحت میداند آنها را مشخص کند.
در الیحه برنامه سوم از نظام درآمد -استان گفتوگو شده است که در برنامههای گذشته دیده
نشده ،علیرغم محاسن زیاد عدم تمرکز ،در سيستمهای مدیریتی به نظر میرسد که تمرکز در
این بخش بهتر از عدم تمرکز میباشد که الیحه ،آن را مطرح میکند .سيستم طرح شده
باألخص در مسائلی که درآمد استان باید صرف تأمين هزینه همان استان شود ،ابهامات زیادی را
در ایجاد و شدت عدم تعادلهای استانی ایجاد میکند .استانهای کمتر توسعه یافته وضعيت
بدتری پيدا خواهند کرد و در عوض توسعه بيشتر به سمت استانهای برخوردار جهت خواهد
گرفت.
عدم نهادسازیهای مناسب طی برنامه سوم نيز تداوم یافت .اصالح نشدن ساختار غيررقابتی
صنایع کشور و حجم باالی تصدی دولت ،نامناسب بودن محيط کسب و کار و موانع پيش روی
کارآفرینان صنعتی ،محدود به واگذاری سهام و انتقال مالکيت به نهادهای عمومی یا بنگاههای
وابسته به دولت از جمله مواردی است که موجب عدم تحقق بخشی از اهداف و تکرار آن در
برنامههای بعدی شده است .در نتيجه سهم ارزشافزوده بخشی مثل صنعت نسبت به توليد ملی
در حال افزایش بوده اما سرعت رشد آن نسبت به رقبای خارجی بسيار پایينتر است.2
 -3-5برنامه چهارم توسعه

ابالغيه سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران توسط مقام معظم رهبدری
شامل امور چهارگانه زیر میباشد:
امور فرهنگی ،علمی و فناوری
امور اجتماعی ،سياسی ،دفاعی و امنيتی:
 .2معادی ،محمدحسن و خليفی ،کيومرث ،ارزیابی عملکرد بخش صنعت و معدن ،گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،شماره  2911 ،51191شمسی.
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امور مربوط به مناسبت سياسی و روابط خارجی
امور اقتصادی
که به ترتيب دارای  5 ،26 ،22و  23بند می باشد که به صورت جامع بيدان شدده اسدت (رجدوع
شود به مادههای  213 ،211 ،211 ،215 ،210،216و  229قانون برنامه چهارم توسعه).
ماده ( )36اشاره به این دارد که دولت مکلف است به منظور استقرار عددالت و ثبدات اجتمداعی،
کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فاصله دهدک هدای درآمددی و توزیدع عادالنده
درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا ،از طریق تخصديص کارآمدد و
هدفمند منابع تأمين اجتماعی و یارانهای پرداختی ،برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی
را به شکلی که در  3بند در همين ماده آمده است انجام دهد .ماده ( )35بيان میکند که دولدت
مکلف است ،با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمين اجتمداعی در برنامده چهدارم توسدعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛ پوشش جمعيتی ،خدمات و حمایتهدای
مالی مورد نظر در اصل بيست و نهم ( )13قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را طبق قدوانين
از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،از طریق فعاليتهای بيمدهای،
حمایتی و امدادی به صورت تدریجی به اجرا بگذارد.
در ماده ( )211قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که دولت موظف اسدت بده منظدور ارتقدای
حقوق انسانی ،استقرار زمينههای رشد و تعالی و احساس امنيت فردی و اجتمداعی در جامعده و
تربيت نسلی فعال ،مسئوليتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کداری ،انضدباط
باروحيه تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخدر
به ایرانی بودن" ،منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهدای ذیدل تنظديم و بده تصدویب
مراجع ذیربط برساند( :رجوع شود به متن ماده مذکور).
مادههای زیادی در متن برنامه چهارم در رابطه با امور اجتماعی ،سياسی ،دفاعی و امنيتی آمدده
است که می توان مواردی را به اختصار بيان کرد .به عنوان مثال تقویت نقش زن در جامعه (ماده
 ،)222ارتقای امنيت عمومی و انضباط اجتماعی (ماده های ،)223 ،211 ،تقویت بنيده دفداعی و
حفاظت از تماميت ارضی و امنيت کشور (مداده  ،)212حفدظ و توسدعه مندافع ملدی و پيشدبرد
سياستهای خارجی کشور (ماده  ،)211تقویت نقش جوانان در جامعه (مداده )221 ،213 ،215
و  ...از این موارد میباشند.
به دولت اجازه داده میشود جهت رشدد اقتصدادی ،ارتقدای فنداوری ،ارتقدای کيفيدت توليددات،
افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صدادرات در قلمدرو فعاليدتهدای توليددی اعدم از صدنعتی،
معدنی ،کشاورزی ،زیربنایی ،خدمات و فنداوری اطالعدات در اجدرای "قدانون تشدویق و حمایدت
سرمایه گذاری خارجی مصوب  ،"2911/21/23به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ،زمينههای
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الزم را از طریق مذکور در بند «ب» ماده ( )9قانون تشویق و حمایدت سدرمایهگدذاری خدارجی،
مصوب  2911/21/23فراهم کند.
بهرهگيری از روابط سياسی با کشورها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی ،افزایش جذب منابع و
سرمایه گذاری خارجی و فناوری پيشرفته و گسترش بازارهدای صدادراتی ایدران و افدزایش سدهم
ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظدر در چشدماندداز در مداده ( )10قدانون
برنامه چهارم توسعه ،دولت موظف است پرداخت کليه تعهددات قدراردادی شدرکتهدای دولتدی
ایرانی طرف قرارداد برای کاالها و خدماتی که الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود را کده
به تصویب شورای اقتصاد رسيده است ،از محل وجوه و منابع متعلق به آنان ،تعهد و پرداخدت از
محل آن وجوه و منابع را تضمين کند .این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی
باشد .همچنين در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایهگذاریهای خارجی:
 -2به دولت اجازه داده می شود معادل یک در هزار از کل سرمایه گذاری هدای مسدتقيم خدارجی
واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سدرمایهگدذاری خدارجی (مصدوب  )2911/21/23را
عالوه بر بودجه ساليانه در ردیفهای پيش بينی شده در قوانين بودجه سنواتی به طور ساليانه در
اختيار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
 -1به منظور افزایش کارایی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در جهدت
تحقق اهداف پيشبينی شده در برنامه در خصوص سرمایهگذاری خارجی و بدا توجده بده قدانون
تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ،دولت مکلف است نسبت بده تقویدت و اصدالح سداختار
تشکيالتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام کند.
در ماده ( )215آمده وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگيری از نظدرات کليده دسدتگاههدای
ذی ربط ،راهبردهای مناسب را برای اجرای دقيق سياست های کلی ذیل تهيه و جهت تصویب در
سال اول برنامه به شورای عالی امنيت ملی ارائه کند:
 -2گسترش همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بينالمللی.
 -1ادامه پرهيز از تشنج در روابط با کشورهای غيرمتخاصم.
 -9بهرهگيری از روابط برای افزایش توان ملی.
 -0مقابله با افزونخواهی کشورهای متخاصم.
 -6تالش برای رهایی از حضور بيگانگان.
 -5مقابله با تکقطبی شدن جهان.
 -1حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.
 -1تالش برای ایجاد نزدیکی بيشتر ميان کشورهای اسالمی.
 -3تالش برای اصالح ساختار سازمان ملل.
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به عالوه تنها در ماده  210و  216به شکلی مختصدر و کدامالً غيرشدفاف و کلدی در مدورد امدور
مربوط به مناسبات سياسی و روابط خارجی مواردی را مطرح کرده است و در بقيده مدتن قدانون
برنامه چهارم توسعه ،سخنی از این بند مورد تأکيد رهبری به ميان نيامده است.
یکی از ماده های مهمی که افزایش کارایی و بهره وری دستگاه های اجرای را مورد توجه قرار داده
است ماده ( )295قانون برنامه توسعه است (البته ماده های ،261 ،203 ،200 ،209 ،201 ،293
 260و  265نيز موارد مهمی در این زمينه بيان کردهاند) کده مدتن آن بددین شدکل اسدت :بده
منظور ایجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه کشور ،افزایش کدارایی و بهدرهوری دسدتگاههدای
اجرایی ،تقویت امور حاکميتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور ،نحوه اجرای نقدش و
وظایف دولت ،در حوزههای «امور حاکميتی»« ،امور تصدیهای اجتماعی ،فرهنگی و خددماتی»،
«امور زیربنایی» و «امور تصدیهای اقتصادی» که در مداده ( )296ایدن قدانون بده طریدق ذیدل
پاالیش و اصالح میشود( :رجوع شود به متن ماده مذکور)
چه الگوی برنامه ،الگوی گزارش در چشمانداز  11ساله باشد و چه الگوی دیگری ،جداول کمی
ارائه شده در برنامه نشان میدهد که سياستگذار برنامه ،تفکيکی را بين اهداف برنامه ،سازگاری
اهداف کمی و متغيرهای کنترلی برای رسيدن به اهداف برنامه قائل نشده است .در واقع
چارچوب نتایج ارائه شده ،چارچوب کمی یک برنامه مشخص را ندارد.
به طور کلی میتوان گفت:
 فرضيات و اهداف تفکيک نشده و اهداف در ميان فرضيات گم شدهاند (اهداف فرض شدهاند). فرضيات ،غيرمنطقی و دستنيافتنی هستند. ارتباط بين مواد الیحه و جداول کمی ارائه شده مشخص نيست. نحوه ارتباط بين متغيرها مشخص نبوده و در برخی موارد با منطق اقتصادی سازگار نيست. روند برخی از متغيرهای مهم الگو (مانند نرخ ارز) مشخص نيست.2
 الگوی یکپارچه نبوده و هر جدول به طور جداگانه به دست آمده است .ویژگی اصلی هر برنامه ،پيشبينی نتيجه کار است .برای هر پيشبينی ،عوامل مورد نياز کار
همچون ميزان منابع مالی و فيزیکی ،زمان ،سازمان اجرایی و چگونگی تجهيز و هماهنگی این
عوامل نيز بررسی و ارزیابی میشود .تحقق هدفهای هر برنامه تابعی از دقت و صحت انجام
مراحل یاد شده است .هدفها یا نتایج اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور را نيز باید در همين چارچوب ساده جستوجو کرد .تهيه و تنظيم و تصویب بيش از 91
برنامه و برنامه جامع یا طراحی نظام ،در کنار دهها «سند راهبردی» مجموعه فعاليتها یا
 .2درباره الیحه برنامه چهارم توسعه :نکاتی در رابطه با جداول کمی برنامه ،ویرایش اول.
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ادبياتی است که برنامه چهارم توسعه را شکل میدهد؛ بیآنکه از طریق تجهيز و تخصيص منابع
یا سازمان اجرایی مشخصی به توليد یا کارکرد یا به نتيجه عملياتی معينی تعهد شده باشد یا
مفهوم روشنی از آن استنباط شود.
در مجموع برنامه چهارم در حدود  35هدف دارد و در صورت تحقق این  35هدف است که
احتماالً برنامه چهارم توسعه میتواند مأموریتهای خود را انجام و به اهداف ششگانه کالن خود
که در متن برنامه آمده است برسد .دستيابی به اهداف این برنامه مستلزم اتخاذ سياستهای
مشخص است و برای اجرای آنها در مجموع پيشبينی شده است که حدود اقدام مشخص شود
که برای هر یک نياز به تهيه رویههای اداری و عملياتی است .این حجم از احکام و عمليات فقط
بر اساس برنامه چهارم بر عهده دستگاهها محول شده است .این در حالی است که دستگاههای
اجرایی هم حسب قوانين تأسيس یا اساسنامه خود و هم در مجموعه قوانين موضوعه کشور
وظایف متعدد دیگری بر عهده دارند.2
 -0-5برنامه پنجم توسعه

وجود اهداف کمی ،خطمشیها و اولویتها را به صورت دقيقتر مشخص میکند و بر اساس ایدن
تخصيص منابع و نحوه عملکرد سایر متغيرها و به تبدع آن نحدوه سياسدت گدذاریهدا و عملکدرد
دستگاههای اجرایی در طی پنج سال برنامه مشخص میشود و از طرفی تعهد اجرایی مجریان را
در دستيابی به اهداف مشخص میکند .در ادامه شاخصهای کمی موجود در الیحه برنامه پنجم
این شاخصها با اهداف کمی مطرح در سياستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی مقام معظدم
رهبری و اصول هفتگانه مطرح شده مقایسه میشود .این سياستهای کلدی در چدارچوب سدند
چشم انداز بيست ساله و با رویکرد مبنایی پيشرفت و عدالت ،ابالغ شده است .سياستهدای کلدی
برنامه پنجم توسعه دارای  06بند و شامل سرفصلهای :امور فرهنگی ،امور علمی و فناوری ،امور
اجتماعی ،امور اقتصادی و امور سياسی ،دفاعی و امنيتی است.
در ماده ( )23الیحه برنامه پنجم به هدف «تثبيت جایگاه دوم و دستيابی به جایگاه اول علمی و
فناوری در منطقه» بر اساس هدف مورد نظر در سياستهای کلی ابالغی برنامه پنجم توسعه بند
« »1-1تأکيد شده است و در بندهای مختلف ماده ( )23به هدف «سدهم سده درصددی بودجده
تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلدی» و «افدزایش ورودی داندش آموختگدان بده دورههدای
تحصيالت تکميلی به ميزان  11درصد تا پایان برنامه پنجم پرداخته است و این بندها به اهدداف
مورد نظر در سياستهای کلی ابالغی رهبر تطابق دارد.

 .2مروری بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه ،دفتر :مطالعات برنامه و بودجه ،اسفند  2915شمسی.
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در خصوص حکم بندهای  0و  1سياستهای کلی ابالغی مبنی بر توانمندسازی بخش غيردولتی
برای مشارکت در توليد علم و فناوری در الیحه با موضوع «واگذاری امور خدمات دانشجویان بده
بخش غيردولتی» و «اداره مدارس دولتی به صورت هيئت امنایی» بده ترتيدب در مدوارد ( )10و
( )15اهداف کمی تعيين شده است.
شاخصهای ارائه شده در بخدش فرهنگدی ،پژوهشدی و فنداوری هدر چندد مطابقدت زیدادی بدا
شاخصهای سياستهای کلی ابالغی دارد ،اما فاقد اصل جامع بودن میباشدد زیدرا کده در ایدن
حوزه میتوان شاخصهای فراوان را دید که مغفول مانده است .از سویی در این شاخصها رعایت
اصل محدودیت دیده نمیشود و زمان الزم برای تحقق اغلب شاخصهدا نيدز پديشبيندی نشدده
است .به عنوان مثال در مداده ( )231بندد «ب» قدانون برنامده پدنجم توسدعه افدزایش صدادرات
محصوالت خدمات فنی و مهندسی دفاعی به حدداقل  61درصدد بددون در نظدر گدرفتن زمدان
مشخص هدفگذاری شده است .از منظر امکانپذیری و وابستگی به شرایط و قابليت کنترل نيدز
در این شاخصها جای بحث وجود دارد.
در بند ( )96-9سياستهای کلی ابالغدی ضدریب جيندی  1/96درصدد در پایدان برنامده پدنجم
هدفگذاری شده است .این حکم مطابق با بند «ه» ماده  190قانون برنامه پنجم توسدعه اسدت.
در بند «ب» ماده  93قانون برنامه پنجم توسعه توانمندسازی ساليانه  21درصد از خدانوادههدای
تحت پوشش دستگاههای حمایتی تا پایان برنامه پنجم توسدعه هددفگدذاری شدده اسدت .ایدن
موضوع در احکام سياست های کلی ابالغی در بند «ب» اشداره شدده اسدت .در مداده  91قدانون
برنامه پنجم توسعه ،کاهش سهم هزینه مردم از هزینههای سالمت  91درصد هدفگذاری شدده
است که مطابق با حکم بند ( )23-6سياستهای کلی ابالغی است.
در ماده ( )91قانون برنامه پنجم توسعه ،کاهش سهم هزینده مدردم از هزیندههدای سدالمت 91
درصد هدفگذاری شده است که مطابق با حکم بند ( )23-6سياستهای کلی ابالغی است .امدا
در این برنامه زمان دستيابی به این هدف اشارهای نشده است .این موضوع در سياستهای کلدی
ابالغی تا پایان برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.
شاخصهای ارائه شده در حوزه اجتماعی با سياستهای کلی ابالغدی کمتدر تطدابق دارد و اصدل
جامع بودن نيز در آن رعایت نشده است زیرا در حوزه اجتماعی میتوان به شداخصهدایی نظيدر
توسعه انسانی ،شاخص رفاه اجتماعی ،درصد جمعيت زیر خط فقر و شاخص مبارزه با فسداد و ...
اشاره کرد که مورد تأکيد سياستهای ابالغی بوده که هيچیدک در قدانون برنامده نيامدده اسدت.
همچنين اصل محدودیت در تمام شاخصها رعایت نشده است.
در بند «الف» ماده « »190نرخ رشد اقتصادی ساليانه  1درصدد هددفگدذاری شدده اسدت کده
مطابق با حکم  12سياستهای کلی ابالغی است .بند «ب» ماده  190مطابق با حکدم بندد (-2
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 )12سياستهای کلی ،نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلی  01درصد تعيين شده است ولی
مدت زمان مشخصی برای آن تعيين نشده است .در ماده ( )13سهم بهرهوری در رشد اقتصدادی،
تا پایان برنامه یک سوم تعيين شده که مطابق با حکم بندد ( )12-1سياسدتهدای کلدی ابالغدی
است .بند «د» ماده  10قانون پنجم توسعه مطابق با حکم بند ( )96-1سياستهای کلی ابالغدی
نرخ بيکاری را  1درصد در پایان برنامه مشخص کرده است.
در جزء « 2و  »1بند «الف» ماده  12قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص پرداخت بددهیهدا و
تعهدات ،اهداف کمی در نظر گرفته شده است .به طوری که مطابق با قانون برنامه پنجم توسدعه
بازپرداخت ساليانه بدهیها نباید از  91درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامده تجداوز
کند .همچنين مابهالتفاوت ارز حاصل از بدهیها و تعهدات کشور و ذخدایر ارزی کشدور در سدال
آخر برنامه نباید بيش از پنجاه ميليارد ریال باشد .در ماده  210سدهم بخدش تعداونی از اقتصداد
ملی در پایان برنامه پنجم توسعه  16درصد تعيين شده است که متناسب بدا حکدم بندد ()96-1
سياستهای کلی ابالغی است .در بند «الدف» مداده  210قدانون برنامده پدنجم توسدعه افدزایش
ساليانه سهم تعاونی در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه  26درصد تعيين شده است.
در بند «ج» ماده  190مطابق با حکم بند ( )11-9سياسدتهدای کلدی ابالغدی قطدع وابسدتگی
هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز مورد تأکيد قرار گرفته است .در بندهای« :الف»
و «ب» ماده  221قانون برنامه پنجم توسعه نسبت ماليات بده توليدد ناخدالص داخلدی در پایدان
برنامه ساليانه با  21درصد افزایش مشخص شده است.
در راستای توسعه بخش کشاورزی و تأمين امنيت غدذایی در مدوارد ( 202 ،201و  )209قدانون
برنامه پنجم توسعه اهداف کمی تعيين شده است ،از جمله آنکه رشد ساليانه ارزشافزوده بخدش
کشاورزی به ميزان  1درصد نسبت به سال  2911تعيين شده و یک سری شداخصهدای کمدی
دیگر مانند ارتقای راندمان آبياری و نوسازی ماشينآالت کشداورزی و پوشدش بيمده محصدوالت
کشدداورزی نيددز در بندددهای مختلددف مدداده  209آمددده اسددت .در بندددهای ( )96-2و ()96-6
سياستهای کلی ابالغی ماده  230قانون برنامه پنجم توسعه ،شداخصهدای کمدی در خصدوص
پوشش بيمه روستایی و سرمایه گذاری مشترک با بخش غيردولتی تعيين شده است .در راسدتای
بند  11سياستهای کلی ابالغی در ماده  113بندد «الدف» قدانون برنامده پدنجم توسدعه توليدد
صيانتی نفت و گاز در سالهای برنامه هدفگذاری شده است.
هر چند شاخص های بيان شده در حوزه اقتصادی تطابق زیدادی بدا شداخصهدای ارائده شدده در
سياستهای کلی ابالغی دارد ،اما از جهت گستردگی موضوعاتِ این بخش ،برای بيشدتر مسدائل
کالن و مهم اقتصادی ،شاخصی نيامده است مانند نرخ تورم ،صادرات ،رشد سرمایهگدذاری و . ...
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بنابراین در ارائه شاخصهای این بخش ،اصل جامعيت رعایت نشده است و در دیگر شاخصهای
این بخش نيز ،تفکيکی بين موضوعهای بخشی و فرابخشی دیده نمیشود.
از آنجایی که به مبنای نظری و پشتوانه تجربی اغلب این شاخصها اشارهای نشدده اسدت ،امدا از
نظر اصول محدودیت ،امکانپذیری ،قابليت کنترل و وابستگی به شرایط ،در این شاخصها جدای
بحث وجود دارد که تحقق این شاخصها را با تردید همراه میکند مانندد تحقدق وابسدتگیهدای
جاری دولت به درآمد نفت و گاز ،نرخ بيکاری  1درصد و ...
در راستای بند  21سياستهای کلی ابالغی در بنددهای «و» و «ز» مداده  10و بندد «ز» آن بده
تکليف دستگاههای اجرایی در استخدام جامعه ایثارگران تأکيد شدده اسدت .در راسدتای اجدرای
سياست های کلی اصل  00قانون اساسی و مطابق با حکم  16سياست های کلدی ابالغدی در بندد
«الف» ماده  56قدانون و برنامده پدنجم توسدعه ،کداهش حدداقل سداليانه  1درصدد از کارکندان
دستگاههای دولتی تعيين شده است.
تقویددت حضددور و مشددارکت مددردم در عرصددههددای سياسددی ،اجتمدداعی و اقتصددادی در بنددد 95
سياستهای کلی ابالغی تأکيد شده که مطابق با آن در بند «الف» ماده  235قانون برنامه پنجم
توسعه بر تقویت کمی و کيفی بسيج و افزایش حداقل  2/6ميليون بسيجی تا پایان برنامه تأکيد
شده است .در راستای اجرای بند  21سياستهای کلی ابالغی ،در بند «ب» مداده  ،122تکميدل
ساليانه  21درصد از پستهای بال تصدی در امور قضایی هدفگذاری شده اسدت .شداخص هدای
ارائه شده در حوزه نظام اداری و تشکيالت در راستای احکام و شاخصهدای سياسدتهدای کلدی
ابالغی است .اما رعایت اصل جامعيت در آن دیده نمی شود؛ زیرا می توان شاخص های فراواندی را
برای این بخش در نظر گرفت.
در نهایت میتوان انطباق برنامههای توسعه را با سياستهای کلی ابالغی ،مبانی نظری برنامهها و
اصول هفت گانه ارزیابی معرفی شده به صورت خالصه در جدول  1نشان داده شده است .ميدزان
این انطباق در چهار مرتبه کامالً رعایت شده ( 16تا  211درصد) ،تا حدودی رعایت شده ( 61تا
 16درصد) ،کمتر رعایت شده است ( 16تا  61درصد) و رعایت نشدده اسدت ( 1تدا  16درصدد)
رتبهبندی شده است:
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جدول  )7انطباق برنامههای توسعه با سیاستهای کلی ابالغی
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

برنامههای توسعه
میزان انطباق با سیاستهای
کلی ابالغی

-

کمتر رعایت
شده

تا حدودی
رعایت شده

کامالً رعایت
شده

کامالً رعایت
شده

میزان پیروی از مبانی نظری
در اجرا

رعایت
نشده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

رعایت نشده

رعایت نشده

میزان انطباق با اصول
هفتگانه

کمتر
رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

 -6جمعبندی آسیبشناسی اسناد برنامهای کشور
تجربه بيش از شصت سال برنامهریزی نتوانسته است کشور اسالمی ایران را در جایگاه مناسب با
ظرفيتها و سرمایههای طبيعی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی قرار دهد.
با تجربه  21برنامه توسعه ميان مدت ( 6برنامه قبل از انقالب و  6برنامه بعدد از پيدروزی انقدالب
شکوهمند اسالمی) هنوز دغدغهها و دلمشغولیهای مسائل کالن در حوزههای مختلف از قبيدل
تورم ،بيکاری ،اتکا به درآمد فروش نفت ،بهره وری پایين عوامل توليد ،افزایش شدکاف درآمددی،
حجم و ناکارآمدی دولت ،تخریب محيطزیست و منابع طبيعی ،محدودیت عرصه فعاليدت بدرای
مشارکت مردمی ،فساد و تبعيض ،عدم برقراری ارتباط سامانمند ميان یافتههای علمی در عرصه
فناوری و توليد و  ...به صورت مزمن پيشرفت و سالمت جامعه را تهدید میکنند.
 -0-6برنامههای توسعه قبل از انقالب اسالمی

در تهيه برنامههای اول و دوم ( )2911-02هيچ الگوی علمی مشخصی به منظور برنامهریدزی در
جهت رسيدن به اهداف و برنامه های مذکور مورد استفاده قرار نگرفته است .در برنامه های مزبدور
از روش جمع طرحها پيروی شده است .بدین شکل که برنامه شامل تعداد معينی طرح و پدروژه
بود که (عموماً در مسائل زیربنایی) همگی با اعتبارات دولتی و توسدط دولدت اجدرا مدیشدد .در
برنامه سوم عمرانی از الگوی رشد اقتصادی (هارود -دومدار) پيدروی شدده و در برنامده چهدارم و
پنجم مدل به کار رفته ،مدل جدول داده -سدتانده بدود .ویژگدیهدای زیدر را مدیتدوان در مدورد
برنامههای توسعه قبل از انقالب به صورت مختصر بيان کرد:
 الگوی توسعه :برونزا بدون توجه به ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی و فناوری و تجربياتانباشته بومی کشور.
 توسعه فيزیکی و اقتصادی با استراتژی توسعه صنایع سنگين ،تمرکزگرایی ،توجه به توسعهشهری.
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 غفلت از توسعه متوازن ،بومیسازی فناوری و فراموشی گستره روستایی ،روستانشينی و بخشکشاورزی.
 برنامهریزی دستوری از باال به پایين بدون مشارکت و نيازهای توده مردم.نتیجه:

 افزایش درآمد نفت و رشد اقتصادی و ایجاد طبقه وابسته به نظام خودکامه و بهرهجویی ازرانت نفتی.
 توسعه صنایع سنگين با رویکرد توسعه شهرگرایی ،ایجاد اختالف درآمد فزاینده شهری وروستاها.
 مهاجرت شدید روستایيان به شهرها و ایجاد پدیده حاشيهنشينی و ایجاد فضای تحقيرفرهنگی و اقتصادی.
 بيگانه شدن حاکميت خودکامه و طبقات وابسته از خواستها و نيازهای مردم. انقالب مردم عليه شرایط ایجاد شده به رهبری امام راحل. -2-6برنامههای توسعه بعد از انقالب اسالمی ایران

پس از پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،سازمان برنامه و بودجه ،اولين برنامه توسعه را برای
دوره  6ساله ( )2955-2951تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد (بانکی.)11 :2956 ،
از نکات مهم برنامه ،تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود (تهرانی .)61 :2911 ،این برنامه
تصویب نشد و به برنامه صفر معروف شد .با پایان جنگ تحميلی و ضرورت بازسازی زیرساختها
و ایجاد تحرک در اقتصاد آسيب دیده و بهبود شرایط زندگی مردم برنامه اول جمهوری اسالمی
ایران ( )2951-2951با تأکيد بر رشد و تکامل مادی و معنوی جامعه با حفظ کرامت و آزادی
انسان تدوین و تصویب شد.
در اجرای برنامه اتکا به مکانيسم بازار آزاد ،دولت حداقلی به مثابه وضعيت مطلوب انگاشته شده
و استراتژی توسعه صادرات ،خصوصیسازی و تکنرخی کردن ارز در چارچوب تعدیل اقتصادی،
جایگزین برنامه اول شد .شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ،مناسب اجرای چنين الگویی نبود
به گونهای که آزادسازی تجارت ،تشدید واردات ،تضعيف تدریجی پول ملی ،حجم نقدینگی و
تورم را بر جامعه تحميل کرد و افزایش نقش بخش خصوصی نيز در اقتصاد تحقق نيافت.
برنامه دوم توسعه طی سالهای  2910تا  2911شمسی ،با توجه به تورم ایجاد شده در برنامه
اول ،گرایش به طرح تثبيت قيمتها ،حمایت از صنایع داخلی به سمت الگوی کينزی
جهتگيری کرد .علیرغم استراتژی کوچکسازی دولت و برنامه خصوصیسازی ،سازمانهای
شبهدولتی به تدریج در عرصه اقتصاد با استفاده از اقتدار و داشتن امکانات ،منابع و سرمایه
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گسترده در شرایط رقابتی غيربرابر با بخش خصوصی قرار گرفت .با پيشنهادهای غيررقابتی برای
اجرای طرحها عرصه را برای فعاليت بخش خصوصی تنگتر کرد.
الگوی دولت رفاه بدون توجه به وظایف حاکميتی و اقتضائات اجتماعی فرهنگی و عوامل و
تهدیدهای محيطی از قبيل بدهی خارجی سبب شد روند حجم نقدینگی و تورم فزاینده رشد
کرده و تبع آن رشد اقتصادی و اشتغال به اهداف تعيين شده نرسد .شرایط فوق حاصل تغيير
جهت در استراتژیهای اعالم شده از جمله کنترل ارز ،تورم ،فشار تقاضا برای خرید کاال و ارز،
مجموعهای از سازوکارهای کنترل اقتصادی شامل سيستم ارز چند نرخی ،کنترل قيمتها و
واردات و سياستهای انقباضی بود .برنامه سوم توسعه طی سالهای  2913تا  2919شمسی ،با
توجه به مشکالت ساختاری در برنامه قبل با رویکرد تنشزدایی در روابط بينالملل و طرح
ساماندهی اقتصادی منجر به شکلگيری اصالح ساختار اقتصادی در برنامه سوم شد.
راهبردهای برنامه سوم ،اصالحات اقتصادی مبتنی بر توسعه اقتصاد رقابتی از طریق آزادسازی
اقتصادی به همراه شکلگيری نظام تأمين اجتماعی ،لغو انحصارات به منظور زمينهسازی
مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تعيين شد .مقرراتزدایی از فرایند
سرمایهگذاری ،تعيين قيمت بر مبنای سازوکار بازار به عنوان ابزار تخصيص بهينه منابع ،تشکيل
حساب ذخيره ارزی ،حذف یارانههای انرژی و  ...از مقوله اصلی اصالح نظام قيمتها بود .به طور
کلی برنامه سوم در اهداف کمی رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری غيردولتی و مهار تورم موفق و در
اشتغال بالنسبه موفق و در مهار حجم نقدینگی ناموفق بود.
برنامه چهارم با دو رویکرد محوری برای سالهای  2910تا  2911شمسی ،تنظيم شد .رویکرد
اول تهيه و تصویب برنامه در چارچوب سند چشمانداز توسط رهبر معظم انقالب اسالمی بود که
در این چارچوب ،قلمروی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحيطی به صورت یک کليت
مطرح شد .رویکرد دوم گرایش به سمت برنامهریزی از پایين به باال با الزام به محورهای
اولویتدار بود که حاصل آن به تدوین اسناد توسعه مناطق در چارچوب آمایش سرزمين و
همچنين اسناد بخشی و فرابخشی انجاميد .مبانی نظری برنامه چهارم از طریق چالشها و
چشماندازهای توسعه گردآوری و جمعبندی شده بود .برای تحقق اهداف چشمانداز توسعه
مبتنی بر دانایی ،سرمایه اجتماعی ،رشد سریع اقتصادی با اتکاء به مشارکت فعال بخش
خصوصی ،حذف یارانهها و کاهش اتکاء به نفت لحاظ شد .سایر ویژگیهای برنامه چهارم را توازن
منطقهای و حفاظت از محيطزیست میتوان نام برد (سازمان مدیریت و برنامهریزی.)2919 ،
برنامه پنجم توسعه نيز با توجه به تحریمهای بينالمللی و تداوم شرایط و عوامل برنامه چهارم
توسعه باعث شد اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شود .عملکرد برنامههای چهارم و پنجم نسبت
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به هدفگذاری رشد اقتصادی سند چشمانداز ،عدم تحقق انباشته را نشان میدهد که مستلزم
رشد اقتصادی  21درصدی در دو برنامه باقيمانده از سند چشمانداز میباشد.
 -3-6مروری بر مبانی نظری برنامههای توسعه در ایران

سياستگذاریهای عمومی و برنامههای تحول و توسعه ایران در قالب سياستهای کلی و
برنامههای عمرانی و توسعه ارائه شده است .درک و تحليل هر یک از آنها بدون توجه به مبانی
نظری تئوریک ،مفاهيم و الگوهای نظری که منبعث از وجوه مسئلهشناسانه ،موضوعیابی و
روشهای علمی آنها ميسر نخواهد بود .تدقيق و بررسی به قضایا و مفاهيم اصلی هر یک از این
الگوها یکی از ضروریترین امور شناخت هدف و جهت اصلی سياستهای کلی و برنامه است.
تحليل مبانی نظری حاکم در تدوین برنامههای توسعه به شناخت سطح معرفت و جهتگيری
اقتصادی -اجتماعی سياستگذاران و به تحليل فرهنگ عمومی و شناخت ساختار اجتماعی
کمک میکند .نکته مشترک سياستها و برنامههای توسعه ایران ،این است که اصول پایهای
همه آنها از برنامه اول عمرانی ( )2911تا برنامه پنجم توسعه ( )2911-30مبتنی بر اندیشهها،
مفاهيم و الگوهای نظری غربی است و به سختی میتوان قضایایی اساسی و مؤثر مبتنی بر
اندیشه اسالمی -ایرانی را در آنها پيدا کرد و یا اصول جدی بومی را در آنها احصاء و تعریف کرد.
البته این سخن به معنای نفی و رد کامل برنامههای مذکور به ویژه برنامههای بعد از انقالب
اسالمی نيست .ابعاد و مؤلفههای مختلف هر یک از برنامههای توسعه در ایران قبل و بعد از
انقالب همچون مسائل اصلی ،مبانی نظری ،اهداف ،روش نظری ،روش عملی ،سطح تحليل،
محور عمده فعاليت ،منشأ صدور و پيامدهای آنها در جدول  2با عنوان "مبانی نظری الگوهای
توسعه در ایران" آمده است.
مسائل و چالشهای مزمن موجود در مسير پيشرفت و تعالی کشور اسالمی از آسيبهایی نشئت
میگيرد که فرایند تنظيم و تدوین ،تصویب و اجرا و نظارت برنامههای توسعه ميانمدت با آن
مواجه بوده و هست .در نوشتار اصلی با مروری بر تاریخ برنامهریزی کشور و واکاوی فرایندهای
برنامهریزی با بهرهگيری از اسناد و مدارک موجود که حاصل زحمات فرهيختگان و اندیشمندان
میباشد و همچنين نشستهای هماندیشی و گفتمان راهبردی ،آسيبهای هر کدام از این
مراحل در گزارش مشروح شناسایی و در پایان هر مرحله ،ارزیابی و جمعبندی شده است .شایان
ذکر است آسيبهای کليدی در فرآیند تنظيم و تدوین ،تصویب ،اجرا و ارزیابی در اسناد
برنامهای کشور که میتواند به عنوان تجارب گذشته در تدوین و اجرای الگوی اسالمی ایرانی
پيشرفت مورد توجه قرار گرفته و الزامات و ساز و کارهای نظاممند برای رفع موانع و آسيبهای
پيشرفت اندیشيده شود به شرح زیر میباشد:
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 -0-6آسیبشناسی فرایند تنظیم و تدوین اسناد برنامهای کشور

فرایند تنظيم و تدوین اسناد برنامهای توسعه ،مبين این است که تعيين اهداف و مضامين کلی
برنامهها با توجه به ماهيت آرمانگرایانه و افق زمانی دورنگر به جایگاه باالتری از برنامههای
ميانمدت نياز دارد تا با تغيير دولتها دچار توجه یا عدم توجه بيشتر قرار نگيرند و با استمرار
اولویتبندیها در اجرا از پيوستگی الزم برخوردار بوده و در بلندمدت با قوام بيشتر در گستره
جغرافيایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی کشور از اثربخشی قابل قبول برخوردار باشند.
در ادامه ،مهمترین آسيبهای این فرآیند را بيان میکنيم:
 -2در تدوین برنامههای توسعه ،توجه کافی به آیندهپژوهی نشده و هدفگذاریها بلندپروازانه
بوده و یا قابل حصول در ميانمدت نبوده است.
 -1اهداف ،سياستها و مضامين ،بسيار کلی انتخاب شده و با یک ارتباط سيستمی ،عملياتی،
اولویتبندی نشده به گونهای که تخطی از آن روشن ،قابل ارزیابی و پایش باشد.
 -9در فرایند تنظيم و تدوین برنامه ،فزونخواهی و تماميتطلبی نهادهای بخشی و منطقهای بر
منطق کارشناسی و آیندهنگاری برنامه فائق آمده و تمامی اهداف خوب با اولویت همسطح در
قالب برنامه جامع توسعه گنجانده میشود که در اجرا با محدودیتهای منابع؛ خاصه منابع مالی
مواجه شده و اهداف محقق نمیشوند .این روند با طرحهای نيمهتمام و با همان فرهنگ
فزونخواهی در برنامههای بعد تکرار میشود که حاصل آن عدم تحققها ،بهرهوری پایين
امکانات محدود کشور و توسعهنيافتگی است.
 -0اقدامات دستوری و ارشادی برنامهها تفکيک نشده و وظایف دولت و بخشهای غيردولتی و
خصوصی در اجرای برنامه از شفافيت کافی برخوردار نمیباشد.
 -6کمتوجهی به امور فرهنگی به ویژه فرهنگ اسالمی در تدوین برنامهها ،نگرشها و بينشهای
منافع فردی ،قومی و منطقهای بر منافع ملی غالب بوده است.
 -5عملياتی نشدن کامل برنامهها و جانمایی طرحها و پروژهها ،گسستی بين بودجه ساالنه و
برنامه ميانمدت ایجاد کرده و همين امر ،عدم توازن منطقهای و بخشی را سبب شده است.
 -1عدم استمرار نظام برنامهریزی ،فرصت بهرهگيری کافی از مشارکت صاحبنظران ،مشاوران و
ظرفيتهای علمی و راهبردی کشور را محدود کرده و برنامه با کيفيت و با شناخت همهجانبه و
دقيق تهيه نمیشود و بازخورد فرایند اجرا و نظارت در اصالح برنامه و یا تدوین برنامه بعدی در
سطح شایان توجه اثرگذار نمیباشد.
 -1علیرغم جایگاه آمایش سرزمين و حفظ محيطزیست در نظام تدوین برنامه ،توازن
توسعهبخشی و منطقهای ،حفظ و بهرهبرداری بهينه از منابع طبيعی در گستره کشور و جامعه
محقق نشده است.
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-3تمرکزگرایی در برنامهریزی :علیرغم تالش و تأکيد بسيار بر ضرورت تمرکززدایی ،انتخاب
طرحها و نحوه تأمين مالی برنامهها ،تمرکزگرایی را تقویت کرده است.
 -5-6آسیبشناسی فرایند تصویب اسناد برنامهای کشور

 -2رقابت نمایندگان مجلس برای کسب حداکثر منابع برای حوزه انتخابی و مسئوالن
دستگاههای اجرایی تالش برای حوزه تحت مدیریت ،برنامه را از دیدگاه بخشی و منطقهای با
عدم تعادلها مواجه میکند .این هم نوعی فزونخواهی بخشی و منطقهای است که در توزیع
بهينه منابع برنامهها ،اختالل پيش میآورد.
 -1تقدم و تأخر زمانی از برنامه زمانبندی تصویب برنامههای توسعه (به دليل تعلل دولت یا
مجلس) گسستی در پيوند بودجه ساالنه با برنامههای توسعه به وجود میآورد (بودجه برخی از
سالها بدون برنامه تصویب میشود).
 -9در تغيير لوایح برنامههای توسعه ،محدودههای قانونی مجلس شورای اسالمی مشخص نيست.
تغييرات گاهی در سطحی است که کامالً برنامه تغيير مییابد و روابط سيستمی حاکم بر برنامه
مختل میشود.
 -6-6آسیبشناسی فرایند اجرای اسناد برنامهای کشور

 -2عوامل محيطی خارج از کنترل دولت مؤثر بر فرایند اجرای برنامه:
 تکانههای قيمت جهانی نفت حوادث غيرمترقبه -1اتکای منابع برنامههای توسعه به درآمدهای نفتی ،آسيبهای زیر را سبب شده است :اتکای
رشد اقتصادی به نهادههای توليد ،سهم پایين بهرهوری ،عدم استمرار رشد اقتصادی ،افزایش
حجم تصدیگری دولت و گسترش دستگاههای موازی.
 -9نقش بيشتر اقتصاد دولتی ،فعاليت بخش غيردولتی را در عرصه اقتصاد ،به لحاظ عدم توان
رقابت کمرنگ کرده است.
 -0حاکميت نگاه بودجهای و هزینهای در برنامههای ساليانه ،تعداد پروژههای بدون توجيه
اقتصادی و فنی را افزایش و دوره زمانی اجرا را طوالنی کرده و بهرهوری سرمایهگذاری کشور را
به حداقل و در تحقق اهداف برنامهها انحراف حاصل کرده است.
 -6دولتها در عمل برای پاسخگویی به نيازهای کوتاهمدت مردم ،کمتر در اجرای برنامههای
ميانمدت متناسب با راهبردهای بلندمدت و آیندهنگری عمل کرده و به ویژه در اهداف کلی یا
موفقيت حاصل نشده و یا کافی و مؤثر نبوده است.
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 -5انگيزه ناکافی و فضای نه چندان مناسب (از جمله نظام بانکداری) برای کارآفرینان،
سرمایهگذاران و توليدکنندگان از آسيبهای رشد مستمر توليد و عدم تحقق شاخصهای کالن
اقتصادی و اجتماعی برنامهها بوده است.
 -1ناسازگاری نظام آموزشی با مؤلفههای توسعه بومی ،درونزا و خالق ،حلقه مفقوده توسعه علم
و فناوری و اقتصاد دانشبنيان محسوب میشود.
 -1گسترش بیرویه سند برنامه و افزودن الیههای مختلف به آن ،به فرض درست بودن این
رویه ،به دليل محدودیت مدیریت و نظارت در بدنه اجرایی کشور ،توفيق فرآیند اجرا را در تحقق
اهداف برنامه کاهش میدهد.
 -3عزم و اراده و هماهنگی ميان مجریان ملی و منطقهای برای تحقق سازگار کليت اهداف
برنامه توسعه کشور در سطح کالن ملی کمرنگ بوده و در نتيجه اقدام بيشتر بر اساس منافع
دستگاهی و منطقهای انجام میشود تا بر اساس منافع ملی.
 -7-6آسیبشناسی فرایند نظارت و ارزیابی برنامههای توسعه

 -2موقتی بودن نظام برنامهریزی که صرفاً در زمان تدوین برنامه ميانمدت شکل میگيرد سبب
شده است بازخورد نظارت بر برنامه اعمال نشود و انحراف اجرا از اهداف به تدریج بيشتر شود.
 -1خأل الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت دورنگر و فراقوهای با رویکرد حفظ منافع ملی و کشور
برای نسلهای آینده در مقابل چالشهای مقطعی و ميانمدت دولتها.
 -9عدم استقالل نهادهای آماری :گزارش عملکرد نظارت ،عمدتاً بر آمارهای مجریان متکی بوده
علیرغم توجيههای مناسب بر روند اجرایی مؤثر نبوده و عملکرد اجرای برنامههای توسعه در
حوزههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی جامعه و حفظ منابع ملی کم اثر و گاهی بیاثر است.
 -0ضعف در بين شاخصهای بومی پيشرفت به ویژه شاخصهای فرهنگی توسعه.
در نهایت میتوان انطباق برنامههای توسعه را با سياستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری،
مبانی نظری برنامهها و اصول هفتگانه ارزیابی معرفی شده به صورت خالصه در جدول زیر
نشان داد .ميزان این انطباق در چهار مرتبه کامالً رعایت شده ( 16تا  211درصد) ،تا حدودی
رعایت شده ( 61تا  16درصد) ،کمتر رعایت شده است ( 16تا  61درصد) و رعایت نشده است
( 1تا  16درصد) رتبهبندی شده است.
شایان ذکر است (جدول  )1انطباق برنامهای توسعه با سياستهای کلی ابالغی همان
نتيجهگيری در تحليل انطباق برنامهای ميان مذت با سياستهای کلی ابالغی مقام معظم
رهبری است که تکرار آن در جمعبندی مناسب به نظر آمد.
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جدول  )8انطباق برنامههای توسعه با سیاستهای کلی ابالغی
برنامههای توسعه
میزان انطباق با
سیاستهای ابالغی
میزان پیروی از مبانی
نظری در اجرا
میزان انطباق با اصول
هفتگانه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

-

کمتر رعایت
شده

تا حدودی
رعایت شده

کامالً رعایت
شده

کامالً رعایت
شده

رعایت نشده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

رعایت نشده

رعایت نشده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

کمتر رعایت
شده

 -7تجربیات آسیبشناسی اسناد برنامهای کشور و ضرورت تهیه الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت
با توجه به یافتههای این گزارش میتوان جمعبندی مرحوم دکتر عظيمی را در تدوین الگو مد
نظر قرار داد:
 در این رهگذر نبایستی از این مهم غافل شد سامان دادن به امر برنامهریزی توسعه ازاساسیترین وظيفه دولتها در کشورهای کم توسعه یافته است .کمک به تقویت بنيانهای
صنعتی ،سرمایه انسانی ،دانش و دانایی ملی ،استقرار نهادهای پشتيبان از توليد و ایجاد نظام
تأمين اجتماعی نيازمند برنامهریزی دولتها است .تاکنون هيچ جامعهای بدون حمایت مؤثر
دولتها توسعه نيافته است .نظر به اهميت نقش حکومت در توسعه ،تدوین الگوی اسالمی ایرانی
پيشرفت به عنوان سند باالدست کليه اسناد برنامهای به فرموده مقام معظم رهبری یک ضرورت
است و در این رهگذر حائز اهميت است .ثبات ساختاری ،نوگرایی ،اجتماعی ،شایستگی اجرایی،
نقشپذیری علمی ،پاسخگویی مدنی و تناسب بينالمللی (عظيمی اقتصاد ایران )2932 ،پس از
بازشناسی ویژگیهای ساختار حکومت توسعهگرا ،اهداف تفضيلی استراتژیهای مطلوب توسعه
کشور در گرو تحول در نظام فرهنگی ،نظام آموزشهای تخصصی ،نظام سرمایهگذاری فيزیکی،
نظام اقتصادی و اجرایی کشور میباشد (مدار توسعه نيافتگی اقتصاد ایران.)2932 ،
در پایان شایان ذکر است نظریه پيشرفت و همچنين یافتههای این مطالعه بر اهميت مشارکت
نظاممند اعم از جامعه نخبگانی علمی ،راهبردی و کليه ذینفعان کشور اسالمی و مردم در
تمامی سطوح از مرحله شناسایی نيازها تا مرحله نهایی اجرا و ارزیابی برنامه ،تأکيد دارد که
یقيناً این منظور با نهادینه شدن روحيه آزاداندیشی و آزادیخواهی ،وحدت مردم ،اعتماد متقابل
مردم و حکمرانی خوب و افزایش سرمایه اجتماعی حاصل میشود.
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پیشنهادها
دالیل عدم تحقق برنامههای توسعه کشور به ویژه بعد از انقالب شکوهمند اسالمی تحت عناوین
آسيبهای تنظيم ،تصویب ،اجرا و نظارت بيان شد که اهم آنها عبارتاند از:
* دخالت کنشگران قوای مجریه و مقننه عمدتاً قالب و سيستم برنامه توسعه را از رویکرد
کارشناسی و علمی دور کرده و تناسب اهداف کمی ،سياستها و راهبردهای برنامه را از انسجام
و همافزایی خارج میکند.
* در زمينه اجرا ،طرحها و پروژههایی با توجيه اقتصادی پایين با بهرهوری کم بر برنامهها
تحميل میشود.
* نظارت عمدتاً توسط قوه مجریه از طریق جمعآوری اطالعات و تحليل دادهها توسط
دستگاههای اجرایی بخشی انجام شده و در سازمان مدیریت و برنامهریزی جمعبندی میشود.
این نظارت به لحاظ نبود دادههای صحيح انحرافات از برنامهها را در بازه زمانی برنامه توسعه
نشان نمیدهد در نتيجه مسير اجرا اصالح نمیشود.
با عنایت به سه محور کليدی :برنامههای توسعه با عدم تحقق اهداف و بهرهوری پایين منابع
استفاده شده مواجه میشود .در نتيجه استمرار برنامههای توسعه متأسفانه توسعه اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی را محقق نکرده است برای برونرفت از این توسعه نيافتگی:
 تدوین الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت ضرورت دارد تا به صورت نظامات فراقوهای ،تنظيم،تصویب و اجرای برنامه را با شاخصهای کالن الگو نظارت کرده و از انحرافات جلوگيری کند.
 ایجاد نظام جامع آماری به صورت نهادی مستقل و پاسخگو با فناوریهای پيشرفته تا اقدام بهتوليد داده و اطالعات کرده و در اختيار نظامات فرا قوهای و نهادهای مردمی قرار دهد.
 تقویت نهادهای فراگير فرهنگی ،اجتماعی و سياسی به منظور فراهم کردن بستری جهتپاسخگویی قوای مجریه و مقننه در مقابل مردم و رهبری.
 تقویت اختيارات نهادهای قدرت در استانها و پاسخگو بودن آنها نسبت به منابع و مصارف درمقابل نظام نظارت فرا قوهای و نهادهای مردمی
 ثبات و استمرار نظام برنامهریزی که در آغاز تدوین برنامه شکل میگيرد تا بتواند همين نظامبا ارزیابیها بازخورد آن را برای اصالح و به روزرسانی مسير ،پيشنهاد و اعمال کند.
 کم کردن دخالت دولت در فعاليتهای اقتصادی بخش مردمی و تنظيم ضوابط و قوانيننظارت برای جلوگيری از شکلگيری انحصارات در حوزههای مختلف.
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منابع
 )2ابراهيم بای سالمی ،غالمحيدر ،)2911( ،بررسی الگوهای نظری سياستهدای و برنامدههدای
توسعه ایران در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مجله سياسی -اقتصادی،
شماره .152-151
 )1آسيبشناسی برنامههای توسعه در ایران درباره برنامه پنجم توسعه ،)2911( ،دفتر مطالعدات
برنامه و بودجه ،شماره مسلسل .3111
 )9بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سریهای زمانی اطالعات اقتصادی.
 )0برمکی ،افشين ،)2939( ،آسيبشناسی برنامههای توسدعه بعدد از انقدالب اسدالمی ،معاوندت
برنامهریزی و نظارت راهبردی.
 )6بيانات رهبر معظدم انقدالب در دیددار اسدتادان و دانشدجویان دانشدگاههدای اسدتان سدمنان
(.)2956/11/11
 )5تاش ،احمد ،)2919( ،اندیشه توسعه و برنامدهریدزی در ایدران و چگدونگی تشدکيل سدازمان
برنامه ،انتشارات سازمان مدیریت برنامهریزی کشور.
 )1ثواقب ،جهانبخش ،)2912( ،ابعاد توسعه در نظام اسالمی از دیدگاه امدام خميندی ،فصدلنامه
حکومت اسالمی ،شماره .19
 )1جهانگرد ،اسفندیار ،)2931( ،بررسی تطبيقی نظامهای برنامهریزی ایران طی برنامههای قبل
و بعد از انقالب ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 )3چشمانداز استراتژیک ترکيه ،)2911( ،گروه پژوهشی اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژیک.
 )21چشمانداز استراتژیک عربستان سعودی ،)2911( ،گروه پژوهشی اقتصادی مرکدز تحقيقدات
استراتژیک.
 )22چشمانداز استراتژیک مالزی ،)2911( ،گروه پژوهشی اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژیک.
 )21شرح تفصيلی مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،روزنامه رسمی کشور  2911و .2913
 )29گزارش اقتصادی سال  2919و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه ،صفحه .111
 )20گزارش اقتصادی سال  2916و نظارت بر عملکرد دوساله اول برنامه چهارم توسعه ،معاوندت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور.
 )26گزارش راهبردی شماره  251مرکز تحقيقات استراتژیک.
 )25مبددانی نظددری و مسددتندات برنامدده چهددارم توسددعه ،جلددد اول و دوم ،سددازمان مدددیریت و
برنامهریزی کشور.2919 ،
 )21مجموعه اسناد ملی توسعه (اسناد توسعه ویژه فرابخش) ،سدازمان مددیریت و برنامدهریدزی
کشور.2916 ،
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 )21مجموعه مطالعات الگدوی مطلدوب برنامدهریدزی بدرای ایدران .ارزیدابی و مقایسده تطبيقدی
مستندات برنامههای دوم ،سدوم ،چهدارم و پدنجم توسدعه ،دفتدر :مطالعدات برنامده و ميبودجده،
بهمنماه .2932
 )23مرادی ،محمدعلی ،)2911( ،آسيبشناسی برنامههای پنج ساله توسعه :با تأکيد بدر برنامده
چهارم و سياستهای کلی برنامه پنجم ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 )11مروری بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه ،دفتر :مطالعات برنامه و بودجه ،اسفند 2915
 )12مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسدالمی ایدران ،جلدد
اول ،نظام برنامهریزی و ترکيب گروههای کاری ،سازمان برنامه و بودجه ،مهر .2911
 )11مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسدالمی ایدران ،جلدد
اول ،نظام برنامهریزی برنامه سوم ،سازمان برنامه و بودجه.2911 ،
 )19مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسدالمی ایدران ،جلدد
چهارم ،گزارش عملکرد چهار سال اول برنامه دوم ،سازمان برنامه و بودجه.2911 ،
 )10مطالعات بنياد و تحليل و تدوین سياستهای کلی نظام در خصوص الگوی مطلوب توسدعه)
مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع2911 ،
 )16معادی ،محمدحسن و خليفی ،کيومرث ،)2911( ،ارزیابی عملکرد بخدش صدنعت و معددن،
گرازی مرکز پژوهشهای مجلس ،شماره .51191
 )15مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور از ابتددای برنامده اول تدا دو سدال اول برنامده پدنجم
( 2951تا  ،)2932معاونت پژوهشهای اقتصادی.
 )11نقد روششناسانه الیحه برنامه سوم ،دفتر برنامه و بودجه ،مهر .2911
 )11هادیزنوز ،بهروز ،)2913( ،بررسی نظام برنامهریزی اقتصادی ایدران( ،دوره قبدل از انقدالب
اسالمی) ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
 )13وضعيت اقتصاد کشور در دوره ( )2911-31چالشهدا و راهکارهدا ،معاوندت برنامدهریدزی و
نظارت راهبردی.2911 ،
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