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 جستارگشایی

به مرحله اجعرا   1383تا  1379های  اجدماعی و فرهنگی طی سال،  توسعه اقدصادیبرنامه سوم 

بخشعی و اجعرا و نظعارت در     در سه حوزه فرابخشی، «توسعه پایدار» این برنامه با شعار مد.آ در

 یدرسع  یاسعالم به تصویب مجلس شورای  17/1/1379ماده در تاریخ  199فصل و  وشش یستب

 مخدلع  اقدصعادی،  های  در این برنامه سعی شد که به جنبه .(42: 1ج ،1390،و صادقی )قنبری

برنامعه  در هعا   یع  از ایعن حعوزه     ده شود و مطالعب معرتبط بعا هعر    خفرهنگی و ...پردا،  اجدماعی

توان  ای است و نمی شبکه صورت بهکه بدانی  توسعه  دارد رو اهمیت نگنجانده شود. این امر از آ

: 46 عظیمعی،  و 55 :1382 القلع ،  مانعده را رهعا کعرد )سعری      بعاقی را برگزیعد و  آن از  یا گوشه

انجعام   (1376-1384) ن توسط دولعت اصعالحات  ین این برنامه و الیحه مربوط به آتدو .(1391

از  پعس  ایعن برنامعه  ،  یکی از کارشناسعان و طراحعان برنامعه سعوم     ،نیلیمسعود نظر   از پذیرفت.

دولعت   تئای از هی ا زیرمجموعهیدولت  تئهیجلسه  55فراوان و حدود های  و کارشناسیها  بحث

 .(346:1385 امویی، تدوین شد )نیلی در احمدی

 26 شامل بخشی و اجرا و نظارت و این برنامه دارای سه حوزه فرابخشی، ،که اشاره شد چنان

سعاماندهی  . 2 ؛اصال  ساخدار اداری و مدیریت. 1 از: دفصول حوزه فرابخشی عبارتن .استفصل 

تنظعی  انحصعارات و   . 4 ؛هعای دولدعی   واگذاری سهام و معدیریت شعرکت  . 3 ؛دولدیهای  شرکت

. 7 ؛اشعد ال های  سیاست. 6 ؛مین اجدماعی و یارانهأنظام ت. 5 ؛اقدصادیهای  کردن فعالیت رقابدی

. 10 ؛پعولی و ارزی هعای   سیاسعت . 9 ؛هزینعه اسعدان   -معد نظعام درآ . 8 ؛نظام مالیعاتی و بودجعه  

فصعول   محیطعی.  زیسعت های  سیاست. 12 ؛توسعه علوم و فناوری. 11 ؛ساماندهی بازارهای مالی

. 16 ؛انعر ی . 15 ؛مععدن و بازرگعانی   صعنعت، . 14 ؛ب و کشاورزیآ. 13 حوزه بخشی عبارتند از:

. 21 ؛معوزش آ. 20 ؛مسعکن . 19 ؛عمران شهری و توسععه . 18 ؛ونقل حمل. 17؛ مخابراتو پست 

 ؛سیاست داخلی و روابط خارجی امور دفاعی،. 22 ؛بدنی یتتربارتباطات جمعی و  فرهنگ و هنر،

 استاجرا و نظارت . 26حوزه اجرا و نظارت شامل فصل  بهداشت و درمان.. 25 ؛امور قضایی. 24

 .انون برنامه سوم توسعه(ق)مدن 

تصعویب مجلعس شعورای     به یکمتوسعه اهداف  ،در برنامه سوماین نکده قابل ذکر است که 

هعای   گعذاری در حعوزه   کلعی و سیاسعت  هعای   یید و اععالم سیاسعت  أبه ت و صرفاً یدهنرس یاسالم

بعرای رسعیدن بعه اهعداف      را یکمولی دولت کوشیده است جداول  اکدها کرده است، ،شده اشاره

ععالم  ا «اهعداف اصعالحات اقدصعادی   »مه  اقدصاد و با عنوان های  صهو عرها  مورد نظر در زمینه

با توجعه بعه    .(470 :1ج  ،1390و صادقی، )قنبری پیگیری کندمسدندات برنامه  منزله بهکند و 

نقعاط ععع  و قعوت     اهعداف،  ،هعا  به بررسی و تبیین زمینهدر چهار بخش  مقالهاین  ،موارد باال
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بعه اهعداف    مبخعش دو طعر ،   هعای  به بررسی زمینه نخستبخش  .دپرداز میبرنامه سوم توسعه 

برنامه و نقاط عع  ها  هارم به بیان ناکامیبخش چ و و نقاط قوتها  بخش سوم به کامیابی ،کلی

 گیری ارائه خواهد شد. ندیجه ،نیز مقاله در پایان .پردازد میسوم 

 تدوین برنامه سوم توسعههای  زمینه .1

رنامعه اول  ریزان و نخبگان کشور تجربعه دو ب  عه در شرایطی تدوین شد که برنامهبرنامه سوم توس

پشت سر گذاشده بودند و ععالوه بعر آن دولعت    ( را 1374-1378( و برنامه دوم )1372-1368)

تعرین   مهع  ،  سر کار بود. با توجه به این موارد طلبی( بر )با بسدر فکری اصال  سیدمحمد خاتمی 

 تدوین برنامه سوم توسعه عبارتند از:های  نهیزم

 دوم توسعهتجربه و عملکرد برنامه اول و .1-1

اول و هعای   برنامعه  (مثبعت و منهعی  )عملکرد  تجربه و ،تدوین برنامه سومهای  ترین زمینه از مه 

نسعبت کنعد    بعه  ن اسعت. رونعد  و مخال  پیرامعون آ  موافقهای  دوم توسعه و تجارب و اظهارنظر

لی تجارب تلخ حاصل از بحعران معا  ،  اول و دوم توسعههای  اصالحات بخش واقعی در طول برنامه

ویعهه کعاهش    هل برنامه دوم و بع نهدی در طوهای  مدنوسانات شدید درآ ،1373-1374های  لسا

خعارجی و  های  ز بدهیا یتوجه قابلتوفیق دولت در بازپرداخت بخش  ،1377ن در سال شدید آ

هعای   اجعرای تعدریجی سیاسعت    در نهایعت تعر و   بلندمدتهای  ن به سمت بدهیاصال  ترکیب آ

تجعارب   1376-1378هعای   موجعود در طعول سعال   های  ساخدار مطابق واقعیتتعدیل و اصال  

 راه  آوردتعر برنامعه سعوم توسععه را فع      بینانعه  ای را به همراه داشت که زمینه تدوین واق  ارزنده

 ،گعزارش بانع  مرکعزی نیعز     برطبعق  (.299-300:1392 نعهاد،  مصلی و 306:1384،  نهاد مصلی)

ای  عمعده هعای   نسبت به دو برنامعه قبلعی تهعاوت   دماعی کشور م توسعه اقدصادی و اجبرنامه سو

داخلعی کشعور پعس از جنعگ و     هعای   طور عمده براسعا  نیعاز   بهه اول و دوم توسعه برنام دارد.

خصوص در برنامعه اول( و همچنعین خعارج     هاسدهاده موجود )ببدون های  برداری از ظرفیت بهره

و هعا   ععرورت  بعر اسعا   برنامعه سعوم    کعه  حعالی در  د.ششدن از اقدصاد دولدی تهیه و تدوین 

افعزایش   افعزایش سعطا اشعد ال،    نی،ابرنامه نظیر جوآتی های  لاساسی کشور در ساهای  چالش

نی و توسععه منعاب  انسعا    سعازی(،  دولعت )خصوصعی  هعای   کاهش تصعدی  میزان رشد اقدصادی،

اقدصعادی و   ش)گعزار  دشمندی از مناب  و امکانات کشور تدوین  همچنین توسعه فناوری و بهره

 .(26: بان  مرکزی 1383ترازنامه سال 

قبلعی در تعدوین برنامعه سعوم     هعای   برنامعه  ارانکانعدر  دستاسدهاده از تجارب ،  عالوه بر این

اسدهاده از کارشناسعان در  گسدردگی  نجهی محمدعلی نمایاند. از نظر می یتاهم باتوسعه بسیار 
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مجموعه بزرگی از کارشناسعان و معدیران    اول و دوم بود.های  بسیار بیشدر از برنامه ،برنامه سوم

 .(421: 1385 )نجهی در احمدی امویی، ه دخیل بودنددولدی در برنام

 بستر فکری اصالحات .1-2

)در پعی پیعروزی در     میخعات و دولت  طلبان اصال تدوین شد که برنامه سوم توسعه در شرایطی 

ایعن نکدعه بسعیار بعا      ،بنعابراین ؛ کار بودنعد  بر سر( 1376اندخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 

کعرد فکعری   رویاهمیت است که برنامه سوم توسعه در فضای فکعری اصعالحات و بعا توجعه بعه      

هعایی همچعون    لهعه ؤبعر م   میمشی خعات  خط ،نیکی کدی نظراز  هیه و تدوین شد.طلبان ت اصال 

توسععه اقدصعادی همعراه بعا ععدالت و      ،  تقویت جامعه معدنی ،  بیشدر، حاکمیت قانونهای  زادیآ

اصلی های  ویهگی ،نیز بشیریهنظر  از .(64-65:1385 )کدی، اسدوار بودرو  ت خارجی میانهسسیا

کیعد  أگرایعی ت  بر اصالت قانون اساسی یا قعانون  این جنبشدر  .1جنبش اصالحات چنین است: 

انون ن در قع بعرای آ  شعده  شعناخده از حعدود   1اقددار سندی و کاریزماتی  که ینحو به شده است،

دموکراسی محعدود یعا    ینوع بهحاک   2تبدیل الیگارشی ی برایهای کوشش. 2 ؛اساسی فراتر نرود

معین دلیعل در جهعت گسعدرش ظرفیعت مشعارکت       ه هب. 3 ؛دموکراسی صورت گرفده است شبه

ابعات شعوراها برگعزار    خجملعه اند  سیاسعی تشعویق و از  های  وهلیت احزاب و گرافع ،سیاسی مردم

و  گرفدعه  انجعام جامععه معدنی   هعای   هایی برای تقویت تشکیالت و نهاد کوشش. 4 ؛گردیده است

اقعداماتی در جهعت نهادمنعدکردن    . 5 ؛رسوخ یافده اسعت   میموعگهدمان جامعه مدنی در افکار 

سیاسعی پوشعیده   های  سازی فضای رقابت شهافنظام سیاسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی و 

 مطر سیاسی  صورت گرفده و عرورت رسیدگی قانونی و قضایی به اخدالفات و مشاجرات اساساً

جمهعوری و   نهعاد ریاسعت  هعای   هایی در جهت تحکی  موقعیت و کعارویهه  کوشش .6 ؛است شده 

دینعی در نظعام   هعای   نهعاد ایجاد تعادل میان نهادهای دموکراتیع  و   منظور بهو شوراها  مجلس

 میکعار عمعو  فبا تشویق و برقراری مطبوعات مسعدقل و تعرویا ا  . 7 ؛سیاسی صورت گرفده است

 .8 ؛گسدرش فرهنگ سیاسی دموکراتی  صعورت گرفدعه اسعت    منظور بههایی  کوشش ،هسنجید 

جملعه   از ،اصعلی دولعت بعوده اسعت    هعای   ات تقویت کعارویهه حیکی از اهداف اصلی جنبش اصال

ایرانعی و بازشناسعی    -هایی برای ایجاد نوعی وفاق اجدماعی جدید بر پایه هویت اسالمی کوشش

زادی مطبوععات در جهعت تقویعت    گسعدرش نسعبی آ   .9 ؛اکثریت معردم های  مطالبات و گرایش

در معورد رفع  اخعدالل در     و 10 ؛اسعت ارزیابی اجدماعی عملکرد صعورت گرفدعه   سازوکارهای

                                                                                                                                                       
1. Charismatic 
2. Oligarchy 
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،  )بشعیریه  شعده اسعت   گرفدعه  یشپع ای در  دیپلماسی تازه المللی، بین نظامفرایندهای ارتباطی با 

1385 :188-187). 

 گنجانعده فکری دوران اصالحات در الیحه برنامه سوم توسعه دولعت  های  لههؤاست م یگهدن

رشعد   الملعل،  زدایی در روابعط بعین   تشنا توان به لزوم اصالحات مالی، جمله می که از است شده 

 اشاره کرد. خارجی و ...گذاری  سرمایه

 اهداف برنامه سوم توسعه. 2

 است، قرارگرفدهکید أجمهور مورد ت یسئاز سوی ر یدر نامه ابالغ که یطور بهبرنامه سوم توسعه 

افعزایش سعطا    تی نظیعر جعوانی جمعیعت،   آهای  اساسی کشور در سالهای  چالشو ها  عرورت

وردن رشد اقدصادی مورد نیاز برای کاسدن از آ امر اشد ال و فراه اهدمام به  مشارکت اجدماعی،

امکانعات کشعور و    منعدی از منعاب  و   توسعه منعاب  انسعانی و فنعاوری و بهعره     نرخ بیکاری فعلی،

سعند وفعاق    عنعوان  بهتواند  میبنابراین  ؛ن را مورد توجه خاص قرار داده استمدعدد آهای  مزیت

د کنع هعدایت  نحو منسج  و هدفمند  ه را بهیندآهای  سالهای  الیتملی تلقی شده و مجموعه فع

بینی شد کعه نعرخ تعورم     در برنامه سوم توسعه پیش .(137 :1387 ،دیگرانکردبچه در نیلی و )

 باشد. درصد( 6( و رشد اقدصادی )درصد 4/16رشد نقدینگی )، (درصد9/15)

 خالصه کرد: زیرهای  ترین اهداف برنامه سوم توسعه را در زمینه توان مه  می

مدیریت مناب  انسعانی و افعزایش    ولت،دهای  تصدی کاهش بهسازی و اصال  نظام اداری،. 1

وری یعا   افعزایش بعازدهی و بهعره   ،  دولدیهای  ساماندهی شرکت. 2 ؛اجراییهای  وری دسدگاه بهره

کعردن   تنظعی  انحصعارات و رقعابدی    .3 ؛ها انحالل و ادغام و تجدید سازمان این شرکت واگذاری،

 ؛ها مندکردن یارانهفمین اجدماعی و هدأنظام ت :توسعه عدالت اجدماعی. 4 ؛اقدصادیی ها فعالیت

اصعال  قعانون    .6 ؛ش لی جدیدهای  زا و فرصت  الداشهای  توجه به اشد ال و حمایت از طر . 5

تشعکیل   .7 ؛م جام  مالیاتی کشعور ااندازی نظ مالیاتی و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و راه

 .(470-471 :1ج  ،1390،  و صادقی ذخیره ارزی حاصل از صادرات نهت خام )قنبریحساب 

 برنامه سوم توسعههای  و موفقیتها  کامیابی. 3

معا شعاهد    1383تعا   1379هعای   لساله برنامعه سعوم توسععه در فاصعله سعا      پنادر طی اجرای 

ن( هسعدی .  از آشعده )و حدعی فراتعر     بینعی  ف پعیش در اجعرا و رسعیدن بعه اهعدا     ییها موفقیت

 عبارتند از:ها  ترین این کامیابی عمده
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 ایجاد حساب ذخیره ارزی. 3-1

و  ینانیاطم ناکاهش  منظور به مانند نهت پذیر صادرکننده مناب  پایانهای  کشورابددا باید گهت 

کعردن   ای بعرای سعهی    مینعه دن زکعر  حاصل از صعادرات ایعن منعاب  و فعراه     های  مدنوسان درآ

حاصعل از  های  مددرآبیت ثذخیره حساب تهای  صندوق سیسأتاقدام به  ،نینده در آآهای  نسل

با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصعل از عوایعد    این تجربه ،اند. در ایران نیز دهکرفروش این مناب  

این قانون دولت  موجب به کار گرفده شد. قانون برنامه سوم به 60طبق ماده ،  1379نهت از سال 

ارزی حاصعل از صعادرات نهعت خعام را در حسعاب      هعای   معد ازاد درآم، 1380مکل  شد از سال 

 معد نهعت خعام نگهعداری کنعد.     عنوان حساب ذخیره ارزی درآ بازی سپرده دولت نزد بان  مرک

این ماده در قعانون برنامعه   ، قانون برنامه سوم 60همچنین با توجه به عملکرد نسبت موفق ماده 

هعای   معد ثبعات در میعزان درآ  ،  ایعن حسعاب   ترین اهداف اصلی ایجعاد  مه  چهارم نیز تنهیذ شد.

حاصل از فروش نهت خام به دیگعر انعواذ ذخعایر و    های  تبدیل دارایی،  حاصل از فروش نهت خام

قعوانین برنامعه    بر اسعا   گذاری بخش غیردولدی بوده است. دن مناب  مورد نیاز سرمایهکر فراه 

معد ارزی  به برداشعت از ایعن حسعاب بعود کعه درآ     دولت در صورتی مجاز ،  سوم و چهارم توسعه

همچنین برداشت از  کاهش پیدا کند. هشد بینی ت خام نسبت به ارقام پیشهحاصل از صادرات ن

 بعرای  یرنهدی بودجه ممنوذ بوده اسعت. غکسری ناشی از عواید  ینتأمحساب ذخیره ارزی برای 

و اتخاذ تصمی  در مورد اعطای تسهیالت از محل موجودی حسعاب ذخیعره    نونحسن اجرای قا

یس سعازمان  ئع مهعور و ر ج یسئع مععاون ر  د.شع ب ذخیره ارزی تشعکیل  احس امنای یئته،  ارزی

ر به هبان  مرکزی و چهار ن کل یسرئ،  وزیر امور اقدصادی و دارایی،  ریزی کشور مدیریت و برنامه

حساب ذخیره ارزی از دو  دهند. میت را تشکیل ئاین هی نهره ههتاعضای ،  مهورج یسئاندخاب ر

سعود مدعلعق بعه     مد نهعت، مازاد درآ است. شده یلتشکحساب  و برداشت از حساب بهواریز  ءجز

را تشعکیل   حسعاب  بعه ترکیعب واریعزی   ،  اعدبعارات ارزی داخلعی   یافعت در بازموجودی حساب و 

 بعرای دولدعی و برداشعت   هعای   شامل دو قسمت اصلی برداشت ند و برداشت از حساب نیزهد می

 (.35-37:1390آزاد کسمایی، )موسوی استاعطای تسهیالت 

برنامعه سعوم   هعای   طی سال بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی ،طبق گزارش بان  مرکزی

 د که از این مبلغشحساب واریز  نمیلیون دالر به ای 5/30306 ن است که در مجموذحاکی از آ

میلیععون دالر از محععل سععود   6/1015 ، مععد نهدععیمیلیععون دالر از محععل مععازاد درآ  1/29094

میلیون دالر بابت بازدریافعت اصعل و سعود تسعهیالت      8/196 به موجودی حساب و گرفده تعلق

میلیون دالر از حساب برداشده شد که از این مبلغ  5/20828 در مجموذ ینهمچندریافدی بود. 

میلیعون دالر بابعت مصعارف دولدعی      4/17059 بابت تسهیالت اعطعایی و  میلیون دالر 1/3769
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سعوم مبلعغ    موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان برنامعه  ،بنابراین؛ قانونی بودهای  طبق مجوز

 .(121:  بان  مرکزی 1383)گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  میلیون دالر بود 9478

 تجارت خارجیزادسازی آ گذاری خارجی؛ رشد سرمایه. 3-2

اد کشعور بعود کعه    ای از اصالحات ساخداری در اقدصع  برنامه سوم توسعه مقارن با انجام مجموعه

،  مناسب و کاهش ریسع  کشعوری  های  طور مسدقی  و غیرمسدقی  با ایجاد زمینه نها بهآ  میتما

بعه ایجعاد   تعوان   میاین اقدامات  لهجم از اند. خارجی را تسهیل نموده گذاری یهسرمافرایند جذب 

هعای   اصال  قانون مالیعات ،  نرخ ارز و اصال  نظام ارزی کشور سازی یکسان،  حساب ذخیره ارزی

 یآزادسعاز ،  ارزی سعپاری  یمعان پمقعررات   ل عو  ،تصویب و اجرای قانون تجمی  عوارض،  مسدقی 

قانون نهایت تصویب و اجرای  و درها  مدیریت مطلوب بدهی،  تقویت بازار سرمایه،  تجارت خارجی

مجموععه ایعن    د.کعر اشعاره   1380خعارجی در اواخعر سعال     گعذاری  یهسرماتشویق و حمایت از 

پروتکعل   یاضع ام درنهایتزدایی در روابط خارجی کشور و  اقدامات به همراه تداوم سیاست تنش

،  کاهش درجعه ریسع  کشعور    سرانجامثبات سیاسی و ،  الحاقی از طریق بهبود شرایط اقدصادی

 بر اسعا   ...نها را تسهیل ساخده استآهای  گذاران خارجی و جذب سرمایه رمایهامکان حضور س

 4،جعی  آر سعی  آی 3،یورومانیالمللی همچون  بندی بین سسات رتبهؤتوسط م شده انجام یبرآوردها

جعذب   تواناقدصاد ایران  گذاری یکسان، سه با اقدصادهای دارای محیط سرمایهیدر مقا 5مودیس

اسعت   کعه الزم  باشعد  معی میلیارد دالر در سال را دارا  5گذاری خارجی به میزان حداقل  سرمایه

اقعدامات  ، شعده  یرفدعه پذهعای   گعذاری  دن سعرمایه ش عمن بسدرسازی مناسب در جهت عملیاتی

نشعیب و  )ربع  قعرن    جدید به مرحله انجام درآیندهای  گذاری تکمیلی در راسدای جذب سرمایه

 بایعد افعزود   .(100-101: 1358 -1382هعای   طعی سعال   رادی کشعو بررسی تحوالت اقدص فراز

میلیعارد دالر   4/2معادل  1381-1382های  در سال شده یرفدهپذگذاری  سرمایههای  میران طر 

-1382هعای   در طعول سعال   شده یرفدهپذگذاری خارجی  درصد کل سرمایه 50بوده که بیش از 

گعذاری   در زمینعه جعذب سعرمایه    شده انجامدهنده اثربخشی اقدامات  این امر نشان .است 1372

طعی   ربررسی تحوالت اقدصعادی کشعو   نشیب و فراز)رب  قرن  استاخیر های  رجی طی سالخا

،  افزایش تعامالت اقدصعادی بعا کشعورهای جهعان     برایهمچنین  .(28: 1358 -1382های  سال

  6،شدن جهانی موجود در فرایندهای  ز فرصتگیری ا در کشور و بهره یخارجگذاری  رشد سرمایه

                                                                                                                                                       
3. Euromoney 

4. ICRG 

5. Moodys 

6 globalization 
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، 154 :1386 )بزرگعی،  به عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی درآمد 1384ایران در خرداد 

 (.1393 نهاد، مصلی ؛100 :پور در سالنامه روزنامه شرق صادق

 و ثبات در بازار ارز(نرخ ارز سازی  اصالح نظام ارزی )یکسان. 3-3

 ،در این سعال در زمینعه مسعائل ارزی    مد.به اجرا درآ 1379اقدصادی از سال  برنامه سوم توسعه

در  د.شعو ارزی در بخعش خعارجی اقدصعاد    های  گزین واریزنامهیمقرر شد گواهی سپرده ارزی جا

،  1380قانون بودجعه سعال    29دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه و بر اسا  بند ث تبصره 

تعا   ...گردید 1381شدن ارزی از ابددای سال  ینرخ ت است دولت مکل  به حرکت به سمت سی

شده  شناور مدیریت صورت بهن نرخ ارز ارز که در آ  میتنها بازار رس،  رزسازی نرخ ا از یکسان بلق

واریزنامه صعادراتی و   نبور  اوراق بهادار تهران بود که در این رابطه تحت عناوی،  شد مییین عت

ایعن سیاسعت ارزی   ،  زنعرخ ار  سعازی  یکساناما پس از  ،نمود میسپس گواهی سپرده ارزی عمل 

بررسی تحوالت اقدصادی کشور فراز و  نشیب)رب  قرن  شبکه بانکی کشور تعمی  داده شد کل به

واحعد  رخ نع  سعازوکار رزی در اندقال به ا مموفقیت نظا .(120-121 : 1358-1382های  طی سال

برنامعه سعوم بعوده    هعای   ترین دسداورد دولت در سعال  برجسده ینوع بهترین و  مه ،  برابری ریال

ناشعی از  هعای   فدن آمعوزه گعر  کعار  به،  اجدناب از تعجیل در اجرا،  است. طراحی صحیا اسدراتهی

اندیشعیدن تمهیعدات مناسعب و    ،  خعاص  طعور  بعه و هعا   دیگر کشور هوفق قبلی و تجربتجارب نام

نرخی و البدعه اقعدام    چند نظام  بهکسب اطمینان نسبت به عدم برگشت  یجانبی براهای  راهکار

 منظعور  بعه  ترین عوامل دخیل در حصول این موفقیت بعوده اسعت.   مه ،  در مقط  زمانی مناسب

بعا اجعرای اسعدراتهی     زمعان  هع  ،  تکمیل این فرایند و نیز کسب اطمینان از تداوم این سیاسعت 

عنعوان راهبعرد    بعه  شده یریتمدنظام ارز شناور ،  نرخ ارز و تشکیل بازار منسج  ارز سازی یکسان

کعاربرد نیروهعای    رکید بیشعدر بع  أاین گزینه به مههوم ت د.شمناسب برای کشور اندخاب و اعالم 

:  بانع  مرکعزی   1383زنامه سعال  ا)گزارش اقدصادی و تر عرعه و تقاعا در تعیین نرخ ارز است

گعزارش   ؛11 :خالصه و نقد گزارش بان  مرکزی درباره عملکرد برنامه سوم توسععه  و نیز: ؛136

 (.430 :و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه 1383اقدصادی سال 

 بازار مالی کشور یآزادسازاصالح و . 3-4

تعوجهی انجعام    درخعور زادسازی بازار مالی کشور اقدامات اصال  و آ برای ،در برنامه سوم توسعه

گرفده طی برنامه سعوم   پولی و اعدباری صورتهای  سیاست ینتر مه در این قسمت ابددا به  شد.

 مالی اشاره خواهی  کرد.های  و سپس به توعیا اصالحات در ساخدار پرداخدهتوسعه 
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 طی برنامه سوم توسعه اتخاذشدهپولی و اعتباری های  اهم سیاست. 3-4-1

 1380بعار در سعال   دمصوبه شورای پول و اع بر اسا  :قانونیهای  کاهش نسبت سپرده. 3-4-1-1

درصعد   16درصعد بعه    21نزد بان  مرکزی از مدوسط معوزون  ها  قانونی بان های  نسبت سپرده

 .قرار گیردها  اعطای تسهیالت در اخدیار بان  هتجکاهش یافت تا مناب  بیشدری 

اعدبارات اسنادی در سه نوبت  پرداخت یشپ :اعتبارات اسنادی پرداخت یشپکاهش . 3-4-1-2

درصد و در مرحلعه بععدی    20و  40 ،60مخدل  کاالیی به های  گروه درصد حسب 100ابددا از 

واگعذار  هعا   تعیین این درصد به بانع   1381از ابددای سال  ،نهایت درصد کاهش یافت. در 10به 

 د.ش

و اعدبعار در اعمعال ایعن    ترین اهداف شورای پول  عمده :سود بانکیهای  تعدیل نرخ. 3-4-1-3

تولیدی های  تولید و در نهایت افزایش فعالیتهای  کاهش هزینه،  گذاری تحرک سرمایه،  سیاست

 بوده است.

ها  کاهش فشار بر مناب  اعدباری بان  منظور به :ها آزادسازی بخشی از مصارف بانک. 3-4-1-4

، مصعارف  انون برنامه سوم توسعهجرای قاز ابددای ا،  و ایجاد رقابت یآزادسازای بر سازی ینهزمو 

هعا   درصد از مصعارف بانع    45و  35،  25،  25،  20روند صعودی داشده و به ترتیب ها  زاد بان آ

هعای   رفعت تعا در بخعش   گقرار ها  مصوب شورای پول و اعدبار در اخدیار بان های  خارج از سه 

 .گرفده شودکار  بهها  بر مبنای تصمی  مدیریت بان  پربازدهمولد و 

توسععه  ،  اوراق مشارکت ههدف از اندشار و عرع :انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی. 3-4-1-5

یر بر بازار پعول  ثأپولی از حیث مدیریت نقدینگی و تهای  و بسط عملیات بازار باز اجرای سیاست

 .استو سرمایه 

و افعزایش تعوان حضعور    هعا   تقویت سرمایه بانع   منظور به :ها افزایش سرمایه بانک .3-4-1-6

 هعزار  پنا،  قانون برنامه سوم توسعه 93المللی و در اجرای ماده  ایرانی در بانکداری بینهای  بان 

بان  مرکزی با خرید و اخدصعاص مبعالغ    اندشار یافت. تریال اوراق مشارکت توسط دول میلیارد

 ورد.اه  آرا فرها  افزایش سرمایه بان موجبات ،  ها بان  حساب بهمذکور 

و گسعدرش  هعا   با هدف افزایش شرایط رقعابدی بانع    :غیردولتیهای  سیس بانکأت. 3-4-1-7

سیس بان  غیردولدی از أقانون ت 1379 ماه ینفرورددر ،  داخلی انداز پسمالی و تشویق های  بازار

 نع  غیردولدعی )اقدصعاد   چهعار با ،  د. تا پایان برنامه سومش یبتصو یاسالمسوی مجلس شورای 

اعدبعاری توسععه(    سسعه ؤسسه اعدباری غیربانکی )مؤپارسیان( و ی  م،  سامان فرین،کارآ،  نوین

 .(152-154 : بان  مرکزی 1383)گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  دندکرغاز فعالیت خود را آ
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 اصالح ساختار مالی. 3-4-2

 ده شعد. شمثبدی برداهای  در طی برنامه سوم توسعه در جهت اصال  ساخدار مالی کشور نیز گام

 ترین این اصالحات عبارتند از: مه 

پیگیعری ل عو   ،  حعذف منعاب  مالیعاتی غیرکعارا    : مسعدقی  هعای   اصعال  قعانون مالیعات   الف( 

کاهش نعرخ مالیعات بعر اشعخاص حقعوقی از      ، یردولدیغ و یعموممالیاتی نهادهای های  معافیت

الزم در قانون بعرای اصعال  سعاخدار اداری     ایجاد زمینه قانونی،  درصد 25درصد به  54حداکثر 

نظعام مالیعاتی    در یرسعم ایجاد زمینه قانونی اسدهاده از خدمات حسابداران ،  نظام مالیاتی کشور

 سعازی  یکسعان افعزایش و  ،  مالیعاتی  قبعول  قابعل هعای   ایجاد ساخدار منطقی بعرای هزینعه  ،  کشور

سعازی بعرای خعود اظهعاری      مالیعاتی و زمینعه    مخدلع های  مدی در بخشپایه درآهای  معافیت

هعای   ترین تعدیالت و اصالحات انجام پذیرفدعه در اصعالحیه قعانون مالیعات     مه  ازجملهمالیاتی 

 ؛( بوده است27/11/1380مصوب مسدقی  )

 .مالیاتی ناکارایهای  یتفترجیحات و معا،  ها ل و تخهی  ب(

 :عوارض تصویب و اجرای قانون تجمی ،  تهیه و تنظی  پ(

کععاهش مراجعع  . 1 :اسععتشععر  ایععن دامات عملععی در قععانون تجمیعع  عععوارض بععه قععاهع  ا 

 .3؛ غیرمسعدقی  هعای   اصال  قانون مالیعات . 2 ؛کننده عوارض و مالیات فقط به ی  مرج  وصول

. 5؛ مرزبندی دقیق عوارض ملی و عوارض محلعی . 4؛ غیرمسدقی های  کاهش تعداد انواذ مالیات

ی ارات بعر ال و اخدیع . 6 ؛از وع  عوارض محلی بر کلیه تولیدات و خدمات  میمن  شوراهای اسال

دن کعر  تجاری زائعد و منطقعی  های   و معافیتل. 7 ؛وع  عوارض و سایر وجوه توسط کلیه مراج 

 .صادراتیهای  کاال یرمسدقی غهای  یاتلاسدرداد عوارض و ما. 8 و ها معافیت

هعای   سعال  یبرنامه سوم در ط قانون 115در اجرای ماده : (ها اصال  نظام تجاری )تعرفه ت(

 است. شده حذفای  بخش اعظ  موان  تعرفه،  اجرای قانون

عنعوان اسعدراتهی در    کعه بعه    مینکات مه ازجمله: کشور یعموماصال  قانون محاسبات  ث(

 ن معورد و کلیعات آ  قرارگرفدعه معدنظر    میونویس الیحه اصال  قانون محاسبات عم تدوین پیش

دن اصعول و  کعر  ی فراگیعر هتااسعدر ،  اسعت  شعده  واقع  کشور  یزیر برنامهیید سازمان مدیریت و أت

نحعوی از   هعایی اسعت کعه بعه     محاسباتی و نظارتی بر کلیه دسعدگاه ،  چارچوب کلی مقررات مالی

سعی تحعوالت اقدصعادی    رد )رب  قرن نشیب و فراز برکنن  میبودجه دولت اسدهاده   میمناب  عمو

 .(157-162 : 1358-1382های  سالکشور طی 

،  ر فرععی بعور   ایجعاد تعاال  ،  ای مشهد ایجاد بازار بور  منطقه: اصالحات در بازار بور  (ج

الععات توسعط   طنامعه افشعای ا   یعین تصویب آ ، دوسدد الکدرونی  سهاممدسازی داارتقا نظام روزآ
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 اساسعی طعی ایعن دوره    تسیس بازار بور  فلزات از جمله اقعداما أررات تقم تدوینو ها  شرکت

سعی تحعوالت اقدصعادی کشعور طعی      ررب  قرن نشیب و فراز بر)بوده است  )برنامه سوم توسعه)

 .(141-142 :  1358-1382های  سال

 ریزی کشور هاصالح نظام بودج .3-5

بنعدی   قعه ن بعا نظعام طب  یعزی کشعور و انطبعاق آ   ر سازی نظام بودجعه  در راسدای اصال  و شهاف

ازجملعه   د.شاین نظام دسدخوش ت ییر  1381از ابددای سال  ،(GFSدولت )های  مارالمللی آ بین

بودجه در قالعب  های  بندی تبصره دسده عبارتند از: ،اقداماتی که در این خصوص صورت پذیرفده

بودجه های  بندی ههماهنگ کردن طبق،  دائمیهای  موعوعات مشخص و خودداری از درج تبصره

تعالش  ،  ملعی هعای   مالی دولت با حسعاب های  شاخص یساز هماهنگ، الملل ینببا اسدانداردهای 

،  مدهرقعه هعای   حعذف برخعی ردیع    ،  هعا  ورد هزینهبودجه عملیاتی در برآ کارگیری شیوه هب برای

ه عمرانی اسدانی در قالب نظعام  تنظی  بودج،  ها فرعی ذیل ردی  اصلی دسدگاههای  حذف ردی 

 .(161 :1383، وزارت اقدصاد و دارایی) وزیران یئتهت و مصوباهزینه اسدان  -مددرآ

 مطلوب نسبت بهنرخ رشد اقتصادی . 3-6

درصد بوده است که بعا توجعه بعه     4/5لی در برنامه سوم خلص داخامدوسط رشد ساالنه تولید نا

 امعا در ؛ بوده استبرنامه  بینی یشپاز ر درصد کمد 6/0تنها ،  درصد 6 برنامه به میزانبینی  پیش

دهد. گهدنعی اسعت    مینشان  (درصد 8/3)ای  مالحظه ملکرد برنامه دوم افزایش قابلعمقایسه با 

ت یافعت  درصد دس 7/6و  4/7به ترتیب به نرخ رشدهای  1382و  1381های  که کشور در سال

مدوسعط   طعور  بعه مد سرانه نیعز در برنامعه سعوم    . درآه بوده استسابق سال گذشده بی 12که در 

بعا مدوسعط رشعد    اقدصعادی  های  د یافده است. بخش صنعت در بین بخششدرصد ر 8/3ساالنه 

لص داخلی به همعراه  ادرصد در تولید ناخ 8/18و سه  حدود  صد در برنامه سومدر 1/11ساالنه 

تولیعد کشعور    درصعد در کعل   8/51 و سعه  درصعد   8/4مات با مدوسط رشد سعاالنه  دبخش خ

اند. بخش کشاورزی در برنامه سعوم از   قدصادی داشدهاد بیشدرین نقش را در افزایش تولید و رش

به رشعدی فراتعر از    1382و  1381های  در سال د وودرصد برخوردار ب 3/4مدوسط رشد ساالنه 

گعذاری( در   مایه ثابت ناخعالص )سعرمایه  رساالنه تشکیل س دست یافت. مدوسط رشد بینی یشپ

تر درصد جلعو  1/7 شده بینی یشپاز هدف درصد  2درصد است که بیش از  3/9دوره برنامه سوم 

 8/29مععادل   1379د( که در سعال  یگذاری به تول گذاری )نسبت سرمایه نرخ سرمایه بوده است.

اسعت. مدوسعط    یافده یشافزادرصد  8/35تا حد  1383چشمگیر در سال  درصد بود با ی  روند

 3/3درصد حدود دو برابر هدف برنامعه یعنعی    6/6مصرفی در برنامه سوم با رق  های  رشد هزینه

بهبعود وعععیت   ،  نهدعی هعای   معد عمده انعکا  رشعد چشعمگیر درآ   طور بهاست. این امر  درصد
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مصعرفی دولدعی در تولیعد    های  سه  هزینه ،حال یندرع اقدصادی و رشد حج  واقعی پول است.

ت کعه  اس یافده کاهشصد در 2حدود  1379ل ناخالص داخلی در سال پایانی برنامه نسبت به سا

 برنامه بوده است.های  در جهت سیاست

اسعدهاده بهینعه از منعاب      ٔهینع زم درکه عملکرد کلی اقدصاد را  عوامل وری کل شاخص بهره

اسعت   یافده یشافزادرصد  8/0مدوسط حدود  طور بهدر برنامه سوم توسعه ساالنه  ،دهد مینشان 

ایعن شعاخص اسعت. در برنامعه سعوم توسععه        خصوصدر که حاکی از تحقق کامل هدف برنامه 

لیعد  عوامعل تو  لوری کع  تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقعای بهعره   ددرصد از رش 9/14حدود 

 .(11/5/1384،  خبرگزاری مهر)است  شده حاصل

 تقریبی نرخ تورم کاهش. 3-7

شعد.  اجدمعاعی داشعده با  ثیر نامطلوبی بر تحقق ععدالت  أتواند ت میعواملی است که  ازجملهتورم 

هعای   از اقشار حقوق و دسدمزد بگیر به صاحبان سرمایه ویهه به ،مدتورم ی  فرایند باز توزی  درآ

 رود. معی  شعمار  بهگیرندگان شبکه بانکی  گذاران به وام فیزیکی و نیز اندقال قدرت خرید از سپرده

سیاسعی  منهی های  هدارای جنب ،کند شکاف اقدصادی که تورم بین این طبقات و اقشار ایجاد می

توانعد از طریعق    ویعهه در ایعران معی    هبع  ،دولت .(47: 1377، بخش )نیلی و فر  و اجدماعی است

شعهروندان نقعش     میمین رفعاه عمعو  أگذاری اقدصادی مناسب در کاهش نرخ تعورم و تع   سیاست

در دوره  مدوسط عملکعرد نعرخ تعورم    گهدنی است (.171:1390 نهاد، )مصلی مثبدی داشده باشد

 بینعی  پعیش  هعدف  بعا  یسهدر مقا تنها نهده است که ودرصد ب 1/14برنامه سوم توسعه در حدود 

درصعد( نیعز    1/20) 1378بلکه در مقایسه با نرخ تورم ،  دده کمدر نشان می( 9/15)شده برنامه  

 .(42 :و نظارت بر عملکعرد برنامعه سعوم توسععه     1383)گزارش اقدصادی سال  است کمدر بوده

بایعد  امعا  ،  اینکه دولت در طی برنامه سوم توسعه در نظر داشده نرخ تورم را کاهش دهعد  باوجود

 .استدرصد( همچنان باال  15)حدود  نرخ تورم در ایرانگهت 

 تی( )آیتکنولوژی اطالعاتگسترش توجه به علم و فناوری و . 3-8

ه نگعاه مثبعت بعه گسعدرش و     برنامه سوم توسعع  و اصالحاتترین موارد مورد توجه دولت  مه  از

تعوان از گسعدرش    در این راسدا، معی  .است تی آی فناوری و ،عل های  توسعه هر چه بیشدر حوزه

،  صعادرات کعاال بعا فنعاوری بعاال     ،  گذاری در تحقیق و توسععه  سرمایه توجه دولت به اموری مانند

پرداخعت  ،  ارتبعاطی گذاری در عرصه فنعاوری اطالععات و ارتباطعات و گسعدرش شعبکه       سرمایه

 (.388-393: 1386 نیا، االمدیازها و ...اشاره کرد )شهرام حق
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 مدیریتی -بهسازی و اصالحات اداری. 3-9

بهسعازی  ،  دی به مقوالتی همچون اصالحات در نظام اداری کشوریاتوسعه توجه ز مدر برنامه سو

قانون برنامه سعوم توسععه    ندر مدکه  و ... شده است ییتمرکززدا،  امور اداری و مدیریدی کشور

در این راسعدا   (.1390)مرتضوی و دیگران، است قرارگرفدهکید أمورد ت 150و  3، 64 ،2 در مواد

دولدی )مانند تشعکیل سعازمان   های  و شرکت مؤسساتادغام یا انحالل برخی ،  توان از اصال  می

و تشعکیل    میو سعازمان امعور اداری و اسعدخدا    وبودجعه  برنامعه ادغعام سعازمان   ،  میراث فرهنگی

،  دولدعی  مؤسساتو ها  تصویب ساخدار سازمانی وزارت خانه ریزی و ...(، سازمان مدیریت و برنامه

امکان مشارکت معردم در   گسدرش بندی مشاغل، طر  طبقه،  تصویب برنامه جام  نیروی انسانی

-63: ارت بر عملکرد برنامه سوم توسععه و نظ 1383ارائه خدمات دولدی )گزارش اقدصادی سال 

هعا   چه بیشدر به اسعدان  و همچنین تمرکززدایی مالی از بودجه دولت و تهویض اخدیارات هر (60

 اشاره کرد.

 برنامه سوم توسعههای  ناکامی. 4

شناسعی روشعن    پویا و مبدنی بر روش،  مند نظاماز فقدان ی  رویکرد  ریزی در ایران اساساً برنامه

ندعاج    معی )غال اسعت مشعهود    میقبل و بعد از انقالب اسعال های  د که در ارزیابی برنامهرب میرنا 

تعا   1379هعای   ساله برنامه سوم توسععه در فاصعله سعال    پنادر طی اجرای  (.85:1385 امیری،

و عدم تحقعق اهعداف از پعیش    ها  ما شاهد ناکامی،  ها یتموفقو ها  وجود کامیابی رعالوه ب، 1383

 راهبعرد و  طعر  دولت اصالحات ندوانسعت از طریعق یع     ،  موثقی. از نظر ی هسدنیز  شده یینتع

و  و امکانعات کعار و تولیعد   هعا   تولیدی جامعه و ایجاد فرصتهای  روشن توسعه به تحقق ظرفیت

(. در 300:1385،  ن اندظارات و توقعات پاسخ مناسب بدهد )موثقیگذاری پرداخده و به آ سرمایه

 سوم توسعه بپردازی .برنامه های  داری  به بررسی ناکامیاین بخش قصد 

 رویه واردات افزایش بی. 4-1

ند مورد چجز  به - شدن ورود کلیه کاالها به کشور زادای واردات و آ غیرتعرفههای  دویتبا رف  مح

هعای   واردات کاال طعی سعال  ،  برنامه سومهای  به همراه ثبات نسبی نرخ ارز در طول سال -خاص

شعد. مجمعوذ واردات کعاال در طعول     نسعبت بعاالیی برخعوردار     بهو به رشد از روند ر 82-1379

 معی درصد بعیش از اهعداف ک   7/15الر بود که در حدود د یلیاردم 4/80مذکور معادل های  الس

ای باالترین سه  را در  دهد. مواد اولیه و کاالهای واسطه میرشد نشان  ،در برنامه شده بینی یشپ 

بررسی تحوالت اقدصادی کشور  نشیب و فرازرب  قرن ) اند واردات به خود اخدصاص دادهترکیب 

اما در طعی   ،است 1379-82های  ارقام مذکور مدعلق به سال .(93: 1358-1382های  طی سال

( واردات کاال و خدمات در همین مدت با رشعد مدوسعط سعاالنه    1379-83برنامه سوم توسعه )
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 31شعده برنامعه    بینعی  میلیارد دالر بود که در مقایسه با رق  پیش 160در مجموذ معادل  2/24

-53 : نامه سعوم توسععه  رعملکرد ب و نظارت بر 1383سال  ی)گزارش اقدصاد استدرصد بیشدر 

رزی کشعور همعراه بعا    اهعای   معد نیعز وعععیت مسعاعد درآ    بانع  مرکعزی   از نظر گعزارش  (.52

 دات داشتدر رشد وار یتوجه قابلانعکا  ،  تجاریگیری تسهیل  زدایی گسدرده و جهت مقررات

 .(137:  بان  مرکزی 1383)گزارش اقدصادی و ترازنامه سال 

 افزایش کند صادرات غیرنفتی. 4-2

 2/28در حعدود   ،در مجموذ در برنامه سعوم ،  ریزی کشور طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه

درصد بیشعدر از برنامعه محقعق گردیعده      2ود که در حد شده صادرغیرنقدی  یمیلیارد دالر کاال

 .(557 : برنامه سوم توسعه بر عملکردو نظارت  1383ش اقدصادی سال رگزا) است

امعا  ،  ای اهداف برنامه را پوشعش داده  مالحظه تا حد قابل هرچند ،این میزان از رشد صادرات

شده در برنامه سوم باشد. علل عمده این امعر را   تواند به مههوم تحقق جهش صادراتی منظور مین

عدم توانایی رقابت کاالهای داخلی با ،  تولیدهای  در موان  ساخداری اع  از عع  توان و پایه باید

شععکاف تکنولععو ی و کمبععود ،  (کیهیععت و قیمععت،  مشععابه خععارجی )از نظععر کمیععتهععای  کععاال

ععدم  ،  فقدان اسدراتهی مناسعب صعادراتی  ،  وشعع  در نظام بازاریابی و فر،  گذاری مولد سرمایه

المللی  بینهای  م عضویت در مجام  و سازمانعد،  صادراتیهای  مزیتدر جهت خلق  یزیر برنامه

بررسعی تحعوالت    نشعیب و فعراز  ربع  قعرن   و ... جسعدجو کعرد )   سازمان تجارت جهانی جمله از

 .(92 : 1358-1382های  اقدصادی کشور طی سال

 افزایش حجم نقدینگی .4-3

چنعین   در این باره 1384در مرداد   میبه مجلس شورای اسال  رئیس دولت اصالحاتدر گزارش 

یعنعی افعزایش سعه      ،بهبود ترکیب نقدینگی در طول برنامه سعوم توسععه   باوجود»مده است: آ

 9/28دوسط سعاالنه  م طور بهنقدینگی بخش خصوصی ،  پول و کاهش سه  پول در این دوره شبه

ای یافده اسعت.   الحظهم ( افزایش قابلدرصد 4/16امه )که نسبت به هدف برن یافده یشافزادرصد 

جملعه   زوساز بیشدر و رشد چشمگیر ذخعایر ارزی ا  افزایش تقاعا برای اعدبارات در جهت ساخت

 .(11/5/1384،  )خبرگزاری مهر «خش خصوصی استدالیل عمده رشد نقدینگی ب

برنامه سوم توسعه به شر  های  ثر در رشد نقدینگی طی سالؤعوامل م ترین مه  ،یطورکل به

 است: زیر

داشت مکرر از حساب ذخیعره  خارجی بان  مرکزی به دلیل برهای  افزایش خالص دارایی. 1

هعای   امعل ارز کفعروش   ععدم امکعان  ن بعر پایعه پعولی و نیعز     ارزی و آثار تبدیل بعه ریعال آ  

 ؛ازار ارزتوسط بان  مرکزی در ب شده یداریخر
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نعرخ   سعازی  یکسعان به دلیل  افزایش خالص مطالبات بان  مرکزی از بخش دولدی عمدتاً. 2

 ؛1381ارز در سال 

ن در یکی از مناب  پایه پعولی کعه رشعد آ    عنوان بهاز بان  مرکزی ها  اعافه برداشت بان . 3

 ؛نقدینگی شده است تنهایدرطول برنامه باعث رشد پایه پولی و 

انکی و تمایعل معردم بعه    بهای  چ رواج ،  نسپرده قانونی و کاهش آهای  نسبتر ت ییر د. 4

 ده اسعت شع ی و در ندیجه نقدینگی فزاینده نقدینگدار سبب افزایش عریب  مدتهای  سپرده

 (.221-222:1392 و رزاقی، 155 :بان  مرکزی 1383سال  و ترازنامهگزارش اقدصادی )

 حساب ذخیره ارزیز تی و برداشت مکرر انف های مددرآ وابستگی زیاد بودجه به .4-4

اساسی بودجه دولدی ایران وابسدگی زیاد آن به درآمد نهت است. این وابسدگی بعه  های  لههؤم از

تنها بعا فعروش    ایران که جمهوری اسالمیبود این ازغندی اعدقاد  به درآمد نهت تا آنجاست که

 ، واقعیعت انکارناپعذیر اسعت   خعود ادامعه بدهعد   تواند به حیعات   میی دسخاوتمندانه مناب  خدادا

گیعری   گهدنی است وابسدگی زیاد دولت به درآمدهای نهدی باععث شعکل   .(44: 1385،  )ازغندی

سععه   (.237-239:1392 الحسعینی،  زاده و صعادق  در ایعران شعده اسعت )زمعان     7دولعت راندیعر  

و اسدهاده از موجودی حساب ذخیعره    مینهدی بر حسب مجموذ واریز به بودجه عموهای  مددرآ

در سال  9/54نسبت مذکور از  بود. 8/61مدوسط در طول برنامه سوم  طور بهارزی در کل مناب  

 1383ی و ترازنامعه سعال   دافزایش یافت )گعزارش اقدصعا   1383درصد در سال  8/63به  1379

 .(119 :بان  مرکزی

 یساز یخصوصناقص  روند کند و. 4-5

اری از یبس و دری بوده دتخصیص مناب  در بخش دولهای  برنامه اغلب در ایران عهتوسهای  برنامه

عنعوان یع  عامعل مهع       دهی و هدایت بخش خصوصی به عالمت،  گذاری موارد عرورت سیاست

ریعزی در   برنامعه هعای   و ابعزار هعا   روش،  داست. حدی در غالعب معوار   شده گرفدهاقدصادی نادیده 

نهعا بخعش خصوصعی نقعش     اقدصعادی آ های  الیتمسکن که در فعهایی چون کشاورزی و  بخش

شده  می توسط دولت اداره دیگری چون صنعت و بازرگانی که عمدتاًهای  با بخش،  مسلط را دارد

 یدمحمد خعاتمی سع  توجه به گزارش (.36:1385 نداج امیری، می)غال مشابه و یکسان بوده است

هعا   واگعذاری مار ک  ده آدهن دولدی نشانهای  مورد واگذاری شرکت در یاسالمس شورای لبه مج 

شعرکت در   550سسعات اندهعاعی از تععداد    ؤو مها  بان ،  دولدیهای  است. مجموذ تعداد شرکت

 .(11/5/1384،  خبرگزاری مهرانی برنامه رسیده است )شرکت در سال پای 533به  1379سال 

                                                                                                                                                       
7 Rentier state 
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مجمعوذ تععداد    در طعول برنامعه سعوم در    سعازی  یخصوصع طبق گزارش سازمان همچنین 

ور به فروش رسعید.  کمیلیارد ریال توسط سازمان مذ 8/21045میلیون سه  به ارزش  6/1836

برنامعه  هعای   سازی( طی سال دولدی )رق  عملکرد خصوصیهای  وصولی از محل واگذاری شرکت

سازی  ند کند خصوصیوحاکی از رتحقق یافت که درصد  9/23سوم نسبت به ارقام مصوب فقط 

 .(120 :بان  مرکزی 1383)گزارش اقدصادی و ترازنامه سال ست وم اس برنامهای ه طی سال

 به بخش انرژی نپرداخت یارانه سنگی ژهیو به ،ها نبودن یارانه هدفمند. 4-6

های  ای قوی در اصال  قیمت دهاار ،گرفده صورتهای  سهانه در طول برنامه سوم با تمام تالشأمد

ویهه یارانه انر ی شکل نگرفت و این اقدام اساسعی بعه برنامعه     به ،ها و هدفمندکردن یارانه ینسب

 .(3 :و نقد گزارش بان  مرکزی درباره عملکرد برنامه سوم توسعه خالصهد )شچهارم محول 

و هعا   هرچند که برخی اقعدامات در برنامعه سعوم توسععه در راسعدای هدفمنعدکردن یارانعه       

شهری و روسعدایی و همچنعین هدفمنعدکردن    های  حمایدی دولت )توزی  کاالبرگهای  تسسیا

روسداییان و ساکنان مناطق محروم؛ توزی  کاالبرگ بعرای  ،  ت نیازمندانمیارانه مواد غذایی به س

اخدصاص کعاالبرگ اععافی   ،  یجمعیت تحت پوشش کمیده امداد امام خمینی و سازمان بهزیسد

عملکعرد   و نظعارت بعر   1383سال )گزارش اقدصادی  «پذیر سیبلیون نهر از اقشار آمی 11برای 

ی هدفمندکردن یارانه در برنامه اما ی  برنامه جام  برا،  ت گرفت( صور883 :برنامه سوم توسعه

دولعت    میاره با توجه به مناب  و مصارف بودجه عمعو بهمچنین در این  سوم توسعه تدوین نشد.

 یاسعدثنا  بعه انر ی و های   حامل سازی یارانه )با احدساب رق  شهاف 1383و  1382های  در سال

انعر ی از سعه    های  حاملهای  توان گهت که مصوب یارانه میاخدصاصی( های  و هزینهها  مددرآ

 بعوده اسعت؛   8/21 و 25رتیعب  بعه ت  1383و  1382هعای   دولعت در سعال    میکل بودجعه عمعو  

 دهعد  معی ان نشع  دولت را  میدرصد از سه  کل بودجه عمو 6/30و  8/29ن عملکرد آ که یدرحال

 .(107 :بان  مرکزی 1383)گزارش اقدصادی و ترازنامه سال 

 مالیاتی در بودجه دولت و برنامه سوم توسعههای  مدنقش ضعیف درآ .4-7

کید دولعت  ألیاتی کشور و تاتشکیل سازمان امور م باوجوداجرای برنامه سوم توسعه های  در سال

رشعد چشعمگیر مالیعات در ترکیعب     د همعا شعا  ،  ن در بودجعه دولعت  بر وصول مالیات و نقعش آ 

معدهای مالیعاتی در   درصعدی درآ  1/18شداب مناسب سعاالنه   اوجودبدولت نیسدی . های  درآمد

  مینهدعی ندوانسعت سعه   های  مداالی درآولی این بخش به دلیل رشد ب،  طول برنامه سوم توسعه

 .(11/5/1384،  ری مهرا)خبرگزرد ودست آ لت بهودهای  مددرصد در ترکیب درآ 3/26بیش از 
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 رشد اشتغال پایین .4-8

شع لی  هعای   ایجعاد فرصعت   توان چنین برشمرد: اهداف برنامه سوم در حوزه اشد ال و کار را می

 ؛برنامعه  ندرصد در پایعا  6/12کاهش نرخ بیکاری به  ؛هزار نهر در هر سال 765جدید به میزان 

سعطا کیهعی    یارتقعا  ؛خعاص  جمعیدعی هعای   کاهش عدم تعادل بازار کار مناطق کشور و گعروه 

)کمیجعانی و   بیکعاران  گسعدرش حمایعت از   ؛یا حرفعه فنعی و  هعای   نیروی کار به لحاظ مهعارت 

 (.81:1390محمدی خیاره،

بعه ترتیعب    1379-83های  نرخ بیکاری در سال،  مار ایرانمرکز آ یریگ نمونهندایا  بر اسا 

 ،کاهش نرخ بیکاری در این دوره باوجود درصد بوده است. 10.3و  11.4،  12.8،   14.2،  14.25

در پعنا سعال برنامعه سعوم      .نهعر اسعت  یون لمی 2.6 بر  بالغکار کشور یجمعیت ب 1383 در سال

اسعت.   یجادشدهازار ش ل عه 619و  691،  712،  440،  439رتیب عالص به تعخ ورعط بهه عتوسع

د به ترتیب بعه  یبا یادشدههای  ده در سالخالص اشد ال ایجادش،  برنامه سومبینی  پیش بر اسا 

برنامعه سعوم    سعاله  پنادوره  در ،رسید. بدین ترتیب مینهر  رهزا 962و  872،  809،  684،  499

برنامعه بایعد    فطبق هد که یدرحال،  هزار ش ل ایجاد شده است میلیون2901توسعه در مجموذ 

درصعد هعدف برنامعه     75.8شد که به معنی تحقق  میفرصت ش لی جدید ایجاد  میلیون 3825

 یجادشدهاهزار ش ل  580مدوسط ساالنه  طور بهاست که در برنامه سوم توسعه  ذکر یانشا .است

 281هزار فرصت ش لی جدیعد در برنامعه اول توسععه و     383است که نسبت به مدوسط ساالنه 

دهعد )گعزارش    معی نشعان   را یا مالحظعه  قابعل هزار ش ل جدید در برنامعه دوم توسععه افعزایش    

 .(22-23 : و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه 1383اقدصادی سال 

 فرجام

ایعن برنامعه شعامل سعه      به مرحله اجرا درآمد. 1383تا  1379های  برنامه سوم توسعه طی سال

برنامعه سعوم توسععه در     .اسعت  ماده( 199فصل و  26بخشی و اجرا و نظارت )،  حوزه فرابخشی

و  (1368-1372) ریعزان و نخبگعان کشعور تجربعه دو برنامعه اول      شرایطی تدوین شد که برنامه

  میخعات  سعیدمحمد دولعت   بر آندر کارنامه خود داشدند و عالوه را ( 1374-1378برنامه دوم )

بایعد گهعت تجربیعات ناشعی از دو برنامعه قبلعی و        بعود.  بر سعرکار طلبی(  )با بسدر فکری اصال 

زدایعی در روابعط    تعنش  گسدرش فضای باز سیاسعی،  کید برأفکری اصالحات )مانند تهای  لههؤم

اقدصعادی و...( در الیحعه برنامعه     فرهنگی، گوناگون اجدماعی،های  اصالحات در حوزه الملل، بین

د شع بینعی   در برنامه سوم توسعه پیش د.شاجرای برنامه منعکس های  سوم و همچنین طی سال

 د.شعو  (درصعد  6و رشعد اقدصعادی )   (درصعد  4/16) رشد نقدینگی (،درصد 9/15که نرخ تورم )

رشعد  . 2 ؛ایجعاد حسعاب ذخیعره ارزی   . 1 برنامه سوم توسعه عبارتنعد از: های  ترین موفقیت مه 
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نرخ ارز و  سازی یکساناصال  نظام ارزی ). 3 ؛گذاری خارجی و آزادسازی تجارت خارجی سرمایه

هعای   اهش نسعبت سعپرده  اصال  و آزادسازی بازار معالی کشعور )شعامل کع    . 4 ؛ثبات در بازار ارز

 آزادسازی بخشعی از ،  سود بانکیهای  تعدیل نرخ،  پرداخت اعدبارات اسنادی کاهش پیش،  قانونی

هعای   سیس بان أت،  ها افزایش سرمایه بان ،  اوراق مشارکت بان  مرکزی اندشار ها، مصارف بان 

تهیعه  ،  ناکارای مالیاتیهای  و معافیتها  ل و تخهی ،  مسدقی های  اصال  قانون مالیات،  غیردولدی

 یعمعوم و اصعال  قعانون محاسعبات    ها  اصال  نظام تجاری تعرفه و اجرای قانون تجمی  عوارض،

کعاهش تقریبعی   . 7؛ نسبت مطلعوب  بهنرخ رشد اقدصادی . 6 ؛ریزی اصال  نظام بودجه. 5 ؛کشور

زی و اصالحات اداری بهسا. 9 ؛و تکنولو ی اطالعات یفناور ،توجه به عل  گسدرش .8 ؛نرخ تورم

 و مدیریدی.

و عدم تحقعق  ها  همچنین باید گهت در طی اجرای برنامه سوم توسعه شاهد یکسری ناکامی

افزایش کند . 2 ؛رویه واردات افزایش بی. 1 باشی  که عبارتند از: می ای شده یینتعاهداف از پیش 

بودجعه بعه درآمعدهای نهدعی و     وابسدگی زیعاد  . 4 ؛افزایش حج  نقدینگی. 3 ؛صادرات غیرنهدی

نبعودن   هدفمنعد . 6 ؛سعازی  روند ناقص و کند خصوصی. 5 ؛برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی

مالیعاتی در  هعای   مدآنقش ععی  در. 7 ؛ویهه پرداخت یارانه سنگین به بخش انر ی هو بها  یارانه

 رشد اشد ال پایین.. 8و  بودجه دولت

هعای   لهعه ؤست که نیازمنعد همراهعی و همعاهنگی بعین م    ا یا شبکه یباید افزود توسعه امر

 گعرا،  نخبگان اصال  و دانشگاهی مناسب،  میقوی با پشدوانه عل نظری)مانند وجود برنامه  داخلی

خارجی )مانند لزوم توجعه  های  لههؤبرنامه و...( و مهای  حرکت در جهت تحقق و اجرای شاخص

گععذاران خععارجی بععه ایععران در جهععت    گععذاری خععارجی و نگععاه مثبععت سععرمایه   بععه سععرمایه

مشعارکت در اقدصعاد    المللعی و  اقدصعادی بعین  های  عضویت در سازمان،  کالنهای  گذاری سرمایه

چنانکه  و است ویهه با دنیای غرب و ...( هم اتخاذ سیاست خارجی تعاملی با جهان بلزو،  الملل بین

تعوان   ، معی رفدعه  ه  یرو مد.آجرا درسبی به مرحله ان طور بهذکر شد در مورد برنامه سوم توسعه 

لهه ؤو توجه به م شده یینتعچنین بیان کرد که برنامه سوم توسعه در رسیدن به اهداف از پیش 

دوم و چهعارم  ،  اولهعای   تعر نسعبت بعه برنامعه     ثر در امر توسعه بسیار موفقؤداخلی و خارجی م

آتعی و  هعای   گعذاری  اسعت تواند راهنمای عمعل مناسعبی بعرای سی    د که خود میکرتوسعه عمل 

 ریزان کشور باشد. برنامه
  



 175      1395دان تابس/   وپنج یستب/ سال  نه شماره ههداد و 

 فارسی منابع

 .گام نو تهران:،  چاپ سوم،  اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ،(1385بهمن )،  احمدی امویی

 .مس قو تهران:،  سیاسی ایران یشناس جامعهدرآمدی بر  ،(1385علیرعا )،  زغندیا

،  چعاپ چهعارم  ،  سیاسی ایران دوره جمهوری اسالالمی  یشناس جامعهبر ای  دیباچه ،(1385حسین )،  بشیریه

 .نگاه معاصر تهران:

 .قومس تهران: ،درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، (1386) وحید بزرگی،

گزارش بان  مرکزی درباره عملکرد برنامعه سعوم توسععه اقدصعادی اجدمعاعی و فرهنگعی جمهعوری         و نقدالصه خ

  http://rc.majlis.irمجلس شورای اسالمیهای  مرکز پهوهش، ایران  میاسال

،  وزارت امور اقدصادی و دارایعی  ،1358-1382های  بررسی تحوالت اقدصادی کشور طی سال :رب  قرن نشیب و فراز

 .1383،  معاونت امور اقدصادی

 .: نیتهران ،اقتصاد ایران زمین، (1392) ابراهی  رزاقی،

 .مرکز تهران: ،اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، (1392الحسینی ) صادقمحمد حمید و  زاده، زمان

 میعلهای  مرکز پهوهش تهران:،  چاپ سوم،  یافتگی ایران آینده توسعه عقالنیت و ،(1382محمود ) القل ، سری 

 .و مطالعات اسدراتهی  خاورمیانه 

 .1384 ،روزنامه شرقسالنامه 

 .نگاه معاصر تهران: ،و دموکراسی در ایران شدن یجهان، (1386) امیر مسعود نیا، شهرام

 .تهران: سمت،  چاپ دوم، 2  ج،  تحوالت اقتصادی ایران ،(1390)  صادقیحسین علی و ،  قنبری

 (rc.majlis.ir/fa/law/show/93301مجلس های  قانون برنامه سوم توسعه )سایت مرکز پهوهش

 .نی :تهران ،یراناقتصاد ا، (1391) حسین ، میعظی

توسععه اقدصعادی کشعور بععد از پیعروزی انقعالب       هعای   شناسعی برنامعه   آسیب»، (1385سعید ) نداج امیری، میغال

 .اسدراتهی  مجم  تشخیص مصلحت نظام یقاتمرکز تحق ،3 اقتصاد نامه پژوهش ،» میاسال

 .ققنو  تهران:،  دومچاپ ،  خواه ترجمه مهدی حقیقت،  نتایج انقالب ایران ،(1385نیکی ) کدی،

شع لی در  هعای   و امکان ایجاد فرصت یکاریب تحوالت جمعیدی،»، (1390محمدی خیاره )محسن  واکبر  میجانی،ک

 .اسدراتهی  مجم  تشخیص مصلحت نظام یقاتمرکز تحق،  26 نامه پژوهش، «شرایط اقدصادی کالن ایران

 .بان  مرکزی ،1383سال  ترازنامهگزارش اقدصادی و 

   .عملکرد برنامه سوم توسعه درباره یخاتمجمهور  یسئگزارش ر (،11/5/1384) خبرگزاری مهر

سعازمان معدیریت و   تهعران:   (،1384)برنامه سوم توسععه  ساله پناو نظارت بر عملکرد  1383گزارش اقدصادی سال 

 .ریزی کشور برنامه

 .قومس تهران:،  توسعه اقتصادی در ایران شناسی یبآس ،(1384عبا  )،  نهاد مصلی

 .نو  داد تهران: رخ،  گذاری اقتصادی سیاست ،(1390عبا  )،  نهاد مصلی

 اندشارات دانشگاه تهران :تهران ،ساختار قدرت در ایران گذاری یاستس، (1392) عبا  نهاد، مصلی

 اندشارات دانشگاه تهران :تهران ،شدن یجهاننهادگرایی و ، (1393) عبا  نهاد، مصلی
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ارزیابی حسعاب ذخیعره ارزی بعا رویکعرد بهینعه درآمعدهای نهدعی در        »، (1390پاییزافسانه ) آزاد کسمایی،موسوی 

 .30شماره  ،راهبرد یاسفصلنامه  ،«اقدصاد کشور

سعازمان   تهعران:  ،جلعد سعوم   (،1377)مجموعه مباحث و مقاالت اولین همایش تدوین برنامعه سعوم توسععه کشعور    

 .1377 ،وبودجه برنامه

 ،«سعوم تعا پعنج  توسععه    های  ارزیابی مواد قانونی نظام اداری در برنامه»، (1390پاییز مهدی و دیگران ) مرتضوی،

 .67شماره  ،و راهبردمجلس 

 .قومس تهران:،  نوسازی و اصالحات در ایران ،(1385احمد )،  موثقی

 .نی تهران: ،دولت و رشد اقتصادی در ایران، (1387) مسعود و دیگران نیلی،


