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بینی انجام یك سلسله پیش وتوان به عنوان یك جریان آگاهانه براي دستیابی به اهداف معین و مشخص ریزي را میبرنامه 

ریزي تعریف کرد. با این تعریف و یا تعاریف مشابه آن، چهار ویژگی برنامههاي مرتبط با یكدیگر براي آینده اقدامات و فعالیت

بینی انجام پیشبراي آینده و در نهایت،  اهداف معین و مشخص، داشتن آگاهی داشتنیعنی جریانی و یا مستمر بودن، 

ها، برخی ریزي. علیرغم وجود چنین تعاریفی و انجام برنامهریزي هستندناپذیر برنامهجدایی ء، جزهاي مرتبطاقدامات و فعالیت

ریزي ها در علم و عمل به برنامهند در حالی که سابقه آناي قرار دارریزي توسعهکشورها کماکان گویی در مراحل اولیه برنامه

 ،اند و برخی کماکان در مرحله در حال توسعه بودنها برگردد. چرا برخی کشورها توسعه یافتهها و حتی دههممكن است سال

رشناسان اقتصادي و حتی همواره در ذهن اقتصاددانان توسعه، کا ،کنند. این سئواالت و سئواالت شبیه آندسته و پنجه نرم می

 ند.اهکند و تنها برخی از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسیا به طور نسبی موفق بیرون آمدگذران خطور میسیاست

هياي توسيعه محسيوب    توسعه، یكی از اقتصادهاي پیشگام در تهیه و تنظيیم برناميه  اقتصاد ایران در میان کشورهاي درحال

ه داشته و در برنامه پنجم توسعه همزمان با وفور درآمدهاي نفتی در اوایل دوره ایين برناميه و   شود و این رویه کماکان اداممی

و موضيو  تحيریم اقتصيادي     اي بین ایران و غربهاي اجراي برنامه همراه با مناقشه هستهکاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال

 جانبه علیه اقتصاد ایران از طرف غرب، تداوم دارد.یك

هاي کالن اقتصادي، فاصله میان عملكرد و هاي اخیر و تغییر و تحوالت شاخصبه عملكرد اقتصاد ایران در طی سالبا توجه 

بینی شده زیاد شده و به تبع آن، تداوم این فاصله موجب عدم تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه شده است. با ایين  مقادیر پیش

ها با توجه به شيرایط  اقتصاد در سطح کالن و بخش بینی متغیرهاي اصلییشصدد بررسی و تحلیل و پ اوصاف، این مطالعه در

ها برآمده است. براي تبیيین  هاي متناظر بر آنجدید اقتصادي ایران در وضعیت ادامه تحریم و رفع تحریم و الزامات و رهیافت

 .اندشدهبندي بخش طبقه ششها(، مطالب در ها و محدودیت)اهداف، واقعیت اقتصاد ایران و برنامه پنجم توسعهبیشتر موضو  

 های کشورمبانی برنامه و اهداف و عملکرد برنامه -9
ریزي را یك جریان آگاهانيه کيه بيه    ریزي تعاریف مختلفی به عمل آمده ولی اگر به این تعریف یعنی این که برنامهاز برنامه

، هاي مرتبط با یكدیگر را در آینيده انجام یك سلسله اقدامات و فعالیت بینیمعین و مشخص و پیش منظور دستیابی به اهداف

هياي مشيمول   ریزي از نظر جامعیت و بخشریزي را در آن یافت. برنامهاي از عناصر برنامهدامنه گسترده توانمی ،تعریف کنیم

 شوند.بندي میاي تقسیمریزي پروژهریزي بخشی و برنامهریزي جامع، برنامهریزي غیر جامع، برنامهآن به صورت برنامه

رسد. قبل از پیروزي انقالب اسالمی هاي بلند مدت به بیش از نیم قرن میریزي براساس تدوین برنامهسابقه برنامه ،در ایران

طيور  پنج برنامه طراحی و اجرا شد و مقدمات طراحی برنامه ششم نیز فراهم شده بود که انقالب اسالمی به پیروزي رسيید. بيه  

هاي اول و دوم که هدف کمی رشد نداشتند، رشد اقتصادي به عنوان بجز برنامه ،هاي عمرانی قبل از انقالبکلی در تمام برنامه

 هدف مسلط تعیین شده است.
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، اولین قانون برنامه توسعه به صورت رسمی 4930ریزي از سال بعد از پیروزي انقالب اسالمی و با وجود آغاز حرکت برنامه

و در  شداجرا  4931، برنامه دوم از سال به تصویب رسید. بعد از انقضاي برنامه اول و پس از یك سال وقفه 4931ر بهمن ماه د

بيه   40/3/4919. سرانجام برنامه چهارم در تایخ رسیدتصویب به  4931خاتمه یافت و برنامه سوم توسعه در سال  4931سال 

م انداز برنامه به همراه برنامه بعد آن یعنی برنامه پنجم توسعه بر اساس سند چش تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید که این

 تهیه و تدوین شده است. بیست ساله نظام ج.ا.ا

افزایش وابستگی به درآمدهاي درحال نوسان حاصل از فروش نفيت خصوصيیت مشيتر     که توان گفت می ،طور مختصربه

هاي توسعه به سطح درآمدهاي نفتی وابسته بوده است. به دلیيل  بنابراین موفقیت هدف. استهاي توسعه در کشور تمام برنامه

نوسان قیمت نفت در بازارهاي جهانی و محدودیت سهمیه ایران در اوپيك، بيا وجيود اینكيه رشيد اقتصيادي نخسيتین هيدف         

عيالوه نامناسيب   هانيد. بي  دان موفق نبيوده ها حتی در تأمین رشد اقتصادي پایدار نیز چنهاي توسعه بوده است، این برنامهبرنامه

ریزان موجب شده است که الگوهاي توسعه دیگر کشورها مورد تقلید بودن نظام آموزشی کشور و در نتیجه توانایی پایین برنامه

عي   ریيزي با هيا و ضيعف فرهنير برناميه    قرار گیرد. همچنین ناتوانی نظام اداري و اجرایی در به تحقق رساندن اهداف برناميه 

هاي توسعه شده است به طوري کيه ميی تيوان گفيت بیشيتر      یافته برنامهاختالف معناداري میان اهداف مصوب و اهداف تحقق

 هاي میان مدت توسعه.هاي کوتاه مدت تحقق یافته تا برنامهبرنامه

 اقتصاد کالن کشور تصویر -1

هياي موجيود   متغیرهاي کالن اقتصادي، پتانسيیل مدت کشور بر اساس شرایط خاص، عملكرد هاي میانبرنامه ،طور کلیهب

شود. با توجيه بيه اینكيه مقيادیر متغیرهياي      اقتصاد ایران، انتظارات آینده و با برقراري فروض و قیود خاصی تهیه و تنظیم می

ميذکور   شود، بنابراین در صورتی کيه متغیرهياي  سیاستی )برون زا یا کنترلی( اغلب به صورت نظري و یا محاسباتی تعیین می

هاي توسعه دچار مشكل شده و مقادیر عملكيرد ایين متغیرهيا بيا     بینی اهداف برنامهمنطقی در نظر گرفته نشوند، فرآیند پیش

-ها انحراف خواهد داشت. عالوه بر این، تحوالت خارج از برنامه که خارج از کنتيرل و پيیش  اي متناظر آنمقادیر اهداف برنامه

مشكالتی  ،عوامل محیطی در این میان دخیل خواهند بود نیز ممكن است در دستیابی به اهداف کمیریزان بوده و بینی برنامه

 را بوجود آورد.

هياي اقتصيادي   هاي بخيش بینیوضعیت موجود اقتصاد ایران و تحوالت و پیشي هابینیلذا داشتن تصویر مناسب در پیش

مدت کمك خواهيد  هاي میانهاي اجراي برنامهها و سیاستبرنامه)کشاورزي، صنعت و خدمات( در اصالح و بازنگري اهداف و 

 کرد.

 هاي برناميه چهيارم توسيعه و سيه سيال اول برناميه پينجم توسيعه        با توجه به عملكرد متغیرهاي کالن اقتصادي طی سال

شيده و  بینیز مقادیر پیشجز در موارد ناچیز، ااي بهتوان گفت که اقتصاد ایران از نظر تحقق اهداف برنامه(، می4909-4900)

. اسيت متفاوت و گسترده  ،تر بوده است. دالیل ناموفق بودن در دستیابی به اهداف مورد نظر در هر حوزهشده عقبگذاريهدف

-ها بيا اهيداف پيیش   همخوانی نداشتن منابع انسانی و فیزیكی مورد نیاز برنامه جامع نبودن سازوکارهاي تعیین اهداف برنامه،
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ویژه این که اهداف مذکور بدون توجه به پتانسیل اقتصادي، اجتماعی، گذاري بهمشكالت تعیین اهداف با روش هدف ،شدهبینی

انتخياب   ریيزان در انتخياب اهيداف و گاهيا     گذاران و برناميه فرهنگی و سیاسی کشور تعیین شده باشد، اشتباهات فنی سیاست

 باشد.اهداف متعارض از دالیل اصلی می

هاي توسعه نیز وجود داشته است، شرایط حال اقتصاد کشور نیز دستیابی بر مشكالت مذکور که اغلب در همه برنامهعالوه 

دسيتیابی بيه    ،رسيد تيداوم ایين شيرایط    نظر میشده براي برنامه پنجم را با مشكالتی مواجه کرده است. بهبینیبه اهداف پیش

 .رو است نیازمند تدابیر جدید متناسب با واقعیات پیش اهداف برنامه را با مشكل مواجه خواهد ساخت که

 ایران اقتصادهای کالن بینی شاخصپیش -1

-به .بینی متغیرهاي کالن اقتصادي، تصویر گویاي یك برنامه در دستیابی به اهداف کالن اقتصادي و اجتماعی استپیش

گیري کلی، اهداف کلی و کالن را براي یك افق زمانی مشخص نمایان هایی مانند جهتتابلویی از مولفه ،عبارتی، این تصویر

شوند گذاري و براي تحقق اهداف کیفی کالن و یا بخش تعیین میهاي کمی هدفهاي کمی بر اساس شاخصسازد. هدفمی

گردد. براي تعیین وره برنامه مورد نظر مشخص میها وضعیت مطلوب به صورت مقداري یا ارزشی در طول دو بر اساس آن

اهداف کمی، این اهداف با توجه به تحلیل دقیق عملكرد گذشته از یك سو و استراتژي کلی برنامه از سوي دیگر، تدوین 

متغیرهاي بینی شده براساس مستندات و مطالعات انجام شده در برنامه پنجم توسعه، مقادیر پیش ،در این قسمتگردد. لذا می

بینی شده مذکور برحسب شود. به همین ترتیب، الزم است مقادیر پیشاقتصادي کالن در دوره برنامه پنجم توسعه ارایه می

شناسی برآورد اهداف کمی متغیرهاي کالن برنامه پنجم ابتدا روشهاي اقتصادي مهم تفكیك شوند. بر این اساس، بخش

هاي برآورد اهداف کمی هاي کلی برنامه پنجم براي جداول کالن، روشاي مهم سیاستتوسعه که در برگیرنده اهداف و محوره

این که مقادیر  ،در نهایتگردد. باشد ارائه میگذاري شده آن میمتغیرهاي کالن برنامه پنجم توسعه و متغیرهاي کلیدي هدف

اقتصاد به عنوان خروجی این قسمت از هاي اقتصادي و سطح کل بینی شده اهداف متغیرهاي مورد نظر برحسب بخشپیش

بینی متغیرهاي کالن اقتصادي، تصویر گویاي یك برنامه در ارایه شده است. چرا که عقیده بر این است که پیشمطالعه، 

دستیابی به اهداف کالن اقتصادي و اجتماعی است و براي تعیین اهداف کمی، توجه به تحلیل دقیق عملكرد گذشته از یك 

اتژي کلی برنامه از سوي دیگر، ضروري است. ضمن اینكه باید یادآور شد که در تدوین برنامه پنجم توسعه، وجود سو و استر

هاي کلی برنامه پنجم توسعه موجب گردید که اجما  بر اهداف کمی تعیین شده براي برخی از متغیرهاي اصلی در سیاست

دستیابی به  درصد در طول برنامه پنجم توسعه، 1االنه( حداقل )س اهداف کالن از جمله دستیابی به متوسط رشد اقتصادي

در پایان برنامه پنجم توسعه و افزایش سهم  93/9درصد در پایان برنامه پنجم توسعه، دستیابی به ضریب جینی  3نرخ بیكاري 

دلیل محیط در عمل بهتر شود. هر چند که سوم رشد اقتصادي در پایان برنامه و ... نزدیكوري به حداقل یكرشد بهره

 اقتصادي درونی و بیرونی کشور این اتفاق تاکنون عملی نشده است.

 برنامه پنجم توسعههای باقیمانده کالن در سال اقتصادپیش بینی  -4
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هاي کالن اقتصادي، موجب گیر شاخصهاي اخیر و تغییر و تحوالت چشمبا توجه به عملكرد اقتصاد ایران در طی سال

شده قبلی در دوره تدوین برنامه پنجم توسعه، متفاوت گردد بینیها در عمل با اهداف و برآوردهاي پیششاخصگردید که این 

موجب عدم تحقق اهداف برنامه  ،تبع، تداوم این فاصلهشده زیاد شود و بهبینیو به نوعی فاصله میان عملكرد و مقادیر پیش

هاي شناسی برنامه پنجم در سالها براساس همان روشبینیلذا باید به دنبال بررسی مجدد برآوردها و پیش خواهد شد.

 باقیمانده از برنامه بود.

هاي کالن اقتصادي، موجب شده که این هاي اخیر و تغییر و تحوالت شاخصبا توجه به عملكرد اقتصاد ایران در طی سال

شده قبلی در دوره تدوین برنامه پنجم توسعه، متفاوت گردد و به نوعی بینیرآوردهاي پیشها در عمل با اهداف و بشاخص

تبع، تداوم این فاصله موجب عدم تحقق اهداف برنامه خواهد شد. بینی شده زیاد شود و بهفاصله میان عملكرد و مقادیر پیش

هاي ارزي و شرایط معمولی شرایط اقتصاد ایران در برنامه پنجم توسعه در دو گزینه محدودیت ،طور کلی در این حالتبه

تر و سازگارتر از هاي باقیمانده برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. براي این که تصویر منطقیاقتصاد براي سال

-بینی( ارائه شود نیازمند بازبینی و پیش4900-01م توسعه )هاي باقیمانده برنامه پنجهاي کالن اقتصادي براي سالشاخص

روزشدن برخی از آمار و هظات مربوط به بكه مالحباشد. ضمن اینها در دوره تدوین برنامه پنجم میهاي قبلی این شاخص

و همچنین  هاي اقتصادي دولت در امر اجراي برنامهو همچنین سیاست 4904هاي کالن تا سال اطالعات، عملكرد شاخص

 تر از قبل ارائه گردد.بینانهالمللی، موجب گردید این تصویر واقعمالحظات آثار و تبعات هدفمندسازي یارانه تحریم بین

هاي المللی بر اقتصاد کشور و ادامه آن، متوسط رشد ساالنه اقتصادي در سالهاي بینرود با توجه به تحریملذا انتظار می

گذاري برنامه دارد. طبیعی است که رشد درصدي با هدف 9/0درصد باشد که فاصله  9/4حداقل منفی  ،باقیمانده از برنامه

نرخ بیكاري  انداز را در پی دارد.مصرف و پس ،در نهایتو تر درآمد ملی، درآمد سرانه تر اقتصادي کشور رشد پائینپائین

و نرخ تورم کماکان در سطح دورقمی  صد خواهد رسیددر 3/41حرکت صعودي خواهد داشت و به بیش از  ،برخالف انتظار

 .ماندباقی خواهد 

هاي جدید، نه تنها فاصله میان بینیتر سازد. بر اساس پیششده و عملكرد را روشنبینیفاصله بین اهداف پیش ،در واقع

باقیمانده برنامه بیشتر نمایان خواهد شد. هاي ولیت اهداف برنامه در سالئتر خواهد شد بلكه بار مسها روشناهداف و عملكرد

هاي جدید تصریح شد و تحقق این اهداف نیازمند تدابیر ویژه و الزامات بینیصورت گویا در پیشها بهبدین ترتیب این فاصله

هاي ریممدت و تشدید تحیارانه براي دوره کوتاه يهایی با مالحظات آثار و تبعات هدفمندمشخص در قالب سیاست و برنامه

 تواند اقتصاددهند که سازوکارهاي موجود اقتصاد نمیهاي کالن اقتصادي نشان میهاي شاخصبینیالمللی است و پیشبین

 را در شرایط ویژه و محدود مدیریت نماید. کالن

 های اقتصادی برای خروج از رکود تورمیبندی بخشاولویت -5

عبور از بحران کاهش درآمدهاي ارزي نیازمند تدابیر مناسب همراه با  تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و همچنین گزینه

مدت و ساختار اقتصاد المللی براي دوره کوتاههاي بینها، تحریمیارانه يالزامات مشخص با مالحظات آثار و تبعات هدفمند
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متر به منابع ارزي باید مورد تاکید باشد و ها و وابستگی کگذاريمحور در سرمایه ورباره اتخاذ رویكرد بهرهداخلی است. در این

سرمایه و مصارف  ،کارنیروي وري هاي اقتصادي ناشی از رشد بیشتر بهرهاي از رشد ارزش افزوده بخشباید بخش عمده

از ها یكی گذاري بر روي آنهاي کلیدي کشور و سرمایهاي و کل عوامل تولید باشد. براي تحقق این امر، شناسایی بخشواسطه

 هاي مقابله با محدودیت منابع در کشور است.حلراه

دهد. یكی از فنونی که جهت ها تشكیل میاولویتو ریزي توسعه را تخصیص منابع کمیاب بر مبناي هسته اصلی برنامه

ا استفاده از ستانده است. با این توصیف ب -کار گرفته شده، الگوي دادهتبیین و عملی نمودن این نظریه در اقتصاد تجربی به

هاي کلیدي اقتصاد کشور پرداخت. در رویكرد تئوري شبكه در بین بندي بخشتوان به اولویتروش جدید تئوري شبكه می

 کند.خود ملحوظ می ساختار اقتصاد را در محاسبه کل ثیرمختلف، شاخص تأ هايشاخص

ترین آثار کلی طرف بیش ،هاي اقتصاديشدر این خصوص با احتساب شاخص تأثیر یكسان و معادل واحد براي همه بخ

هاي مدل تحقیق در خصوص تأثیر واحد و یكسان ؛ اما با توجه به محدودیتشودها حاصل میتقاضا و عرضه مربوط به بخش

ها، نتایج حاصل ي شاخص تأثیر متفاوت براي هریك از بخشبا محاسبه ها که در تحقیق به آن پرداخته شد،براي همه بخش

هاي ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي، انتشار، بخش و عرضه حاکی از آن است که آثار کلی تجدید نظر شده طرف تقاضااز 

آالت دفتري، کردن خز، پست و مخابرات، ساخت ماشینآوري و رنرهاي ضبط شده، ساخت پوشا ، عملرسانه ،چاپ و تكثیر

كی، ابزار دقیق و انوا  ساعت، آب، ساخت منسوجات، جنگلداري و حسابداري و محاسباتی، ساخت ابزار پزشكی، ابزار اپتی

درصد  3/1به  گذاري و رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه هستند که نزدیكدار براي سرمایههاي اولویتبخشماهیگیري 

 دهند.صورت مستقیم تشكیل میهارزش افزوده اقتصاد را ب

 9که آثار میانی باال دارند بیش از  یهایدرصد تولید و بخش 43 باالیی دارند حدود فوري هایی که آثارطور کلی بخشبه

دلیل عدم ه. بشوندشامل میدرصد تولید کشور را  3/1هستند نزدیك  یهاي که داراي شاخص تاثیر باالیدرصد تولید و بخش

المللی، بكارگیري رویكرد هاي بینیل تحریمدلههاي ابتدایی برنامه و همچنین بتحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در سال

هاي تناپذیر است. با توجه به ساختار تولید کشور در شرایط محدودیهاي اقتصادي کشور اجتنابوري محور در سیاستبهره

در این  .هاي کشاورزي و خدمات و صنایع و معادن که کمتر به ارز وابستگی دارند ضروري استاتكا به زیربخش ،ارزي

اي از رشد ارزش گیرند و باید بخش عمدهها قرار میهاي کلیدي اقتصاد ایران هم در زیر گروه این فعالیتاکثر بخش ،خصوص

 ها باشد.اي در این بخشوري کار و سرمایه و مصارف واسطههاي اقتصادي ناشی از رشد بیشتر بهرهافزوده بخش

 
 کرد؟ چه باید -6

عوامل فیزیكی به عنوان منبع  بهاتكاي رشد اقتصادي  :هاي کلیدي و ساختاري اقتصاد ایران از جملهحال با توجه به چالش

، انحصاري بيودن  هاي غیرمولد، انحراف منابع به سمت فعالیتهاي مختلف اقتصادياصلی رشد اقتصادي، ارتباط کم بین بخش

ه، افزایش تشدید ميداخالت در نظيام بيازار و اخيالل در     ساختار تجارت خارجی، پایین بودن ظرفیت جذب براي انباشت سرمای



  

 

 
 
 

 ریاست جمهوری
 ریزیبرنامهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 معاونت پژوهشی
 های پژوهشیدفتر طرح

 پژوهشی هایخالصه مدیریتی طرح

 91/91/9111    تاریخ:

 پیوست:

  R.R.RE01.070کد مستند: 

 7از 7 شماره صفحه: 

اي کشور، وابستگی اقتصاد هاي منطقهگیري، تعامالت ضعیف اقتصادي با دنیاي خارج و استفاده ناکافی از موقعیتنظام تصمیم

ور و ميواردي از ایين   و بودجه دولت به درآمد نفتی و وابستگی تدریجی تولید به واردات بیشتر، وجود تورم باال در اقتصاد کشي 

آیا نیازمند تدبیر مناسب و عقالنیت در چارچوب هاي علمی  توسعه در ایران چیست؟ راز دستیابی به رشد ونو ، چه باید کرد؟ 

 هاي کشور است؟و واقعیت

 هيا آن هياي اتخياذ شيده   دنیيا و سیاسيت   موفيق اخیير   براي پاسخ به این سوال یك روش این است که به تجربه کشورهاي

هاي داخلی استفاده کنیم. کشورهایی ها براي دستیابی به مسیر رشد و توسعه کشور با توجه به محدودیتپرداخته شود و از آن

اميا بيراي دسيتیابی بيه رشيد و       ؛ترین کشورها از این حی  بودنيد چندبعدي پیروي کردند موفق هاي چندگانه وکه از سیاست

توان اذعان نمود که برخی اصول عمومی مرتبه اول سیاست برخی کشورهاي فوق می توسعه اقتصادي با بررسی تجربی و نظري

گیري اسيتفاده  هاي اقتصادي با هدفسیاست ، اتخاذحفظ ثبات کالن اقتصادياز جمله اقتصادي براي رشد و توسعه اقتصادي 

وق مالكیت و تضمین اجراي قراردادها گذاران خارجی و داخلی از طریق حفظ حقحمایت مؤثر از سرمایه ،هاي جهانیاز ظرفیت

سيه  مبتنی بر اتخاذ هر سیاستی باید . شرط کافی براي این امر و شرط الزم هستند، وجود انسجام اجتماعی اولیه و مشخصو 

دنبال ههاي خرد اقتصادي ب. معموال  سیاستباشدهاي اجتماعی محور سیاست خرد اقتصادي، سیاست کالن اقتصادي و سیاست

کالن اقتصادي و مالی اتخياذ   هاي کالن اقتصادي با هدف ثباتش کارایی ایستا و پویا در تخصیص منابع هستند. سیاستافزای

نیازمنيد حقيوق    ،باره معميوال  کيارایی  . در اینهستندهاي اجتماعی با هدف کاهش فقر و حمایت اجتماعی شوند و سیاستمی

 .استهاي مناسب مالكیت، حاکمیت قانون و انگیزه

معرفت از چرایی و چگونگی  را مبتنی بر شناخت و مدیریت اقتصادي سالم و هنر اصالحات اقتصادياینجاست که 

 گو براي تحقق اهداف و منافع ملی به نمایش گذاشت.توان به صورت کارآمد، شفاف و پاسخریزي، میبرنامه

 

 

 

 

 


