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 عنوان طرح پژوهشی:   -9-9

 هاها و محدودیتاقتصاد ایران و برنامه پنجم توسعه؛ اهداف، واقعیت 

 
 مدیر طرح پژوهش -9-1

 اسفندیار جهانگرددکتر  نام و نام خانوادگی:

 

 دکتر فیروز توفیق پژوهشی:ناظر طرح  ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه کارفرما:

 44/90/4900 تاریخ پایان پروژه: 44/90/4900 تاریخ شروع پروژه: -4-9

 مدارک موجود: -1
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 (PDFنسخه دیجیتال )           

 مقاله            
 (Wordنسخه دیجیتال )           

 (PDFنسخه دیجیتال )           

 کلیات طرح پژوهش: -1

 هاها و محدودیتاقتصاد ایران و برنامه پنجم توسعه؛ اهداف، واقعیت: عنوان 

 :توانند اثرات مهمتری بر های اقتصادی میاهداف برنامه پنجم توسعه تا چه حد، محقق شده و کدام بخش مساله تحقیق

 رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

 ها و راهبردهای طول برنامه پنجم توسعه در اقتصاد کالن، سیاست ی ازمهمترین هدف این تحقیق، ارائه تصویر :هدف

بندی بین بخشی با توجه به اهداف کالن برنامه و ساختار قالب دو سناریوی برنامه و باالترین سناریوی محتمل و اولویت

 اقتصاد، است.

 (4909 -4901)طول برنامه پنجم توسعه  :قلمرو زمانی. 

 ایران. :قلمرو مکانی 

 :های کمی و کیفی به انجام رسیده روش تحقیق طرح حاضر، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش روش تحقیق

 است.
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 :ستانده و الگوی سری زمانی  –الگوهای مورد استفاده، داده  مدل مورد استفادهARDL .است 

 :است. آمدهها ماندهی شده که در ذیل توصیف مختصری از آنفصل ساز 1طرح حاضر در  خالصه فصول 

 -4901های باقیمانده برنامه پنجم توسعه )های کالن اقتصادی برای سالتصویر شاخص»دنبال ارائه اول به فصل -

های شرایط اقتصاد ایران در برنامه پنجم توسعه در دو گزینه محدودیت ،در این فصلطور کلی، است و به «(4904

 .های باقیمانده برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته استارزی و شرایط معمولی اقتصاد برای سال

های به شناسایی بخش «های کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد نوین تئوری شبکهبندی بخشاولویت»با عنوان فصل دوم  -

های کلیدی بندی بخشاولویت از روش جدید تئوری شبکه در برای این منظور اقتصاد ایران پرداخته کهکلیدی 

 .بهره گرفته استاقتصاد کشور ایران 

در این فصل، براساس مستندات و  اختصاص دارد. «های اقتصادیتفکیک اهداف کالن برحسب بخش»به فصل سوم  -

های اقتصادی کالن برحسب بخشبینی شده متغیرهای مطالعات انجام شده در برنامه پنجم توسعه، مقادیر پیش

 .اندشدهاقتصادی مهم تفکیک 

با توجه به مباحث سه فصل قبلی، به بررسی مشکالت و  «هاها، مشکالت و رهیافتچالش»با عنوان فصل چهارم  -

 .پرداخته استو بخشی اقتصاد ایران و اینکه چه باید کرد  های اساسی کالنچالش
 :نتایج 

المللی بر اقتصاد کشور و ادامه آن، متوسط رشد ساالنه اقتصادی های بینبا توجه به تحریمکه دهد نشان میتحقیق نتایج 
گذاری شده در برنامه به با رشد اقتصادی هدفکه  خواهد بوددرصد  9/4منفی  حدودپنجم، های باقیمانده از برنامه در سال
تر رشد پائین ،شدهبینینسبت به میزان پیش تر اقتصادی کشوردارد. طبیعی است که رشد پائین فاصله درصد 9/0میزان 

حرکت صعودی  ،نرخ بیکاری برخالف انتظار .خواهد داشتانداز را در پی مصرف و پس ،در نهایتو درآمد ملی، درآمد سرانه 
-لذا اتخاذ رویکرد بهره درصد خواهد رسید و نرخ تورم کماکان در سطح دو رقمی باقی بماند. 5/41خواهد داشت و به بیش از 

ایران باشد و باید بخش  ها و وابستگی کمتر به منابع ارزی باید یکی از موارد مورد توجه اقتصادگذاریور محوری در سرمایه
ای و کل عوامل وری کار و سرمایه و مصارف واسطهتر بهرههای اقتصادی ناشی از رشد بیشای از رشد ارزش افزوده بخشعمده

های مقابله با حلها یکی از راهگذاری بر روی آنهای کلیدی کشور و سرمایهتولید باشد. برای تحقق این امر، شناسایی بخش
از  رضه برگرفتهدر این خصوص نتایج حاصل از آثار کلی تجدید نظر شده طرف تقاضا و ع محدودیت منابع در کشور است.

های ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر بخش ستانده حاکی از آن است که -شبکه در جدول داده تئوری
آالت دفتری، حسابداری و ساخت ماشین پست و مخابرات، آوری و رنگ کردن خز،ساخت پوشاك، عمل های ضبط شده،رسانه

-ماهیگیری بخش جنگلداری و ساخت منسوجات، آب، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت،ساخت ابزار پزشکی،  محاسباتی،

درصد ارزش افزوده  5/1به  گذاری و رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه هستند که نزدیکدار برای سرمایههای اولویت
 دهند.اقتصاد را تشکیل می
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 .ARDLالگوی ستاده،  -الگوی داده های کلیدی،بخش توسعه،ریزی، برنامه پنجم برنامه
Output Model, ARDL Model. -Development Plan, Key Sectors, Input th5Planning,  

 های سیاستی قابل استخراج از طرح:توصیه -5

حصول برای است که  «اقتصادیحفظ ثبات کالن رشد و توسعه اقتصادی  محور اولکه اند ، بیان نمودهدر انتهای طرح مجریان

 .باید رعایت شوندموازین ذیل  ،به این مهم

داخلی و خارجی کشور ممانعت  یهاهای پولی و مالی مسئوالنه که از نرخ تورم باال و انباشت بدهیسیاستاجرای  -

 .کند

 های جهانی باشد.گیری استفاده از ظرفیتهای اقتصادی با هدفسیاست -

انجام  یی کهگذاران خارجی و داخلی از طریق حفظ حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادهاحمایت مؤثر از سرمایه -

 اند.داده

 شرط الزم دیگر برای دستیابی به یک عملکرد مناسب اقتصادی است. ،وجود انسجام اجتماعی اولیه و مشخص -

یک  بایدهای خاص هر منطقه اتخاذ سیاستو ها و مکانایط ازگار و روتین در همه شرهای ساجتناب از استراتژی -

 .گذاران باشدالزام مهم سیاست

است که آغاز رشد اقتصادی و حفظ آن دو مقوله بسیار  آنرشد و توسعه اقتصادی محور دوم اند که در ادامه بیان نموده

طلبد و نیاز چندانی به در هر کشور می متفاوت هستند. آغاز دوره رشد اقتصادی طیف محدودی از اصالحات غیرمتعارف را

اقتصادی  حفظ رشد تر از مقوله آغاز رشد اقتصادی،اما موضوع بسیار مهم و بسیار سخت؛ ایجاد ظرفیت جدید نهادی ندارند

 جهت تحقق آن باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد.است که 

های منفی اقتصادی ساخت و ایجاد نهادهای سالم برای حفظ رشد و پویایی الزم در اقتصاد برای جلوگیری از شوك -

 .در بلندمدت

 .()آغاز رشد اقتصادی و حفظ آن در برخورد با این دو مقولهگذاران تمایز بین این وظیفه سیاست -

کشور را به نتیجه مطلوب  نوشته شده توسط مجامع مختلف و کشورهای موفق دیگر، متعارف هایاستفاده از سیاست -

 های الزم را اتخاذ نماید.رساند بلکه کشور باید متناسب با شرایط و امکانات خود، سیاستنمی

 


