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  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

  دکتر مهشید شاهچرا

  

  

بـه   »و عـدالت  شـرفت یپ«در عنـوان   رییبا تغ یفرهنگ ،یاجتماع ،يبرنامه پنجم توسعه اقتصاد حهیال سینو شیپ

  .ارائه شده است »توسعه« يجا

انـداز   در سند چشـم  ورکش يشده برا میترس گاهیبه جا یابیدست«چون  ینیعناومحور با  6 ،برنامه پنجم حهیدر ال

تحقـق   يمناسـب بـرا   يفضـا  جادیا« ،»يمقام معظم رهبر یابالغ يها استیتحقق کامل س« ،»ساله در منطقه ستیب

 »یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يها کردن حوزه یردم و مردمممشارکت  هجلب گسترد«و  »یو اجتماع يجهش بلند اقتصاد

  .ذکر شده است

. ابالغ شده است توسط رهبر معظم انقالبشور در امور اقتصادي ک هاي کلی برنامه پنجم توسعه سیاست

و  یداخل يها استیس دهنده نشان واست  یکل يها استیکالن کشور و س يریگ ابالغ شده جهت یکل يها استیس

موارد زیر در مقام معظم رهبري از طرف هاي کلی ابالغ شده  اقتصادي در سیاست امور .باشد میدر کشور  یکل يرفتار

 .قرار گرفته است تأکیدورد م

 :رشد مناسب اقتصادى) الف

 درصد؛ 8پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل تحقق رشد مستمر و  -

انداز به تولید  حفظ نسبت پس گذارى با سرمایه ـ انداز پسگذارى از طریق کاهش شکاف  توسعه سرمایه -

 ؛ارجىهاى خ منابع و سرمایه درصد و جذب 40ناخالص داخلى حداقل در سطح 

 ؛ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه سهم بهره يارتقا -

                                                             
 ا. ا. علمی پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ج  عضو هیئت.  .  
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هاى ارتباطى،  فراهم آوردن زیرساخت بر ثبات محیط اقتصاد کالن، تأکیدکشور با  کار و کسببهبود فضاى  -

هاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و  نیاز، کاهش خطرپذیرى اورى مورداطالعاتى، حقوقى، علمى و فنّ

 ؛صورت شفاف و منظم به جامعه اطالعات به

 ؛تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى -

هاى  منابع و سرمایه«عمومى به  بودجه تأمینتغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع   -

ل اول تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسالمى در سا و ایجاد صندوق توسعه ملى با» زاینده اقتصادى

پایین دستى  ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و مهابرنامه پنجم و برن

 :با رعایت به آنوابسته 

  هاى نفتى به صندوق  درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده 20واریز ساالنه حداقل

 ؛توسعه ملى

 لتى با هدف و عمومى غیردو هاى خصوصى، تعاونى ق توسعه ملى به بخشارائه تسهیالت از منابع صندو

با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب  گذارى در داخل و خارج کشور تولید و توسعه سرمایه

  ؛اقتصادى

 هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه قطع وابستگى هزینه. 

هاى  ربا و نهادینه کردن نظام با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون اصالح ساختار نظام بانکى  -

 ؛هاى بزرگ گذارى الزم براى سرمایه اعتبارات خرد و اعتبارات تأمینالحسنه،  قرض

 ؛یى، شفافیت و سالمتآبر کار تأکیدبا ) سرمایه، پول و بیمه( ى و کیفى بازارهاى مالىکم يارتقا  -

 :بر تأکیدالزامات مربوط به هر یک از بندها با  قانون اساسى و 44ى اصلکل هاي سیاستتحقق   -

 ؛گیرى بازارهاى رقابتى حمایت از شکل 

 یایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حا؛)هدایت و نظارت ،گذارى سیاست( تىکم 

  هاى  لیتبه فعا) نهاد خانوار(هاى غیرمتشکل  تشویقى در جهت تبدیل فعالیت هاي سیاستتنظیم

 ؛واحدهاى حقوقى

  ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى. 

استحصال، عرضه، نگهدارى و  توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در -

 ؛هاى مشترك با اولویت استفاده از منابع آب شود هایى که از کشور خارج مى مصرف آن و مهار آب

 هاي سیاستگذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با کشورهاى همسایه با رعایت  سرمایه  -

 ؛قانون اساسى 44کلى اصل 

براساس (کشور در مدت معین  نیازهاى اساسى تأمینحفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از   -

 ؛حاصل گردد) مصوبه شوراى عالى امنیت ملى

نحوى که کسرى تراز بازرگانى  به ،اورى باالبه ویژه در بخش خدمات با فنّ ،اهبرد توسعه صادراتبر ر تأکید  -

 ؛ایجاد گردد بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات

 ؛اورىگذارى و فنّ گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه  -
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طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص  آموزش، بهداشت و اشتغال به: اى داف توسعهو هماهنگى میان اه ارتقا -

 ؛انسانى باال برسد توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه

 ؛ریزى عملیاتى ریزى کشور به بودجه تبدیل نظام بودجه  -

- انداز با رعایت شفافیت و  چشمهاى سالیانه با سند  ساله و بودجه ى و کیفى میان برنامه پنجبرقرارى ارتباط کم

 .قابلیت نظارت

  

 :گسترش عدالت اجتماعى با) ب

 اجتمـاعى و کـاهش فاصـله میـان     هاى مربوط به رشد و توسـعه اقتصـادى بـر پایـه عـدالت      تنظیم همه فعالیت  -

 :بر موارد زیر تأکیدبا درآمد  کم درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى

 هـاى هدفمنـد و    ، اعطاى یارانـه هاي مالیاتى جه درآمدى از طریق سیاستهاى غیرمو جبران نابرابرى

 ؛اى کارهاى بیمهسازو

 یت؛کردن مداوم آن بهنگامل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و کم 

 ؛هاى غیرآشکار هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه هدفمند کردن یارانه 

 حاد جامعه از اطالعات اقتصادىبرخوردارى آ تأمین. 

 :بر تأکیدهاى تاریخى گذشته با  هاى حاصل از دوران ماندگى اقدامات الزم براى جبران عقب  -

 توسـعه روسـتایى، گسـترش     هـاى  سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح يارتقا

گـذارى محصـوالت    نظـام قیمـت   کشاورزى صـنعتى، صـنایع روسـتایى و خـدمات نـوین و اصـالح      

  ؛کشاورزى

 هـاى   هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت گسترش فعالیت

  ؛بازرگانى خارجى کشور

   در  35/0کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حـداکثر

  ؛پایان برنامه برسد

 ؛درصد 7رساندن نرخ بیکارى در کشور به  انجام اقدامات ضرورى براى  

 تأمین ؛اجتماعى و خدمات بیمه درمانى تأمینى و کیفى نظام بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کم   

 ؛هاى فردى و اجتماعى هاى پیشگیرى از آسیب توسعه نظام 

 ؛حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار  

   به نحـوى کـه تـا پایـان      درآمد جامعه اقشار متوسط و کمتوسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى

  .درصد برسد 25سهم تعاون به  ،برنامه پنجم

از  1393تا  1389 هاي در سال هاي کلی ابالغ شده  با تحقق سیاست اقتصاد ایران بر اساس برنامه پنجم توسعه

  .درصدي برخوردار خواهد شد 8میانگین نرخ رشد اقتصادي 
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تا 1389هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور از سال گیري جهتپنجم توسعه مه برنا رویکرد اصلی 

  ).است »پیشرفت توأم با عدالت«شود  شامل میرا  1393

بخـش خصوصـی در    آفرینـی  نقـش  افـزایش توان  را می، در بخش اقتصاديرویکردهاي اصلی برنامه پنجم توسعه 

اي انگیزشـی و  هـ  هـاي اقتصـادي و اجـراي سیاسـت     فعالیـت  درصد کل 25، افزایش سهم بخش تعاون به اقتصاد ملی

  .برشمرد غیردولتی هاي حمایتی دولت از بخش

درصـد و   7در سال اول نرخ رشـد   بینی شده که درصد پیش 8در برنامه پنجم توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادي 

  .رسید درصد خواهد 25/9ه در سال پایانی برنامه ب

برابري نسبت به برنامه چهارم بـه   2تا 5/1افزایش  اببرنامه پنجم توسعه در  ،ات غیرنفتیصادرشود  بینی می پیش

میلیـارد   20تـا   گذاري در بخش صنعت نفت و گاز در برنامه پنجم توسـعه سـاالنه   سرمایه .دالر بالغ شود میلیارد 110

صـندوق توسـعه   «نامـه پـنجم بـه    اجـراي بر  هاي سالدرصد از کل فروش نفت در  20در نظر گرفته شده است و دالر 

گـذاري   بخش خصوصـی و سـرمایه  از آن ندارد و منابع آن تنها براي تقویت  شود که دولت حق برداشت واریز می »ملی

  .با این بخش در اقتصاد صرف خواهد شد مشترك

منـابع آن   ندوق توسـعه ملـی تغییـر نـام داده و    صتوسعه به  حساب ذخیره ارزي با تغییر کارکرد در برنامه پنجم

نامـه  در سـال آخـر بر   .درآمدي دولت و جلوگیري از نوسان در اقتصاد ملـی خواهـد شـد    هاي صرف جلوگیري از شوك

بودجـه   یابـد و  درصد بـه صـفر کـاهش مـی     10ش ساالنه با کاه نفتی ، اتکاي بودجه عمومی دولت به درآمدهايپنجم

بینی قیمت فروش هـر بشـکه    متوسط پیش .واهد بودکامالً مستقل از درآمدهاي نفتی خ 1393عمومی دولت در سال 

 میلیـارد  10در برنامه پنجم پیش بینی شده است هر سـال   در نظر گرفته شده ودالر  65در برنامه پنجم توسعه نفت 

  .دالر نیز از طریق فاینانس از خارج جذب شود

هـاي اقتصـادي    برخـی از بخـش  هاي گسترده در برنامه پنجم توسعه کشور در زیـر بـه بررسـی     با توجه به بخش 

  .شود پرداخته می

  پول و بانک  

 جـاد یهـا و ا  حسـاب  کیـ کشـور موظـف اسـت نسـبت بـه تفک      یشـبکه بـانک   ،شده دولت نیاساس برنامه تدو بر

پـس از   الحسـنه  قـرض  انـداز  پس يها شده از حساب زیکه منابع تجه ندیاقدام نما يبه نحو يادار يمجزا يکارها و ساز

  .صرف شود الحسنه قرض التیتسه ياعطا يبرا صرفاً ،یقانون رهیکسر ذخ

 يگـذار  سـپرده  قیرا از طر یدرصد از منابع صندوق توسعه مل 20دهد تا ساالنه  یبه دولت اجازه م زیبرنامه ن نیا

  .اختصاص دهد الحسنه قرض التیبه پرداخت تسه الحسنه قرض يها نزد بانک
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توسـعه آنهـا فـراهم     يالزم را بـرا  يکارهاوسـاز  ،یمردم يها صندوقاز  تیو حما قیدولت مجاز است با تشو همچنین

  .دیانم

موظـف  را  رانیا یاسالم يجمهور ياشاره کرده و بانک مرکز دیتول نهیدر زم يگذار هیبرنامه پنجم به توسعه سرما

و  یدر شـبکه بـانک  را  دیـ تول يبـرا  يگذار هیو سرما يتجار یمال تأمین،ییو دارا يوزارت امور اقتصاد يبا همکارنموده 

ارچوب قـانون  هـ توانـد در چ  یمـ  يبانـک مرکـز   .نـد ینما کیـ تفک ص،یو تخص زیتجه يها بر اساس روش ها بانک درون

بـازار پـول    تیریمـد  يمناسـب بـرا   یو مـال  یپول يپول و اعتبار از ابزارها يشورا بیبدون ربا و با تصو یبانک یاتیعمل

  .دیکشور استفاده نما

 لیصـدور مجـوز تشـک   . پرداخته اسـت  یالملل نیدر سطح ب یبانک ستمیس يها تیبه فعال زیتبصره ن کیبند و  دو

 شـمرده شـده   مجـاز  يبانک مرکـز از طرف در داخل و خارج از کشور  تیفعال يبرا یو خارج یرانیمشترك ا يها بانک

 نییپول و اعتبار تع ياشور بیبا تصو رانیالذکر در ا فوق يها در سهام بانک یگذار خارج هیدرصد مشارکت سرما .است

  .ودش یم

در خـارج از کشـور    یو خارج یرانیا يها در کشور و بانک یخارج يها بانک یندگیشعب و نما جادیصدور مجوز ا

  .ردیگ یقرار م يدر دستور کار بانک مرکز

 ینکاي که منجر به افزایش خالص بدهی دولت به سیسـتم بـا   هر شیوه با هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزي

  .شود براي جبران کسري بودجه ممنوع شده است

هـا را سـاالنه بـا     هاي غیرجاري خود به بانک مرکـزي و بانـک   دولت در برنامه پنجم مکلف شده است مانده بدهی

 .کاهش دهـد  به حداقل برسداي که در سال آخر برنامه  به گونه ی،هاي سنوات منظور کردن مبالغ باز پرداخت در بودجه

هاي دولتی به نظـام بـانکی    هاي غیرجاري شرکت لت موظف شده است جدول زمانبندي بازپرداخت بدهیدو همچنین

هاي برنامـه، مانـده اصـل بـدهی غیرجـاري       را در قالب لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند به نحوي که طی سال

  .بانکی ساالنه کاهش یابد ستمهاي دولتی به سی شرکت

تـر در   ه پنجم توسعه آمده است به منظور فراهم کردن شرایط الزم بـراي حضـور پررنـگ   بخش دیگري از برنام در

هـاي دولتـی و بیمـه ایـران بـه       المللی مقرر شده تا زمانی که نسـبت کفایـت سـرمایه هـر یـک از بانـک       هاي بین بازار

ب افزایش سـرمایه دولـت   ساله کل سود آنها پس از کسر مالیات به حسا هاستانداردهاي شوراي پول و اعتبار برسد هم

  .دولتی خواهند ماند به صورت جمعی منظور شود 44هاي اصل  هایی که طبق سیاست ها و بیمه در بانک

دولت مکلف شد تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پـولی و   نیهمچن

حداکثر تا پایـان سـال اول برنامـه     ،دي، شفافیت و ثبات نظام بانکیبه منظور افزایش کارآم .بانکی کشور بازنگري کند
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در قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین و مقررات مرتبط بازنگري کرده و براي طـی  

  .صالح قرار دهد مراحل تصویب در اختیار مراجع ذي

بانکی بدون ربا اصالح ساختار نظام بانکی با اجراي کامـل و روزآمـد   در برنامه پنجم براي بازنگري قانون عملیات 

اعتبـارات خـرد و    تـأمین گـذاري،   الحسـنه از بخـش سـرمایه    بانکداري بدون ربا، تفکیک بخش خدمات بانکی و قـرض 

  .نظر قرار گرفته استهاي بزرگ مد گذاري براي سرمایه زماعتبارات ال

 تأکیـد  نیـز   بانک مرکزي در جهت تقویت نظارت بر نهادهاي پولی و مـالی برنامه پنجم توسعه بر اصالح ساختار 

هـا عنـوان    هاي کالن اقتصادي جهت ثبـات قیمـت   سیاست چهارچوب برقرارياصلی بانک مرکزي و هدف  است نموده

  .شده است

ـ  به ا اصـول و احکـام   منظور توسعه و نوآوري در طراحی الگوها، قراردادها، ابزارها و انطباق عملیات پولی و مالی ب

مجمع فقهی با هدف تطابق عملیات پـولی و مـالی بـا اصـول و احکـام اسـالمی        .شود اسالمی مجمع فقهی تشکیل می

نظر در مسـائل پـولی و مـالی بـه انتخـاب رهبـر معظـم        مع فقهی متشکل از پنج مجتهد صاحبمج. تشکیل شده است

زي، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزي یـا نماینـدگان   رئیس کل بانک مرک دارایی،انقالب، وزیر امور اقتصادي و 

 .تشکیل این مجمع اظهار نظر در خصوص مسائل شرعی حوزه بانک بر عهده مجتهدان این شوراسـت  با .آن خواهد بود

هاي تخصصی فقهـی حسـب    تهکمیبا نظر مجمع  همچنین .مجمع فقهی در بانک مرکزي تشکیل خواهد شد دبیرخانه

  . هاي پولی و مالی تشکیل خواهد شدموضوع در نهاد

  

 کسب و کار يفضا بهبود  

بیان شده  متعدد هستند، هاي دستگاههاي اقتصادي که نیازمند اخذ مجوز از  آن دسته از فعالیت پنجم توسعه در

ز را بـه عهـده   ل مجـو کمیـ ، وظیفه مدیریت یکپارچه، همـاهنگی و اداره امـور اخـذ و ت   دستگاه اصلی موضوع فعالیت و

اي که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مـورد نظـر بـراي صـدور مجـوز از       گونه واهد داشت بهخ

  .تجاوز نکند 44نون نحوه اجراي اصل شده در قا بینی پیشزمان 

هـاي   مشمول واگذاري و نیز سایر دسـتگاه هاي دولتی  به منظور افزایش شفافیت و سالمت بازارهاي مالی، شرکت

ویژه در خصـوص نـرخ    هب ،، در صورت وجود مقررات خاص حاکم بر شرکت مورد واگذاريهستند مربوط موظف اجرایی

یا فروش کاال یا خدمات شرکت قبل از واگذاري، کلیه اطالعات مربوط به تـداوم  ) شامل مواد اولیه(عوامل تولید  تأمین

شرایط را، بر اسـاس ضـوابط سـازمان بـورس و اوراق      یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات و یا سایر

  .بهادارمنتشر نمایند
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طی  صرفاًشوند،  دولتی میوزیران مشمول واگذاري به بخش غیر هیئتهاي دولتی که با تصویب  شرکتهمچنین 

ت هاي دولتی از جمله مقـررا  وزیران براي واگذاري مشمول مقررات حاکم بر شرکت هیئتمدت تعیین شده در مصوبه 

هـاي خـاص نظیـر نظـارت دیـوان محاسـبات و        نظـارت  ، مالیاتی ومحاسباتی، استخدامی، تشکیالتی ،مالی، معامالتی

ارچوب قانون تجارت و قـانون کـار و قـوانین نـاظر بـر بخـش خصوصـی اداره        هبازرسی کل کشور نخواهند بود و در چ

ان ممکن است و در این صورت اجراي مقـررات  وزیر هیئتبا تصویب  صرفاًخروج شرکت از فهرست واگذاري . شوند می

  .هاي دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود حاکم بر شرکت

 یقیتشـو  يکارهامقررات و سازو فهرست، شود یکار در کشور به دولت اجازه داده مو کسب يبه منظور بهبود فضا

 نیتـدو  يا را بـه گونـه   یفروشـ  و عمده یفروش در بازار خرده ياستفاده کاالها و خدمات از نام و نشان تجار يو الزم برا

دارند فقط  يکه امکان استفاده از نام و نشان تجار یو ورود محصوالت صدور عرضه، د،یبرنامه پنجم تول انیکند که تا پا

روز  طالعات شفاف و بهملزم به ارائه ا ،اعم از دولتی و غیردولتی ،کلیه فعاالن اقتصادي .ارائه گردد يبا نام و نشان تجار

بصـره بعـد از مطالبـه دسـتگاه     استنکاف از ارائه اطالعات موضـوع ایـن ت  . باشند رسانی دولت می طریق سامانه اطالعاز 

هـاي   مرجع رسـیدگی بـه پرونـده   . ماده استاي حداکثر معادل مبلغ کاال یا خدمت موضوع این  مربوط، مشمول جریمه

  .تعیین شده استاین تبصره سازمان تعزیرات حکومتی 

 يبـودن فضـا  نامناسـب  بـه   رانیـ در ا يتحقق رشـد مسـتمر و پرشـتاب اقتصـاد     يها شرط شیپ نهیدر زم یاساس خأل

کار بـر  و کسب يباب بهبود فضا برنامه پنجم در یکل يها استیس هیدر ابالغ يمقام معظم رهبر .دارد اطکار ارتبو کسب

  :داشتند تأکیدلفه ؤم چهار

  ؛الناقتصاد ک طیثبات مح - 1

  ؛ياورو فنّ یو علم ی، حقوقیو ارتباط یاطالعات يها رساختیفراهم آوردن ز - 2

  ؛يکالن اقتصاد يها يریپذ کاهش خطر  - 3

  .ارائه مستمر آمار و اطالعات شفاف و منظم - 4

قابـل   ریشفاف غ يها تیفیو ک يریگ اندازهقابل  شاخصو  تیکمباید  مؤلفهچهار  نیتحقق ا يدولت و مجلس برا

 .سـت یمساعد ن رانیکار در او کسب يبهبود فضا يالزم برا يها رساختیز زیرا .کنند بیو تصو نی، تدوفیررا تع ریتفس

شده است که شـامل شـروع    فیکار تعرو کسب يفضا فیکم و ک یابیارز يشاخص برا 10،یجهان يها بر اساس شاخص

، ثبـت امـوال،   يتخدام، تجـارت فرامـرز  ، اسـ اتی، اخذ مجوزها، پرداخت مالگذاران هیازسرما ییقضا تی، حماکار و کسب

و احسـاس   يکـالن اقتصـاد   طیثبـات در محـ   جـاد یا. شـود  یکردن م لیاعتبارات و تعط اخذ رداد،االجرا شدن قرا الزم

 يعوامل خطـرزا در سـطح کـالن اقتصـاد     ییشناسا زیگذاران و ن هیو سرما يفعاالن اقتصاد زدثبات ن نیشدن ا نهینهاد

از  یو قـانون  یها و مصون ماندن بسـتر حقـوق  آن يساز و روان يساز و مقررات با هدف شفاف نیندر قوا يبازنگر ازمندین
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بسـیار کلـی و    کـار و بهبود فضـاي کسـب  احکام برنامه پنجم در توان بیان کرد که  به طور کلی می .ها است دولتتغییر 

  . رسد یارائه برنامه کمی الزم به نظر مبنابراین لزوم  .است کمیفارغ از برنامه 

  

 وري بهره  

هـاي کلـی اصـل     در راستاي تحقق اهداف سیاست که تصریح شده است در برنامه پنجم توسعه وري در مورد بهره

وري کـل عوامـل تولیـد در رشـد      قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی بـه افـزایش سـهم ارتقـاي بهـره      44

نیروي کـار، سـرمایه،   ( وري کلیه عوامل تولید یابی بهره، پایش و ارزریزي، سیاستگذاري، راهبري اقتصادي و براي برنامه

هـاي   وري کشـور شـامل شـاخص    وري ایران نسبت به تدوین برنامه جـامع بهـره   سازمان ملی بهره) رژي و آب و خاكان

اقتصـادي،   هـاي  ها در کلیـه بخـش   ا و مسئولیته وري شامل توزیع نقش وري و نظام اجرایی ارتقاي بهره هاستاندارد بهر

هاي اجرایی اقدام نموده و به تصویب  االجرا براي کلیه دستگاه دولتی الزم و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیراجتماعی 

  .رساند هیئت وزیران می

اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخـت آن بـه دسـتگاه     درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه 3حداکثر 

  .وري خواهد بود ط به بهرهمبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربو تأییدمنوط به ارائه 

ها  الها، فعالیتبه منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کا شود میبه دولت اجازه داده پنجم توسعه  برنامه در

رد و تحقیقات صـنعتی ایـران اقـدام نمـوده و     استاندا مؤسسههاي مختلف، نسبت به اصالح ساختار  و خدمات در حوزه

گـذاري   الحیت عام استانداردسازي، مقـررات سازمان استاندارد ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت با حوزه ص

عم از خصوصـی،  هاي دولتی و غیردولتی ا گر موارد مشابه آنها که توسط بخشدر مورد کاالها و خدمات، قراردادها و دی

اسـتاندارد بـه بخـش     مؤسسـه گـري   جاد نماید، به نحوي کـه امـور تصـدي   ، ایشود می ارائهدولتی عمومی غیر تعاونی و

  .غیردولتی واگذار شود

برنامـه چهـارم توسـعه     در قـانون  .از مشکالت اصلی اقتصاد ایران اسـت  دیدر عوامل تول يور بودن نرخ بهره نییپا

 کیـ تحـول کشـور از    يالزم را بـرا  يکارهـا و راه بودند تا الزامـات  مکلف شده یو استان یمل ییاجرا يها تمام دستگاه

 دیـ کـل عوامـل در رشـد تول    يور کـه سـهم بهـره     يطـور  ور محور فراهم آورند،   اقتصاد بهره کینهاده محور به  اقتصاد 

ر دسـت  کـا  يرویـ ن يور  برسد و متوسط رشد ساالنه بهره) سوم کیبه  کینزد(درصد   3/31حداقل به  یناخالص داخل

 نـه یموجـود در زم  يهـا خأل زا یکـ ی. درصـد برسـد   5/2به  دیدرصد و کل عوامل تول کیبه  هیدرصد، سرما 5/3کم به 

سطح مشـارکت مـردم بـه عنـوان عامـل       ،رو نیاز ا .است ياقتصاد یرقابت ریغ يمشخص و فضا ینبود متول ،يور بهره

زا بودن  الزم و رانت ینبود اقتدار قانون لیاست و به دل نییپا رانیدر ا یجهان يها به نسبت شاخص يور در بهره یانسان

مفهـوم   نیتر کینزد. شود قلمداد نمی ضرورت کیسطوح  یدر تمام يور بهره يها شاخص ه، تن دادن بياقتصاد يفضا
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قتصـاد  در ا یرقـابت  يهـا  تیـ ها و مز از شاخص یکیبه عنوان  يانرژ يور بودن بهره نییدر کشور به پا يور به نبود بهره

 تیـ فعال زیـ و ن يا و بودجـه  یاعتبـارات بـانک   ریو سـا  ینگینقـد  حیصح تی، فقدان هداکشورها گریبا د اسیدر ق رانیا

 يکار بـرا  يرویالزم نزد ن زهیو نبود انگ هیسرما نهیدر زم يور کمتر به عنوان شاخص بهره تیبا ظرف يدیتول يواحدها

برنامـه   انیـ سوم در پا کیبه  يدر رشد اقتصاد يور رساندن سهم بهره يرو برا نیاز ا .است ینیو کارآفر تیخالق جادیا

و  قیـ دق یهـا بـر اسـاس کارشناسـ     مـت یق ي، آزادسـاز ياقتصـاد  يشـدن فضـا   یرقـابت  ریـ نظ ییها شرط شیپنجم پ

 يفهم مشـترك از بـازده اقتصـاد    یاقتصاد ضرورت دارد تا در پ يو آزادساز یواقع يساز ی، خصوصجامعه يها تیظرف

  .شود جادیا یمشارکت همگان کیخدمات  ایکاال  ضهو عر دیدر عوامل مختلف تول يور هبهر ياز ارتقا یناش

وري بـه   تقـاي بهـره  ، دولت را موظف به تهیـه و ابـالغ راهکارهـاي اجرایـی ار    کمیگذاري  برنامه پنجم بدون هدف

وري کل عوامـل در رشـد اقتصـادي     بهرهساله، سهم 20انداز  این در حالی بوده که در سند چشم. است ها کرده دستگاه

  .گذاري شده است و باید تا پایان برنامه پنجم نیمی از این هدف محقق شود درصد هدف42

  

  تجارت  

هـا، حـذف    طور عمده مبتنی بـر کـاهش میـانگین تعرفـه     هاي یکسانی که به تجارت در هر دو برنامه و با سیاست

هاي مربوط و حمایـت از   ریزي و سیاستگذاري بخش غیردولتی در برنامهاي و غیرفنی، مشارکت  تمامی موانع غیرتعرفه

هاي جدیدي مانند  با این تفاوت که عالوه بر موارد یادشده موضوع .صادرات غیرنفتی بوده، مورد توجه قرار گرفته است

ملـی  ساماندهی واحدهاي پخش کـاال در سراسـر کشـور، سـاماندهی واحـدهاي صـنفی بـدون پروانـه، توسـعه نظـام           

هـاي خـارجی از طریـق کـاهش      زمان با کنترل دقیق محموله، تسهیل تجارت هم)ایران کد(دمات بندي کاال و خ طبقه

و احـداث منـازل سـازمانی    ) ضابطان قضایی گمـرك (درصد از مبادي ورودي و خروجی، ایجاد گارد گمرك 20حداقل 

  .بینی شده است یشکارکنان گمرك در مناطق مرزي براي نخستین بار در برنامه پنجم پ

در ی رنفتـ یصـادرات غ  گاهیجا. کرد هیبر آن تک توان یرنگ است که نم در برنامه پنجم چنان کم یرنفتیغ صادرات

بـر   اتیـ مال تیـ چون ممنوع یالزامات 97  دولت در قالب ماده. شود یماده ختم م کیتنها به  است که نیبرنامه چن نیا

م توسـعه  براسـاس پیشـنهاد دولـت در برنامـه پـنج      .دهـد  یمورد اشاره قرار مصادرات به مجوز را  ازیصادرات و عدم ن

 هـاي صـادراتی از صـادرات    هـا و کنسرسـیوم   ها، خوشه شود که سهم تشکل تدوین می اي گونه هاي حمایتی به سیاست

سـعه صـادرات   هـا بـراي تو   سـازي بنگـاه   هاي یکپارچـه  کی از شیوهی .درصد برسد 50  غیرنفتی کشور تا پایان برنامه به 

اسـتفاده از تجربیـات موفـق ملـی و      .مستمر در بازارهاي هدف تشکیل کنسرسـیوم صـادراتی اسـت    غیرنفتی و حضور

 گیـري  هـاي اساسـی شـکل    ها پایه و تشکل بوده مؤثرهاي صادراتی  تشکل گیري المللی کشورهاي مختلف در شکل بین

ـ  ها الهاي صادراتی هستند که باید در حوزه صادرات کا کنسرسیوم شـکیل  ت .قـوي فعالیـت کننـد    صـورت  هو خدمات ب
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و  هـا و کـاهش قیمـت تمـام شـده کاال     بـوده و خدمات  ها هاي صادراتی عامل کاهش قیمت تمام شده کاال کنسرسیوم

هـا و   تشـکل  سـازي  سـازي و یکپارچـه   فرهنـگ  .شـود  عوامل تجاري مـی  خدمات سبب کاهش قیمت عوامل تولیدي و

  .است مؤثرقدرتمندانه در بازارهاي هدف و ماندگاري در این بازارها  حضوردر  کنسرسیوم هاي صادراتی

منابع بانکی و تخصیص تسهیالت به بخش خصوصی در روند تدوین برنامه پنجم توسعه در حـوزه تجـارت    تأمین

  .نادیده گرفته شده است

سـازي وزارت   ، کوچـک تـرین موضـوع لحـاظ شـده     سعه در حوزه تجارت به عنـوان اصـلی  آنچه در برنامه پنجم تو

بازرگانی و واگذاري امور به بخش خصوصی است درحالی که این هدف تنها با در نظر گرفتن محور عمده بازار پولی به 

  .شود میاز بازرگانی و تولید محقق  ایتمعناي حم

ی و اعمال ولید و مصرف داخلت نامه مدیریت واردات در برنامه پنجم در حوزه تجارت خارجی با هدف حمایت ازبر

پشـتیبانی از   حمایت از تولید داخلی و جلوگیري از کـاهش اشـتغال،    .اي تدوین شده است هاي متناسب تعرفه حمایت

کننـده و   جلوگیري از قاچاق، حمایت از مصرفصادرات و جلوگیري از کاهش سطح رقابت، حمایت از تجارت رسمی و 

از جملـه   تـوان  مـی  ویی واردات با آن راداخلی و خارجی و همس يگذار سرمایهاز جذب   جلوگیري از انحصار، پشتیبانی

بع بـانکی و ارزي،  دولـت در حـوزه منـا    هـاي  سیاسـت حمایـت از   .هاي مورد نظر در مدیریت واردات عنوان کـرد  هدف

هاي بخش خصوصی، حمایت از اقدامات حفـاظتی و جبرانـی و ضـد دامپینـگ، تنظـیم بـازار داخلـی         حمایت از بنگاه

ت واردات نقـش  گـذاري مـدیری   ود نسـبت صـادرات بـه واردات در هـدف    مصرفی، تنظیم تراز بازرگانی و بهبـ  کاالهاي

واردات  اقدامات ضـددامپینگ، اقـدامات جبرانـی، گمرکـات تخصصـی،        تعرفه، بدون انتقال ارز، .کند اي را ایفا می عمده

ارگیري در جریان واردات ک هابزارهاي کنترلی براي ب ترین اي از عمده قانون حداکثر و تخفیفات تعرفه ، درمقابل صادرات

  .شوند محسوب می

  

 مناطق آزاد  

 .تمرکز مدیریت مناطق آزاد که در الیحه برنامه پنجم توسعه آمده اسـت، مقدمـه توسـعه اقتصـادي کشـور اسـت      

آزاد را بـه   هـاى منـاطق   مـدیران سـازمان   ،دولت در الیحه برنامه پنجم توسعه اقتصـادى اجتمـاعى و فرهنگـى کشـور    

  .باالترین مقام هر منطقه تعیین کرد ،نمایندگى از دولت

هـاى منـاطق آزاد بـه     برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى کشور تصریح شده است مدیر سازماندر 

نمایندگى از طرف دولت، باالترین مقام منطقه و قـائم مقـام شـوراى شـهر و روسـتا محسـوب شـده و کلیـه وظـایف،          

یکـی از  . باشـد  هاى اجرایى و شوراهاى مذکور مستقر در این مناطق به عهده وى مى هاى دستگاه ختیارات و مسئولیتا
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برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي     در  .استمشکالت مناطق آزاد در حوزه قانون نبود ضمانت اجرایی و پیگیري صحیح 

شد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقداماتی را انجام کشور دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد ر

مدیریت سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت باالترین مقـام اجرایـی منطقـه محسـوب شـده و کلیـه       . دهد

هاي نهادي دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت  هاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه دستگاه

هـاي مقرراتـی خـود بـا      قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتی نسبت بـه اصـالح و رفـع مغـایرت     27ماده 

اگرچه در این قانون واژه مکلف استفاده شده است، اما هیچ ضمانت اجرایـی نداشـته و    .مقررات مناطق آزاد اقدام کنند

طق آزاد تجـاري صـنعتی بـا توجـه بـه موقعیـت       منا. کند در صورت عدم اجرا یا مغایرت تقصیري را متوجه کسی نمی

قرار گرفتن مناطق آزاد در کنار یا درون شهر و یا روستاها موجب تـداخل   جغرافیایی در کنار شهر یا روستا قرار دارند،

  .شود ها و یا شوراهاي روستایی می مدیریت مناطق آزاد با شوراهاي شهر، دهیاري

ناطق آزاد، صدور هر نوع مجوز فعالیت اقتصـادي مجـاز کـه قیـد شـده      قانون چگونگی اداره م 11به موجب ماده 

سیسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقـی و حقـوقی در محـدوده هـر منطقـه فقـط در       أایجاد بناها و ت

  .اختیار سازمان منطقه آزاد است

پـنجم  برنامـه  در الیحـه   بود کـه  در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته نشدهوجود اهرم فشار براي اجراي قانون  

شـده   بینـی  پـیش جاي خالی این نقص هم که در رابطه با صدور پروانه ساختمانی توسط شوراهاي شهر و روسـتا بـود   

   .بر اساس این الیحه مدیریت مناطق آزاد به نوعی قائم مقام شوراهاي شهر و روستا هم باشند که است، به نحوي

 بـر  .شـود  مـی سعه خواستار تبدیل جزیره قشم به قطب نفت، گاز و انـرژي کشـور   در الیحه برنامه پنجم تو دولت

زیره قشـم بـه قطـب    اساس این الیحه، وزارت نفت مکلف است زیرساخت، امکانات و تسهیالت الزم به منظور تبدیل ج

هـدف فـوق کـل    هاي برنامه پنجم توسعه را فراهم نماید لذا به منظور تسـهیل در تحقیـق    نفت، گاز و انرژي طی سال

  .گیرد می ردر قلمرو منطقه آزاد قرا) به جز نقاط نظامی( جزیره قشم 

 یبازرگان يها مهیب   

در ایـن   .هایی بوده که براي نخستین بار در برنامه پنجم به آن پرداختـه شـده اسـت    ین موضوع از جمله موضوعا

هـاي بیمـه خـارجی،     ا مشـارکت شـرکت  خصوص مواردي مانند مجوز ایجاد شرکت بیمه مشترك بازرگانی در ایران بـ 

اي و کاهش تدریجی حـق بیمـه اتکـایی اجبـاري در صـنعت بیمـه بازرگـانی، تـدوین نظـام           اصالح نظام نظارت تعرفه

هاي بیمه بازرگانی خـارجی در   هاي بیمه، تأسیس و فعالیت شعب شرکت بندي مؤسسه یکپارچه نظارتی جایگزین، رتبه

مه مرکزي و ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض بر عملیات بیمه تجـاري در برنامـه   ارچوب مقررات قانون تأسیس بیهچ

  .بینی شده است پنجم پیش
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 تعاون  

اشـتغال   درصدي از 2/25هاي جدید و سهم  گذاري سرمایهدرصدي از  46براساس سند توسعه بخش تعاون، سهم 

شـده   بینـی  پـیش ن برنامـه پـنجم توسـعه    درصدي از اقتصاد کشور تا پایا 25کشور براي این بخش در راستاي تحقق 

  .است

 تـأمین هـاي انسـانی و    توانمنـدي  يالمللـی، ارتقـا   هـاي بـین   صـحنه در رقابت  ارتقاي همبستگی ملی به ویژه در

ز تمرکز و تداول ثـروت در  هاي اقتصادي، اشتغال و رفاه براي اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین پیشگیري ا فرصت

  . از جمله اهداف بخش تعاون استم و جلوگیري از کارفرما بودن مطلق دولت اي خاص از مرد دست عده

هاي اقتصادي در سند توسعه بخـش تعـاون و    هاي اخالق اسالمی در فعالیت پایبندي به مضامینی مانند اصول و ارزش

سـطح دانـایی و    يهـاي برابـر، توزیـع عادالنـه درآمـد، ارتقـا       هاي مشروع، ایجاد فرصت سرمایه اجتماعی آزادي يارتقا

پـذیري اجتمـاعی،    مسـئولیت خـواهی،  ی، حفظ کرامت و حقوق انسـانی، دگر هاي انسانی، خودیاري و خوداتکای توانایی

هـاي بخـش تعـاون در     عدالت و انصاف، صداقت و درستکاري، منع ربا، انحصار، احتکار و دیگر معامالت حرام از ویژگی

  .انداز توسعه لحاظ شده است سند چشم

فعـال  سازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه براي حضور  هداف کیفی در بخش تعاون، توانمندز مهمترین ایکی ا

روسـتاییان و   جوانـان، زنـان سرپرسـت خـانوار،     توان بـه تأکیـد بـر    هاي اقتصادي است که در این زمینه می در فعالیت

در بخش تعاون بـه فقرزدایـی    .ارگران اشاره کردکشاورزان، ساکنان مناطق مرزي، ساحلی و جزایر با رعایت اولویت ایث

توان در ایـن   ریزي کرده که می برنامهاز سه دهک اول درآمدي جامعه و همچنین ایجاد اشتغال با ثبات براي کارجویان 

هاي غیرضرور، کاهش سـطح   کنندگان در جهت حذف واسطه ، کاالها و خدمات مورد نیاز مصرفمسکن تأمینبخش به 

کننده و تولیدکننده  از انحصار، احتکار، تنش بین مصرفبه پیشگیري  .فزایش قدرت خرید مردم اشاره کردها و ا قیمت

و همچنین جلوگیري از تنش بین کارگر و کارفرما توجه شده به نحـوي کـه نهادینـه کـردن فرهنـگ تعـاون، توسـعه        

اون تا پایان برنامـه پـنجم توسـعه اعـالم     مشارکت عامه در اقتصاد در سند توسعه بخش تعاون از اهداف مهم وزارت تع

هـاي اجتمـاعی، قـانونگرایی و اخـالق گرایـی در       ه بخـش تعـاون همچنـین تقویـت سـرمایه     در سند توسع .شده است

المللی  هاي اقتصاد ملی در صحنه بین رشد اقتصادي و توانمندي يبراي ارتقا ریزي برنامههاي اقتصادي در کنار  فعالیت

  .ته استمورد توجه قرار گرف

درصـد از   25معـادل   86شده تا پایان برنامه پنجم توسعه ارزش افزوده بخش تعاون بـه قیمـت سـال     بینی پیش

هـاي مـورد واگـذاري     تولید ناخالص داخلی کشور برسد، مقرر شده از طریق انتقال یا تبدیل شخصیت حقوقی شـرکت 

میلیارد ریـال سـرمایه جدیـد در بخـش تعـاون فعـال       ، یک میلیون و یکصد هزار 86ها به قیمت سال  دولتی به تعاونی

  .شود
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درصــد از  46جدیــد معــادل  گــذاري ســرمایههــزار میلیــارد ریــال  370در ســند توســعه تعــاون دو میلیــون و 

هـا و   بینـی  پـیش شـده کـه البتـه تحقـق هـر یـک از        بینـی  پیشهاي کشور در سال پایانی برنامه پنجم  گذاري سرمایه

حرکـت  بـراي   .ها در اقتصاد محسوب شـود  درصدي تعاونی 25مؤثري در تحقق سهم تواند گام  خود می ،ها ریزي برنامه

میلیـارد ریـال    هزار 300ها در وضعیت موجود به یک میلیون و  هاي توسعه، تعاونی انداز و برنامه در راستاي سند چشم

اسـتفاده بهینـه از   الت را برعهـده دارد و  تسـهی  ارائـه که در این راستا بانک تعاون وظیفـه   تسهیالت و یارانه نیاز دارند

الزم به نظـر  ها  یت ویژه از تعاونیقانون اساسی جهت حما 44دهی بانک توسعه تعاون بر اساس اصل  ظرفیت تسهیالت

رو ضرورت  ت بانک توسعه تعاون است و از اینها در بخش تسهیالت چندین برابر ظرفی نیاز تعاونی با این حال .رسد می

  .کند دیگر به بخش تعاون نمود پیدا می هاي از طریق بانکجذب منابع 

درصد تعاون تـا   25براي تحقق سهم  کمیاحکام برنامه پنجم در بخش تعاون بسیار کلی و فارغ از برنامه به طور کلی 

  . رسد ارائه برنامه کمی الزم به نظر میبنابراین لزوم  .پایان برنامه است

 گذاري خارجی  سرمایه  

الیحـه برنامـه پـنجم کـه الیحـه       در .گذاري خـارجی نـدارد   نامه پنجم هیچ راهکاري براي جذب سرمایهالیحه بر

. گذاري خارجی پرداخته شـده اسـت   به موضوع سرمایه 104و  103گذاري شده، تنها در دو ماده  پیشرفت و عدالت نام

هـاي ثبـت شـده بـا      ط بـه شـرکت  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است کلیـه اطالعـات مربـو    103در ماده 

. هاي اقتصادي و فنی ایران اعـالم کنـد   گذاري و کمک به سازمان سرمایه ثبت،مشارکت اشخاص خارجی را همزمان با 

هـاي فنـی ایـران را     گـذاري خـارجی و کمـک    نیز به دولت اجازه داده شده که اساسنامه سازمان سرمایه دیگردر ماده 

  .برنامه، بازنگري و تصویب کند کمیهاي تحقق اهداف  متناسب با نیازهاي روز و ضرورت

دو ماده در شرایطی تدوین شده که در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شـده بـود بـراي رشـد اقتصـادي،       این

هـاي تولیـدي    هاي شغلی و افزایش صادرات در قلمـرو فعالیـت   ، ارتقاي کیفیت تولیدات، افزایش فرصتفنّاوريارتقاي 

و حمایــت   قــانون تشـویق «اطالعــات در اجـراي   فنّـاوري خــدمات و  ی،م از صــنعتی، معـدنی، کشــاورزي، زیربنـای  اعـ 

موظـف   همچنـین  دولـت  .هاي الزم را فراهم کند گذاري خارجی، زمینه به منظور جلب سرمایه »خارجی گذاري  سرمایه

 .بع داخلی و نه از وجوه و منابع عمـومی اسـت  از محل مناهاي دولتی ایرانی  به پرداخت کلیه تعهدات قراردادي شرکت

هـاي برنامـه    بینی شـده طـی سـال    دولت مکلف بوده که به منظور دستیابی به رشد پیش ،ها عالوه بر این دستورالعمل

هاي مسـتقیم خـارجی واقعـی تحـت      گذاري  هاي خارجی، معادل یک در هزار از کل سرمایه گذاري چهارم براي سرمایه

هـاي   را عالوه بر بودجه سالیانه در ردیف) 19/12/1380مصوب (خارجی  ذاريگ ق و حمایت سرمایهپوشش قانون تشوی

هاي اقتصادي و فنی  گذاري و کمک بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه پیش

هاي اقتصادي و فنی ایـران در جهـت    ي و کمکگذار سازمان سرمایه کارآییبه منظور افزایش بنابراین  .ایران قرار دهد
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بینی شده در برنامه، دولت مکلف به تقویت و اصالح ساختار تشکیالتی و جایگاه سازمان اسـت، نیـز    تحقق اهداف پیش

  .تتبدیل به یک بند قانونی شده اس

ت که در گذشته دولـت  اس یدر حال نیکشور به همراه داشته است، ا يرا برا یتبعات ران،یاقتصاد وابسته به نفت ا

هم اکنـون بـا توجـه بـه منـابع       یکند ول ییرا در سطح کشور اجرا ییها حاصل از نفت، پروژه یبا منابع مال توانست یم

از منـابع   دیـ امکان کمتر شده است، لذا با نیشده در برنامه پنجم توسعه، ا ینیب شیها و نرخ رشد پ بانک یمال ودمحد

  .در کشور استفاده کرد یخارج يها ر بانکحضو ژهیو به یالملل نیب یمال

کنـد، در   نیتضـم  زیـ را ن التیدولت مجبور اسـت بازپرداخـت تسـه    نانسیبه روش فا یمنابع مال تأمین وهیدر ش

 يگـذار  هیجـذب سـرما   بنابراین .است گذار هیپروژه به عهده سرما سکیر یخارج يگذار هیسرما يها که در پروژه یحال

 یقیتشـو  يهـا  و بسـته  هـا  تیـ مختلف بـا ارائـه مز   يکشورها.طلبد می نهیزم نیدر ارا ور کش يجد يها تالش ،یخارج

  .دارند يگذار هیدر جذب سرما یو بالعوض سع یحیترج يها م وا ،یاتیمال يها تیمتعدد، از جمله معاف

 و معدن بخش صنعت  

صنایع نفت، گاز،  توسعه بخش صنعت با محوریت حمایت از صنایع نوین، اولویت احداث در برنامه پنجم

افزوده قابل رقابت در سطح  دستی با ارزش بر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین پتروشیمی، برق و صنایع انرژي

گذاري صنعتی و معدنی با رویکرد  خام و گازطبیعی، حذف موانع سرمایه هاي ملی نسبت به صادرات نفت گذاري سرمایه

هاي غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و توجه به  ري، ساماندهی تشکلپذی ، خوداتکایی و ریسککارآییتحرك، 

  .قرار گرفته است تأکیدالمللی، مورد  انطباق محصوالت با استانداردهاي ملی و بین

 5/0بینی شده که در مقایسه با برنامـه چهـارم توسـعه     درصد پیش7/11در این برنامه رشد ارزش افزوده بخش صنعت 

  .ش یافته استدرصد افزایواحد 

 .هاي مرتبط نیز به طور همزمان رشد داشته باشند براي رسیدن به رشد مناسب در بخش صنعت باید سایر بخش

میلیون تن افزایش یابـد و یـا بـراي     4نقل باید  و لیون تنی تولید فوالد، ظرفیت حملبه طور مثال براي افزایش یک می

ها باید به طـور کـالن    شاخص .ت به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شودمگاوا 500هزار تن آلومینیوم باید  300تولید 

شوند و عالوه بر این، بایـد بـه    تأمیننقل، آب، برق و گاز نیز  و بخش صنعت مانند حملنیازهاي زیرساختی  .دیده شود

  .ل شودکمیهاي ارزشی در هر بخش ت هاي پایین دستی بخش صنعت نیز توجه شود تا زنجیره زنجیره

 20تـا   17هـاي اخیـر بـه     هاي اخیر داشته و نرخ رشد این بخش در سـال  معدن روند رو به رشدي در سال بخش

  .درصد خواهد بود 7/11بنابراین سهم معدن در رشد کلی بخش صنعت و معدن بیش از  .ه استدرصد نیز رسید
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لـی و  کمیبـدیلی و ت بخش صنعت و معدن شامل معدن و صنایع معدنی، پتروشـیمی و صـنایع وابسـته، صـنایع ت    

 هنگاه برنامه پنجم توسعه یک نگاه بخشـی نبـود   .تک، ریلی کشتی سازي و خودرو است هاي صنعتی شامل هاي اولویت

هـاي مربـوط بـه مسـائل      به عنوان مثال بحث. ه استها توزیع شد احکام بخش صنعت و معدن در سایر بسته اًو طبیعت

دیـده شـده    فنّـاوري در بسته  ITهاي مربوط به حوزه  رز و همچنین بحثپولی و بانکی بخش صنعت در بسته بانک و ا

  .است

در خصوص ارتباط صنعت و سیستم بانکی در الیحه برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق توسـعه ملـی در ایـن    

درصد درآمد حاصل از فروش نفت به ایـن صـندوق واریـز خواهـد شـد و جهـت اجـراي         20بینی شده که  الیحه پیش

  .اي بخش غیر دولتی استفاده خواهد شد هاي توسعه رحط

در برنامه چهارم توسعه، در بخش صنعت و معدن ضمن الزام دولت به تهیه سند ملی توسعه بخش صنعت و 

گذاران خارجی،  سازي زمینه حضور سرمایه هایی مانند افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، فراهم معدن، سیاست

شتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی و اصالح اساسنامه صندوق بیمه افزوده بی ایجاد ارزش

  .بینی شده است هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک پیش فعالیت

اما در برنامه پنجم، توسعه بخش صنعت با محوریت حمایت از صنایع نوین، اولویت احداث صنایع نفت، گاز، 

افزوده قابل رقابت در سطح  دستی با ارزش بر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین پتروشیمی، برق و صنایع انرژي

گذاري صنعتی و معدنی با  طبیعی، حذف موانع سرمایه خام و گاز هاي ملی نسبت به صادرات نفت گذاري سرمایه

هاي غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و  لپذیري، ساماندهی تشک ، خوداتکایی و ریسککارآییرویکرد تحرك، 

  .قرار گرفته است تأکیدالمللی، مورد  توجه به انطباق محصوالت با استانداردهاي ملی و بین

  

 

  

  

  

  

  

  

  


