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برنامه پنجم توسعه
بازار سرمايه ،بخش نفت ،مالياتها،
كشاورزي و مسكن
دكتر پرستو شجری

*

 .1مقدمه
هدف اصلی این مقاله بررسی چالشهای پیش رو در برنامه پنجم توسعه میباشد زيرا با وجود سابقه طوالنی
در امر برنامهریزی در اکثر موارد با عدم تحقق اهداف برنامهها در ایران مواجه بودهایم .بنابراین ،میبایست قبل
از اجرای برنامه ،اهداف و ابزارهای سیاستی به دقت تعریف شده و در این راستا امکان تحققپذیری آنها مورد
مطالعه قرار بگیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس ،آسیبهای فرآيند برنامهریزی را به چهار دسته تقسیم میکند 1.یکی از
آسیبهایی که همواره در برنامهریزیهای کشور با آن مواجه هستیم ،عدم توجه کافی به شرایط حاکم بر
محیط برنامهریزی در مراحل تدوین و اجرای برنامه است .دسته دوم آسیبها معطوف به مشکالت و نواقص
فرآيند برنامهریزی و دسته سوم آسیبها مربوط به بعد از فرآيند تدوین و در محتوای برنامه میباشد .دسته
چهارم آسیبها ،به حوزه اجرا معطوف بوده و در حقیقت ،برآمده از مراحل قبل ميباشد ،اما خود را در مرحله
اجرا به نمایش میگذارد.
ت كلي برنامه چهارم ،رشد سريع اقتصادي ،رقابتپذيري ،توسع ه مبتني بر دانايي و تعامل فعال با
سياس 
اقتصاد جهاني عنوان شده که این موضوع ،برنامه چهارم را از برنامههاي قبلی متمایز ساخته بود .اما وجه تمایز
برنامه پنجم ،پیشرفت و عدالت اجتماعی معرفی شده است .مفهوم عدالت اجتماعی که در برنامه پنجم توسعه
مطرح شده است مفهومی بسیار وسیع و مهم است که برنامهریزی بسیار دقیق با تکیه بر معرفی ابزارهای
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 .2بازار سرمایه
بازار سرمایه در اقتصاد هر کشور از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و از این روست که رویکرد برنامههای پنج
ساله در قبال توسعه و رونق این بازار و سهولت دسترسی به آن ،بسیار با اهمیت میباشد .تجهیز بازار سرمايه
و تأمين مالي مورد نياز اجراي پروژههاي جديد و توسعه پروژههاي موجود در بازار سرمایه از بخشهاي مهم
پيشبرد برنامههاي توسعه اقتصادي است .این بازار در جهان سرمايهداري به عنوان يكي از پيشرفتهترين ابزار
تكاملي سرمايه به شمار ميرود؛ زیرا جايگاه تبديل داراييهاي واقعي به ثروت كاغذي است .در اين بازار در قبال
دارايي واقعی (پول ،وجه نقد ،آورده غيرنقدي ،اموال) كه سهامداران جهت خريد سهام ارائه ميدهند ،ورقهاي
كاغذي به آنان داده ميشود كه نمايانگر ثروت آنها است .بازار بورس جایگاه سرمایه و ظرفیتهای سرمایهگذاری
و تولیدی کشور بوده و حجم عملیات ،میزان عرضه سهام و مجموع سود و بازده سهام میتوانند نمایانگر وضعیت
اقتصادی کشور باشد.
در برنامه چهارم توسعه ،گسترش جغرافیایی بورس اوراق بهادار و کاال ،ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی،
ایجاد بازارهای اوراق خارج از بورس 2و برقراری ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی به منظور مبادله اطالعات
مدنظر قرار گرفته بودند.
و پذیرش متقابل اوراق بهادار ،به طور مشخص ّ
در برنامه پنجم توسعه رویکردی متفاوت در رابطه با بازارهای سرمایه اتخاذ شده است .در این برنامه سازمان
بورس و اوراق بهادار موظف شده است در سال اول برنامه پایگاه اطالعاتی مدیران بازار سرمایه کشور را که در
نهادهای مالی و یا ناشران اوراق بهادار سمت
یا مسئولیت دارند ایجاد نماید .همچنین بايد
از مواد ذکر شده مربوط به بازار سرمایه در
صالحیت مدیران نهادهای مالی (شامل اعضای
برنامه پنجم میتوان اینگونه استنباط کرد
هیئت مدیره و مدیرعامل) و ناشران اوراق بهادار
که رویکرد این برنامه در جهت شفافسازی و
به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد .در
اطالعرسانی و در مجموع ،کاهش ریسکهای
ماده  91در مورد اخذ جریمه به هنگام نقض
بازار سرمایه در بازارهای بورس بوده است
مقررات قانونی ،آییننامهها ،دستورالعملها و
ضوابط مربوط به فعالیت هریک از آنها و در
ماده  92این برنامه بر افزایش شفافیت اطالعات بازار اوراق بهادار به منظور کاهش ریسك سرمایهگذاری تأکید
شده است .احكام ارائه شده در این برنامه را مىتوان به دو دسته تقسيم نمود :دسته نخست دولت را به ارائه
لوايحى به مجلس شوراى اسالمى مكلف مىنمايد تا مشكالت و موانع قانونى موجود در زمينه توسعه بازار
سرمايه مرتفع گردد .دسته دوم احكام مربوط به وظايفى است كه ساير وزارتخانهها و يا سازمانها در قبال بازار
سرمايه بر عهده خواهند گرفت.
از مواد ذکر شده مربوط به بازار سرمایه در برنامه پنجم میتوان اینگونه استنباط کرد که رویکرد این برنامه
در جهت شفافسازی و اطالعرسانی و در مجموع ،کاهش ریسکهای بازار سرمایه در بازارهای بورس بوده است.
همچنین در این برنامه ،بر افزایش حوزه اختيارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تعيين صالحيت مديران و
دريافت اطالعات و جايگاه بازار سرمايه در مناسبات اقتصادي كشور تأکید شده است .در مجموع در این برنامه
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مناسب در جهت اهداف تعریف شده را ميطلبد.
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سعی شده است مباحث نظارت و قانونگذاری در بورس اوراق بهادار پررنگتر از برنامههاي قبلي مطرح و ارتقاى
كمى و كيفى بازارهاى مالى (سرمايه ،پول و بيمه) با تأكيد بر كارآيى ،شفافيت و سالمت مورد توجه قرار بگیرد.
ّ
اما (توجه به بخش تقاضا همچون آشناسازی مردم و تشویق آنها با بازار بورس کشور ،ارتقای دانش عمومی و
فرهنگ بازار سرمایه در میان مردم و بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که در این برنامه نادیده
گرفته شده است؛ زيرا سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطهای مالی ،میتوانند مستقیماً به باال بردن
کیفیت عملکرد این نهاد کمک کنند.
در برنامه چهارم توسعه ،بر گسترش جغرافیایی بازارهای بورس تأکید شده بود و حال ،عدم توجه به این
مسئله در برنامه پنجم این سؤال را مطرح میکند که آیا توسعة بازارها به اندازه کافی و مناسب صورت گرفته
است؟ از موارد دیگری که در این برنامه نادیده گرفته شده است توجه به برداشتن موانع و مشکالت جذب
سرمایههای خارجی میباشد؛ زيرا علیرغم ذکر شدن این مورد در برنامه چهارم توسعه این قسمت به دلیل
3
مشکالت ،بخصوص در بخش قوانین و مقرارت ،نتوانسته بود از موفقیتی برخوردار باشد.
 .3وابستگی به نفت و گاز
طی سالهای ( )1388-1383وابستگي بودجه به نفت به طور مستقيم بین  46تا  68درصد در نوسان بوده
است كه نشاندهنده سهم باالي نفت در درآمدها و بودجه كشور است .بخش نفت در برنامههای توسعه همیشه
از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همواره بر کاهش وابستگی به آن در تمام برنامههای توسعه تأکید شده است.
در برنامه پنجم توسعه نیز به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت وگاز از طریق افزایش
سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینهای دولت ،به سه سیاست اشاره شده است1 :ـ در پایان برنامه
پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به  10درصد برسد .اين شاخص در حال حاضر حدود 7
تا  8درصد است؛ 2ـ نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینهای به طور
متوسط ساالنه  10درصد افزایش یابد؛ 3ـ اعتبارات هزینهای دولت به قیمت ثابت ،افزایش پیدا نکند.
براساس متن اليحه پيشنهادي برنامه پنجم ،تا پايان آخرين سال برنامه ،اختصاص درآمد نفت و گاز به
بودجه جاري دولت ممنوع ميشود براساس اهداف اوليه تشكيل سازمان برنامه و بودجه ،درآمد نفت صرفاً بايد
براي توسعه و عمران كشور هزينه شود.
در زمینه تفکیک هزینههای جاری و عمرانی اقتصاددانان تعاريف متفاوتي از عمران و توسعه ارائه داده و
معتقد هستند كه عمران و توسعه به فعاليتهايي اطالق ميشود كه باعث ايجاد ارزش افزوده ،رشد و بهرهوري
نيروي انساني و سرمايه شود .برای مثال اگر چنانچه ايجاد سد ،فرودگاه وكارخانهها به گونهاي باشد كه اين
طرحها پس از مدتي نتوانند هزينه اوليه سرمايهگذاري خود را بازگردانند و به ساير پروژههاي عمراني كشور
كمك كنند نمیتوانند به عنوان هزینههای عمرانی تلقی شوند .البته این موضوع از آن جهت قابل انتقاد است
که بسیاری از طرحها بهطور مستقیم هزینههای خود را باز نمیگردانند و فایده آنها از طریق تأثیر بر سایر
بخشها اندازهگیری میشود.
دولت باید بتواند از طریق درآمدهای مالیاتی به وظایف خود همچون اعتالي آموزش و پرورش و ايجاد
امنيت پرداخته و حجم بودجه جاري خود را كم كند تا بتواند در تأمين هزينههاي جاري نياز خود را به برداشت
از منابع حاصل از فروش نفت کم کند.

18

دوره جدید سال هفتم شماره صد و بیست و شش

گسترش پايه مالياتي ،كاهش فرار مالياتي و معافيتهاي مالياتي و افزايش سهم مالياتها جهت کاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی میتوانند جایگزینهای مناسبی باشند اما در این راستا ،افزایش نسبت مالیات
به تولید ناخالص داخلی حداقل به  10درصد را نمیتوان نرخی قابل قبول برای رسیدن به این هدف دانست.
رسیدن به نرخی باالتر اصالح نظام مالیاتی را طلب میکند.
طبق آمارهاي بانك مركزي و عملكرد بودجه عمومي دولت ،در حال حاضر وابستگي بودجه جاري به
مالياتها حدود  52درصد است .البته بخش قابل توجهي از رقم مالياتها شامل ماليات بر واردات و ماليات
بر شركتهايي است كه از طريق درآمدهاي
توجه به بخش تقاضا همچون آشناسازی
ارزي حاصل از نفت و واردات فعاليت ميكنند
مردم و تشویق آنها به بازار بورس کشور ،ارتقای
و اين خود به نوعي وابستگي به نفت محسوب
دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان
ميشود .در شش سال اخير ،رقم بودجه جاري
مردم و بازارهای خارج از بورس ازجمله مواردی
از حدود  40هزار ميليارد تومان در سال 83
است که در برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته
به  57هزار ميليارد تومان در بودجه مصوب
شده است
 88افزايش يافته و اگر اصالحات آخر سال ،كه
حدود  10هزار ميليارد تومان بوده ،را نيز اضافه
كنيم و اصالحات احتمالي در دو ماه پايان سال
نمیتوان انتظار داشت که بتوان به یکباره
را نيز در نظر بگيريم ،رقم بودجه جاري در
قسمت بزرگی از حجم عظیم درآمدهای نفتی
سال 88بالغ بر  70هزار ميليارد تومان خواهد
را از طریق افزایش مالیاتها و یا اصالح سیستم
بود كه  40هزار ميليارد تومان باالتر از رقم
4
مالیاتی جبران نمود ،زيرا افزایش واقعی مالیاتها
مالياتها است.
زمانی صورت میپذیرد که پویایی و رشد
افزایش بودجه جاري در برنامه چهارم بین
اقتصادی در کشور افزایش یافته باشد و این امر
 50تا  70درصد بوده و كنترل حجم بودجه
خود مستلزم سیاستگذاریهای منسجم و دقیق
جاري در سطح فعلي در برنامه پنجم توسعه
در تمامی بخشهای اقتصادی میباشد
كار دشواري به نظر ميرسد .رسيدن به عدم
وابستگي به درآمد نفت و گاز هدفی بسیار
بزرگ است که عزمی همهجانبه ميطلبد و نمیتوان انتظار داشت که به یکباره بتوان قسمت بزرگی از این
حجم عظیم درآمدهای نفتی را ،از طریق افزایش مالیاتها و یا اصالح سیستم مالیاتی جبران نمود ،چرا که
افزایش واقعی مالیاتها زمانی صورت میپذیرد که پویایی و رشد اقتصادی در کشور افزایش یافته باشد و این
امر ،خود مستلزم سیاستگذاریهای منسجم و دقیق در تمامی بخشهای اقتصادی میباشد.
به عبارت ديگر ،در ایران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با توجه به هزینههای جاری و عمرانی سنگین
دولت به یکباره امکان پذیر نمیباشد و وابستگي به نفت بايد هر سال و به تدريج صورت پذیرد .در سالهاي
آينده ،دولت بايد تعهدات خود را كنترل كند و جلوي رشد هزينههاي جاري را بگيرد و تا جايي كه امكانپذير
است فعالیتهایی را كه امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند ،با توجه به رعایت اصول درست خصوصیسازی،
به بخش خصوصی واگذار نماید.
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از آنجا که مالیاتها میبایست از منابع اصلي درآمدی دولت باشند ،توجه به اصالح نظام مالیاتی از
اهمیت ویژهای برخوردار است .در برنامه پنجم ،تمركز اصلي بر اصالح نظام مالياتي ،به ويژه هدفمند كردن
معافيتهاي مالياتي از طريق جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت قانوني ،ثبت
معافيتها به صورت جمعي ـ خرجي و استرداد مبلغ معافيت ،الكترونيكي كردن دريافت اظهارنامههاي
مالياتي و ابالغ اوراق مالياتي ،تهيه ابزارهايي براي جلوگيري از فرار مالياتي نظير محروميت مؤديان متخلف
بوكار آنها ،منوط كردن تصدي پستهاي سياسي
از خدمات عمومي دولتي ،تعليق و ابطال كارتهاي كس 
به عدم سابقه فرار از پرداخت ماليات و نداشتن بدهي مالياتي ،محروميت از معافيتهاي مالياتي در صورت
عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در هر سال ،عدم ارائه دفاتر حقوقي و اسناد و مدارك مربوط و عدم استفاده از
سيستمهاي مكانيزه فروش (صندوق فروش) است.
اگرچه رقم مالياتها رشدي بيش از سه برابر داشته است اما براي افزايش سهم آن از توليد ناخالص داخلي
تا  10درصد ،بايد پايه مالياتي افزايش و فرار مالياتي كاهش يابد و در جهت تحقق اهداف ذکر شده در برنامه
پنجم راهکارهای اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود.
الزم است در برنامه توسعه چگونگی تأمین
مالی امکانات مناسب جهت توسعه و انجام
طرحها به روشنی بیان شده باشد .اينكه به
طور مشخص چه میزان از صادرات نفت خام به
بهینهسازی مصرف انرژی و سرمایهگذاری در
اين بخش اختصاص داده خواهد شد .در برنامه
چهارم  این میزان  10درصد  از درآمد ناشی
از افزایش مقادیر صادرات نفت خام نسبت به
مقادیر مشابه در سال قبل بوده است كه در
برنامه پنجم اشارهاي به آن نشده است

 .5نفت و گاز

5

در برنامه چهارم بر مالکيت منابع نفتي
ايران با دولت جمهوري اسالمي ايران و اينکه
باید این حق مالکيت ،براساس «قانون نفت
مصوب  »1366از طريق وزارت نفت اعمال
شود ،تأکید شده بود .در برنامه پنجم بر
توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید
اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و
دویست میلیون متر مکعب گاز طبیعی تأکید
شده است.
بررسی سبد انرژی اولیه مصرفی در ایران
نشان میدهد که بیش از  90درصد آن به نفت و گاز اختصاص یافته است و با توجه به عوامل سیاست
جایگزین گاز با انواع فرآوردههاي نفتی ،سهم گاز در مقابل نفت نیز در حال افزایش است.
بر اساس پیشبینیهای انجام شده در برنامه پنجم توسعه با انجام فعالیتهای توسعهای مرتبط با 30
میدان جدید نفتی و نیز با بهبود ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین ،ظرفیت تولید نفت خام
کشور تا پایان این برنامه به  5/15میلیون بشکه  /روز و تولید نفت خام به  4/86میلیون بشکه  /روز خواهد
رسید .انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی در چهارچوب صیانت از مخازن و تالش براي نگهداري و افزایش
توان تولید ،نقش بسیار قابل مالحظهای در جهت تداوم افزایش تولید نفت خام کشور طی این برنامه خواهد
داشت.
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نمودار ( )2پیشبینی تولید نفت خام در کشور
(برنامه پنجساله پنجم توسعه 1389ـ)1393

صادرات نفت خام طی دوره برنامه از  2/6میلیون بشکه  /روز در سال  1388به حداکثر  3میلیون بشکه در
سال  1391و  1392و  2/7میلیون بشکه در سال  1393خواهد رسید .متوسط صادرات نفت خام کشور طی
دوره این برنامه ،قریب  2/7میلیون بشکه  /روز خواهد بود( .نمودار )3
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نمودار ( )1پیش بینی ظرفیت تولید نفت خام در کشور
(برنامه پنجساله پنجم توسعه1389ـ)1393
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نمودار ( )3پیشبینی چگونگی مصرف نفت خام
(برنامه پنجساله پنجم توسعه 1389ـ)1393

در این برنامه پیشبینی شده است که شتاب تولید گاز نزديك به  5برابر تولید نفت خام خواهد شد
بهطوری که تولید گاز کشور ،طی برنامه با توسعه  20میدان گازی جدید از متوسط رشد ساالنهای به میزان 10
درصد برخوردار خواهد شد .اعمال سیاست جایگزینی گاز با انواع فراوردههای نفتی و حصول به سهم مناسبی
از بازار بینالمللی گاز از عوامل مهم شتاب تولید گاز طی این دوره میباشند .در برنامه پنجم پیشبینی شده
است که تولید گاز غنی کشور به بیش از یک میلیارد متر مکعب  /روز خواهد رسید که قریب به  50درصد آن
به میدان گازی پارس جنوبی اختصاص یافته است( .نمودار )4
نمودار ( )4پیشبینی تولید گاز غنی در کشور
(برنامه پنج ساله پنجم توسعه 1389ـ)1393
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نمودار ( )5پیشبینی ترکیب  سرمایهگذاری مورد نیاز طرحهای باالدستی نفت و گاز
(برنامه پنج ساله پنجم توسعه )1393-1389
اگر این برنامه بتواند به توسعه میدانهای نفت و گاز ،آنگونه که در برنامه مطرح شده است ،برسد به اهداف

بزرگی دست یافته است .ولی الزم است تا در برنامه با دقت بیشتری به چگونگی تأمین مالی طرحهای نفت
و گاز و نیز دسترسی به دانش فنی روز پرداخته شود .چرا که این امر ،تنها از طریق همکاریهای فنی و مالی
برنامهریزی شده و همچنين از طریق تسهیالت مناسب
در برنامه پنجم توسعه بر تقلیل نرخ
مالی که میتواند جریان مالی را هموار سازد ،امکانپذیر
بیکاری در پایان دوره به حدود  7درصد و
است .در نتيجه ميبايست چگونگی تأمین مالی امکانات
رسيدن رشد اقتصادی کشور به  8درصد
مناسب جهت توسعه و انجام طرحها به روشنی بیان
و همچنین  سهم  2/7درصدي عوامل
شده باشد به طور مشخص چه میزان از صادرات نفت
تولید و بهرهوری نیروی کار در تحقق رشد
خام ما به بهینهسازی مصرف انرژی و سرمایهگذاری در
اقتصادی  8درصدی تأکید شده است
اين بخش اختصاص داده خواهد شد .در برنامه چهارم
این میزان  10درصد از درآمد ناشی از افزایش مقادیر
صادرات نفت خام نسبت به مقادیر مشابه در سال قبل بوده است كه در اين برنامه اشارهاي به آن نشده است.
اگر چه در اين برنامه ،بر اساس پیادهسازی اصل  ، 44بر افزایش قابل مالحظه سهم بخش خصوصی در
فعالیتهای نفت و گاز و تأثیر آن بر سرعت جریان سرمایه تأکید شده است ،اما مسائل موجود در این بخش،
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بررسیهای انجام شده حاکی از این است که برای انجام طرحهای پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه به
طور متوسط  31میلیارد ریال در سال ( 155میلیارد دالر سرمایه در طی دوره برنامه) مورد نیاز خواهد بود که
از این میزان  59درصد آن از طریق منابع خارجی (فاینانس و بیع متقابل) و  41درصد آن از طریق منبع داخلی
شرکت ملی نفت ایران تأمین خواهد شد( .نمودار )5

23

دوره جدید سال هفتم شماره صد و بیست و شش

از جمله عدم قدرت مالی بخش خصوصی ،فقدان بانک انرژی ،فعال نبودن بورس انرژی ،فقدان صندوقهای
سرمایهگذاری تخصصی ،تک محور بودن شرکتهای خصوصی در برنامه ناديده گرفته شده است.
 .6اشتغال
در برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري سند چشمانداز در دوره 1384تا 1394به ميزان 7درصد تعيين شده
بود و رسيدن به آن مستلزم ايجاد اشتغال با متوسط رشد ساالنه 4درصد و رشد اقتصادي با متوسط ساالنه 8/6
درصد دانسته و مقرر شده بود كه نرخ بيكاري در برنامه چهارم توسعه 1384تا 1388به  8/4درصد كاهش
يابد .این در حالی است که نرخ بیکاری حدود 12/5درصد در سال  1387اعالم شده است که باالتر از آنچه که
پیشبینی میشد محقق شده است.
در برنامه توسعه پنجم بر ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه کارآفرینی ،کاهش عدم تعادلهای منطقهای و توسعه
مشاغل نو و همچنین بر رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ
و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذيری تأکید شده است .در بخشی دیگر بر حمایت مالی از بخش
غیردولتی ،به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسبوکار ،کارآفرینی ،فنی و حرفهای و علمی ـ کاربردی
و اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی
واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بهکارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینماید تأکید شده است.
برنامه پنجم بر تقلیل نرخ بیکاری در پایان دوره به حدود  7درصد و رسيدن رشد اقتصادی کشور به 8
درصد و همچنین بر سهم  2/7درصدي عوامل تولید و بهرهوری نیروی کار در تحقق رشد اقتصادی  8درصدی
تأکید کرده است.
که این امر مستلزم رشد باالی اقتصادی میباشد و باید
در برنامه پنجم در بخش مسكن،
برنامهریزیهای دقیقی در این رابطه صورت گیرد .چرا که
بر اساس رویکرد توسعه پایدار
اشتغال امری است که با دیگر محورهای اقتصادی رابطهای
بر مواردی همچون کاهش
تنگاتنگ دارد و رسیدن به این نرخ ،تحقق اهداف را در تمامی
نابرابریها و توانمندسازی قشر
این زمینهها طلب میکند .همچنین برای حمایت از مناطق
کمدرآمد توجه کمتری شده
محروم میبایست تدابیر ویژه در جهت اشتغالزایی اندیشیده
است
شود و در اين راستا ،اقدامات الزم با جزئیات کامل تدوین شود.
 .7کشاورزی
در برنامه پنجم بر بخش کشاوزی تأکید خاصي شده و بر بسیاری از موارد همچون نیل به خودکفایی ارتقاي
راندمان آبیاری و شاخص بهرهوري مصرف آب تأکید شده است .همچنین در حمایت از این بخش ،مواردی
نظیر توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاهش قیمت تمام شده و سازماندهی مدیریت منابع دیده شده است.
در راستای اصالح الگوی بهرهبرداری از مراتع و جنگلها و تأمین امنيت غذایی نیز تدابیری در نظر گرفته شده
است.
اما سیاستهای حمایتی دولت از کشاورزان از جمله جبران خسارات ناشي از خشکسالی و ایجاد بیمه
مناسب جهت تثبیت درآمد کشاورزان به نحوی که ریسک حاصله از تغییرات قیمتها را دربرگیرد ،از جمله
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 .8مسکن
در برنامه پنجم توسعه ،موارد ذیل در بخش مسکن مطرح شده است1 :ـ حمايت از توليد و
تأمين مسكن ،به ويژه مسكن زوجهاي جوان و گروههاي كمدرآمد ،توسعه كيفي مسكن و ساختمان
و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ،به دولت؛ 2ـ مقاومسازي ساختمانها و اصالح الگوي مصرف
(به ويژه مصرف انرژي) در بخش ساختمان و مسكن؛ 3ـ ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني ـ اسالمي
(معماري بومي) و تقويت تعامالت اجتماعي در فضاهاي شهري و روستايي؛ 4ـ رعايت اصول معماري ايراني ـ
اسالمي (معماري بومي) در طراحي و ساخت نماي ساختمانها (براساس ضوابط و مقرراتي كه تا پايان سال
دوم برنامه به تصويب شوراي معماري ايراني ـ اسالمي ميرسد)؛ 5ـ تدابیری به منظور تحقق توسعه پايدار در
مناطق شهري و روستايي .همچنین بر احیای  16درصد بافتهای فرسوده تا پایان برنامه پنجم تأکید شده است.
مواردی از قبیل تأکید بر توسعه تسهیالت مسکن به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت در شهرهاي
کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور و همچنین اعطاي کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی
مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی (که در
برنامه توسعه چهارم بر آن تأکید شده بود) در این برنامه دیده نشده است .نادیده گرفتن و حذف این موارد
میتواند تأثیرات سوئی را بر قشر محروم جامعه وارد آورد .در مجموع در برنامه پنجم در بخش مسكن ،بر اساس
رویکرد توسعه پایدار بر مواردی همچون کاهش نابرابریها و توانمندسازی قشر کمدرآمد توجه کمتری شده
است.
 .9جمعبندی
برنامهریزی به معنای تغییر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب است و یکی از شرایط اولیه و
مهم ،یک برنامهریزی دقیق شناخت و آگاهی الزم و کافی از شرایط موجود میباشد .ازاین رو ،بررسی دقیق
عملکرد دولت طی اجرای برنامه چهارم توسعه الزم و ضروری است و میبایست نقاط ضعف و قوت برنامه چهارم
و مشکالت اجرایی این برنامه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از آنچه که در عدم تحقق اهداف برنامه چهارم،
با وجود درآمدهای سرشار نفتی ،اتفاق افتاد ،جلوگیری نماید .به طور مثال ،داليل عدم تحقق رشد  8درصدی
در برنامه چهارم میبایست مورد بررسی قرار گرفته و سعی شود که در برنامه پنجم با معرفی سیاستهای پولی
و مالی مناسب ،به اهدافی که به طور دقیق تعریف شده است دست یافت .در راستای رسیدن به هدف عدم
وابستگی به درآمدهای نفتی و معکوس کردن روند فزاینده وابستگی به درآمدهای نفتی طی برنامه چهارم ،دولت
میبایست انضباط مالی و پولی دقیقی را در سیستم اقتصادی اجرا نماید.
کمی داشته و میبایست
به نظر میرسد که بندهای ذکر شده در این برنامه نیاز به شفافیت بیشتر در مباحث ّ
ابزارهای مناسب جهت تحقق هدف عدالت اجتماعی با دقت و مطالعه بیشتری معرفی شوند و چگونگی
سیاستهای کالن اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده در برنامه ،به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.
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مواردي هستند كه در اين برنامه ناديده گرفته شدهاند .در مجموع اينگونه به نظر ميرسد كه سياستهاي
حمايتي از اين بخش در برنامه پنجم كمرنگتر از برنامههاي قبلي مطرح شده است.
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به این ترتیب ،امکان سنجش پیشرفت کار فراهم آمده و میتوان ارزیابی دقیقی از هماهنگی اهداف با ابزار ،در
پایان دوره ارائه داد.
در ارزیابی این برنامه میتوان به  3نکته مهم اشاره کرد:
 -1با توجه به اینکه برنامه پنجم ،برنامهای برای پیشرفت و عدالت اجتماعی نامگذاری شده است در
مدنظر در این برنامه
همین راستا ابتدا میبایست ابتدا تعریف دقیق و جامعی از عدالت اجتماعی ّ
صورت پذیرد؛
 -2ابزار ارائه شده جهت دستیابی به اهداف ذکر شده بسیار کلی مطرح شده است .میبایست راهبردهای
کمی ارائه شود؛
اجرایی تحقق برنامه به روشني بيان شده و اهداف برنامه به صورت ّ
کمی و کیفی میان بودجههای ساالنه در چهارچوب میانمدت
 -3در اين برنامه میبایست ارتباط ّ
مدنظر قرار گیرد .بهطور مثال اگر چه رد پای حذف کمکهای دولتی را در
منابع و مصارف ّ
بخشهای مختلف میتوان مشاهده نمود (در بخش مسکن و یا کشاورزی) اما طرح هدفمند کردن
یارانهها میبایست به طور مجزا در این برنامه دیده شود .اگر اهداف برنامه به دقت و درستی بیان
شده باشد هیچ طرحی نمیبایست خارج از برنامه توسعه تعریف شود.
پانوشت ها:

* عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي ،بانك مركزي ج.ا.ا. .
1ـ آسیبشناسی برنامه پنجم توسعه ،ویژهنامه برنامه پنجم ،مرکز پژوهشهای مجلس. 1388 ،

2-Over the Counter
 -3چالشهای بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه ،ویژهنامه برنامه
پنجم ،مرکز پژوهشهای مجلس. 1388 .
 -4صد سال آرزوی حذف وابستگی به نفت ،سیاست روز. 1388 ،
http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=34064
کمی
کمی ارائه شده در این بخش برگرفته از گزارش ارائه شده توسط شرکت ملی ایران میباشد .خالقی شهال ،اهداف ّ
 -5آمار ّ
و سرمایهگذاری مورد نیاز در برنامه پنجم توسعه ( )1393-1388ميباشد.
منابع و مآخذ
 -1مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسالمي .)1388( .آسیب شناسی برنامه پنجم توسعه .ویژهنامه برنامه پنجم.
 -2مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسالمي .)1388( .بررسي چالشهای بازار سرمایه در قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه
پیشنهادهای قانونی برای برنامه پنجم توسعه .ویژه نامه برنامه پنجم.
کمی و سرمایهگذاری مورد نیاز در برنامه پنجساله پنجم توسعه ( .) 1388-93ماهنامة
 -3خالقی ،شهال .)1388(.اهداف ّ
اكتشاف و توليد ،61 ،ص8 .ـ.6
 -4صد سال آرزوي حذف وابستگی به نفت 27( .دي  ،)1388روزنامه سیاست روز.
 -5سازمان مديريت و برنامهريزي كشور  .)1383(.الیحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران ( .)1388-1384تهران :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.

