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چکيده
برنامهریزی و سیاستگذاری را باید تااب ی از متغیارات حاام در م ایط برناماهریازی دانسات ناماامی
تئوریهای جهانشمول و مطلقگرایانه در امر توس ه منجر به شکلگیری نگار هاا و رویکردهاای ناوینی در
سیاستگذاری توس ه ،ازجمله سیاستگذاری اقتضایی شد سازواری (تناسب) ،انسجام (باه ها پیوساتگی) و
تابآوری (ان طاف) را باید از ارمان اساسی برنامهریزی اقتضایی دانست سیاستگذاری اقتضایی چه جایگاهی
در برنامهریزی اقتصادی و توس های ایران در دهه  1631داشته است؟ بررسی انجامشده ایان فرضایه را شاکل
میدهد مه تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و اجتماعی با وجود ب رانهاای سیاسای و امنیتای دهاه  31و جنا
ت میلی هشتساله ،نشان از برجستگی رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی
اقتصادی ایران در این دهه را داشته است ارزیابی عملکردی آن دوره میتواناد تجرباهای مفیاد بارای شارایط
ب رانی در نظام برنامهریزی مشور باشد پژوهش از رو

توصیفی  -ت لیلی ،به شیوه جما آوری متابخاناهای

با دسترسی به مناب دست اول و از منظر آیندهپژوهی نتایج ت قیق بهعنوان الگوی تجربهشده در شرایط ب اران
در نظام برنامهریزی مشور مورد تأمید قرار گرفته است
کليد واژهها :برنامهریزی اقتصادی ،سیاستگذاری اقتضایی ،توس ه ،سیاستگذاری عمومی
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مقدمه
سیاست گذاری و برنامهریزی را باید مه ترین ابزار دولت در ت ول اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی جام ه دانست سیاستگذاری مناسب و ص یح ،عالوه بر اساتفاده بهیناه
و افزایش مناب (انسانی و ماادی) ،موجباات رفااه عماومی و عادالت اجتمااعی را فاراه
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

مینماید سیاستگذاریهای عمومی تجلی اراده حکومات در عمال (داودداری از عمال)
میباشند و آنها را میتوان بهعنوان مجموعههایی سادتاری و مارتبط ،متشاکل از مقاصاد،
تصمیمات و اعمال مه قابل نسبت به اقتدار عمومی در ساطو م لای ،ملای و باینالمللای
گرفاات (وحی اد)13 :1611،

برنامااهریاازی و سیاسااتگااذاری توس ا ه شااامل

هسااتند ،در نظاار

مجموعهای از دطمشیها ،اهداف مشاخ

و از پایش ت یاینشادهای هساتند ماه توساط

دولتها و نهادهای عمومی تدوین ،تصویب و اجرا میشوند و اغلب بهعنوان شاد

هاای

ارزیابی و منترل فرایندهای توس ه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در مشورها مورد
قضاوت قرار میگیرند ضرورت بازسازی و نوسازی ویرانههای بهجامانده از جن

جهاانی

دوم و نیاز بهسرعتبخشی توس ه در مشورهای تازهاساتقاللیافتاه ،شاکلگیاری الگوهاا و
تئاوریهاای مختلااب برناماهریاازی و سیاساتگااذاری را فاراه نمااود ناماامی بردای از
تئوریهای جهان شامول و مطلاقگرایاناه در عمال باعاب باه وجاود آمادن نگار هاا و
رویکردهای نوینی در سیاستگذاری توس ه ازجمله سیاستگذاری اقتضایی شاد اساتد ل
اصلی و اساسی پارادای اقتضایی این است مه چگونه یکسری اقدامات متناسب باا شارایط
اقتضایی مه من کسمننده وض یت موجود باشد و اثربخشای زم را داشاته باشاد را ت یاین
میمند

((Mai Tha, 2014: 1

سازواری (تناساب) ،انساجام (باهها پیوساتگی) و تاابآوری

(ان طاف) را از ارمان اساسی برنامهریزی اقتضایی میتوان برشامرد مادل سیاساتگاذاری
اقتضااایی در ایااران از نظاار مفهااومی و ماااربردی سااابقه چناادانی در سیاسااتگااذاری و
برنامهریزیهای توس های مشورمان نداشته و تنها ت داد م ادودی مقالاه در ایان زمیناه در
مجالت و متب علمی و دانشگاهی ارائه گردیده است در اینجا با توجه به پارادای اقتضایی
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این سؤال اصلی مطر میشود مه نظر به وض یت و شرایط حام بر مشور سیاستگاذاری


اقتضایی چه جایگاهی در برنامهریزی اقتصادی ایران در دهه  1631داشته است؟ در بررسی
صورتگرفته این فرضیه شکل میگیرد مه تثبیت نسبی وض یت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی با وجود ب رانهای سیاسای دادلای و داارجی دهاه  ،31نشاان از برجساتگی
مقاله تال

دارد با مقایسه شاد

های اقتصاد مالن و دستاوردهای این دوره با دیگر ادوار

از طریق جم آوری متابخانهای اقدام نموده و از منظر آیندهپژوهی نتاایج ت قیاق باهعناوان
الگوی تجربهشده در شرایط ب ران در نظام برنامهریزی مشور مورد تأمید قرار گیرد
مباني نظری  -سياستگذاری عمومي و سياستگذاری اقتضایي
سياستگذاري اقتصادي
سیاستگذاری عمومی ابزاری در ادتیار دولت در تأثیرگذاری بر روند اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و توس ه جام ه میباشد سیاستهای عمومی ،الگوی عملای پایاداری هساتند ماه
انتظارات مختلب و گاه متناقضی را پاسخ داده و برای جلب همکاری در حل مسئله و مشاکل
عمومی ایجاد انگیزه مینمایند دطمشی گذاری (سیاستگذاری) بهصورت یاک سیسات بااز
ت ت تأثیر م یطهای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فنی ،اقلیمی و ساازمانی
میباشد و در قالب سیست  ،حاصل دادههای م یطی و جریانی است مه مشکالت دریاافتی را
به راهحلهایی بهصورت دطمشی عمومی تبدیل

ماینمایاد(الاوانی)11 :1631،

سیاساتگاذاری

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

جایگاه سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی مشور در دهه  31داشته است ایان

اقتصااادی را بای اد در زمااره علااوم باین رشااتهای قاارار داده و عم االش بخااش اجتنااابپااذیر
سیاساتگااذاری عمااومی م ساوب مایشااود سیاساتگااذاری اقتصااادی ،مجموعااهای از
دطمشیها و اهدافی است مه توسط دولت اجرا میگردد بهطور ملای ،مایتاوان هادف و
موضوع سیاستگذاری اقتصادی را زمینهای برای ایفای ت قق اهداف و برنامههاای توسا ه
دانست

(مصلیناژاد)26 :1631،

تدوین و اجرای سیاستگذاری اقتصادی بدون مدل و الگوهاای

ت ریبشده ،امکانپذیر نبوده و باید تاب اصول ،مفاهی و دطمشایهاای تبیاینشاده قبلای
باشد سیاست گذاری اقتصادی امری واق ی است و بهطاور مساتقی باا م ایط اساتراتژیک
برنامهریزی در ارتباط میباشد شنادت وض موجود بهمنظاور وصاول باه وضا مطلاوب
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(آرمانی) دغدغه برنامه ریزان و سیاست گذاران میباشد؛ اما ت قق مامال وضا مطلاوب باا
توجه به تأثیرات مؤلفههای گوناگون سیاسی ،اقتصاادی ،فرهنگای ،اجتمااعی ،ساادتاری و
جام هشناسی امکانپذیر نیست در عمل سیاستگذاری اقتصادی با فاصله گرفتن از بهترین
مدل و تئوری ،مناسابتارین مادل و رویکارد را در جهات ت قاق اهاداف و دواساتههاا
برمیگزیند در اینجا انتخاب مدل و الگوهای سیاستگذاری بهعنوان نقطاه عزیمات بسایار
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

ت یینمننده و اساسی دواهد شد عوامل اقتدار عمومی ،سادتار اجتماعی و م یط بینالملل
را باید ازجمله عوامل ساه گاناه اثرگاذار در برناماهریازی در نظار داشات در هار دورهای
شکلبندیهای متفاوتی از رفتار اجتماعی و بینالمللی وجود دارد مه مایتواناد زمیناههاای
مربوط به تغییر در الگو ،برنامه و فرایندهای سیاستگذاری اقتصاادی را ت ات تاأثیر قارار
دهد بر این نکته تأمید میشود مه هیچ مدل یا نظریهای وجود ندارد مه بتوان آن را در همه
وض یتها و ت ت شرایط متفااوت باه ماار بارد

(رضاائیان)33 :1633،

تجرباه و ناماامیهاای

بهدست آمده در اجرای برنامههای توس ه در اوادر دهه پنجاه و اوایل دهه شصات مایالدی
در قاارن بیساات رویکاارد و باااور عمااومی در دصااون نامارآماادی تئااوری و الگوهااای
جهانشمول و اثباتی را قوت بخشیده و باعب واساازی ساادتارها و نگار هاای مرساوم
گردیده و در اولویت قرار دادن مالحظات اقلیمی و اقتضائات باومی در سیاساتگاذاری و
برنامهریزی را تقویت مرده و منجر به ظهور الگوهای مختلب سیاستگذاری و توس ه شاد
و بهزودی این باور را در اذهاان نشااند ماه هار مشاور بایاد در چهاارچوب مقتضایات و
دادههای اقلیمی ،م یطی ،انسانی و نهادی دود طر داصی از توس ه را طراحی مناد و باه
اجرا بگذارد؛ به عبارت دیگر هیچ الگوی از پیش ت یینشده و جهانشامولی بارای راهباری
جام ه در مسیر توس ه وجود ندارد

(متوسالی)11 :1613 ،

رویکردهایی مه توانایی ایجاد ت اادل

و توازن راهبردی ،پایداری مستمر و ان طاف زم در مواجه با منشهای احتمالی در مثلاب
سیاست گذاری (اهداف ،م یط دادلی و م یط دارجی) با نگرشی آیندهم ور و متناسب با
واق یتهای اجتماعی ،سیاسی ،سادتاری و اقتصادی و پدیادههاای داار از منتارل را در
برنامههای توس ه فراه نماید
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محيط خارجي

محيط داخلي

تابآوري

اهداف

شکل شماره  :0مثلث سياستگذاري

الگوی سیاستگذاری اقتضایی را میتوان یکی از رویکردهای جدید در برناماهریازی و
سیاستگذاری عمومی و توس های در این دوره قلمداد نمود و بهعنوان روشی مه ماا را در
تدوین سیاستگذاری از اتخاذ یک شیوه دان برحذر داشته و عوامل تأثیرگاذار پیراماونی
در ملیه مراحل سهگانه (مطال ه ،تدوین و اجرا) جهت حفظ ت اادل مثلاب سیاساتگاذاری
مورد توجه قرار داد
سياستگذاري اقتضايي
رویکرد اقتضایی در برنامهریزی را نتیجه دورههایی با سطو مخاطره با در ایام جنا

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

تناسب ،انسجام

جهانی اول و دوم و همچنین نامارآمدی تئوریهای ارائهشده جهانشامول و مطلاقگرایاناه
در برنامههای توس ه طی دهههای پنجاه و شصت در قرن بیست مایالدی مایتاوان قلماداد
مرد باید میان نظریههای جهانشامول مادیریتی و نظریاه اقتضاایی تماایزی برقارار مارد
نظریههای جهانشمول بیان میمنند مه یک «بهترین راه» بارای ساازماندهای وجاود دارد و
م تقدند مه عملکرد سازمانی بهینه (مامسیم ) ناشی از سطح بهینه (مامسایم ) یاک متغیار
سادتاری است

نظریه اقتضایی از این ل اظ با تمام نظریههای جهانشمول متفاوت اسات

و اعتقاد دارد عملکرد بهینه حاصال انطباال یاافتن اسات

))Donaldson, 2001: 4-5

در ایان
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رویکاارد ،دسااتورال ملهااای عمااومی ،قااانونی و سااازمانیافتااه مااارمرد دااود را در رونااد
سیاست گذاری اقتصادی از دست میدهند و باهجاای آن ،فراینادها و نشاانههاای دیگاری
ازجمله ان طافپذیری ،پویایی و تصمی گیری برای شارایط غیار قابال پایشبینای ،اهمیات
مییابند

(مصلیناژاد)31 :1631،

سیاستگذاری اقتضایی تال

مینمایاد تاا باا ایجااد رابطاهای

ارگانیک و ذاتی بین م یط اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگای ،ابازاری و اقتصاادی زمیناه ت قاق
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

اهداف را فراه نماید مفهوم اصلی و اساسی این مدل توجه ویژه به واق یتهای موجود و
در حال شکلگیری در م یط سیاستگذاری بوده و اثربخشی شیوه و رو های متخاذه در
تبیین دطمشیها در چهارچوب سیست را به دقت تمام ماد نظار قارار مایدهاد اساتد ل
اصلی و اساسی پارادای اقتضایی این است مه چگونه یکسری اقدامات متناسب باا شارایط
اقتضایی مه من کسمننده وض یت موجود باشد و اثربخشای زم را داشاته باشاد را تبیاین
میمند)(Mai Tha, 2014 :7

ایجاد رابطه ارگانیک و منظ بین فضای ایدهآل ذهنای و فضاای

سخت م یطی ازجمله ویژگیهایی است ماه هار برناماهریاز و سیاساتگاذار باتجرباه در
برنامه ریزی توس ه باید مورد نظر قرار دهد نتیجه اصلی این است مه اگر طراحان پروژهها،
امکان انتخاب داشته باشند ،بهطور اقتضایی رفتار دواهند مرد و چنین به نظر مایرساد ماه
آنها با تغییر موق یتها (شرایط) ،استراتژیها و تامتیکهای دود را تغییار مایدهناد و بار
عقالنیت این دو موضوع تأمید میمنند 1 :فاصله گرفتن از مدل سفت و سخت عقالنی؛ 2
در پاسخ به موق یتها و مسائل مشخ
مرد

(( Bryson and Delbecq, 1979: 178

میتوان سبکهای مختلب برنامهریازی را ترمیاب
ازجمله شاد

های این مادل دسترسای عینای و

سری به اهداف تدوینشده در برنامه میباشاد باردالف برناماهریازیهاای بلندمادت ماه
نیازمند زمان و مناب بیشتری هستند ،برنامهریزی اقتضایی به دنبال این اسات ماه باه نتاایج
ملموس و مشخصی در زمان و منااب ممتار برساد

))Malizia ,1982:165

تب ی (نه علت و م لولی) باین شارایط م یطای و ماوق یتی مشاخ

برقاراری ارتبااط

باا مفااهی و فناون

مدیریتی مناسب در این ارتباط عوامل و شارایط م یطای اغلاب متغیار مساتقل و مفااهی
مدیریت متغیر وابسته تلقی میشود؛ بنابراین سه عنصر اصلی تئوری اقتضاا عباارتاناد از:
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م یط ،مفاهی مادیریت و ارتبااط مشاروط و مقتضای باین آن دو

(مادنی)113 :1611،

نظریاه


اقتضایی را میتوان بهعنوان تئوری میانبر و وصلمننده بین تئوری عمومی-ملی و مطال اات
موردی دان توصیب مرد تئوری برنامهریزی اقتضایی میتواند شیوهای مفید برای ترمیب
اصول ملی برنامهریزی و پیوند آنهاا باا زمیناههاای داان برناماهریازی و شارایط ویاژه
انتخاب دطمشی باور داشته و چیزی بهعنوان «بهترین راهحل» در بردورد باا مشاکالت را
توصیه نمینماید ،بلکه پاسخگویی مناسب به پدیدهها را در اولویت ذاتی دود قرار میدهاد
و بر همین اساس در تبیین اهداف از نگاههای مطلقگرایانه فاصله گرفته و تال

ماینمایاد

تا در مثلب سیاستگذاری نقطه ت ادل (تابآوری ،ساازواری و انساجام) را فاراه نمایاد
قبل از پرداز

به عناصر اصلی الگوی سیاستگذاری اقتضایی باید به این نکته اذعان مارد

مه ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای این مدل در درون م یط برنامهریزی را باید یکای از
م دودیتهای این مدل دانست ،سیستمی مه قدرت ان طاف و تطبیق باا م ایط را در حاد
زم دارا باشد الگوی اقتضایی پاسخی مناسب برای این مسئله است الگاوی اقتضاایی ماه
برگرفتااه از نگاار

سیسااتمی اساات مااا را از اتکااا بااه یااک رو

دطمشیگذاری به عنوان تنها رو

و ش ایوه دااان در

مناسب و مطلوب برحذر میدارد و شارایط و موق یات

را عامل ت یینمنندهای در انتخاب شیوه مطلوب دطمشیگذاری میداند الگاوی اقتضاایی
پل ای ب این نظری اههااا و شاارایط واق ای ایجاااد م ایمنااد و از جاادایی ب این نظاار و عماال
میماهد(الوانی)13 :1631،

ماهیت مفهوم برناماهریازی جاام باه ضارورت ایجااد ساازگاری،
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باشد((kaufman,1979: 405

الگوی اقتضایی از نظار رو شناسای باهناوعی تکثرگرایای در

انسجام و پا یش مفاهی در درون طرحی از برنامهریزی حک میدهد مه همواره به سامت
شمول ملیه ف الیتهای جام ه حرمت مند وظیفه بزرگ ایان اسات ماه مقتضایات چناین
ضرورتهایی تأمین شود ،بهویژه در شرایطی مه برنامهریزی با ممباود دادههاای حقیقای و
ثابتشده روبهرو باشد

(لئاود ا .اس)63 :1631،

وظیفه اصلی مدل اقتضایی را مایتاوان تاأمین

مقتضیات در توانایی مواجه با م یطهای تأثیرپاذیر سیاسای ،اقتصاادی ،فرهنگای و امنیتای
دادلی ،م یطهای ناپایدار پیرامونی و باینالمللای و نوساانات مساتمر در شارایط سایال و
غیرپایدار دانست ساه ضارورت اصالی تااب آوری برناماه باه قادرت ان طااف ،وامانش،
سازگاری و ت مل برنامه نسبت به پدیادههاا و حاواد

غیار پایشبینایشاده احتماالی و
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غیرمنتظره پیرامون م یط برنامهریزی اطالل میگردد جن ها و حاواد

امنیتای ،سیاسای،

اقتصادی و نظامی در منطقه و جهان ،نوسانات درآمدی مانند قیمت نفت ،ت ری ها و حتای
رویکردهای نو در ساطو منطقاهای و جهاانی مانناد جهاانیساازی و جهاانی شادن و
بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار دار از منترل در م یط برنامهریزی عمل مینمایند مه ترین
عناصر تابآوری مربوط باه تاابآوری سیسات عماومی (دساتگاه اجرایای) و تاابآوری
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

اجتماعی به قدرت ان طاف و وامنش مناسب در مواجه با موان و مشکالت مربوط میشود
انسجام برنامه ،به نبود ت ارض و تناقض ،بهه پیوستگی و هماهنگی باین عناصار بخشای و
درونبخشی در سطو افقی و عمودی برنامه از طریق پرهیز از پیچیدگیهای غیر ضرور مه
به ه افزایی و همگرایی بیشتر بینجامد ،اهتماام داشاته و اساتفاده بهیناه از منااب را در پای
دواهد داشت سازواری یا ه آوایی و متناسب بودن برنامه باا واق یاتهاا و همااهنگی باا
مدلها و مباانی تئوریاک باه مفهاوم نظریاههاای رایاج و عماومی اقتصاادی و توسا های،
دصلتهای ذاتی سادتار سیاسی و فرهنگای حاام بار م ایط عماومی و ضارورتهاای
ت میلی و دار از منترل بر برنامه را پوشش میدهد مبانی نظری ،دصلتها ،رویکردهای
ایدئولوژیک حام به روابط بینالملل و دیدگاههای م یط دارجی نسبت به م یط دادلای
را باید ازجمله شرایطی دانست مه عنصر سازواری تال

ماینمایاد تاا ت اادل زم ماابین

شرایط فول را در جهت موفقیت برنامه و سیاستگذاری ایجاد نمایاد در مجماوع الگاوی
اقتضایی س ی وافر دود را در تنظی و همخوان نماودن ملیاه عوامال تأثیرگاذار دادلای و
دارجی م طوف مینماید تا از این طریق دواستهها و اهداف مورد نظر در شارایط داان
م قق شود
نگاهي به برنامهريزي اقتصادي کشور و شرايط عمومي دهه شصت ()0451-0431
هرچند موضوع برنامهریزی و رسیدگی به بودجه در قاانون اساسای مشاروطه در ساال
 1213شمسی به استناد اصل شانزده  ،هیجده و بیست بهصراحت بیان گردیده باود ولای
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بر اساس شواهد و اسناد رسمی ،مار تهیه نقشه و برنامه توس ه به شکل نظاممند ،شامولیت
عامه و جام یت در ایران را باید از سال  ) ( 1621با تصاویب اولاین برناماه هفاتسااله


دانست از آن زمان تا قبل از پیروزی انقالب اساالمی ساال  ) (1631دو برناماه عمرانای
هفتساله و سه برنامه پنجساله توس ه تهیه ،مصوب و اجرا گردیده است برناماه پانجسااله
شش عمرانی ( )1631-1631تهیه و مصوب میگردد و به دستور نخستوزیر وقت پس از
پنج و تزریق عایدات فراوان و داار از برناماه از م ال فارو

نفات موجاب شاد تاا

وض یت داصی در روند نوسازی و توس ه را در مشور به وجود آورده و عالیا شادید و
مزمن بیماری هلندی در بدنه اقتصاد ملی باروز و ظهاور نمایاد تاورم فزایناده غیرمنتظاره
موجب شد تا جمشید آموزگار نخستوزیر وقت ،مجبور شود برای مهار تورم و نابهسامانی
بااهوجودآمااده ،برنامااه ششاا را متوقااب نمایااد آموزگااار مااه در (1311م)(1633

)

نخستوزیر بود ،امثر طر های توس ه را مه در مقیاسی بازرگ بودناد ،م اول گاذارد در
طول اولین سال از برنامه شش یک بودجه سا نه برای ماهش هزینههاا باه جاز در ماورد
پروژههای مه تولیدی ،همچون نیروگاههای برل هستهای ،وض گردید این مار باه بهاای
م شدن فرصتهای شغلی و ماهش درآمدهای واق ی تماام شاد

(ممباریج)261 :1611 ،

فارار

سرمایهها (انسانی و مالی) از مشور ،ت طیلی ماردانجاات صان تی و تولیادی و اعتصاابات
مارمنان واحدهای تولیدی صان تی در آساتانه انقاالب در ساالهاای  1633و ،) ( 1631
حواد

و پیشامدهای سیاسی ،امنیتای ،اجتمااعی و اقتصاادی پاس از پیاروزی انقاالب در

بهمنماه  ) (1631از قبیل مصادره شرمتها و مادیریتهاای غیرحرفاهای در واحادهای

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

چند ماه متوقب میگردد شوک نفتی  1316م (1632

) ه زمان با اجرای برنامه عمرانای

تولیدی با پیروزی انقاالب اساالمی و ملای شادن بسایاری از واحادهای تولیادی ،بیشاتر
ساارمایهگااذاران دااارجی بااا واگااذاری سااهام دااود بااه دولاات ای اران از مشااور دااار
شدند(بهکیش)613 :1633،

ناآرامیها و اقدامات مسل انه در بردی از مناطق مشور هزیناههاای

اقتصادی و انسانی قابل توجهی را به وجود آورد ،شروع جن

ت میلی در شهریورماه ساال

 ) ( 1633توسط عرال (صدام حسین) در مرزهای غربی مشورمان (جنگای ماه باه نوباه
دود یکی از طو نیترین جن های قرن بیسات م ساوب مایشاد) نیاز موجاب ت میال
هزینههای گزاف مالی و انسانی و ایجاد اولویتهای جدید هزیناهای شاد «اوضااع جنگای
شرایطی را ایجاد مرد مه در آن نه عادی شدن وض اقتصادی ممکن بود ،نه رسیدن بهنوعی
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ت ادل سیاسی از نظر اقتصادی ،بمبارانهای دشامن مقادار زیاادی از تأسیساات صان تی و
بناهای گوناگون دولتی و دصوصی را منهدم مرد سرمایه ،دارایی ،ارز ،مهاارت و تولیادات
صن تی بهطور عمده در دادمت ماشاین جنا

قارار گرفات»

(ماتوزیاان)63 :1636 ،

«بار اثار

حمالت و بمباران هوایی دشمن به مرامز و اسکلههای نفتی و ت اری نفتای ایاران توساط
مشورهای غربی بهدصون پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران ،باعب شد تا صاادرات
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

نفتی به حداقل دود رسیده و درآمادهای ارزی مااهش یاباد صاادرات نفات داام از 3/1
میلیون بشکه در روز در سال  ) (1633به  2/3میلیون بشکه در روز در سال  ) (1631و
ممتاار از یااک میلیااون بشااکه ( 133هاازار بشااکه) در روز در سااال  ) (1633ماااهش
یافت»(دژپسند و رئوفی)13 :1631،

درآمدهای مشور از م ل فرو

نفت مه عمادهتارین ()%31

منب درآمدی دولت م سوب میشد ،به  31درصد ماهش یافته بود «درآمد نفتی مشاور از
 11میلیااارد د ر در سااال  ) (1631بااه  11میلیااارد د ر در سااال  ) (1633ماااهش
یافت»(بهکیش)116 :1633،

ت ت چنین شرایطی عالوه بر مااهش صاادرات نفتای و غیرنفتای،

سایر درآمدها و مناب نیز ماهش پیدا نمود توقب برنامه ششا از قبال از پیاروزی انقاالب
اسالمی در سال  ،) (1633در عمل مشور را در شارایط بادون برناماهای قارار داده باود،
شرایط سیاسی جدید شکلگرفته مبتنی بر دصلتهای انقالب وض یت داصی را در روابط
دارجی و بینالملل در مشور موجب شد بردی ت ری هاا توساط آمریکاا شاروع ،امکاان
دریافت وام و استقراض دارجی در هالهای از ابهام قارار گرفات ،عماده دارایای ،اماوال و
مناب مالی ایران نزد بانکهای آمریکایی بلومه گردید نیازهاای اقتصاادی جام اه و جنا
نظامی در زمین هر روز فشارهای فزاینده را ت میل مینمود همه عوامل و عناصار ماذمور
اقتصاد ملی را در آستانه عدم ت ادل و شرایط دطرنامی قرار داده باود در چناین وضا یتی
اهداف دولت وقات ،حفاظ وضا موجاود و جلاوگیری از بادتر شادن اماور اقتصاادی و
اجتماعی ،تأمین نیازمندیهای جبهههای جن
آحاد مردم در نظر گرفته میشود جن

و هزینههای دفاعی و تأمین حداقل نیازهاای

دولت اسالمی را به اتخاذ سیاستهای عاجال باا

توجه به دو هدف عمده وادار مرد هدف نخست ،به عهده گرفتن مخاار بسایج گساترده
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برای جنگی پرهزینه با عرال بود ،هدف دوم پیشگیری از حادت فشاار باه ساطح زنادگی
مردم در اقتصادی بود مه رو به افول داشت

(بهداد و ن مانی)16 :1613،

تحليل سياستگذاري اقتصادي دهه شصت بر مبناي سياستگذاري اقتضايي
وقت ت ت تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی پس از انقالب اسالمی و جن
مشخ
ت میلی

ت میلی سه هادف

الب -اداره وض عمومی مشاور ب -پشاتیبانی لجساتیکی از جبهاههاای جنا
 -تأمین حداقل نیازمندیهای آحاد مردم در دساتور ماار قارار داده مایشاود و

برنامههای توس های فقط در بخشهای ضاروری و ماورد نیااز ازجملاه نظاامی و صان تی
دان مورد توجه قرار میگیرد
ایجاد هزینهها و اولویتهای جدید با شروع جن

ت میلی (درید اقالم دفااعی داار

از مشور ،راهاندازی دطوط تولید نیازمندیهای نظامی در دادل مشور و هزینههای عمومی
جن ) ،فشار تورمی ناشی از جو روانی جن  ،بازسازی ل ظهای و بههنگام منااطق حیااتی
آسیبدیده از بمباران دشمن مانند تأسیسات و اساکلههاای نفتای ،مااهش عماومی نسابت
پسانداز به سرمایهگذاری ،ماهش صادرات (بهواسطه ماهش تولید و تغییر در اولویاتهاا)،
ماهش واردات به دلیل توقب پروژهها و طر های صن تی و درنتیجه ماهش تولیاد و روناد
سرمایهگذاری ،مهاجرتها و جابهجاییهای انسانی بر اثر جنا  ،مااهش چشامگیر میازان
تولید ملای (ممباود ما هاا) ،فارار سارمایههاای قابال توجاه ملای ،توقاب روناد جاذب

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

دهه  31برای سیاست و اقتصاد ایران دورهای دان و ویژه به شمار میآیاد در دولات

ساارمایهگااذاری دااارجی و ماااهش شاادید درآماادهای عمااومی ،اتخاااذ سیاسااتهااا و
برنامهریزیهای متناسب با شرایط و اقتضائات موجود را در اولویت قرار میدهد
جن  ،ت ری و ماهش شدید درآمدهای عمومی بهعنوان پدیدههاای تأثیرگاذار بار روناد
اداره امور اقتصادی ،حکومت را بر آن مایدارد تاا در جهات منتارل و اداره شارایط ت میلای
موجود سیاستها و دطمشیهای دان ،سیاست ددالات مساتقی در اماور اقتصاادی را در
سرلوحه مار دود قرار دهد در زمان جن  ،به دلیل افزایش م دودیتها و تغییرات ناگهاانی
اولویتها ،تصمیمات تغییر مییابند و شرایط دان م دودیتهای ناشی از جن
است مه موجب منترل و نظارت بیشتر دولت بر اقتصاد میشاود

باه ن اوی

(قنبرلاو ،ماافی)12 :1633،

عامال
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ت میلی نیز مافی بود تا دولت به سمت و سوی سیاستهای متناساب باا اقتضاائات

جن

حرمت نماید عامل دارجی جن

مه در هر حال ،ددالت بیشتر دولت را در ف الیاتهاای

اقتصادی موجب میشود و رهبری اقتصادی دولت را بهدصون در زمینه تخصی
بازرگانی دارجی و سیست جیرهبندی به وجود مایآورد جنا

جهاانی اول و دوم نقاش

چشمگیری در این زمینه داشت و اذهان عمومی را برای مدادله دولات پاس از جنا
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

آماده سادت
جن

منااب ،
نیاز

(نمازی)123 :1633 ،

دولت را بیش از پیش به ددالت مستقی در اقتصاد مشااند و باا دادن یاراناه و

منترل قیمتها بر عرصه تولید و مصرف اعمال منترل مرد

(بهداد و ن مانی)16 :1613،

در شرایط با مخاطرات با و تغییرات گسترده ،دولتها در عمل از مدلهاای توسا ه و
سیاستگذاری رایج فاصله گرفته و سیاستهای منترلی حدامثری را با وض سیاساتهاای
عمومی ویژه و منترلی مستقی اقتصادی اجرا مینمایند و در این دهه دولات نیاز باا اتخااذ
چنین رویکردی توانست رفاه نسبی ،رضایت عمومی و اداره امور را فراه نماید در اینجاا
ضروری است به دو نکته مه اشاره شود تابآوری عمومی با ی جام ه در سایه انقاالب
اسالمی و اهداف عالیه آن وض یت مناسبی را جهت اتخاذ چنین سیاستهایی فاراه و باه
سیساات (دسااتگاههااای دولتاای) توانااایی ان طاااف و آمااادگی زم در اعمااال رو هااا و
دطمشیهای عمومی مذمور را اعطا نموده باود دوم ضامن تأمیاد بار اصال اهتماام باه
اقتضائات و مالحظات اقلیمی در برنامهریزی و سیاستگذاری توس ه ،بایساتی اذعاان مارد
مه سیاستهای اجرایی مذمور را بهعنوان ضرورت در شرایط دان میتوان مد نظار قارار
داد و در راستای توس ه پایدار و شرایط عادی قابل ت می نمیباشند
سياستها ،خطمشيها و اهداف
تنظی سیاست های عماومی و منترلای بار مادار اداره اماور و اقتضاائات مربوطاه
به منظور حفظ وض موجاود در دادال ،رضاایت نسابی و عماومی آحااد جام اه و
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همچنین پشتی بان ی از جبهه های جن

به عنوان مه ترین اهداف و افازایش درآمادهای


عمومی  ،تنظی  ،منترل آن و تخصی

عایدات را از اصلیترین امور اجرایی دولت در

این دوره باید دانست

 متنوعسازي درآمدهاي دولت ازجمله تأکيد بر درآمدهاي ماليااتي :اتکاای بیشاتردرآمدهای ملی به مالیات یکی از شاد

های این دوره به حساب میآید آمارهای یادشاده

نشان میدهد مه به دلیل م دودیتهای ایران در صادرات نفت در دوران جن  ،زمینه برای
شکلگیری اقتصاد مبتنی بر مالیات در سالهای دهه  1631فراه گردید بهگوناهای ماه در
سال  1633میزان اثرپذیری بودجه عمومی از درآمدهای نفتی به ممتر از  21درصاد رساید
چنین فرایندی آثار دود را در رشد اقتصادی و همچنین درآمدهای عماومی دولات باهجاا
گذاشته و زمینه زم برای ت ول بنیادین در یهبندی اقتصادی و درآماد عماومی ایاران در
سالهای ب د از پایان جن

و تنظی برنامه اول اقتصادی را فراه مرد

(مصلینژاد)213 :1633 ،

کاهش هزينههاي دولت :در این دوره با توجه به ضرورت و شرایط موجود ،سیاساتمنترل و ماهش هزینههای دولت در دستور مار قرار داده میشود ،باهگوناهای ماه ممتارین
رشد هزینههای دولت در مقایسه با قبل و ب د از این دوره را ما شااهد هساتی «در فاصاله
دوازده سال ( )1633-31هزینههای دولت تنها  2/3برابر شاد

در دوره دوم ماه از 1631

آغاز و تا  1613ادامه داشته ،هزینههای بودجه در فاصله تنها هفت سال ( ،)1631-13حدود
ده برابر شده مه رشدی جهشی را نشان

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

الف .سياستهای عمومي

میدهد»(رزاقی)121 :1632 ،

 تمرکز بر اتمام پروژههاي نيمهتمام با اولويت افزايش توليد :پاروژههاای صان تی،ددماتی و مشاورزی زیادی مه پس از توقب برنامه شش عمرانی قبل از انقالب و شارایط
جنگی در مشور متوقب و بهصورت نیمهتمام رها شده بودند ،در این دوره سیاسات اتماام
پروژههایی در دستور مار قرار داده میشود مه منجر به افازایش تولیاد دادلای و در جهات
دودمفایی باشند بر اساس آمار ارائهشده در جدول شماره ( )6در این دوره نسابت بودجاه
عمرانی به دیگر بخشها بهطور متوسط در حدود  %23بوده است
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 سياستهاي انقباضي پولي و مالي :سیاستهاای پاولی و ماالی انقباضای در جهاتجذب نقدینگی مشور و مهار تورم با توجاه باه شارایط اقتصااد ملای مشاور و اقتضاائات
عمااومی در آن دوره بااه دو رو
تخصیصی شامل ماهش تخصی

صااورت ماایپااذیرفت رو

اول سیاساات منترلاای و

ها بهدصون در پروژههای دیرباازده ،تاال

در جهات

ماهش تزریق نقدینگی در جام ه و همچنین نظارت و منترل دقیاق ف الیاتهاای باناکهاا
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

توسط بانک مرمزی و دیگر دستگاههای نظارتی رو

دوم جم آوری نقدینگی موجود در

جام ه به اشکال مختلب توسط دستگاههای مربوطه از قبیال پایشفارو

ساکه ،داودرو،

فیشهای ثبت نام زیارت سفر به مکه و مدینه (حج) ،واگذاری دط تلفان ،اورال قرضاه و
سهام و دیگر اقداماتی مه منجر به جم آوری نقدینگی موجود عمومی میشد
 سياست جاايگزيني واردات :اساتراتژی جاایگزینی واردات باهعناوان یاک سیاساتدرونگر مه تال

دارد تولیدات دادلی را جایگزین واردات (ویاژه واردات صان تی) نمایاد،

طی دهههای پنجاه و شصت میالدی در مشورهای گوناگون همچناین در ایاران ماورد تأمیاد
قرار میگیرد از مه ترین ویژگیهای این سیاست حمایت از تولید م صو ت دادلی توساط
دولات از طریاق تنظای و نظااارت مساتمر باار واردات مایباشااد سیاسات مااذمور ازجملااه
سیاستهایی بوده مه در دستور مار دولت وقت قرار میگیرد ارز

مال واردات صان تی در

سال  1631برابر با  1231میلیون د ر بوده مه در سال  1631به  3313میلیون د ر رسیده طی
این دوره واردات صن تی نوسانات بسیاری داشته و در بیشتر ساالهاا نارآ آن ماهشای باوده
است بهطوری مه م دل این نرآ در طی دوره  -1درصد

میباشد(تونژاد)131 :1613،

ب .سياستهاي کنترلي و تنظيمي مستقيم
 کنترل قيمت ها :به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت ما ها و باهدصاوناقالم ضروری جام ه و پیشگیری از فشارهای فزاینده بر دو

آحاد مردم جام اه منتارل

مستقی قیمت و ن وه قیمت گذاری مورد اهتمام قرار مایگیارد ،اغلاب در وضا یتی ماه
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نااطمینانی در اقتصاد وجود دارد ،سبب شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و بازار سایاه و غیار
رساامی باارای ما هااای ممیاابتار شااده و موجااب رونااق گاارفتن ف الیاتهااای د لای


می شود(دژپسند و رئوفی)23 :1631 ،

منترل بازار با بهمارگیری سه رو

نرآ ما هاای عماومی

مهار شد  -1از طریق قیمتگذاری مستقی دولت توسط دستگاههای مربوطه -2 ،نظاارت و
منترل میدانی از طریق سازمان ت زیرات حکومتی -6 ،واردات ان صاری ما های عمومی و
وزارت بازرگانی) در طول دوران جن

بسیاری از ما ها و ددمات مشمول قیماتگاذاری

شدند و درواق این دوره را مایتاوان دوره ددالات گساترده و وسای دولات در مکاانیزم
قیمتها دانست

(بهکیش)132 :1633،

 کنترل دستمزدها بهمنظور کاهش هزينههاي توليد :منترل دستمزدها از منظر مااهشهزینههای تولید و جلوگیری از اج اف در حق مزدبگیران بهطاور مساتقی توساط وزارت
مار و امور اجتماعی در دستور مار قرار داده میشود
 سياست جيرهبندي و کاالبرگ :بار عهاده گارفتن مسائولیت ساهمیهبنادی ما هاایاساسی به دلیل شرایط دان جنگی و نیز مسئولیتهایی مه در چهارچوب قانون حفاظات
و توس ه صنای مشور به دلیل شرایط دان جنگی از پیروزی انقاالب اساالمی بار عهاده
دولت قرار گرفته بود (مؤمنی ،)613-3 :1613،توزی ماا برگ و ساهمیهبنادی اقاالم اساسای و
ضروری به مورد اجرا گذاشته میشود
کنترل نرخ ارز :دولت سیاست حفظ وض موجود را در دصون براباری نارآ ارز بااپول ملی دنبال و از نرآگذاری ارزی جدید اجتناب مینماید نرآ ارز رسمی پس از پیاروزی
انقالب اسالمی و در دوران جن

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

اقالم ضروری جام ه توسط وزارت بازرگانی (شرمت مرمز تهیه و توزیا ماا وابساته باه

ت میلی ثابت ماند در عمل نرآ رسمی د ر در ایاران باین

سالهای  1631تا  1612بین  33تا  13ریال نوسان داشته اسات (ناائینی جاالل )113 :1613،و ملیاه
ارزهای واگذاری به بنگاهها به نرآ رسمی پردادت میشد در ایران تا سال  1631نارآ ارز
تخصیصی برای بنگاهها ،نرآ رسمی بود مه این روند با اجرای برنامه اول توسا ه و شاروع
اصالحات اقتصادی ت دیل شد

(بهکیش)133 :1633 ،

کنترل واردات ،صادرات و تخصيص اداري ارز :سهمیهبندی میزان واردات و وضات رفههای دان برای واردات و منترل صادرات را ازجمله مه ترین ابزار منترل دولات در
بخش تجارت و بازرگانی در این دوره باید دانست با نامست د باودن باازار جهاانی نفات،
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افزایش جهانی قیمت واردات ،جن

ت میلی و هزینههای آن و نابسامانی در توزی دادلای

و بازرگااانی دااارجی مشااور و ممیساایون تخصاای
سهمیهبندی ارز تشکیل شد

ارز در وزارت بازرگااانی باارای

(وزارت بازرگانی)33-31 :1633 ،

 -پرداخت يارانه در سه بخش توليد ،مصرف و خدمات :پردادات یاراناه را ازجملاه

1633

فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

سال
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سیاستهای بارز و چشمگیر منترلی و تنظیمی دوره باید برشامرد بررسای جادول شاماره
( )1نشان میدهد مه بیشترین درصد یارانه پردادتی در بخش تولید از سال  1632تاا 1613
مت لق به سالهای  33الی  31میباشد

(دادگر و نظری)631 :1631،

جدول  :0يارانههاي پرداختي توليدي ،مصرفي و خدماتي طي سالهاي 0452 -0415
(ميليون ريال)

یارانه توليدی
درصد
مبلغ

یارانه مصرفي
مبلغ

درصد

یارانه خدماتي
درصد
مبلغ

کل یارانه



 سهميهبندي منابع اعتباري بانکها :در جهت تأمین اولویتهای اقتصاادی باا توجاهبه ممبود مناب و تقاضاهای زیاد ،مناب بانکی بهصورت وامهای موتااهمادت ،میاانمادت و
بلندمدت با بهرههای ناچیز باه بخاشهاای مختلاب صان ت ،دادمات ،مشااورزی و در
ممیتههای مربوطه ادتصان داده میشد
عملکرد شاخصهاي کالن اقتصادي دهه 31
بررسي دوازده شاخص عملکردی اقتصادی در این دوره

الف .افزايش درآمدهاي مالياتي :در بررسی اجزای درآمدهای عمومی دولت طی دوره
در جدول شماره  2اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی را باید یکی از شاد

های این دوره به

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

مآدذ :سازمان حمایت از مصرفمنندگان و تولیدمنندگان

حساب آورد آمارهای یادشده نشان میدهد مه به دلیل م دودیتهای مشور در صاادرات
نفت در این دوره ،بهدصون در سال  1633میزان وابستگی بودجاه باه درآمادهای نفتای
برابر با  23/6درصد تقلیل پیدا نموده است و زمینهای برای شاکلگیاری اقتصااد مبتنای بار
مالیات در سالهای دهه  1631ایجاد گردید

(مصلینژاد)213 :1633 ،

ب .سهم درآمد نفت خام باه اساتناد جادول شاماره ( )2طای دوره باهدصاون در
سالهای  1636 – 1611سه درآمدهای نفتی ماهش یافته و سایر درآمدها روناد افزایشای
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را تجربه نمودهاند ممترین سه درآمدی نفت در بودجه برابر باا  2346درصاد و بیشاترین
سه درآمدی مالیات  3143در سال  1633اتفال افتاده است
روششناسي تحقيق
این پژوهش از رو شناسای توصایفی-ت لیلای ،باا بیاان وضا یت عماومی مشاور از
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311
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نقطهنظر شرایط ویژه و دان امنیتی ،سیاسی و اقتصادی در قبل و ب د از پیاروزی انقاالب
اسالمی و جن

ت میلی هشتساله با بررسی و ت لیال دساتاوردهای عملکاردی و عینای

دوره در زمینه اقتصاد مالن بهعنوان شاد
شاد

ممی و رضایت عمومی نسبی جام ه باهعناوان

میفی در مقایسه با ادوار قبل و ب د از آن ،با بهرهگیری از مناب دست اول از طریق

جم آوری متابخانهای انجام پذیرفته است هرچند باید اذعان نمود مه شرایط دان حاام
بر مشور در آن دوره دسترسی به مناب  ،اعداد و ارقام را تا حدودی با مشکل مواجه نماوده
است و از منظر آیندهپژوهی و ماربردی نتایج بهدستآمده در این مقاله مایتواناد باهعناوان
الگوی تجربهشدهای در شرایط ب ران در نظام برنامهریزی مشور مورد تأمید قرار گیرد
تجزیهوتحليل یافتهها
جدول شماره  :2بررسي اجزاي درآمد عمومي دولت طي دوره 0455-0412
سال

سهم نفت

سهم ماليات

سهم سایر

(درصد)

(درصد)

(درصد)



حجم پول و رشد نقدينگي جدول شماره ( )2بیانمننده وض یت حجا پاولی و رشاد
نقدینگی طی دوره بهدصون در سال  1636درصد نرآ رشد نقدینگی در سال  1633برابر
با  21درصد ،در سال  1636به ممترین میزان برابر با شاش درصاد و در ساال  1631برابار
 26/1درصد را نشان میدهد
جدول شماره  :6حج پول و رشد نقدینگی طی دوره 1633-1612
سال

حجم پول ()1M

نرخ رشد حجم

نقدینگي ()2M

نرخ رشد نقدینگي

ميليارد ریال

پول (درصد)

ميليارد ریال

(درصد)

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

مأدذ :مجموعه آماری سازمان برنامه و بودجه
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فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

مأدذ :مجموعه آماری سازمان برنامه و بودجه

هزینههای دولت :نسبت مجموع هزینههای حاممیتی و تصادیگاری دولات باه تولیاد
دادلی در سال  1633حدود  33درصد بوده اسات نسابت مزباور در ساال 1631

نادال

ی نی پس از طی شدن یک دوره طو نی اقتصاد جنگی به  31درصد رسایده اسات
یک برنامه اول توسا ه)1-6:1631،

(پیوسات

بار اسااس جادول شاماره ( )3و ( )3در دوره 1631 – 1631

هزینههای جاری دولت روند افزایشی به داود گرفتاه و باعاب افازایش مساری بودجاه و
همچنین ماهش درصد نسبت هزینههای عمرانای باه جااری شاده اسات از نظار افازایش
درآمدها و هزینههای عمومی دولت در سالهای پس از انقالب نیز دو دوره مشخ
دارد در دوره نخست مه تا پایان جن

وجود

ت میلی به درازا مایمشاد ،در فاصاله دوازده ساال
و مارشکنیهاای

( )1633-31هزینههای دولت تنها  2/3برابر شد با وجود هزینههای جن

سرمایهداری تجاری ایران در مقابل دولت در نپاردادتن مالیاات و مشاکلآفرینای در برابار
سیاستهای اقتصادی دولت ،به نظر میرسد رشد هزینههای دولات انادک باوده اسات در
دوره دوم مه از  1631آغاز و تا  1613ادامه داشته ،هزینههای بودجه در فاصاله تنهاا هفات
سال ( ،)1631-13حدود ده برابر شده مه رشدی جهشی را نشان میدهد

(رزاقی)121 :1632 ،

جدول شماره  :3هزينههاي دولت طي دوره مالي 0453-0431
سال
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هزینه کل

هزینه جاری
ميليارد ریال

هزینه عمراني
ميليارد ریال

نسبت عمراني از
کل (درصد)



جدول  :5هزينههاي دولت و نسبت هزينههاي جاري به عمراني طي دوره 0455-0412
سال

هزینه جاری
ميليارد ریال

هزینه کل

هزینه عمراني
ميليارد ریال

نسبت عمراني از
کل (درصد)

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

مأدذ :مجموعه آماری سازمان برنامه و بودجه

مأدذ :مجموعه آماری سازمان برنامه و بودجه

ضريب جيني :به استناد گزار

بانک اطالعاتی بانک مرمزی جمهوری اساالمی ایاران،

جدول شماره ( )3و نمودار شماره ( )1ضریب جینی در طول دوره افزایشی نداشاته ،بلکاه
نسبت به ابتدای دوره مقداری نیز ماهش پیدا نموده است ضریب جینی در سالهای جنا
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روند بهنسبت مناسبی داشته است؛ بنابراین شاد
دالل سالهای جن

بهباود روناد توزیا درآماد مشاور در

ت میلی بهطور مامل قابل مشاهده میباشاد

(دژپساند و رئاوفی)23 :1631 ،

ضریب جینی در سال  1631حدود  33/11بوده و در پایان سال  1631به عدد  31/36تقلیل
پیدا مینماید

(دادگر و نظری)633 :1631،

فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

جدول  :3روند شاخصهاي توزيع درآمد در ايران از سال 0431-0411
سهم  11درصد
سال

سهم  11درصد

ثروتمندترین

ضریب

به  11درصد

جيني

سال

فقيرترین

سهم  11درصد

ثروتمندترین

ضریب

به  11درصد

جيني

سال

فقيرترین



به  11درصد

جيني

فقيرترین

1631

13/31

36/31

1631

23/31

33/11

1631

11/3

31/32

1633

21/31

33/23

1633

11/31

63/13

1633

13/31

63/33

1631

23/31

33/13

1631

21/13

31/31

1611

13/61

63/33

1631

22/11

33/13

1631

22/21

33/1

1611

13/31

61/1

1632

23/21

31/13

1632

23/31

33/3

1612

13

63/13

1636

23/31

33/32

1636

11/31

31/36

1616

13/11

63/36

1633

66/11

31/2

1633

13/11

63/1

1613

13/11

31/13

1633

61/31

31/13

1633

11/11

63/33

1613

13/31

63/1

1633

23/11

33/13

1633

11/31

31/61

1613

13/11

31/23

1631

13/31

36/3

1631

11/61

31/36

1611

13/21

63/33

مآدذ :بانک اطالعاتی بانک مرمزی جمهوری اسالمی ایران
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ثروتمندترین

ضریب



نرخ تورم
به استناد گزار های سازمان برنامه و بودجاه مشاور در جادول شاماره ( )1و نماودار
ترسیمی بر اساس آن ،شاد

قیمتها 1و نرآ تورم طی دوره زمانی  1633-1611از فاراز

و نشیبهای قابل توجهی بردوردار بوده است با شروع جن

ت میلای و ایجااد م اصاره

اقتصادی ،نرآ تورم رو به فزونی گذارد نرآ تورم در آستانه جن
طول سالهای جن

به میانگین زیر  21درصد میرسد

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

نمودار شماره  :0ضريب جيني ايران طي سالهاي 0451-0411

 2643درصد باوده و در

(مؤمنی)213 :1613،

نرآ تورم در سال

 1631برابر با  3433و در ساال  1633برابار باا  13/1و در ساال  1631برابار باا 2143
میرسد



اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جدول شماره  :1شاخص قيمت ) (CPEطي دوره 0453-0411

فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

سال

شاخص قيمت
)(CPI

نرخ تورم
ساالنه

سال

شاخص قيمت
)(CPI

نرخ تورم
ساالنه

1636

(111سال پایه)

-

1632

311

11/1

1633

11343

3/3

1636

332

11/3

1633

12141

13/3

1633

311

13/1

1633

13142

23/1

1633

311

21/1

1631

11342

3/33

1633

131

21/3

1631

13346

11/3

1631

33641

21/3

1633

23243

26/3

1631

113141

21/1

1631

23143

22/1

1633

123642

1/33

1631

633

13/2

1611

1331/3

13/3

مأدذ :مجموعه آماری سازمان برنامه و بودجه

نمودار  :2نرآ تورم طی دوره 1633-1633

 رشد متوسط ساالنه سرمايهگذاريرشد متوسط سا نه سرمایهگذاری طی دوره به اساتثنای ساالهاای  1631-1632منفای
گزار
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شده است (طی سالهای  31-32بر اثر افزایش قیمت نفات رشاد سارمایهگاذاری

مشور ،رشد مثبتی را تجربه مرده است)


 توليد ناخالص داخليتولید نادال

دادلی طی دوره از نوسانات زیادی بردوردار باوده و در مجماوع رشاد
دادلی نیز نوسانات بسیاری

منفی بین  1/3تا  2درصد را تجربه نموده است تولید نادال
 1631رسیده ،نرآ رشد  GDPنیز در این دوره  -1/3درصد

میباشد(تونژاد)131 :1613،

 جذب سرمايهگذاري خارجيجذب سرمایه گذاری دارجی طی دوره دهه شصت به استناد جدول شماره ( )1مأدوذه
از سازمان جذب سرمایه گذاری دارجی مشاور باه پاایینتارین ساطح ممکان تنازل پیادا
مینماید در ایران با پیروزی انقالب اسالمی و ملی شادن بسایاری از واحادهای تولیادی،
بیشتر سرمایهگذاران دارجی با واگذاری سهام دود به دولت ایران از مشور داار شادند
همچنین بهواسطه شرایط حام بر جام ه و وقوع جن

ت میلی تا آغاز برنامه اول توسا ه،

استفاده از سرمایهگذاری دارجی مورد توجه قرار نگرفت (بهکایش )613 :1633،و در بردای از
سالهای این دوره فرار سرمایههای جذبشده را شاهد هستی
جدول  :1جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران طي سالهاي  0110-0111ميالدي
(ميليون دالر)
سال

جذب سرمایه خارجي

سال

جذب سرمایه خارجي

سال

جذب سرمایه خارجي

1311

21

1311

11/31

1331

-631/33

1311

33/2

1311

21/22

1331

22/33

1312

31/2

1312

-163/13

1332

1/3

1316

331/3

1316

-11/32

1336

211/33

1313

626/3

1313

32/33

1333

1/233

1313

333/3

1313

-61/13

1333

1/136

1313

111/33

1313

-112/33

1333

21/33

1311

633/33

1311

-611/36

1331

36/112

1311

313/13

1311

31/33

1331

61/333

1313

133/63

1313

-13/32

1333

13/321

مأدذ :سازمان جذب سرمایهگذاریهای دارجی جدول شماره  :3عملکرد شاد

های اقتضایی در دهه شصت

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

داشته و از مبلغ  11113111میلیون د ر در سال  1631به  11333611میلیون د ر در ساال
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ارزيابي شاخصهاي مدل سياستگذاري اقتضايي در دهه 31
با بررسی شرایط سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی پس از پیروزی انقالب اسالمی و
جن

ت میلی ،در راستای اهداف سهگانه دولت (حفظ وض موجود و اداره عمومی مشور،

پشتیبانی لجستیکی از جبهههای جن

و رفاه نسبی بارای آحااد جام اه) سیاسات ددالات

مستقی دولت در اقتصاد را باید یکی از شاد

های بارز دهه شصت ارزیابی نمود دولات

فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

در عمل از مدلهای توس ه و سیاستگذاری رایج فاصله گرفته و در راستای سیاساتهاای
منترلی حدامثری و اقتضایی با وض سیاستهای عمومی ویژه و دطمشیهای دان اقدام
نموده است به استناد آمار و ارقام موجاود ،الاب -رضاایت نسابی عماومی (اجتمااعی) و
حضور ف ال مردم در حمایت و مساعدت از دستگاه اجرایی (دولت) بهدصون با حضاور
در میدانهای جن

ت میلی را باید تابآوری با ی جام ه و در سطح قابل قباول ارزیاابی

نمود ب -بهرغ اینکه در این دوره مشور فاقد برنامه تدوینشده پنجسااله توسا ه باوده و
تنها دطمشیها و سیاستها بر اساس برنامههای سا نه ابالغ مایگردیاد دساتگاه عماومی
(دولت) توانست قدرت ان طاف ،وامنش مناسب و سازگاری زم در بردورد با پدیدههاا و
حواد

غیرمنتظره را از دود بروز داده و اداره امور عمومی و عملکردی را در ساطح قابال

قبولی اجرا نماید البته شرایط عمومی حام در جام ه بار اثار پیاروزی انقاالب اساالمی و
شرایط عمومی جنگی در مشور ممک غیر قابل انکاری را در این زمیناه داشاته اسات

-

دط مشیها و سیاستهای متخذه در این دوره تا حدود زیادی با الگوها و مدلهاای رایاج
سیاستگذاری فاصله گرفته و سازواری زم با بردی از مبانی نظری و تئوریک را از دست
داده و در این زمینه از سطح غیر قابل قبولی بردوردار بوده است گرایش برنامهها بایش از
آنکه بر رشد اقتصادی باشد ،به نظریههای تأمین حداقل نیازها تمرمز داشته اسات و مشاور
در این دوره رشاد اقتصاادی منفای را تجرباه مارده اسات د-ساازواری داطمشایهاا و
سیاستهای ابالغای دوره در بخاش اقتصاادی ازجملاه بازرگاانی باهدصاون بازرگاانی
دارجی ،میزان ددالت دولت در امور و سیست موپنی با دیدگاههای حام بر ایادئولوژیک
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انقالب اسالمی دارای تباین و تناقض ارزیابی شده ،اما از سویی در بخش سیاست دارجی،
سیاستهای متخذه ازجمله استکبارستیزی ،توس ه روابط دارجی با مشورها و مردم ت ات


ست  ،حرمت در جهت استقالل سیاسی و اقتصادی مشور و تقویات دودمفاایی ،همچناین
سیاست تال

در جهت تغییرات سادتار بینالمللی باا دیادگاههاا و نگار هاای انقاالب

اسالمی بهطور مامل منطبق و سازگاری قابل قبولی داشته است درمجماوع در ایان بخاش
وقت ،تال

شده تا دولت با بهرهگیری از راههاای مختلاب ،اراده داود را در چهاارچوب

دطمشی و سیاستهای منترلی و تنظیمی در ملیه سطو اجرایی اعمال و توانسته انضاباط
مافی ،شاد

های عملکردی اقتصادی مناسب و تأمین امنیت عماومی را در جهات ت قاق

اهداف مورد نظر فراه نماید میتوان این سازواری را در سطح قابل قبول به حساب آورد
و -این دوره را باید دوره داطمشایهاا و سیاساتهاای داان دانسات ماه هرسااله در
برنامههای سا نه گنجانده و تال

میشده تا با دقت هرچه تمامتر باه ماورد اجارا درآورده

شوند فضای عمومی حام بر برنامهها بهگونهای بوده مه نمیتوان از انساجام و همااهنگی
برنامهای ص بت نمود؛ اما شارایط و اقتضاائات موجاود ناوعی انساجام ذاتای را در روناد
اجرای برنامه ها به وجود آورده بوده است و بر همین اساس انسجام عمومی در برنامههاا را
از سطح قابل قبولی میشود برآورد مرد در مجموع باید اذعاان مارد ماه در دوره دهاه 31
سیاستگذاری اقتضایی از جایگاه عمدهای بردوردار بوده و سطح قابل قباولی را باه داود
ادتصان داده است

مقاله پژوهشی :رویکرد سیاستگذاری اقتضایی در برنامهریزی اقتصادی و توس های دهه  31در ایران ()1631-1631

سطح متوسط را میتوان ارزیابی مرد ه -نظر باه شارایط و اقتضاائات ت میلای بار دولات

نتيجهگيری و پيشنهاد
وقتی ص بت از مفاهیمی مانند رشد اقتصادی یا رفاه و عدالت اجتماعی به میان میآید،
قضاوت و داوری در دصون عملکرد برنامهریزی و سیاستگاذاری اقتصاادی مایتواناد
متفاوت ،مختلب و تا حدودی مشکل باشد هرچند امثار اقتصااددانان بار تضامین عادالت
اجتماعی در بلندمدت در سایه رشد اقتصادی تأمید دارند؛ اما بهطور مامل واضح اسات ماه
الزاماش ( اقل) در موتاهمدت و حتی میانمدت رشاد اقتصاادی نمایتواناد نویادبخش رفااه
عمومی و عدالت اجتماعی باشد و البته عکس آن نیز صادل است مه در موتاهمدت و حتای
بلندمدت در سایه سیاست گذاریهای رفاه و عدالت اجتماعی نمیتاوان رشاد اقتصاادی را
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تأمین و تضمین نمود بر این اساس ایجاد تفاه و ت ادل باین ایان دو مفهاوم مااری باس
دشوار به نظر میرسد برنامهریزی اقتضایی به مدد عناصر نهادینهشده درونی دود میتواناد
نوعی ت ادل بین این دو مفهوم را برقرار سازد از سویی تابآوری عمومی با ی جام اه در
سایه انقالب اسالمی و اهداف عالیه آن وض یت مناسبی را جهت اتخاذ چنین سیاستهاایی
فراه و به سیست (دستگاههای دولتی) توانایی ان طاف و آمادگی زم در اعمال رو هاا و
فصلنامه علمی مطال ات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازده  ،شماره  ،36تابستان 1311

دطمشیهای عمومی اعطا نموده بود عملکرد دوره در سایه اتخاذ سیاستهاای اقتضاایی
توانسته بود رضایت عمومی را فراه مند و بردی از شاد

های مالن اقتصاادی از قبیال

بیکاری ،تورم ،ضریب جینی و از وض یت قابل قبولی برداوردار باشاند هرچناد متوساط
رشد سا نه سرمایهگذاری منفی بیش از  %2را از ویژگیهای این دوره نیز باید باه حسااب
آورد مدل به مار گرفتهشده در دهه شصت گویای تجربهای بهنسابت موفاق در مواجاه باا
دورههای ب رانی و سختی مه از اوادر دهه پنجاه تا دوره پایان جن

ت میلی در ایران بود،

باید در نظر داشت صرف نظر از سیاستها و داطمشایهاای متخاذه در آن دوره ،اتخااذ
چنین روشیهایی میتواند بهعنوان الگوهای سازوار در سیاستگذاریهای ماالن اقتصاادی
در مقاط مختلب متناسب با اقتضائات و شرایط حاام باهماارگیری شاوند ویژگایهاای
ژئوپلیتیکی مشور ،شرایط حساس و دان منطقه غرب آسیا (داورمیانه) ،اصاول حاام و
نهادینهشده بر مشور مبتنی بر عناصر (اساالمی و ملای) ایرانای و دیگار عوامال تأثیرگاذار،
چش اندازی غیر پایدار ،چالشی و غیرمستقر را در منطقه پیرامونی ماا بیاان ماینمایاد ایان
شرایط ما را به سمت سیاستگذاری و برنامهریزی اقتضایی سول مایدهاد سیاساتهاا و
دطمشیهای متخذه در هر دوره را نمیتوان بهعنوان مدلی ثابت مه در هر شرایطی میتوان
آن را تکرار و ت می داد تلقی نماود ،بلکاه ناوع نگار

و رویکارد نظاام برناماهریازی و

سیاستگذاری شرطی و اقتضایی میتواند میزان آسیبپذیری ما را ماهش داده و تابآوری
زم را افزایش دهد در پایان میتوان گفت مه رویکرد سیاساتگاذاری اقتضاایی در دهاه
شصت از جایگاه و نقش برجستهای بردوردار بوده و توانساته مماک شاایانی را در روناد
عمومی برنامهریزی و سیاست گذاری در آن مقط داشته و رفاه عمومی و رضایت نسابی را
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