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جستارگشایی
برنامه سوم توسعه اقدصادی ،اجدماعی و فرهنگی طی سالهای  1379تا  1383به مرحله اجعرا
در آمد .این برنامه با شعار «توسعه پایدار» در سه حوزه فرابخشی ،بخشعی و اجعرا و نظعارت در
بیستوشش فصل و  199ماده در تاریخ  1379/1/17به تصویب مجلس شورای اسعالمی رسعید
(قنبری و صادقی ،1390،ج .)42 :1در این برنامه سعی شد که به جنبههای مخدلع اقدصعادی،
اجدماعی ،فرهنگی و ...پرداخده شود و مطالعب معرتبط بعا هعر یع

از ایعن حعوزههعا در برنامعه

گنجانده شود .این امر از آنرو اهمیت دارد که بدانی توسعه بهصورت شبکهای است و نمیتوان
گوشهای از آن را برگزیعد و بعاقیمانعده را رهعا کعرد (سعری القلع  55 :1382 ،و عظیمعی:46 ،
 .)1391تدوین این برنامه و الیحه مربوط به آن توسط دولعت اصعالحات ( )1376-1384انجعام
پذیرفت .از نظر مسعود نیلی ،یکی از کارشناسعان و طراحعان برنامعه سعوم ،ایعن برنامعه پعس از
بحثها و کارشناسیهای فراوان و حدود  55جلسه هیئتدولت یا زیرمجموعهای از هیئتدولعت
تدوین شد (نیلی در احمدیامویی.)346:1385 ،
چنانکه اشاره شد ،این برنامه دارای سه حوزه فرابخشی ،بخشی و اجرا و نظارت و شامل 26
فصل است .فصول حوزه فرابخشی عبارتند از .1 :اصال ساخدار اداری و مدیریت؛  .2سعاماندهی
شرکتهای دولدی؛  .3واگذاری سهام و معدیریت شعرکتهعای دولدعی؛  .4تنظعی انحصعارات و
رقابدیکردن فعالیتهای اقدصادی؛  .5نظام تأمین اجدماعی و یارانه؛  .6سیاستهای اشعد ال؛ .7
نظام مالیعاتی و بودجعه؛  .8نظعام درآمعد -هزینعه اسعدان؛  .9سیاسعتهعای پعولی و ارزی؛ .10
ساماندهی بازارهای مالی؛  .11توسعه علوم و فناوری؛  .12سیاستهای زیسعتمحیطعی .فصعول
حوزه بخشی عبارتند از .13 :آب و کشاورزی؛  .14صعنعت ،مععدن و بازرگعانی؛  .15انعر ی؛ .16
پست و مخابرات؛  .17حملونقل؛  .18عمران شهری و توسععه؛  .19مسعکن؛  .20آمعوزش؛ .21
فرهنگ و هنر ،ارتباطات جمعی و تربیتبدنی؛  .22امور دفاعی ،سیاست داخلی و روابط خارجی؛
 .24امور قضایی؛  .25بهداشت و درمان .حوزه اجرا و نظارت شامل فصل  .26اجرا و نظارت است
(مدن قانون برنامه سوم توسعه).
این نکده قابل ذکر است که در برنامه سوم ،توسعه اهداف کمی به تصعویب مجلعس شعورای
اسالمی نرسیده و صرفاً به تأیید و اععالم سیاسعتهعای کلعی و سیاسعتگعذاری در حعوزههعای
اشارهشده ،اکدها کرده است ،ولی دولت کوشیده است جداول کمی را بعرای رسعیدن بعه اهعداف
مورد نظر در زمینهها و عرصههای مه اقدصاد و با عنوان «اهعداف اصعالحات اقدصعادی» اععالم
کند و بهمنزله مسدندات برنامه پیگیری کند (قنبری و صادقی ،1390،ج  .)470 :1با توجعه بعه
موارد باال ،این مقاله در چهار بخش به بررسی و تبیین زمینههعا ،اهعداف ،نقعاط ععع و قعوت
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برنامه سوم توسعه میپردازد .بخش نخست به بررسی زمینههعای طعر  ،بخعش دوم بعه اهعداف
کلی ،بخش سوم به کامیابیها و نقاط قوت و بخش چهارم به بیان ناکامیها و نقاط عع برنامه
سوم میپردازد .در پایان مقاله نیز ،ندیجهگیری ارائه خواهد شد.

 .1زمینههای تدوین برنامه سوم توسعه
برنامه سوم توسعه در شرایطی تدوین شد که برنامهریزان و نخبگان کشور تجربعه دو برنامعه اول
( )1368-1372و برنامه دوم ( )1374-1378را پشت سر گذاشده بودند و ععالوه بعر آن دولعت
سیدمحمد خاتمی (با بسدر فکری اصال طلبی) بر سر کار بود .با توجه به این موارد ،مهع تعرین
زمینههای تدوین برنامه سوم توسعه عبارتند از:
.1-1تجربه و عملکرد برنامه اول و دوم توسعه
از مه ترین زمینههای تدوین برنامه سوم ،تجربه و عملکرد (مثبعت و منهعی) برنامعههعای اول و
دوم توسعه و تجارب و اظهارنظرهای موافق و مخال پیرامعون آن اسعت .رونعد بعهنسعبت کنعد
اصالحات بخش واقعی در طول برنامههای اول و دوم توسعه ،تجارب تلخ حاصل از بحعران معالی
سالهای  ،1373-1374نوسانات شدید درآمدهای نهدی در طول برنامه دوم و بعهویعهه کعاهش
شدید آن در سال  ،1377توفیق دولت در بازپرداخت بخش قابلتوجهی از بدهیهای خعارجی و
اصال ترکیب آن به سمت بدهیهای بلندمدتتعر و در نهایعت اجعرای تعدریجی سیاسعتهعای
تعدیل و اصال ساخدار مطابق واقعیتهای موجعود در طعول سعالهعای  1376-1378تجعارب
ارزندهای را به همراه داشت که زمینه تدوین واق بینانعهتعر برنامعه سعوم توسععه را فعراه آورد
(مصلینهاد 306:1384 ،و مصلینعهاد .)299-300:1392 ،برطبعق گعزارش بانع

مرکعزی نیعز،

برنامه سوم توسعه اقدصادی و اجدماعی کشور نسبت به دو برنامعه قبلعی تهعاوتهعای عمعدهای
دارد .برنامه اول و دوم توسعه بهطور عمده براسعا

نیعازهعای داخلعی کشعور پعس از جنعگ و

بهرهبرداری از ظرفیتهای بدون اسدهاده موجود (بهخصوص در برنامعه اول) و همچنعین خعارج
شدن از اقدصاد دولدی تهیه و تدوین شد .در حعالی کعه برنامعه سعوم بعر اسعا

ععرورتهعا و

چالشهای اساسی کشور در سالهای آتی برنامه نظیر جوانی ،افعزایش سعطا اشعد ال ،افعزایش
میزان رشد اقدصادی ،کاهش تصعدیهعای دولعت (خصوصعیسعازی) ،توسععه منعاب انسعانی و
همچنین توسعه فناوری و بهرهمندی از مناب و امکانات کشور تدوین شد (گعزارش اقدصعادی و
ترازنامه سال  1383بان

مرکزی.)26 :

عالوه بر این ،اسدهاده از تجارب دستانعدرکاران برنامعههعای قبلعی در تعدوین برنامعه سعوم
توسعه بسیار با اهمیت مینمایاند .از نظر محمدعلی نجهی گسدردگی اسدهاده از کارشناسعان در
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برنامه سوم ،بسیار بیشدر از برنامههای اول و دوم بود .مجموعه بزرگی از کارشناسعان و معدیران
دولدی در برنامه دخیل بودند (نجهی در احمدی امویی.)421 :1385 ،
 .2-1بستر فکری اصالحات
برنامه سوم توسعه در شرایطی تدوین شد که اصال طلبان و دولت خعاتمی (در پعی پیعروزی در
اندخابات ریاست جمهوری دوم خرداد  )1376بر سر کار بودنعد؛ بنعابراین ،ایعن نکدعه بسعیار بعا
اهمیت است که برنامه سوم توسعه در فضای فکعری اصعالحات و بعا توجعه بعه رویکعرد فکعری
اصال طلبان تهیه و تدوین شد .از نظر نیکی کدی ،خطمشی خعاتمی بعر مؤلهعههعایی همچعون
آزادیهای بیشدر ،حاکمیت قانون ،تقویت جامعه معدنی ،توسععه اقدصعادی همعراه بعا ععدالت و
سیاست خارجی میانهرو اسدوار بود (کدی .)64-65:1385 ،از نظر بشیریه نیز ،ویهگیهای اصلی
جنبش اصالحات چنین است .1 :در این جنبش بر اصالت قانون اساسی یا قعانونگرایعی تأکیعد
شده است ،بهنحویکه اقددار سندی و کاریزماتی  1از حعدود شعناخدهشعده بعرای آن در قعانون
اساسی فراتر نرود؛  .2کوششهایی برای تبدیل الیگارشی 2حاک بهنوعی دموکراسی محعدود یعا
شبهدموکراسی صورت گرفده است؛  .3به همعین دلیعل در جهعت گسعدرش ظرفیعت مشعارکت
سیاسی مردم ،فعالیت احزاب و گروههای سیاسعی تشعویق و ازجملعه اندخابعات شعوراها برگعزار
گردیده است؛  .4کوششهایی برای تقویت تشکیالت و نهادهعای جامععه معدنی انجعامگرفدعه و
گهدمان جامعه مدنی در افکار عمومی رسوخ یافده اسعت؛  .5اقعداماتی در جهعت نهادمنعدکردن
نظام سیاسی و نظارت بر اجرای قانون اساسی و شهافسازی فضای رقابتهای سیاسعی پوشعیده
صورت گرفده و عرورت رسیدگی قانونی و قضایی به اخدالفات و مشاجرات اساساً سیاسی مطر
شده است؛  .6کوششهایی در جهت تحکی موقعیت و کعارویهههعای نهعاد ریاسعتجمهعوری و
مجلس و شوراها بهمنظور ایجاد تعادل میان نهادهای دموکراتیع

و نهعادهعای دینعی در نظعام

سیاسی صورت گرفده است؛  .7با تشویق و برقراری مطبوعات مسعدقل و تعرویا افکعار عمعومی
سنجیده ،کوششهایی بهمنظور گسدرش فرهنگ سیاسی دموکراتی

صعورت گرفدعه اسعت؛ .8

یکی از اهداف اصلی جنبش اصالحات تقویت کعارویهههعای اصعلی دولعت بعوده اسعت ،ازجملعه
کوششهایی برای ایجاد نوعی وفاق اجدماعی جدید بر پایه هویت اسالمی -ایرانعی و بازشناسعی
مطالبات و گرایشهای اکثریت معردم؛  .9گسعدرش نسعبی آزادی مطبوععات در جهعت تقویعت
سازوکارهای ارزیابی اجدماعی عملکرد صعورت گرفدعهاسعت؛  10و در معورد رفع اخعدالل در

1. Charismatic
2. Oligarchy
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فرایندهای ارتباطی با نظام بینالمللی ،دیپلماسی تازهای در پعیشگرفدعه شعده اسعت (بشعیریه،
.)187-188 :1385
گهدنی است مؤلهههای فکری دوران اصالحات در الیحه برنامه سوم توسعه دولعت گنجانعده
شده است که ازجمله میتوان به لزوم اصالحات مالی ،تشنازدایی در روابعط بعینالملعل ،رشعد
سرمایهگذاری خارجی و  ...اشاره کرد.

 .2اهداف برنامه سوم توسعه
برنامه سوم توسعه بهطوریکه در نامه ابالغی از سوی رئیسجمهور مورد تأکید قرارگرفده است،
عرورتها و چالشهای اساسی کشور در سالهای آتی نظیعر جعوانی جمعیعت ،افعزایش سعطا
مشارکت اجدماعی ،اهدمام به امر اشد ال و فراه آوردن رشد اقدصادی مورد نیاز برای کاسدن از
نرخ بیکاری فعلی ،توسعه منعاب انسعانی و فنعاوری و بهعرهمنعدی از منعاب و امکانعات کشعور و
مزیتهای مدعدد آن را مورد توجه خاص قرار داده است؛ بنابراین میتواند بهعنعوان سعند وفعاق
ملی تلقی شده و مجموعه فعالیتهای سالهای آینده را بهنحو منسج و هدفمند هعدایت کنعد
(کردبچه در نیلی و دیگران .)137 :1387 ،در برنامه سوم توسعه پیشبینی شد کعه نعرخ تعورم
(15/9درصد) ،رشد نقدینگی ( 16/4درصد) و رشد اقدصادی ( 6درصد) باشد.
میتوان مه ترین اهداف برنامه سوم توسعه را در زمینههای زیر خالصه کرد:
 .1بهسازی و اصال نظام اداری ،کاهش تصدیهای دولت ،مدیریت مناب انسعانی و افعزایش
بهرهوری دسدگاههای اجرایی؛  .2ساماندهی شرکتهای دولدی ،افعزایش بعازدهی و بهعرهوری یعا
واگذاری ،انحالل و ادغام و تجدید سازمان این شرکتها؛  .3تنظعی انحصعارات و رقعابدیکعردن
فعالیتهای اقدصادی؛  .4توسعه عدالت اجدماعی :نظام تأمین اجدماعی و هدفمندکردن یارانهها؛
 .5توجه به اشد ال و حمایت از طر های اشد الزا و فرصتهای ش لی جدید؛  .6اصعال قعانون
مالیاتی و تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و راهاندازی نظام جام مالیاتی کشعور؛  .7تشعکیل
حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نهت خام (قنبری و صادقی ،1390 ،ج .)470-471 :1

 .3کامیابیها و موفقیتهای برنامه سوم توسعه
در طی اجرای پناساله برنامعه سعوم توسععه در فاصعله سعالهعای  1379تعا  1383معا شعاهد
موفقیتهایی در اجعرا و رسعیدن بعه اهعداف پعیشبینعیشعده (و حدعی فراتعر از آن) هسعدی .
عمدهترین این کامیابیها عبارتند از:
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 .1-3ایجاد حساب ذخیره ارزی
ابددا باید گهت کشورهای صادرکننده مناب پایانپذیر مانند نهت بهمنظور کاهش نااطمینانی و
نوسان درآمدهای حاصل از صعادرات ایعن منعاب و فعراه کعردن زمینعهای بعرای سعهی کعردن
نسلهای آینده در آن ،اقدام به تأسیس صندوقهای ذخیره حساب تثبیت درآمدهای حاصعل از
فروش این مناب کردهاند .در ایران نیز ،این تجربه با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصعل از عوایعد
نهت از سال  ،1379طبق ماده  60قانون برنامه سوم بهکار گرفده شد .بهموجب این قانون دولت
مکل شد از سال  ،1380مازاد درآمعدهعای ارزی حاصعل از صعادرات نهعت خعام را در حسعاب
سپرده دولت نزد بان

مرکزی با عنوان حساب ذخیره ارزی درآمعد نهعت خعام نگهعداری کنعد.

همچنین با توجه به عملکرد نسبت موفق ماده  60قانون برنامه سوم ،این ماده در قعانون برنامعه
چهارم نیز تنهیذ شد .مه ترین اهداف اصلی ایجعاد ایعن حسعاب ،ثبعات در میعزان درآمعدهعای
حاصل از فروش نهت خام ،تبدیل داراییهای حاصل از فروش نهت خام به دیگعر انعواذ ذخعایر و
فراه کردن مناب مورد نیاز سرمایهگذاری بخش غیردولدی بوده است .بر اسعا

قعوانین برنامعه

سوم و چهارم توسعه ،دولت در صورتی مجاز به برداشعت از ایعن حسعاب بعود کعه درآمعد ارزی
حاصل از صادرات نهت خام نسبت به ارقام پیشبینیشده کاهش پیدا کند .همچنین برداشت از
حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنهدی بودجه ممنوذ بوده اسعت .بعرای
حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمی در مورد اعطای تسهیالت از محل موجودی حسعاب ذخیعره
ارزی ،هیئتامنای حساب ذخیره ارزی تشعکیل شعد .مععاون رئعیسجمهعور و رئعیس سعازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور ،وزیر امور اقدصادی و دارایی ،رئیسکل بان

مرکزی و چهار نهر به

اندخاب رئیسجمهور ،اعضای ههتنهره این هیئت را تشکیل میدهند .حساب ذخیره ارزی از دو
جزء واریز بهحساب و برداشت از حساب تشکیلشده است .مازاد درآمد نهعت ،سعود مدعلعق بعه
موجودی حساب و بازدریافعت اعدبعارات ارزی داخلعی ،ترکیعب واریعزی بعهحسعاب را تشعکیل
میدهند و برداشت از حساب نیز شامل دو قسمت اصلی برداشتهعای دولدعی و برداشعت بعرای
اعطای تسهیالت است (موسویآزاد کسمایی.)35-37:1390،
طبق گزارش بان

مرکزی ،بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی طی سالهعای برنامعه سعوم

حاکی از آن است که در مجموذ  30306/5میلیون دالر به این حساب واریز شد که از این مبلغ
 29094/1میلیععون دالر از محععل مععازاد درآمععد نهدععی 1015/6 ،میلیععون دالر از محععل سععود
تعلقگرفده به موجودی حساب و  196/8میلیون دالر بابت بازدریافعت اصعل و سعود تسعهیالت
دریافدی بود .همچنین در مجموذ  20828/5میلیون دالر از حساب برداشده شد که از این مبلغ
 3769/1میلیون دالر بابت تسهیالت اعطعایی و  17059/4میلیعون دالر بابعت مصعارف دولدعی
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طبق مجوزهای قانونی بود؛ بنابراین ،موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان برنامعه سعوم مبلعغ
 9478میلیون دالر بود (گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

مرکزی.)121 :

 .2-3رشد سرمایهگذاری خارجی؛ آزادسازی تجارت خارجی
برنامه سوم توسعه مقارن با انجام مجموعهای از اصالحات ساخداری در اقدصعاد کشعور بعود کعه
تمامی آنها بهطور مسدقی و غیرمسدقی با ایجاد زمینههای مناسب و کاهش ریسع

کشعوری،

فرایند جذب سرمایهگذاری خارجی را تسهیل نمودهاند .ازجمله این اقدامات میتعوان بعه ایجعاد
حساب ذخیره ارزی ،یکسانسازی نرخ ارز و اصال نظام ارزی کشور ،اصال قانون مالیعاتهعای
مسدقی  ،تصویب و اجرای قانون تجمی عوارض ،ل عو مقعررات پیمعانسعپاری ارزی ،آزادسعازی
تجارت خارجی ،تقویت بازار سرمایه ،مدیریت مطلوب بدهیها و درنهایت تصویب و اجرای قانون
تشویق و حمایت از سرمایهگعذاری خعارجی در اواخعر سعال  1380اشعاره کعرد .مجموععه ایعن
اقدامات به همراه تداوم سیاست تنشزدایی در روابط خارجی کشور و درنهایت امضعای پروتکعل
الحاقی از طریق بهبود شرایط اقدصادی ،ثبات سیاسی و سرانجام کاهش درجعه ریسع

کشعور،

امکان حضور سرمایهگذاران خارجی و جذب سرمایههای آنها را تسهیل ساخده است ...بر اسعا
برآوردهای انجامشده توسط مؤسسات رتبهبندی بینالمللی همچون یورومانی 3،آیسعیآرجعی،

4

مودیس 5در مقایسه با اقدصادهای دارای محیط سرمایهگذاری یکسان ،اقدصاد ایران توان جعذب
سرمایهگذاری خارجی به میزان حداقل  5میلیارد دالر در سال را دارا معیباشعد کعه الزم اسعت
عمن بسدرسازی مناسب در جهت عملیاتیشدن سعرمایهگعذاریهعای پذیرفدعهشعده ،اقعدامات
تکمیلی در راسدای جذب سرمایهگذاریهای جدید به مرحله انجام درآیند (ربع قعرن نشعیب و
فراز بررسی تحوالت اقدصادی کشعور طعی سعالهعای  .)100-101 :1358 -1382بایعد افعزود
میران طر های سرمایهگذاری پذیرفدهشده در سالهای  1381-1382معادل  2/4میلیعارد دالر
بوده که بیش از  50درصد کل سرمایهگذاری خارجی پذیرفدهشده در طعول سعالهعای -1382
 1372است .این امر نشاندهنده اثربخشی اقدامات انجامشده در زمینعه جعذب سعرمایهگعذاری
خارجی طی سالهای اخیر است (رب قرن نشیب و فراز بررسی تحوالت اقدصعادی کشعور طعی
سالهای  .)28 :1358 -1382همچنین برای افزایش تعامالت اقدصعادی بعا کشعورهای جهعان،
رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور و بهرهگیری از فرصتهای موجود در فرایند جهانیشدن،

6

3. Euromoney
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ایران در خرداد  1384به عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی درآمد (بزرگعی،154 :1386 ،
صادقپور در سالنامه روزنامه شرق100 :؛ مصلینهاد.)1393 ،
 .3-3اصالح نظام ارزی (یکسانسازی نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)
برنامه سوم توسعه اقدصادی از سال  1379به اجرا درآمد .در این سعال در زمینعه مسعائل ارزی،
مقرر شد گواهی سپرده ارزی جایگزین واریزنامههای ارزی در بخعش خعارجی اقدصعاد شعود .در
دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه و بر اسا

بند ث تبصره  29قانون بودجعه سعال ،1380

دولت مکل به حرکت به سمت سیاست ت نرخیشدن ارزی از ابددای سال  1381گردید ...تعا
قبل از یکسانسازی نرخ ارز ،تنها بازار رسمی ارز که در آن نرخ ارز بهصورت شناور مدیریتشده
تعیین میشد ،بور

اوراق بهادار تهران بود که در این رابطه تحت عناوین واریزنامه صعادراتی و

سپس گواهی سپرده ارزی عمل مینمود ،اما پس از یکسانسعازی نعرخ ارز ،ایعن سیاسعت ارزی
بهکل شبکه بانکی کشور تعمی داده شد (رب قرن نشیب و فراز بررسی تحوالت اقدصادی کشور
طی سالهای  .)120-121 :1358-1382موفقیت نظام ارزی در اندقال به سعازوکار نعرخ واحعد
برابری ریال ،مه ترین و بهنوعی برجسدهترین دسداورد دولت در سعالهعای برنامعه سعوم بعوده
است .طراحی صحیا اسدراتهی ،اجدناب از تعجیل در اجرا ،بهکعارگعرفدن آمعوزههعای ناشعی از
تجارب ناموفق قبلی و تجربه دیگر کشورهعا و بعهطعور خعاص ،اندیشعیدن تمهیعدات مناسعب و
راهکارهای جانبی برای کسب اطمینان نسبت به عدم برگشت به نظام چندنرخی و البدعه اقعدام
در مقط زمانی مناسب ،مه ترین عوامل دخیل در حصول این موفقیت بعوده اسعت .بعهمنظعور
تکمیل این فرایند و نیز کسب اطمینان از تداوم این سیاسعت ،هع زمعان بعا اجعرای اسعدراتهی
یکسانسازی نرخ ارز و تشکیل بازار منسج ارز ،نظام ارز شناور مدیریتشده بعهعنعوان راهبعرد
مناسب برای کشور اندخاب و اعالم شد .این گزینه به مههوم تأکید بیشعدر بعر کعاربرد نیروهعای
عرعه و تقاعا در تعیین نرخ ارز است (گزارش اقدصادی و ترازنامه سعال  1383بانع
136؛ و نیز :خالصه و نقد گزارش بان

مرکعزی:

مرکزی درباره عملکرد برنامه سوم توسععه11 :؛ گعزارش

اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه.)430 :
 .4-3اصالح و آزادسازی بازار مالی کشور
در برنامه سوم توسعه ،برای اصال و آزادسازی بازار مالی کشور اقدامات درخعور تعوجهی انجعام
شد .در این قسمت ابددا به مه ترین سیاستهای پولی و اعدباری صورتگرفده طی برنامه سعوم
توسعه پرداخده و سپس به توعیا اصالحات در ساخدارهای مالی اشاره خواهی کرد.
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 .1-4-3اهم سیاستهای پولی و اعتباری اتخاذشده طی برنامه سوم توسعه

 .1-1-4-3کاهش نسبت سپردههای قانونی :بر اسا
نسبت سپردههای قانونی بان ها نزد بان

مصوبه شورای پول و اعدبعار در سعال 1380

مرکزی از مدوسط معوزون  21درصعد بعه  16درصعد

کاهش یافت تا مناب بیشدری جهت اعطای تسهیالت در اخدیار بان ها قرار گیرد.
 .2-1-4-3کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی :پیشپرداخت اعدبارات اسنادی در سه نوبت
ابددا از  100درصد حسب گروههای مخدل کاالیی به  40 ،60و  20درصد و در مرحلعه بععدی
به  10درصد کاهش یافت .درنهایت ،از ابددای سال  1381تعیین این درصد به بانع هعا واگعذار
شد.
 .3-1-4-3تعدیل نرخهای سود بانکی :عمدهترین اهداف شورای پول و اعدبعار در اعمعال ایعن
سیاست ،تحرک سرمایهگذاری ،کاهش هزینههای تولید و در نهایت افزایش فعالیتهای تولیدی
بوده است.
 .4-1-4-3آزادسازی بخشی از مصارف بانکها :بهمنظور کاهش فشار بر مناب اعدباری بان ها
و زمینهسازی برای آزادسازی و ایجاد رقابت ،از ابددای اجرای قانون برنامه سوم توسعه ،مصعارف
آزاد بان ها روند صعودی داشده و به ترتیب  35 ،25 ،25 ،20و  45درصد از مصعارف بانع هعا
خارج از سه های مصوب شورای پول و اعدبار در اخدیار بان ها قرار گرفعت تعا در بخعشهعای
مولد و پربازده بر مبنای تصمی مدیریت بان ها بهکار گرفده شود.
 .5-1-4-3انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی :هدف از اندشار و عرعه اوراق مشارکت ،توسععه
و بسط عملیات بازار باز اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پعول
و سرمایه است.
 .6-1-4-3افزایش سرمایه بانکها :بهمنظور تقویت سرمایه بانع هعا و افعزایش تعوان حضعور
بان های ایرانی در بانکداری بینالمللی و در اجرای ماده  93قانون برنامه سوم توسعه ،پناهعزار
میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط دولت اندشار یافت .بان

مرکزی با خرید و اخدصعاص مبعالغ

مذکور بهحساب بان ها ،موجبات افزایش سرمایه بان ها را فراه آورد.
 .7-1-4-3تأسیس بانکهای غیردولتی :با هدف افزایش شرایط رقعابدی بانع هعا و گسعدرش
بازارهای مالی و تشویق پسانداز داخلی ،در فروردینماه  1379قانون تأسیس بان
سوی مجلس شورای اسالمی تصویب شد .تا پایان برنامه سوم ،چهعار بانع
نوین ،کارآفرین ،سامان ،پارسیان) و ی

غیردولدی از

غیردولدعی (اقدصعاد

مؤسسه اعدباری غیربانکی (مؤسسعه اعدبعاری توسععه)

فعالیت خود را آغاز کردند (گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

مرکزی.)152-154 :
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 .2-4-3اصالح ساختار مالی

در طی برنامه سوم توسعه در جهت اصال ساخدار مالی کشور نیز گامهای مثبدی برداشده شعد.
مه ترین این اصالحات عبارتند از:
الف) اصعال قعانون مالیعاتهعای مسعدقی  :حعذف منعاب مالیعاتی غیرکعارا ،پیگیعری ل عو
معافیتهای مالیاتی نهادهای عمومی و غیردولدی ،کاهش نعرخ مالیعات بعر اشعخاص حقعوقی از
حداکثر  54درصد به  25درصد ،ایجاد زمینه قانونی الزم در قانون بعرای اصعال سعاخدار اداری
نظام مالیاتی کشور ،ایجاد زمینه قانونی اسدهاده از خدمات حسابداران رسعمی در نظعام مالیعاتی
کشور ،ایجاد ساخدار منطقی بعرای هزینعههعای قابعلقبعول مالیعاتی ،افعزایش و یکسعانسعازی
معافیتهای پایه درآمدی در بخشهای مخدلع مالیعاتی و زمینعهسعازی بعرای خعود اظهعاری
مالیاتی ازجمله مه ترین تعدیالت و اصالحات انجام پذیرفدعه در اصعالحیه قعانون مالیعاتهعای
مسدقی (مصوب  )1380/11/27بوده است؛
ب) ل و تخهی ها ،ترجیحات و معافیتهای ناکارای مالیاتی.
پ) تهیه و تنظی  ،تصویب و اجرای قانون تجمی عوارض:
اهع اقعدامات عملععی در قععانون تجمیع عععوارض بععه ایععن شععر اسععت .1 :کععاهش مراجع
وصولکننده عوارض و مالیات فقط به ی

مرج ؛  .2اصال قانون مالیعاتهعای غیرمسعدقی ؛ .3

کاهش تعداد انواذ مالیاتهای غیرمسدقی ؛  .4مرزبندی دقیق عوارض ملی و عوارض محلعی؛ .5
من شوراهای اسالمی از وع عوارض محلی بر کلیه تولیدات و خدمات؛  .6ل و اخدیعارات بعرای
وع عوارض و سایر وجوه توسط کلیه مراج ؛  .7ل و معافیتهای تجاری زائعد و منطقعیکعردن
معافیتها و  .8اسدرداد عوارض و مالیاتهای غیرمسدقی کاالهای صادراتی.
ت) اصال نظام تجاری (تعرفهها) :در اجرای ماده  115قانون برنامه سوم در طی سعالهعای
اجرای قانون ،بخش اعظ موان تعرفهای حذفشده است.
ث) اصال قانون محاسبات عمومی کشور :ازجمله نکات مهمی کعه بعهعنعوان اسعدراتهی در
تدوین پیشنویس الیحه اصال قانون محاسبات عمومی معدنظر قرارگرفدعه و کلیعات آن معورد
تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واقع شعده اسعت ،اسعدراتهی فراگیعرکعردن اصعول و
چارچوب کلی مقررات مالی ،محاسباتی و نظارتی بر کلیه دسعدگاههعایی اسعت کعه بعهنحعوی از
مناب عمومی بودجه دولت اسدهاده میکنند (رب قرن نشیب و فراز بررسعی تحعوالت اقدصعادی
کشور طی سالهای .)157-162 :1358-1382
ج) اصالحات در بازار بور  :ایجاد بازار بور
ارتقا نظام روزآمدسازی دادوسدد الکدرونی

منطقهای مشهد ،ایجعاد تعاالر فرععی بعور ،

سهام ،تصویب آیعیننامعه افشعای اطالععات توسعط
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فلزات از جمله اقعدامات اساسعی طعی ایعن دوره

(برنامه سوم توسعه( بوده است (رب قرن نشیب و فراز بررسعی تحعوالت اقدصعادی کشعور طعی
سالهای .)141-142 :1358-1382
 .5-3اصالح نظام بودجهریزی کشور
در راسدای اصال و شهافسازی نظام بودجعهریعزی کشعور و انطبعاق آن بعا نظعام طبقعهبنعدی
بینالمللی آمارهای دولت ( ،)GFSاز ابددای سال  1381این نظام دسدخوش ت ییر شد .ازجملعه
اقداماتی که در این خصوص صورت پذیرفده ،عبارتند از :دسدهبندی تبصرههای بودجه در قالعب
موعوعات مشخص و خودداری از درج تبصرههای دائمی ،هماهنگ کردن طبقهبندیهای بودجه
با اسدانداردهای بینالملل ،هماهنگسازی شاخصهای مالی دولت با حسعابهعای ملعی ،تعالش
برای بهکارگیری شیوه بودجه عملیاتی در برآورد هزینههعا ،حعذف برخعی ردیع هعای مدهرقعه،
حذف ردی های فرعی ذیل ردی اصلی دسدگاهها ،تنظی بودجه عمرانی اسدانی در قالب نظعام
درآمد -هزینه اسدان و مصوبات هیئتوزیران (وزارت اقدصاد و دارایی.)161 :1383 ،
 .6-3نرخ رشد اقتصادی بهنسبت مطلوب
مدوسط رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم  5/4درصد بوده است که بعا توجعه بعه
پیشبینی برنامه به میزان  6درصد ،تنها  0/6درصد کمدر از پیشبینی برنامه بوده است؛ امعا در
مقایسه با عملکرد برنامه دوم افزایش قابلمالحظهای ( 3/8درصد) نشان میدهد .گهدنعی اسعت
که کشور در سالهای  1381و  1382به ترتیب به نرخ رشدهای  7/4و  6/7درصد دست یافعت
که در  12سال گذشده بیسابقه بوده است .درآمد سرانه نیعز در برنامعه سعوم بعهطعور مدوسعط
ساالنه  3/8درصد رشد یافده است .بخش صنعت در بین بخشهای اقدصعادی بعا مدوسعط رشعد
ساالنه  11/1درصد در برنامه سوم و سه حدود  18/8درصد در تولید ناخالص داخلی به همعراه
بخش خدمات با مدوسط رشد سعاالنه  4/8درصعد و سعه  51/8درصعد در کعل تولیعد کشعور
بیشدرین نقش را در افزایش تولید و رشد اقدصادی داشدهاند .بخش کشاورزی در برنامه سعوم از
مدوسط رشد ساالنه  4/3درصد برخوردار بود و در سالهای  1381و  1382به رشعدی فراتعر از
پیشبینی دست یافت .مدوسط رشد ساالنه تشکیل سرمایه ثابت ناخعالص (سعرمایهگعذاری) در
دوره برنامه سوم  9/3درصد است که بیش از  2درصد از هدف پیشبینیشده  7/1درصد جلعوتر
بوده است .نرخ سرمایهگذاری (نسبت سرمایهگذاری به تولید) که در سعال  1379مععادل 29/8
درصد بود با ی

روند چشمگیر در سال  1383تا حد  35/8درصد افزایشیافده اسعت .مدوسعط

رشد هزینههای مصرفی در برنامه سوم با رق  6/6درصد حدود دو برابر هدف برنامعه یعنعی 3/3
درصد است .این امر بهطور عمده انعکا

رشعد چشعمگیر درآمعدهعای نهدعی ،بهبعود وعععیت
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اقدصادی و رشد حج واقعی پول است .درعینحال ،سه هزینههای مصعرفی دولدعی در تولیعد
ناخالص داخلی در سال پایانی برنامه نسبت به سال  1379حدود  2درصد کاهشیافده است کعه
در جهت سیاستهای برنامه بوده است.
شاخص بهرهوری کل عوامل که عملکرد کلی اقدصاد را در زمینع ٔه اسعدهاده بهینعه از منعاب
نشان میدهد ،در برنامه سوم توسعه ساالنه بهطور مدوسط حدود  0/8درصد افزایشیافده اسعت
که حاکی از تحقق کامل هدف برنامه در خصوص ایعن شعاخص اسعت .در برنامعه سعوم توسععه
حدود  14/9درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقعای بهعرهوری کعل عوامعل تولیعد
حاصلشده است (خبرگزاری مهر.)1384/5/11 ،
 .7-3کاهش تقریبی نرخ تورم
تورم ازجمله عواملی است که میتواند تأثیر نامطلوبی بر تحقق ععدالت اجدمعاعی داشعده باشعد.
تورم ی

فرایند باز توزی درآمد ،بهویهه از اقشار حقوق و دسدمزد بگیر به صاحبان سرمایههعای

فیزیکی و نیز اندقال قدرت خرید از سپردهگذاران به وامگیرندگان شبکه بانکی بهشعمار معیرود.
شکاف اقدصادی که تورم بین این طبقات و اقشار ایجاد میکند ،دارای جنبههای منهی سیاسعی
و اجدماعی است (نیلی و فر بخش .)47 :1377 ،دولت ،بعهویعهه در ایعران معیتوانعد از طریعق
سیاستگذاری اقدصادی مناسب در کاهش نرخ تعورم و تعأمین رفعاه عمعومی شعهروندان نقعش
مثبدی داشده باشد (مصلینهاد .)171:1390 ،گهدنی است مدوسط عملکعرد نعرخ تعورم در دوره
برنامه سوم توسعه در حدود  14/1درصد بوده است که نهتنها در مقایسه بعا هعدف پعیشبینعی
شده برنامه ( )15/9کمدر نشان میدهد ،بلکه در مقایسه با نرخ تورم  20/1( 1378درصعد) نیعز
کمدر بوده است (گزارش اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکعرد برنامعه سعوم توسععه.)42 :
باوجود اینکه دولت در طی برنامه سوم توسعه در نظر داشده نرخ تورم را کاهش دهعد ،امعا بایعد
گهت نرخ تورم در ایران (حدود  15درصد) همچنان باال است.
 .8-3گسترش توجه به علم و فناوری و تکنولوژی اطالعات(آیتی)
از مه ترین موارد مورد توجه دولت اصالحات و برنامه سوم توسععه نگعاه مثبعت بعه گسعدرش و
توسعه هر چه بیشدر حوزههای عل  ،فناوری و آیتی است .در این راسدا ،معیتعوان از گسعدرش
توجه دولت به اموری مانند سرمایهگذاری در تحقیق و توسععه ،صعادرات کعاال بعا فنعاوری بعاال،
سرمایهگذاری در عرصه فنعاوری اطالععات و ارتباطعات و گسعدرش شعبکه ارتبعاطی ،پرداخعت
حقاالمدیازها و ...اشاره کرد (شهرامنیا.)388-393 :1386 ،
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 .9-3بهسازی و اصالحات اداری -مدیریتی
در برنامه سوم توسعه توجه زیادی به مقوالتی همچون اصالحات در نظام اداری کشور ،بهسعازی
امور اداری و مدیریدی کشور ،تمرکززدایی و  ...شده است که در مدن قانون برنامه سعوم توسععه
در مواد  3 ،64 ،2و  150مورد تأکید قرارگرفده است (مرتضوی و دیگران .)1390،در این راسعدا
میتوان از اصال  ،ادغام یا انحالل برخی مؤسسات و شرکتهای دولدی (مانند تشعکیل سعازمان
میراث فرهنگی ،ادغعام سعازمان برنامعهوبودجعه و سعازمان امعور اداری و اسعدخدامی و تشعکیل
سازمان مدیریت و برنامهریزی و  ،)...تصویب ساخدار سازمانی وزارت خانهها و مؤسسات دولدعی،
تصویب برنامه جام نیروی انسانی ،طر طبقهبندی مشاغل ،گسدرش امکان مشارکت معردم در
ارائه خدمات دولدی (گزارش اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسععه-63 :
 )60و همچنین تمرکززدایی مالی از بودجه دولت و تهویض اخدیارات هرچه بیشدر به اسعدانهعا
اشاره کرد.

 .4ناکامیهای برنامه سوم توسعه
برنامهریزی در ایران اساساً از فقدان ی

رویکرد نظاممند ،پویا و مبدنی بر روششناسعی روشعن

رنا میبرد که در ارزیابی برنامههای قبل و بعد از انقالب اسعالمی مشعهود اسعت (غالمعی ندعاج
امیری .)85:1385 ،در طی اجرای پناساله برنامه سوم توسععه در فاصعله سعالهعای  1379تعا
 ،1383عالوه بر وجود کامیابیها و موفقیتها ،ما شاهد ناکامیها و عدم تحقعق اهعداف از پعیش
تعیینشده نیز هسدی  .از نظر موثقی ،دولت اصالحات ندوانسعت از طریعق یع

طعر و راهبعرد

روشن توسعه به تحقق ظرفیتهای تولیدی جامعه و ایجاد فرصتهعا و امکانعات کعار و تولیعد و
سرمایهگذاری پرداخده و به آن اندظارات و توقعات پاسخ مناسب بدهد (موثقی .)300:1385 ،در
این بخش قصد داری به بررسی ناکامیهای برنامه سوم توسعه بپردازی .
 .1-4افزایش بیرویه واردات
با رف محدویتهای غیرتعرفهای واردات و آزادشدن ورود کلیه کاالها به کشور -بهجز چند مورد
خاص -به همراه ثبات نسبی نرخ ارز در طول سالهای برنامه سوم ،واردات کاال طعی سعالهعای
 1379-82از روند رو به رشد بهنسعبت بعاالیی برخعوردار شعد .مجمعوذ واردات کعاال در طعول
سالهای مذکور معادل  80/4میلیارد دالر بود که در حدود  15/7درصد بعیش از اهعداف کمعی
پیشبینیشده در برنامه ،رشد نشان میدهد .مواد اولیه و کاالهای واسطهای باالترین سه را در
ترکیب واردات به خود اخدصاص دادهاند (رب قرن نشیب و فراز بررسی تحوالت اقدصادی کشور
طی سالهای  .)93 :1358-1382ارقام مذکور مدعلق به سالهای  1379-82است ،اما در طعی
برنامه سوم توسعه ( )1379-83واردات کاال و خدمات در همین مدت با رشعد مدوسعط سعاالنه
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 24/2در مجموذ معادل  160میلیارد دالر بود که در مقایسه با رق پیشبینعیشعده برنامعه 31
درصد بیشدر است (گزارش اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکرد برنامه سعوم توسععه-53 :
 .)52از نظر گعزارش بانع

مرکعزی نیعز وعععیت مسعاعد درآمعدهعای ارزی کشعور همعراه بعا

مقرراتزدایی گسدرده و جهتگیری تسهیل تجاری ،انعکا
(گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

قابلتوجهی در رشد واردات داشت

مرکزی.)137 :

 .2-4افزایش کند صادرات غیرنفتی
طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،در مجموذ در برنامه سعوم ،در حعدود 28/2
میلیارد دالر کاالی غیرنقدی صادر شده که در حدود  2درصد بیشعدر از برنامعه محقعق گردیعده
است (گزارش اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه.)557 :
این میزان از رشد صادرات ،هرچند تا حد قابلمالحظهای اهداف برنامه را پوشعش داده ،امعا
نمیتواند به مههوم تحقق جهش صادراتی منظورشده در برنامه سوم باشد .علل عمده این امعر را
باید در موان ساخداری اع از عع توان و پایههای تولید ،عدم توانایی رقابت کاالهای داخلی با
کععاالهععای مشععابه خععارجی (از نظععر کمیععت ،کیهیععت و قیمععت) ،شععکاف تکنولععو ی و کمبععود
سرمایهگذاری مولد ،عع در نظام بازاریابی و فروش ،فقدان اسدراتهی مناسعب صعادراتی ،ععدم
برنامهریزی در جهت خلق مزیتهای صادراتی ،عدم عضویت در مجام و سازمانهای بینالمللی
ازجمله سازمان تجارت جهانی و  ...جسعدجو کعرد (ربع قعرن نشعیب و فعراز بررسعی تحعوالت
اقدصادی کشور طی سالهای .)92 :1358-1382
 .3-4افزایش حجم نقدینگی
در گزارش رئیس دولت اصالحات به مجلس شورای اسالمی در مرداد  1384در این باره چنعین
آمده است« :باوجود بهبود ترکیب نقدینگی در طول برنامه سعوم توسععه ،یعنعی افعزایش سعه
شبهپول و کاهش سه پول در این دوره ،نقدینگی بخش خصوصی بهطور مدوسط سعاالنه 28/9
درصد افزایشیافده که نسبت به هدف برنامه ( 16/4درصد) افزایش قابلمالحظهای یافده اسعت.
افزایش تقاعا برای اعدبارات در جهت ساختوساز بیشدر و رشد چشمگیر ذخعایر ارزی ازجملعه
دالیل عمده رشد نقدینگی بخش خصوصی است» (خبرگزاری مهر.)1384/5/11 ،
بهطورکلی ،مه ترین عوامل مؤثر در رشد نقدینگی طی سالهای برنامه سوم توسعه به شر
زیر است:
 .1افزایش خالص داراییهای خارجی بان

مرکزی به دلیل برداشت مکرر از حساب ذخیعره

ارزی و آثار تبدیل بعه ریعال آن بعر پایعه پعولی و نیعز ععدم امکعان فعروش کامعل ارزهعای
خریداریشده توسط بان

مرکزی در بازار ارز؛
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مرکزی از بخش دولدی عمدتاً به دلیل یکسعانسعازی نعرخ

ارز در سال 1381؛
 .3اعافه برداشت بان ها از بان

مرکزی بهعنوان یکی از مناب پایه پعولی کعه رشعد آن در

طول برنامه باعث رشد پایه پولی و درنهایت نقدینگی شده است؛
 .4ت ییر در نسبتهای سپرده قانونی و کاهش آن ،رواج چ های بانکی و تمایعل معردم بعه
سپردههای مدتدار سبب افزایش عریب فزاینده نقدینگی و در ندیجه نقدینگی شعده اسعت
(گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

مرکزی 155 :و رزاقی.)221-222:1392 ،

 .4-4وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی و برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی
از مؤلهههای اساسی بودجه دولدی ایران وابسدگی زیاد آن به درآمد نهت است .این وابسدگی بعه
درآمد نهت تا آنجاست که بهاعدقاد ازغندی بود اینکه جمهوری اسالمی ایران تنها بعا فعروش
سخاوتمندانه مناب خدادادی میتواند به حیعات خعود ادامعه بدهعد ،واقعیعت انکارناپعذیر اسعت
(ازغندی .)44 :1385 ،گهدنی است وابسدگی زیاد دولت به درآمدهای نهدی باععث شعکلگیعری
دولعت راندیعر 7در ایعران شعده اسعت (زمعانزاده و صعادقالحسعینی .)237-239:1392 ،سععه
درآمدهای نهدی بر حسب مجموذ واریز به بودجه عمومی و اسدهاده از موجودی حساب ذخیعره
ارزی در کل مناب بهطور مدوسط در طول برنامه سوم  61/8بود .نسبت مذکور از  54/9در سال
 1379به  63/8درصد در سال  1383افزایش یافت (گعزارش اقدصعادی و ترازنامعه سعال 1383
بان

مرکزی.)119 :

 .5-4روند کند و ناقص خصوصیسازی
برنامههای توسعه در ایران اغلب برنامههای تخصیص مناب در بخش دولدی بوده و در بسیاری از
موارد عرورت سیاستگذاری ،عالمتدهی و هدایت بخش خصوصی بهعنعوان یع

عامعل مهع

اقدصادی نادیده گرفدهشده است .حدی در غالعب معوارد ،روشهعا و ابعزارهعای برنامعهریعزی در
بخشهایی چون کشاورزی و مسکن که در فعالیتهای اقدصعادی آنهعا بخعش خصوصعی نقعش
مسلط را دارد ،با بخشهای دیگری چون صنعت و بازرگانی که عمدتاً توسط دولت اداره میشده

مشابه و یکسان بوده است (غالمینداج امیری .)36:1385 ،توجه به گزارش سعیدمحمد خعاتمی
به مجلس شورای اسالمی در مورد واگذاری شرکتهای دولدی نشاندهنده آمار ک واگعذاریهعا
است .مجموذ تعداد شرکتهای دولدی ،بان ها و مؤسسعات اندهعاعی از تععداد  550شعرکت در
سال  1379به  533شرکت در سال پایانی برنامه رسیده است (خبرگزاری مهر.)1384/5/11 ،

7 Rentier state
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همچنین طبق گزارش سازمان خصوصعیسعازی در طعول برنامعه سعوم در مجمعوذ تععداد
 1836/6میلیون سه به ارزش  21045/8میلیارد ریال توسط سازمان مذکور به فروش رسعید.
وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولدی (رق عملکرد خصوصیسازی) طی سالهعای برنامعه
سوم نسبت به ارقام مصوب فقط  23/9درصد تحقق یافت که حاکی از روند کند خصوصیسازی
طی سالهای برنامه سوم است (گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

مرکزی.)120 :

 .6-4هدفمندنبودن یارانهها ،بهویژه پرداخت یارانه سنگین به بخش انرژی
مدأسهانه در طول برنامه سوم با تمام تالشهای صورتگرفده ،ارادهای قوی در اصال قیمتهای
نسبی و هدفمندکردن یارانهها ،بهویهه یارانه انر ی شکل نگرفت و این اقدام اساسعی بعه برنامعه
چهارم محول شد (خالصه و نقد گزارش بان

مرکزی درباره عملکرد برنامه سوم توسعه.)3 :

هرچند که برخی اقعدامات در برنامعه سعوم توسععه در راسعدای هدفمنعدکردن یارانعههعا و
سیاستهای حمایدی دولت (توزی کاالبرگهای شهری و روسعدایی و همچنعین هدفمنعدکردن
یارانه مواد غذایی به سمت نیازمندان ،روسداییان و ساکنان مناطق محروم؛ توزی کاالبرگ بعرای
جمعیت تحت پوشش کمیده امداد امام خمینی و سازمان بهزیسدی ،اخدصاص کعاالبرگ اععافی
برای  11میلیون نهر از اقشار آسیبپذیر» (گزارش اقدصادی سال  1383و نظعارت بعر عملکعرد
برنامه سوم توسعه )883 :صورت گرفت ،اما ی

برنامه جام برای هدفمندکردن یارانه در برنامه

سوم توسعه تدوین نشد .همچنین در این باره با توجه به مناب و مصارف بودجه عمعومی دولعت
در سالهای  1382و ( 1383با احدساب رق شهافسازی یارانه حاملهای انر ی و بعهاسعدثنای
درآمدها و هزینههای اخدصاصی) میتوان گهت که مصوب یارانههای حاملهای انعر ی از سعه
کل بودجعه عمعومی دولعت در سعالهعای  1382و  1383بعه ترتیعب  25و  21/8بعوده اسعت؛
درحالیکه عملکرد آن  29/8و  30/6درصد از سه کل بودجه عمومی دولت را نشعان معیدهعد
(گزارش اقدصادی و ترازنامه سال  1383بان

مرکزی.)107 :

 .7-4نقش ضعیف درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت و برنامه سوم توسعه
در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه باوجود تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور و تأکید دولعت
بر وصول مالیات و نقعش آن در بودجعه دولعت ،معا شعاهد رشعد چشعمگیر مالیعات در ترکیعب
درآمدهای دولت نیسدی  .باوجود شداب مناسب سعاالنه  18/1درصعدی درآمعدهای مالیعاتی در
طول برنامه سوم توسعه ،ولی این بخش به دلیل رشد باالی درآمدهای نهدعی ندوانسعت سعهمی
بیش از  26/3درصد در ترکیب درآمدهای دولت بهدست آورد (خبرگزاری مهر.)1384/5/11 ،
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 .8-4رشد اشتغال پایین
اهداف برنامه سوم در حوزه اشد ال و کار را میتوان چنین برشمرد :ایجعاد فرصعتهعای شع لی
جدید به میزان  765هزار نهر در هر سال؛ کاهش نرخ بیکاری به  12/6درصد در پایعان برنامعه؛
کاهش عدم تعادل بازار کار مناطق کشور و گعروههعای جمعیدعی خعاص؛ ارتقعای سعطا کیهعی
نیروی کار به لحاظ مهعارتهعای فنعی و حرفعهای؛ گسعدرش حمایعت از بیکعاران (کمیجعانی و
محمدی خیاره.)81:1390،
بر اسا

ندایا نمونهگیری مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری در سالهای  1379-83بعه ترتیعب

 11.4 ،12.8 ، 14.2 ،14.25و  10.3درصد بوده است .باوجود کاهش نرخ بیکاری در این دوره،
در سال  1383جمعیت بیکار کشور بالغ بر  2.6میلیون نهعر اسعت .در پعنا سعال برنامعه سعوم
توسععه بهطعور خعالص به تعرتیب  691 ،712 ،440 ،439و  619هعزار ش ل ایجادشده اسعت.
بر اسا

پیشبینی برنامه سوم ،خالص اشد ال ایجادشده در سالهای یادشده باید به ترتیب بعه

 872 ،809 ،684 ،499و  962هزار نهر میرسید .بدین ترتیب ،در دوره پناسعاله برنامعه سعوم
توسعه در مجموذ 2901میلیون هزار ش ل ایجاد شده است ،درحالیکه طبق هدف برنامعه بایعد
 3825میلیون فرصت ش لی جدید ایجاد میشد که به معنی تحقق  75.8درصعد هعدف برنامعه
است .شایانذکر است که در برنامه سوم توسعه بهطور مدوسط ساالنه  580هزار ش ل ایجادشده
است که نسبت به مدوسط ساالنه  383هزار فرصت ش لی جدیعد در برنامعه اول توسععه و 281
هزار ش ل جدید در برنامعه دوم توسععه افعزایش قابعلمالحظعهای را نشعان معیدهعد (گعزارش
اقدصادی سال  1383و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه.)22-23 :

فرجام
برنامه سوم توسعه طی سالهای  1379تا  1383به مرحله اجرا درآمد .ایعن برنامعه شعامل سعه
حوزه فرابخشی ،بخشی و اجرا و نظارت ( 26فصل و  199ماده) اسعت .برنامعه سعوم توسععه در
شرایطی تدوین شد که برنامهریعزان و نخبگعان کشعور تجربعه دو برنامعه اول ( )1368-1372و
برنامه دوم ( )1374-1378را در کارنامه خود داشدند و عالوه بر آن دولعت سعیدمحمد خعاتمی
(با بسدر فکری اصال طلبی) بر سعرکار بعود .بایعد گهعت تجربیعات ناشعی از دو برنامعه قبلعی و
مؤلهههای فکری اصالحات (مانند تأکید بر گسدرش فضای باز سیاسعی ،تعنشزدایعی در روابعط
بینالملل ،اصالحات در حوزههای گوناگون اجدماعی ،فرهنگی ،اقدصعادی و )...در الیحعه برنامعه
سوم و همچنین طی سالهای اجرای برنامه منعکس شد .در برنامه سوم توسعه پیشبینعی شعد
که نرخ تورم ( 15/9درصد) ،رشد نقدینگی ( 16/4درصعد) و رشعد اقدصعادی ( 6درصعد) شعود.
مه ترین موفقیتهای برنامه سوم توسعه عبارتنعد از .1 :ایجعاد حسعاب ذخیعره ارزی؛  .2رشعد
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سرمایهگذاری خارجی و آزادسازی تجارت خارجی؛  .3اصال نظام ارزی (یکسانسازی نرخ ارز و
ثبات در بازار ارز؛  .4اصال و آزادسازی بازار معالی کشعور (شعامل کعاهش نسعبت سعپردههعای
قانونی ،کاهش پیشپرداخت اعدبارات اسنادی ،تعدیل نرخهای سود بانکی ،آزادسازی بخشعی از
مصارف بان ها ،اندشار اوراق مشارکت بان

مرکزی ،افزایش سرمایه بان ها ،تأسیس بان هعای

غیردولدی ،اصال قانون مالیاتهای مسدقی  ،ل و تخهی ها و معافیتهای ناکارای مالیاتی ،تهیعه
و اجرای قانون تجمی عوارض ،اصال نظام تجاری تعرفهها و اصعال قعانون محاسعبات عمعومی
کشور؛  .5اصال نظام بودجهریزی؛  .6نرخ رشد اقدصادی بهنسبت مطلعوب؛  .7کعاهش تقریبعی
نرخ تورم؛  .8گسدرش توجه به عل  ،فناوری و تکنولو ی اطالعات؛  .9بهسازی و اصالحات اداری
و مدیریدی.
همچنین باید گهت در طی اجرای برنامه سوم توسعه شاهد یکسری ناکامیها و عدم تحقعق
اهداف از پیش تعیینشدهای میباشی که عبارتند از .1 :افزایش بیرویه واردات؛  .2افزایش کند
صادرات غیرنهدی؛  .3افزایش حج نقدینگی؛  .4وابسدگی زیعاد بودجعه بعه درآمعدهای نهدعی و
برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی؛  .5روند ناقص و کند خصوصیسعازی؛  .6هدفمنعدنبعودن
یارانهها و بهویهه پرداخت یارانه سنگین به بخش انر ی؛  .7نقش ععی درآمدهعای مالیعاتی در
بودجه دولت و  .8رشد اشد ال پایین.
باید افزود توسعه امری شبکهای است که نیازمنعد همراهعی و همعاهنگی بعین مؤلهعههعای
داخلی (مانند وجود برنامه نظری قوی با پشدوانه علمی و دانشگاهی مناسب ،نخبگان اصال گعرا،
حرکت در جهت تحقق و اجرای شاخصهای برنامه و )...و مؤلهههای خارجی (مانند لزوم توجعه
بععه سععرمایهگععذاری خععارجی و نگععاه مثبععت سععرمایهگععذاران خععارجی بععه ایععران در جهععت
سرمایهگذاریهای کالن ،عضویت در سازمانهای اقدصعادی بعینالمللعی و مشعارکت در اقدصعاد
بینالملل ،لزوم اتخاذ سیاست خارجی تعاملی با جهان بهویهه با دنیای غرب و  )...است و چنانکه
ذکر شد در مورد برنامه سوم توسعه بهطور نسبی به مرحله اجرا درآمد .رویه رفدعه ،معیتعوان
چنین بیان کرد که برنامه سوم توسعه در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده و توجه به مؤلهه
داخلی و خارجی مؤثر در امر توسعه بسیار موفقتعر نسعبت بعه برنامعههعای اول ،دوم و چهعارم
توسعه عمل کرد که خود میتواند راهنمای عمعل مناسعبی بعرای سیاسعتگعذاریهعای آتعی و
برنامهریزان کشور باشد.
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