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 توسعه ريزي برنامههاي بايسته

 ي ژاپن، کره جنوبي، چين و هندکشورهابا توجه به تجربه 

 قانون برنامه پنجم توسعه( (150)ماده  موردي )بررسي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

هاي پيشين مسئله تدوين قانون برنامه ششم توسعه در شرايطي به پايان رسيده است که همچون برنامه

 تعيين تكليف سياست صنعتي به سرانجام نرسيد.

سال  3ن و يسال زودتر از چ 5، يسال زودتر از کره جنوب 14 ،زودتر از ژاپنسال  8ران ينكه ايبا ا

ن اهداف توسعه ياز مهمتر ي، برخاسترا آغاز کرده  يتوسعه مل ين قانون برنامه برايتدو زودتر از هند

محقق  مچنان( هيو عدالت اجتماع ي، رفاه عموميصنعت يدار، صادرات کاالهايپا ي)رشد صنعت يمل

 يتازه صنعت يسه با اغلب کشورهايران در مقايتوسعه در ا يسينوبرنامهتر يدرواقع، سنت طوالن .انددهنش

پژوهش حاضر تالش دارد  کند. يکشور کمک چندان يافتگينشده، نتوانسته است به حل چالش توسعه

ن ي، چينوبتوسعه در چهار کشور ژاپن، کره ج يهاکل برنامه يبه محتواپژوهمختصر،  يبه شكلتا ابتدا 

چه  ن کشورهايتوسعه در ا يهابرنامه يمحور يهايژگيو و يكرد اصليبپردازد تا نشان دهد که روو هند 

به فهم توسعه،  يموفق برا يسينوبرنامه ياصل يبا نشان دادن محورهال، ين سطح از تحليبوده است. ا

 . کنديم کمک ،يمورد يمحتواپژوه يعني ،ليگام دوم تحل

 مصوب) «ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون» (150ماده )در گام دوم،  

شناسانه قرار بيآس يل و بررسيل فصل پنجم، بخش صنعت و معدن( مورد تحلي)ذ ،(15/10/1389

 يدين مواد قانون برنامه پنجم توسعه است که به موضوعات کلياز مهمتر يكي، (150ماده ). گرفته است

 يريگشكل، ادغام و يه صادرات صنعتيپا يساز، متنوعيرقابت يها، خلق مزيتيفناور يهامانند قابليت

ن يمند، انظام يشناسبيآس ين دست پرداخته است. براياز ا يو موارد ريپذرقابتبزرگ و  يهابنگاه

ن ي، چيموفق مانند ژاپن، کره جنوب ياز کشورها يتوسعه برخ يهابا موارد مشابه در برنامه يماده قانون

  ارائه شود. يکاربرد يشنهادهايپ يتا برخشده سه و تالش يو هند مقا

 يتا حد امكان کمّ ياهن برنامه توسعيتوان به اين شرح خالصه کرد: تدوشده را ميپيشنهادهاي ارائه 

ع ين صناييص منابع )تعيتخصدر ها تيق اولوين دقييتعروشن همراه با  يو با اهداف مشخص و ابزارها

روشن  ارتباطکشور(؛ وجود  ين بحران آتيمهمترعنوان به يطيمحستيبا توجه به مسائل ز دارتياولو

 يانيت ميت مناسب، وضعيوضع يويسه سنار يـ محور، دارا مسئله ياه؛ برناماحكام برنامه با منابع انيم
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 يرشدمحور ـ صادرات يهااستي)س يبيترک يتيماه يم قانون برنامه و دارايت نامناسب در ضمايو وضع

 (. يعيبازتوز يهاتوأمان با سياست

 ييانه اقدامات اجرايرصد ماه يبرابرنامه و بودجه در سازمان  يکارگروهل يتوان با تشكيم نيهمچن 

هر استان با توجه به متن برنامه ششم توسعه و  يبرا يمستقل يهابرنامهن يو تدو برنامه ششم توسعه

 ن کرد.يرا تدو يباالتر ييت اجرايتر با قابلقيدق ياه، برنامه توسعنيش سرزميطرح آما

 

 مقدمه

در حال توسعه و تازه  يان کشورهايتوسعه در م يسينوبرنامه يهان سنتيتريمياز قد يكي يدارا ايران

ن برنامه ي( نوشته شد، اول1948) 1327ن برنامه توسعه کشور در سال يکه اول يشده است. در حاليصنعت

 1962در سال  يو کره جنوب 1956، ژاپن در سال 1953ن در سال ي، چ1951هند در سال  يتوسعه مل

سال زودتر از  5، يسال زودتر از کره جنوب 14 ،سال زودتر از ژاپن 8ران ينكه اين شده بودند. با ايتدو

ن ياز مهمتر يرا آغاز کرده بود، برخ يتوسعه مل ين قانون برنامه برايتدو زودتر از هندسال  3ن و يچ

( هنوز يو عدالت اجتماع ي، رفاه عموميصنعت يدار، صادرات کاالهايپا ي)رشد صنعت ياهداف توسعه مل

 يکشورها سه با اغلبيران در مقايتوسعه در ا يسينوبرنامهتر ي. درواقع، سنت طوالنانددههم محقق نش

 يافتگين، نتوانسته است به حل چالش توسعهدر حال توسعه به نسبت موفق يا کشورهاي شدهيتازه صنعت

 کند.  يکشور کمک چندان

 سو،كياز  ـ رنديقرار گ يمورد بررس ياجراپژوه يهاد در قالب طرحيکه باـ  ييمشكالت اجرا سواي

رند( يقرار گ يمورد بررس يستميل سيتحل يهاطرح د در قالبيتوسعه )که با يسينوو ضعف نظام برنامه

توسعه  يهابرنامه يدر محتوا يجد يهان امر، وجود ضعفيل اياز دال يكيرسد يم گر، به نظريد زسويا

 يتوسعه را به دو شكل محتواپژوه يهاتوان برنامهيم زيتوسعه ن يهابرنامه يمحتوا ي. در بررسبوده است

تالش دارد تا اصول ها کل برنامه ياگر محتواپژوه ل کرد.يتحل يمورد يکل برنامه و محتواپژوه

ا چند يک ي يبه واکاو يمورد يرا برجسته کند، محتواپژوه يسينووه برنامهيرا مشخص و ش يسينوبرنامه

 پردازد.يم يسينوبرنامه ياز اصول کل يقيافتن مصاديماده از برنامه توسعه با هدف 

توسعه در چهار  يهاکل برنامه يبه محتواپژوهمختصر،  يبه شكلپژوهش حاضر تالش دارد تا ابتدا 

 يمحور يهايژگيو و يكرد اصليبپردازد تا نشان دهد که رون و هند ي، چيکشور ژاپن، کره جنوب

 ياصل يبا نشان دادن محورهال، ين سطح از تحليا 1 چه بوده است. ن کشورهايتوسعه در ا يهابرنامه

                                                 
توان در پژوهشی مستقل با استفاده از رویکرد محتواپژوهی کل برنامه، مورد بررسی قرار . هر کدام از این کشورها را می1

ریزی توسعه در کشور ما داشته برنامههای مهمی برای بهبود عملکرد نظام تواند درسداد. تمرکز بر تجربه هر کشور می
 اند.باشد؛ همان طور که کشورهای موفقی چون کره جنوبی و چین نیز از تجربیات دیگران بسیار آموخته
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. در گام کنديم کمک يمورد يمحتواپژوه يعنيل يبه فهم گام دوم تحلتوسعه،  يموفق برا يسينوبرنامه

ل و يل فصل پنجم، بخش صنعت و معدن( مورد تحليقانون برنامه پنجم توسعه )ذ (150ماده )دوم، 

برنامه پنجم توسعه است ن مواد قانون ياز مهمتر يكي، (150ماده )رد. يگيم شناسانه قراربيآس يبررس

ه صادرات يپا يساز، متنوعيرقابت يها، خلق مزيتيفناور يهامانند قابليت يديکه به موضوعات کل

 ين دست پرداخته است. براياز ا يو موارد ريپذرقابتبزرگ و  يهابنگاه يريگشكل، ادغام و يصنعت

موفق  ياز کشورها يتوسعه برخ يهابا موارد مشابه در برنامه ين ماده قانونيمند، انظام يشناسبيآس

 ارائه يکاربرد يشنهادهايپ يبرخز يان نيشود. در پايم سهين و هند مقاي، چيمانند ژاپن، کره جنوب

 .شوديم

 

 توسعه منعطف يها: برنامهژاپن. 1

مناسب  يجاد چارچوب حقوقيا از بهين کشور و نيا يتوسعه در ژاپن بسته به تحوالت اقتصاد يهابرنامه

بود؛ با تحقق اهداف  يساله با اهداف کمّپنج يهااز به برنامهين ير بوده است. زمانياقدام دولت، متغ يبرا

 ساله نوشته و اجراگر برنامه دهيد يشد؛ و زمانيم ن و اجرايتدو يديشده، برنامه جدنييش از موعد تعيپ

ار يتوسعه بس يهاشدن کشور، برنامه يژاپن و تحقق هدف صنعتط اقتصاد ير شراييشد و پس از تغيم

ن ياز مهمتر يكين کشور، يتوسعه ژاپن با تحوالت اقتصاد ا يهان شد. همگام شدن برنامهيتدو يمتفاوت

 توسعه در ژاپن است. يزيرهتجربه برنام يهادرس

( عموماً 1985-1955شدن ) يک به سه دهه اول صنعتيتوسعه در ژاپن در نزد يهابرنامه

 سالهپنجن برنامه ياولع برابر ثروت در جامعه بودند. يهمراه با توز يبا هدف رشد اقتصاد يکمّ ييهابرنامه

ن برنامه با عنوان برنامه ين شد. ايتدو 1955در سال  1اماينه هاتوي( ژاپن توسط کاب1956-1960توسعه )

 درصد 5/3دن به رشد يو رس يشغل يهاجاد فرصتياو  يو با هدف استقالل اقتصاد 2ياقتصاد ييخوداتكا

 يدو سال اول اجرا يکرد، در طيم دايادامه پ 1960د تا سال ين برنامه باينكه ايبه مرحله اجرا درآمد. با ا

ن ين کرد. هدف دوميتدورا  يديبرنامه جد 1958رو، دولت در سال نيبرنامه، اهداف آن محقق شد. ازا

با رشد  يزندگ ياستانداردها ارتقاي به حداکثر اشتغال کامل و يابي(، دست1962-1958) سالهپنجبرنامه 

، محقق شدند. در يانيز دو سال زودتر از سال پاين برنامه نيدرصد بود. اهداف ا 5/6انه يسال ياقتصاد

 يملن شد که هدف آن، دو برابر کردن درآمد يتدو 1960در اواخر سال  يديجه، برنامه توسعه جدينت

تا  1961 يهاسال يدر ط ين برنامه با عنوان برنامه دو برابر کردن درآمد مليسال بود. ا 10 يدر ط

ن يبا اتنها  يمل يدو برابر شدن درآمدهاچرا که  ؛کرده بود ينيبشيرا پ يدرصد 2/7، نرخ رشد 1970

                                                 
1. Hatoyama 

2. Five Year Plan for Economic Self- Support (1956-1960). 
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ن يز فراتر رفت. ايدرصد ن 8/10از مرز  ياما در عمل، رشد اقتصاد ،بود ريپذامكان ياقتصادنرخ رشد 

از برنامه،  ياديز هايجه آن، انتقاديمردم شد که در نت ينه زندگيش تورم و هزيع باعث افزايرشد سر

منتقدان بر (. 669: 1384زاده، يمطرح شد )نق« رشد يدر پا يکردن رفاه اجتماع يقربان»تحت عنوان 

دا نكرده يزان بهبود پين ميع ثروت به همي، توزيمل يدرآمدها رغم دو برابر شدنن باور بودند که بهيا

متوقف شد، اما اهداف برنامه در  1ساکو ساتوينه ايدر کاب 1965ن برنامه در سال يا ياگرچه اجرااست. 

ن شكاف درآمد و يکمتر يدارا ياز کشورها يكيبه عنوان د و ژاپن يجه رسيبه نت 1968 -1967سال 

 ل شديتبد دوم يجهان ان جنگيسال پس از پا 23بزرگ جهان تنها  يهااقتصاد از يكيبه ثروت، 

(Bronfenbrenner, 1970: 523.) 

ل ياز چنان پتانس . اقتصاد ژاپنانددهبو يمشخص اقتصاد يهايريهدفگ يدر ژاپن، برنامه توسعه حاو

ه، اهداف مشخص در توسع يهامناسب در برنامه يهايرين جهتگيکه با تدوبرخوردار بود  ياقتصاد

 يبعد يها(، برنامه1976-1956در دو دهه اول ) ويژهشدند و دولت ژاپن، بهيم سرعت محققبهها برنامه

ن و يع سنگيصنا، 1970ل دهه يتا اوا(. Bieda, 1977: 68کرد )يم ب و اجرايرا زودتر از موعد، تصو

در  ويژهه. دولت ژاپن ببودندن کشور يا توسعه يهادر برنامه دارتياولوع يصنا ءجز ييايميع شيصنا

ع، ين صنايه در ايسرما يريگشكلمختلف و  يهاارانهي يکرد تا با اعطايم تالشتا سوم،  اول يهابرنامه

انه دهه ياز مها ن برنامهيا (.Hollerman, 1960: 219جاد کند )يع اير صنايسا يبرا يموتور محرک

 يعني ،برنامه توسعه در ژاپن يت دو وجهيدا کردند. ماهيپ يعيتوز يهايريگش از گذشته جهتي، ب1960

ع يو توز ت از يكسو،ياولو يع دارايت صنايو ارتقاي وضع شدن يصنعت ،يزمان بر رشد اقتصادتأکيد هم

ژاپن و  يدر جهش اقتصاد يزمانهم يباعث شد تا نوع ازسوي ديگر، برابرتر درآمدها و ثروت در جامعه

 د. يمردم به وجود آ يزندگ يردهااستاندا يارتقا

شد، يم ن کشور توانمندتريا يو بخش خصوصتر يژاپن قو يهرچه نظام اقتصاد نكته ديگر اينكه

در سطح  يرو، دگرگوننيازاافت. ييم ز کاهشيبر اقتصاد ن يدولت يدولت و تأثير ابزارها يهاسطح دخالت

ز ين کشور نيتوسعه ا يهاباعث شد تا برنامه ياهتوسعه يبه اهداف اول يابيژاپن و دست يتوسعه اقتصاد

، 1990انه دهه يتا م توسعه ژاپن يبعد يها. برنامهنددا کيپ يااندازگونهت چشمي، ماه1980انه دهه ياز م

 ياه، منطقيداخل يو اجتماع ياقتصاد هايحوزهدر ژاپن  دولتکه کردند يم مشخصرا  يريعمدتاً مس

 ياصل يهايريگکننده جهتنييتعها ن برنامهيادرواقع، ها مواجه خواهد بود. با آن چالش يالمللنيبو 

انه دهه ياز م(. 114: 1372، يتهرانپور ي)عل بودند يمل ت توسعهيش رو و تقويحل مشكالت پ يبرا

 ک دهه متوقف شد. يش از يب ين برنامه توسعه برايا، تدويشرق آس يو با بحران اقتصاد 1990

حل مشكالت  يبرا يچارچوبعنوان به در ژاپن ياهتوسع يزيرهبرنام، تاکنون 2000انه دهه يم از

                                                 
1. Eisaku Sato 
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در مورد موضوعات مهم کشور، که ژاپن  درها دولتکشور در نظر گرفته شده است.  ي، اما مهم، برايمورد

تا با استفاده از ، تالش دارند دنکنيم و اجرا يرا طراح يو بلندمدت مدتاني، ممدتکوتاه يهابرنامه

ن يوفصل کنند. امختلف را حل يهاها، مشكالت بخشايجاد شده توسط اين برنامه يچارچوب حقوق

)در هستند  ياهداف کمّ يفعال در هر حوزه نوشته شده و دارا يهاتشكل يعموماً با همكارها برنامه

 (.کردوه عمل ين شيبه هم ،يپس از تحقق اهداف توسعه ملز ين يم گفت که کره جنوبيبخش بعد خواه

و  2011ما در سال يفوکوش يروگاه اتميو بحران ن يمثال، چهار سال پس از وقوع سونامعنوان به

 ياسالهپنجداد، دولت برنامه ين دو رويحل مشكالت به وجود آمده از ا يناموفق دولت ژاپن برا يهاتالش

از انفجار  يناش يو اجتماع يو حل مشكالت اقتصاد ياز سونام يناش يهايرانيو يع در بازسازيتسر يبرا

آغاز کرده است. برطبق  (2015) يآن را در تابستان سال جار ياجرا ن ويما تدويفوکوش يروگاه اتمين

 ريپذبيکار در مناطق آس يروهايکه ن يزانيمشخص به م يشغل يهاجاد فرصتيد با اين برنامه، دولت بايا

مردم  يازهايکه تمام ن يزانيبه م دهيدبيو احداث مسكن در مناطق آس به سطح اشتغال کامل برسند

 (.Lies, 2015) اقدامات الزم را به مدت حداکثر پنج سال انجام دهد، ن مناطق به مسكن رفع شوديا

 

 توسعه  يهاع ارجح در برنامهينش صناي: گزيکره جنوب. 2

بوده است.  يتوسعه مل يدولت برا يقانون ياز ابزارها يكي، صرفاً يقانون برنامه توسعه در کره جنوب

 يبخشتحرک يبرا يمتعدد ياستيو س يقانون ي، از ابزارها1960ل دهه ياز اوا يدرواقع، دولت کره جنوب

، يکره جنوب يتوسعه اقتصاد سالهپنج يهابرنامه يهدف اصلکرد. يم ن کشور استفادهيف ايبه اقتصاد ضع

، انتخاب يتوسعه کره جنوب يهان اصل در برنامهيمهمترشدن بود. يق صنعتياز طر يتحقق توسعه مل

 يبراگر، يعبارت دع بود. بهين صنايت ايتقو يبرا ياب اقتصاديص منابع کميت و تخصياولو يع دارايصنا

ع ين صنايع ارجح در هر برنامه مشخص و دولت با تحرک ايد صناي، بايدر کره جنوب شدن يتحقق صنعت

برنامه توسعه  يفه اصليدرواقع، وظ .کرديم مشخص شده در سند برنامه را محقق يرشد اقتصادشرو، يپ

ص منابع به چند يتخص يمناسب برا يک چارچوب قانونيجاد يع ارجح و ايصنا يي، شناسايدر کره جنوب

 صنعت مورد اشاره در قانون برنامه بود. 

مان، يع برق، سيصنا :( عبارت بودند از1966-1962) سالهپنجن برنامه يع ارجح در نخستيصنا

دومار  -محور هارود ـ هيمدل سرما براساسن برنامه که ي. ايش نفت و کشاورزيسنگ، کود، پاالزغال

 يهان برنامهيم شده بود. در ايتنظدرصد  1/7انه يسال يه شده بود، بر محور تحقق رشد اقتصاديته

ع يد مورد انتظار هر کدام از صنايزان تولي، مات کامل بودنديو با جزئ يتوسعه که عموماً کمّ سالهپنج

د ياشاره شده بود که باکره،  ين برنامه توسعه مليدر نخست مثالعنوان به ز مشخص شده بود.يارجح ن

د يشتر از دو برابر توليب يعنيون تن )يليم 12( به 1966برنامه ) يسنگ در سال انتهاغالزد يزان توليم
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مگاوات در  1000به  1960مگاوات در سال  360د از يد برق بايت توليا ظرفيده باشد؛ ي( رس1960سال 

 (. Wolf, 1962: 8-9برنامه برسد ) يسال انتها

 يها، در برنامهآالتنيماش، فوالد و ييايميع مواد شي( صنا1971-1967) سالهپنجن برنامه يدر دوم 

، يرآهنيع ارجح اشاره شده در برنامه دوم، فلزات غيصنابر ( عالوه1981-1972سوم و چهارم )

ع ساخت ي( صنا1991-1982پنجم و ششم ) يهاک و در برنامهيع الكترونيو صنا يسازيکشت

د، ي، مواد جديهادمهيشرفته )نيع پيو انواع صنا يسازي، کشتييايميک، مواد شي، الكترونآالتنيماش

تأمين  يدولت کره برا (.Koh, 2010 : 23) قرار گرفتند يقانونگذارت نظام ي( مورد حمايستيز يفناور

 .کرديم را اجرا يد اقتصادياضت شدير يهاتوسعه اول تا چهارم، سياست يهابرنامه يهانهيهز

به  يز بودند که همگام با قانون برنامه توسعه کره جنوبين يگريو البته متعدد د ين مورديقوان

بود که برطبق  ييهاکردن کمک ياتين، عملين دسته از قوانيدند. هدف ايکره رس يب پارلمان مليتصو

 مدتانيم يها، سياستين موردين قوانيشد. درواقع ايم ع ارجح ارائهيد به صنايقانون برنامه توسعه با

ن يقوان ع ارجح در هر برنامه،ير صناييکردند. با تغيم مدتکوتاهاست يل به سيتوسعه را تبد يهابرنامه

 ن کشوريتوسعه ا يهابه برنامه يخاص يياين امر، پويشدند. ايم ين ملغيشين پيب و قوانيتصو يديجد

توسعه و تحوالت شتابان حوزه اقتصاد حفظ  يزيرهان نظام برناميم يشد تا هماهنگيم داد و باعثيم

ع يصناعنوان به ع رايصنان يک، ايع الكترونيقانون توسعه صنا 1969در سال مثال، عنوان به شود.

توسعه  يالزم برا يهاتيات حماين قانون که جزئيمه ايکرد. مقررات ضميمشخص م يک صادراتياستراتژ

رات يين مقررات با هدف تغيرا برعهده داشت. ا يز نقش مكمل قانون اصليکرد نين مييع را تعين صنايا

 ,Kim) شده بودند يطراح يتحوالت فناورانه جهانشتر آنها با يب يع و هماهنگين صنايفناورانه در ا

ت دولت را به سمت يشد که اولويم بيتصو يديجد يتين حمايع ارجح، قوانير صنايي(. با تغ18 :1991

 داد. يم رييع تغيگر صنايکمک به د

با  يصنعت يهاسرعت مجتمعبهکره دولت  ،1970ل دهه يو اوا 1960ن در اواخر دهه يهمچن

چون مؤسسه  يتخصص يو نهادها 2و ماسان 1يکوم يصنعت يهامناسب مانند مجتمع يهارساختيز

را  5ک کرهيع الكترونيو انجمن صنا 4شرفته کرهيپ يمؤسسه علوم و تكنولوژ 3ک کره،يالكترون يتكنولوژ

استفاده در  يبرا يو توسعه دانش کاربرد يق و توسعه و همگام شدن با تحوالت فناورانه جهانيتحق يبرا

 يز با تأمين مالي( ن1981-1972سوم و چهارم توسعه کره ) سالهپنج يهاع تأسيس کرد. برنامهين صنايا

ع ينش صنايع را فراهم کردند. گزين صنايت ايتقو يالزم برا يط، پشتوانه قانونيع واجد شرايصنا

                                                 
1. Kumi 

2. Masan 

3. Korea Institute of Electronics Technology 

4. Korea Advanced Institute of Science and Technology 

5. Electronics Industries Association of Korea 
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ع ياز صنا يعين حال، دامنه وسي. با ابا يكديگر متفاوت بود توسعه کره، در هر دوره يک براياستراتژ

 اقداماتن ياز ا ياه(. مجموعIbidگرفت )يم ل را دربريو اتومب يسازيع کشتيک تا صنايده الكترونيچيپ

 يت رقابتيت مزيداد تا بهبود فناورانه با هدف تقويم زهيف کره انگينسبت ضعبه يبه بخش خصوص

 خود را در دستور کار قرار دهند. يديتول يکاالها

 يبا هدف تحول فناورانه در برخ يمقررات متعددن و يقوان، دولت 1960در اواخر دهه ن يهمچن

 يهافي، تخفياتيمال يهامشوق ياعطا نين موارد، قوانيازجمله ان و به مرحله اجرا درآورد. يع را تدويصنا

 يع منتخب(، اعطايصنا يالزم برا ياهيسرما يو کاالها يديتول يهاورود نهاده يف براي)تخف يگمرک

از  يكيداد. يم ياهاراني يهاع ارجح، وامي، به صنايدولت کره جنوب ن دست بودند.يااز  يوام و موارد

ت در يا اولوي( و ياارانهيبا نرخ بهره  ييها)وام ياستيس يها، وامدولت يقانون يارهان ابزيمهمتر

 يهادرصد از کل وام 9/57، معادل 1985تا  1962 يهاسال يدر طها بودند. آن وام ياعتبار يبندرهيج

 (.149: 1392را به خود اختصاص دادند )چانگ،  يبانك

بر کاهش عدم تعادل در  يرشد اقتصاد تقدمتوسعه کره،  يهاتمام برنامه ياصل ياز محورها يكي

باعث شد تا  امر ني(. اKim, 2013: 14ع مهم بود )يصناع يدر توز ييايجغراف يع درآمد و نابرابريتوز

شده محسوب شود. دولت کره پس از جهش يتازه صنعت ين کشورهاياز نابرابرتر يكي يکره جنوب

-1987در دو برنامه آخر )، تالش کرد تا (1981تا سال توسعه ) سالهپنجدر طول چهار برنامه  ياقتصاد

ن کشور، تالش ي. درواقع، دو برنامه آخر توسعه اکندت يتقو راع درآمد و ثروت يكرد بازتوزيرو (1996

 مدنظر قرار دهند.ع برابرتر درآمد و ثروت يبا توززمان همرا  يتا رشد اقتصاد ندداشت

توسعه در کره  يبرا سالهپنج يسينوا، برنامهيدر شرق آس 1990انه دهه يم يپس از رکود اقتصاد

بسته به موضوعات مهم ز مشابه ژاپن، ين يکره جنوبمتوقف شد. از آن به بعد، ک دهه يک به ينزد يبرا يجنوب

 گذارد.يم ن و به اجرايرا تدو يو بلندمدتمدت اني، ممدتکوتاه يهااقتصاد کشور در بلندمدت، برنامه يبرا

 1رشد سبز سالهپنجبرنامه  ي، کره جنوبيصنعت ياقتصادها يدار برايت رشد پايمثال، با توجه به اهمعنوان به

ن و به يرشد سبز تدو يمل يتحقق اهداف استراتژ يبرا مدتانيمک برنامه يعنوان به ( را2009-2013)

 United( بود )يد ناخالص داخليتول درصد 2ارد دالر )يليم 6/83ن برنامه، يمرحله اجرا گذاشت. بودجه ا

Nations Environment Programme, 2010: 6 .)سالهپنج يهامتفاوت با برنامه ييهابرنامه نيچن 

تداوم توسعه  يبا هدف حل مشكالت مشخص برا يشتر مورديکمتر متمرکز و ب ييهاتوسعه در گذشته، برنامه

خاص هستند. درواقع، با گذشتن کره  ياهحوز يهات شاخصيو بهبود وضع يکره جنوب ياجتماع -ياقتصاد

 ياهتوسع يزيرهت برناميباال، شكل و ماه يت صادراتيقابل يع دارايجاد صنايه توسعه و اياز مراحل اول يجنوب

 افته است.ير ييز تغين يکره جنوب

 

                                                 
1. Five-Year Plan for Green Growth 
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 توسعه« يراهنما»از برنامه توسعه به  ن:يچ. 3

ن يتوسعه ا يسينوبرنامه يآغاز شد. در دو دهه اول، الگو 1950ن، از دهه يتوسعه در چ يسينوبرنامه

ت يبود. ماه )سابق( ير شورويتوسعه اتحاد جماه يهابرگرفته از مدل برنامه ياديتا حد زکشور 

محور بودن  ـ و پروژه يتوسعه(، بخش سالهپنجانه و برنامه ي)برنامه سال يزيرهبرنام مدتانيمو  مدتکوتاه

در سطح  يزيره(، تمرکز برنامبودند ياتي، حيزيرون برنامهيسيکه از نظر کم ييهاب پروژهيبرنامه )تصو

بر  يزيرهبرنام ي، اتكاياستگذاران محلين با سياستگذاران مرکزنشيان سيف ميهمراه با ارتباط ضع يمل

 يت، تالش برايدر نهاو  يو تجارت خارج يمال ياستگذاريت سيتوجه به اهم يجابه يياجرا يابزارها

ن مدل يا 1توسعه بودند. يسينودر برنامه يمدل شورو يهايژگياز و ،ع برابرتر ثروت در جامعهيتوز

دخالت  ست،يجاد اجماع در درون حزب کمونيصرفاً با ابود که  يالتيتشك هب ي، متكيسينوبرنامه

 رادر مورد اهداف  يق، اجماع عمومين طريدانست و از اينم را مجازها تين اولوييشهروندان در تع

از شدت به يكرديدو دهه اول، رو يدر طن يدر چ يسينوبرنامه يكرد اصلي. درواقع، روکرديم ناممكن

-1953) در برنامه اول توسعه شد )مثالًيم ات هر پروژه تمرکزيجزئ ين مدل، بر رويباال به پايين بود. در ا

ق هر اقدام يات دقي( و جزئد شده بوديا ذکر عنوان پروژه و مختصات هر کدام قپروژه ب 156، (1957

 يها(. برنامهWang, 2003: 23گرفت )يم برنامه مورد توجه قرار يهامهيصورت مكتوب در ضمبه

-1976برنامه پنجم ) ي( و تا حد1975-1971(، چهارم )1970-1966(، سوم )1962-1958دوم )

 کردند.يم يرويپ يسينوبرنامه وهيشن يز از اي( ن1980

 يو خارج يداخلاست يدر س ين دو دهه و دگرگونيا ين در طيخورده توسعه در چتجربه شكست

انه ير کند. در مييتغز ينتوسعه  يزيرت برنامهيباعث شد تا شكل و ماه 1970انه دهه ين کشور در ميا

به  ياز مدل شورو گذار(1985-1976ساله )انداز دهن سند چشميبا انتشار اول ي، دولت مرکز1970 دهه

کشور باعث شد تا برنامه پنجم توسعه ت يريدر مد ياسيس يثباتيموفق را آغاز کرد. ب يهاگر مدليد

انداز در سال سند چشمدر از اصالحات  ياما با انجام برخ .ن شوديانداز تدوبدون توجه به سند چشم

ساله انداز دهمهم سند چشم يمحورها براساس( 1985-1981ن )ي، قانون برنامه ششم توسعه چ1975

 (. Berberoglu, 1987: 298ن شد )يتدو

ا يموفق شرق آس يگر کشورهاين از ديتوسعه در چ يسينوبرنامه، ششم توسعه به بعداز برنامه 

دولت در هر برنامه  ،يز مشابه کره جنوبين نيگرفت. در چيم ( الهامدر سه دهه اول يکره جنوبويژه به)

 مشخص يشرو، رشد اقتصاديع پين صنايبا تحرک ا کرديم و تالش کرده ع ارجح را مشخصيتوسعه صنا

                                                 
جداگانه از های دولتی توسط دو زنجیره ریزی در شوروی این بود که در چین، شرکت. تفاوت مهم این مدل با مدل برنامه1

های مصوب در چارچوب برنامه (kuangkuang) «کوانگکوانگ»( و زنجیره افقی یا tiaotiao« )تیاوتیاو»فرامین، زنجیره عمودی یا 

های دولتی تحت زنجیره واحدی از فرامینی که کردند در حالی که در شوروی، همه شرکتتوسعه حزب کمونیست عمل می

شدند. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: )کوز و وانگ، کرد اداره میصادر می (Gosplan« )گوسپالن»ریزی مرکزی یا دفتر برنامه

1393 :137-138.) 
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كرد ين، تداوم رويدر چ پيشينمانده از مدل  ين سنت برجايشده در سند برنامه را محقق کند. مهمتر

ع يهم توز، 2000تا اواسط دهه  1980دهه  يهاد توسعه است. در برنامهيجد يهادر برنامه يعيتوز

زان فقر يکاهش من و يمختلف چ يدر نواح يزندگ ياستانداردها يق ارتقايبرابرتر ثروت در جامعه از طر

 دولت بوده است. يهاتين اولوياز مهمتر يكي

 يشده سنت يزيررات را در سبک اقتصاد برنامهييتغ ين، دولت برخيبا شتاب گرفتن توسعه در چ

 «رهنمون»به  1«برنامه»ازدهم توسعه را از ين نام برنامه ي، دولت چ2006عمال کرد. در سال ن کشور اِيا

توسعه د يجد يسينوبرنامه تيماهدر مورد  ياهگسترد يهابه بحث نام، ريين تغيداد. ار ييتغ 2«راهنما»ا ي

ن يتوسعه در چ يزيرهرات در نظام برنامييت تغياگرچه ماهده است. ير انجاميين تغيل ايو دال نيدر چ

 يحدودد قانون برنامه توسعه تا يرسد که سبک جديم اما به نظر 3،مشخص نشده است يروشنهنوز به

آور اهداف الزامن ييبه بعد، تعتوسعه  ازدهمياز برنامه باشد.  1995-1985برگرفته از تجربه ژاپن در دهه 

ر شده ييدستخوش تغ (،نيدر چ يسنت سالهپنج يهان وجوه برنامهياز مهمتر يكيعنوان )به و خاص

 است. 

ک چارچوب يجاد يتوسعه، ا يهاشد و همه تالش برنامهيم اگر در گذشته، چند هدف مشخص

ن، يد توسعه در چيجد يهابود، در برنامه مدتانيم ياهن اهداف در دوريتحقق ا يآور براالزام يقانون

 مشخص يو جهان يتر با تحوالت اقتصاد داخلرتر و هماهنگيپذانعطاف يتر با نگرشاهداف بلندمدت

دا يپ يشتريک بيت استراتژياهم، ن اهدافياز ا يشيازدهم به بعد، تعداد رو به افزاياز برنامه شوند. يم

. دهدانجام  بلندمدت ياهدر دور تحقق آنها يبرا يدارتريپا يهاتا تالشو دولت ملزم شده است کردند 

( استفاده شده، به رشد 2015-2011 ،ن کشور )برنامه دوازدهمين برنامه توسعه ايکه در آخر يزبان

، پيشين يهاکه برنامه يداده است )در حال يشتريوزن ب ندهيآ يهادر دهه بلندمدت کشور ياقتصاد

 شهروندان يت اجتماعيبه بهبود وضع يشترين برنامه، توجه بين در ايداشتند(. همچن مدتانيم ينگاه

عبارتند  دوازدهم برنامه يت اصليشده است. سه اولو مردم( ياستاندارد زندگ يهاق ارتقاي شاخصي)از طر

رساخت ي، خودرو، زيانرژ يها. بخشيو بهبود مصرف داخل يصنعت يدار، ارتقايپا يصاداز: رشد اقت

 (.http://www.kpmg.com) يوتكنولوژيو ب فناوري اطالعات

ن ياما ا ،است ع ارجحيو انتخاب صنا ياهداف کمّ يبرخ يتوسعه، هنوز هم دارا يهرچند راهنما

 يجزئ يهابرنامه اغلب کهـ  ازدهمين کشور تا قبل از برنامه يتوسعه ا يهاسه با همه برنامهيراهنما در مقا

اگر در ن کشور است. يا يت رشد و توسعه اقتصاديفيک بهبود يبرا يشتر نقشه راهيب ـ نگر بودنديو کم

                                                 
1. Plan 

2. Guideline 

ریزی منعطِف کمتر دولتی قرار گرا و نظام برنامهریزی کالسیک دولتای مابین برنامهرسد که این کشور در دورهبه نظر می. 3

آنکه  دلیلهایی است که در این کشور در جریان است. بهای در چین، گویای دگرگونیریزی توسعهبرنامهدارد. تغییر نظام 
توان ارزیابی در حال حاضر نمی دهد،رخ مي بسیار ُکند و تدریجی تغییرات سیاسی و حقوقی در نظام حکمرانی در چین معمولا 

 در چین ارائه کرد.ریزی توسعه دقیقی در مورد مختصات جدید نظام برنامه
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بودند، انتخاب  مدتانيمکوتاه و  يهادر دوره يت رشد اقتصاديتقو يبرا يعيع ارجح، صنايگذشته صنا

ن يارد. يگيم ن انجامين رشد بلندمدت اقتصاد چيد با هدف تضميجد يهابرنامهع ارجح در يصنا

نوآورانه  يكردهايافتن روين درصدد يدر چ يت است که دولت مرکزين واقعياز ا ي، انعكاسيدگرگون

 (. Yu and Elsworth, 2012: 8ن کشور غلبه کند )يتوسعه ا يآت يهااست تا بتواند بر چالش

 ياما مهم برا ،کمتر يرشد اقتصاددرصد هرچند با کشور،  يت رشد اقتصاديفيبه کدادن ت ياهم

ن برنامه، ين بوده است. برطبق ايدوازدهم توسعه چ يراهنما ين، محور اصليچ يآت يتداوم رشد اقتصاد

د يتول درصد دود از يها بان بخشيسهم ا وتوسعه کشور مدنظر قرار گرفته  يبرا دارتياولوهفت حوزه 

گانه به جهت حفظ ع هفتين صناي( برسد. ا2015برنامه ) يدرصد در سال انتها هشتبه  يناخالص داخل

 يع عبارتند از: انرژين صناين مهم هستند. ايچ يفناوري باال برا يدارا يهات حوزهيدار و تقويرشد پا

 يتي، آيوتكنولوژيست، بيط زيت از محيو حما ي(، حفاظت از انرژيديو خورش ي، بادياد )هستهيجد

زات يساخت تجه 2(،ابيکم يو عناصر خاکها يهادمهيد )نيمواد جد 1(،ل، کلودينترنت، موبايد )ايجد

کننده سوخت پاک ه مصرفيل نقلي( و وسايا )هوافضا و مخابراتيروز دن

(www.internshipschina.comدولت چ .)کند تا يم توسعه دوازدهم تالش يق راهنماين از طري

ع ير صنايت سايفعال يبرا يترط مناسبيع انجام دهد و هم محين صنايدر ا يشتريب يگذارهيسرماهم 

 کشور فراهم کند.

 

 ديتوسعه تا طرح ابتكارات جد يها: از شكست برنامههند. 4

 ن حال، تجربه هندياما عموماً ناموفق داشته است. با ا ،يطوالن يخيتوسعه در هند، تار يبرا يسينوبرنامه

ز به مانند ين کشور نيران داشته باشد. در ايبرنامه توسعه در ا نيقوانت يفيک يارتقا يبرا يتواند نكاتيم

در سال  يزيرهون برناميسيآغاز شد. با تأسيس کم 1950توسعه از دهه  يسينو، برنامهو ژاپن نيچ

ازها و منابع هند، ين کردنمشخص ن شد. يتدو 1951توسعه هند در سال  سالهپنجن برنامه ي، اول1950

و  يتمرکز بر بخش کشاورز، برنامهن يا( بودند. هدف 1956-1951برنامه اول توسعه ) يدو محور اصل

اقتصاد کشور در تعادل عدم  کاهش، ياز بودجه کل برنامه در بخش کشاورز درصد 6/44 يگذارهيسرما

ل تمرکز کامل يدلبه. بودا يتانيمانده از دوره استعمار بر يمشكالت برجاحل دوم و  يل جنگ جهانيدلبه

، بخش صنعت ن حوزهيدر ا يوارداتضد يهاو سياست يدر حوزه کشاورزاستقالل کشور تحقق بر  دولت

                                                 
1 .cloudافزارنرم، زیرساختهای كلود یا ابری، الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی )شامل : سرویس ،

طور چشمگیری موانع ورود به تجارت های کلود بهکنند. سرویسارائه میو سایر منابع رایانشی( با به کارگیری شبکه  بستر
دهندگان این خدمات از آورند. ارائهوجود میهای جدیِد کسب سود بهها روشدهند و برای شرکتافزاری را کاهش مینرم

 کنند.ت پیدا میافزار به سود دسافزار و سختگذاری بیشتر در نرمطریق تسهیم، بهبود دادن و سرمایه

2 .Rare Earthمثالا ارزش می : این عناصر کمیاب و با( های در فسفر لمپ توانند در ساخت بسیاری از کالهاLEDبه ) کار

 شدت کاهش دهند.شده این کالها را بهگرفته شوند و بهای تمام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 يدولت يهايگذارهيکل سرما درصد 5نبود )اختصاص کمتر از  يدولت يهايگذارهيسرما يهاتياولو ءجز

برنامه، درآمد  يانيبرنامه را تأمين کرد، اما در سال پا يدولت تنها دوسوم منابع مالنكه يا ن بخش(. بايبه ا

 (.Smrutisikha, 2015رشد کرده بود )درصد  11زان يبه م سرانه و درآمد درصد 18زان يبه م يمل

 سالهپنج يهابرنامه ياصل يهاتياولو جزءبخش صنعت از برنامه دوم توسعه به بعد، ن حال، يبا ا

عدالت  ييبرگرفته از الگو يتوسعه در هند هم تا حد يسينوبرنامه يهرچند الگو گرفت.قرار  توسعه هند

ن در دو يچگاه مشابه چين کشور هيتوسعه ا يهااما برنامه ،بود يستياليسوس يمحور کشورها ـ يعيتوز

ها برنامه ياز برنامه اول، مابقر يهند، به غ يمحور نبودند. در الگوـ توسعه، پروژه  يسينودهه اول برنامه

زان يم مشخص کردنت، ياولو يع دارايصنان ييتع يعني ،موفق ير کشورهايمشابه سا ييهايژگيو يدارا

 .ن رشد مورد انتظار بودنديو تخم هابخشن يادر  يگذارهيسرما

ثروت در ع برابرتر درآمدها و يو توز يع صنعتي(، رشد سر1961-1956هدف برنامه دوم توسعه )

درآمد  يدرصد 25برابر و رشد  يشغل يهاش فرصتين، افزايع سنگيت صناين برنامه، بر تقويکشور بود. ا

باً دو ي)تقر 1کرور 4672ت معادل ياولو يدارا يهادولت در بخش يگذارهيزان سرمايتأکيد داشت. م يمل

)مانند  ياهيع پايت صنايدوم، بر تقوز مشابه برنامه ي( ن1966-1961برابر برنامه اول( بود. برنامه سوم )

از اقتصاد کشور  ييبه تمرکززدا يشترين برنامه، توجه بي( تأکيد داشت. در اييايميفوالد، برق، مواد ش

درصد از کل  35)با اختصاص  يد محصوالت کشاورزيتداوم تول يالزم برا يازهاي( و تأمين نينگري)محل

درصد  30زان يبه م يد درآمد مليشده بود. برطبق برنامه سوم، بان بخش( يدولت در ا يهايگذارهيسرما

به ک به شش دهه ينزد يهند براتوسعه  يها. برنامهيافتمي شيافزادرصد  17زان يو سرانه درآمد به م

 (.Ibid) ندکرديم آنها را مشخص يزان رشد الزم براياقتصاد و م دارتياولو يهاوه بخشين شيهم

ن برنامه توسعه هند، برنامه يبه بعد، هدف آخر 2008از سال  ياقتصاد جهانبا توجه به رکود 

)رشد عادالنه( بوده  2شمولدار و همهي( بازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد پا2012-2017دوازدهم )

ن يا يبررس. رشد در همه مناطق هند است يهاع برابرتر امكانات و فرصتين برنامه درصدد توزي. ااست

 يخوباستگذاران ارشد هند بهيدهد که سيم است، نشان يآن قو يستياليكرد سوسيکه همچنان روبرنامه 

ن معناست ين بديآگاهند. ا ين کشور به اقتصاد جهانيهند و گره خوردن اقتصاد ا يرات اقتصادييبه تغ

ل شده است و يتبدتأثيرگذار بر اقتصاد جهاني و طبعاً متأثر از آن،  ياز اقتصادها يكيکه اقتصاد هند به 

به اقتصاد کشور  يدهدر جهت يتواند اقداميم وه گذشته، کمتريتوسعه به ش يهان برنامهين، تدويبنابرا

 باشد.

ق از يدق ينيبشيپامكان نكه يااشاره شده که با توجه به دوازدهم توسعه هند در مقدمه برنامه 

به  يابيدست ياقتصاد هند برا يداخل يوجود ندارد، هدف برنامه رفع تنگناها ياقتصاد جهان يت آتيوضع

                                                 
 میلیون روپیه است. 10کرور معادل  1. هر 1

2. Inclusive and Sustainable 
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 يداخل يت اول برنامه دوازدهم هند، رفع تنگناهاين اساس، اولويبر ا 1است. درصد هشت يرشد اقتصاد

ن ابتكار مورد توجه قرار ي، اياقتصاد هند از اقتصاد جهان يريدليل تأثيرپذبه کشور است. يرشد اقتصاد

 برنامه مثال، درعنوان به ود.دن به اهداف مشخص شيرس يبرا يمختلف يوهايسنارگرفته است که 

 2«شمولو همه يرشد قو» يوي، سنارويسنارن يبهتر محتمل اشاره شده است: يويدوازدهم به سه سنار

شاخص مختلف  25، بهبود يد ناخالص داخليتول يدرصد هشتبتواند رشد  که دولت يتيوضع يعني

 تيوضع يعني يانيم يويسنار ؛کل کشور از رشد متوازن را محقق کند يمندو بهره يو اجتماع ياقتصاد

 درصد 6ماندن در سطح رشد محدود  يجه، باقيناقص آنها و در نت ياما اجرا ،درست يهااستين سيتدو

ار اندک يشرفت بسيپاما  ،درست يهااستين سيو، تدوين سناريو بدتر؛ از رشد متوازن يترنييو سطح پا

ن رشد ييار پايبا سطح بس درصد پنجمتفاوت و بعضاً متعارض و تحقق رشد  يهايريگميهمراه با تصم

درواقع، در ابتكار (. www.thehindu.com; Twelfth Five Year Plan, 2013: 5متوازن )

برنامه  يبرا يسيونويوه سنارين شياها تمرکز شده است. شدن سياست ييزان اجرايبر م ،يسيونويسنار

اقدام در  يالزم برا يت و راهكارهايوضعهر  يامدهايپبا مشخص کردن عملكرد دولت، تواند يم توسعه،

 مشخص کند. يروشنرا به تيهر وضع

ن ي. ار هند اضافه شده استياخ توسعه يهاد به برنامهيگر، سه بخش جديد ين در ابتكاريهمچن

در مورد روند  يبندعبارتند از: جمعشده ز به آنها اشاره يکه در متن قانون برنامه توسعه هند ن بخش سه

و ارائه  تيعدم موفق يل اصلين داليي(، تعيلحاظ آماربه يت برنامه قبليزان موفقيگذشته )با تأکيد بر م

، با هند توسعه سالهپنجن برنامه يدوازدهم (1)مثال، در ماده عنوان به .يف کمّاهداتحقق  يحل براراه

ن رشد در طول دوره برنامه يانگينكه ميو ا (2012-2007) ازدهميبرنامه  يدرصد 9اشاره به هدف رشد 

در کاهش رشد اقتصاد هند شناخته  يعامل اصلعنوان به وروي، بحران منطقه ه استدرصد بود 9ر ي، زيقبل

 Twelfth Fiveدرصد اعالم شده است ) 9ز يبرنامه دوازدهم ن ين رشد اقتصاديانگيت، ميشده و در نها

Year Plan, 2013: 3 ن يا ياسينظام س يبندرنده جمعيدربرگد هند، يجد(. درواقع برنامه توسعه

 د است.يکشور در برنامه جد مدتانيماهداف  ين کمّييو تع يشده در برنامه قبل يط ياز روندها کشور

توسعه  يهان برنامهياما ا نشدند،توسعه هند محقق  يهابرنامه ن شده دريياز اهداف تع يبرخاگرچه 

 يالزم برا يبيزان تقري، نوع و مدارتياولو يهان بخشييتع ويژهبه رفتار دولت و به يدهبا جهت

 -2007ازدهم توسعه )يمثال، برطبق برنامه عنوان به کردند.يم مشخصها را ن بخشيدر ا يگذارهيسرما

كا( در يمرآارد دالر يليم 514کرور )معادل  2056150به مبلغ  يگذارهيملزم به سرمادولت ( 2012

هر بخش از  يبود. براشده ها و...( ها، فرودگاهآهنها، راهو پلها )مانند برق، جاده يكيزيف يهارساختيز

                                                 
 درصد 9و در دو سال آخر،  درصد 5/6و در سال دوم،  درصد 5. برطبق برنامه دوازدهم، میزان رشد اقتصادی کشور باید در سال اول، 1

 باشد.

2. Strong Inclusive Growth 

http://www.thehindu.com/
http://www.thehindu.com/
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مستقر  يهاحات دولتين حال، ترجيمشخص شده بود. با ا يگذارهيسرما يبيها، مقدار تقررساختيز

، مقرر شده بود که در طول برنامه مثالعنوان به شد.يم به هر بخش ير درصد بودجه اختصاصييباعث تغ

 درصد 28/15ها به صنعت برق، رساختيدولت در بخش ز يگذارهياز کل سرما درصد 42/30ازدهم، ي

 يليونقل رل حمليوسا يو نوساز آهنراهبه احداث خطوط  درصد 73/12و  يسازو پل يسازبه جاده

 يسازدر جاده درصد 57/13در صنعت برق، درصد  06/32اما دولت وقت در عمل،  ،اختصاص داده شود

 ,Planning Commissionکرده بود ) يگذارهيسرما آهنراهدر حوزه  درصد 78/9و  يسازو پل

 ءکه جز يمسكن عموم يهان مبلغ را در بخش پروژهيتوانست همينم (. برطبق برنامه دولت3 :2011

ن اهدافِ ييتوسعه هند، تع يهاکند. ضعف بزرگ برنامه يگذارهيسرما ندبرنامه نبود ياصل يهاتياولو

ن نكته اشاره شده که مشكل يبه از ين کشور نينانه بود. در مقدمه برنامه دوازدهم توسعه ايبکمتر واقع

تحقق  يبر ابزارها ينده جذاب بدون تمرکز کافيک آين ييتع» ،توسعه در هند يزيرهبزرگ نظام برنام

 بوده است. « ت شكست در تحقق اهداف برنامهيوضع يبرا ييهان اهداف و نبود طرحيا

 

 قانون برنامه پنجم توسعه (150ماده ) يمورد ي. محتواپژوه5

ن مواد قانون برنامه پنجم توسعه است ياز مهمتر يكي، (150ماده )همان طور که در مقدمه اشاره شد، 

ه صادرات يپا يساز، متنوعيرقابت يها، خلق مزيتيفناور يهامانند قابليت يديکه به موضوعات کل

 براساس پرداخته است.ن دست ياز ا يو موارد ريپذرقابتبزرگ و  يهابنگاه يريگشكل، ادغام و يصنعت

 اقتصادي( قرار گرفته است:  ـ )ذيل بخش پنجم« معدن ،صنعت»ل عنوان يذن ماده که در يا

 جمهوري سالهبيست اندازچشم سند اهداف تحقق منظوربه است موظف معادن و صنايع وزارت» 

 در معاونت هماهنگي با معدني و صنعتي توسعه( استراتژي)راهبرد  تدوين قالب در ايران اسالمي

 رعايت با معدني و صنعتي توليد رشد هدف تحقق جهت در معدن، و صنعت برگزيده هايزيربخش

 افزايش معدن و صنعت بخش افزودهارزش رشد نرخ که کند اقدام ايگونهبه ذيل راهبردي محورهاي

 يابد:

 نقطه انتقال و فناوري هايقابليت توسعه بر تأکيد با کشور صنايع رقابتمندي سطح يارتقا (الف 

 ،رقابتي هايمزيت خلق و( تكنولوژيک) فناورانه هايتوانايي به خام و اوليه مواد از نسبي هايمزيت ياتكا

( نهايي صنايع) بيشتر پردازش داراي محصوالت سهم افزايش و صنعتي صادرات پايه سازيمتنوع (ب 

 ،صادرات در

 نشان و صنعتي هايخوشه گيريشكل و بزرگ و متوسط کوچک، صنايع مناسب پيوند توسعه (ج 

 ،پذيررقابت بزرگ هايبنگاه گيريشكل و ادغام تمهيد و( برند) تجاري

 معدني محصوالت اساسي، فلزات پتروشيمي،) ايواسطه صنايع دستيپايين ارزش زنجيره توسعه (د 
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 هايشهرک ايجاد بر تأکيد با غيردولتي هايبخش گذاريسرمايه گسترش ترغيب طريق از( غيرفلزي

 ،غيردولتي تخصصي صنعتي

 دانشگاه، و صنعت همكاري گسترش ساخت، تدارک، طراحي، هايقابليت و هاتوانمندي افزايش (هـ 

 و علم هايپارک و فناوري هايشهرک با صنايع تعامل تعميق صنعتي، آالتماشين و تجهيزات ساخت

 صنعتي، توليد ترکيب در( نوين صنايع) برتر هايفناوري برمبتني صنايع سهم مستمر افزايش و فناوري

 ،معادن و صنايع وريبهره يارتقا و نوسازي

 مهندسي و فني توان از استفاده حداکثر قانون»اجراي  نظارتي و تمهيدي سازوکارهاي تقويت (و 

 مصوب ،خدمات صدور منظوربه تسهيالت ايجاد و هاپروژه اجراي در کشور اجرايي و صنعتي و توليدي

12/12/1375». 

 غيردولتي هايبخش توسط ماده اين در مذکور غيرحاکميتي اقدامات و هافعاليت کليه -تبصره 

 «.پذيردمي انجام

 

 . نبود استراتژي توسعه صنعتي کشور5-1

 يتوجهيسوم(، باول تا  يهاويژه برنامهتوسعه کشور در گذشته )به يهابرنامه يجد يهااز ضعف يكي

نه ين زميدر ا يمهم يها، تالش1380ل دهه يبوده است. هر چند در اوا« کشور يصنعت ياستراتژ»به 

-1385)سند راهبرد توسعه صنعتي کشور ه، يت بعد از برخي اصالحات در طرح اوليانجام شد و در نها

ماده  ينكه اتكايبوده است. با ا يجد يهاضعف يز داراين سند نياما ا ،ب و منتشر شدي( تصو1404

 ن نقطه قوت آن محسوبيکشور، مهمتر يو معدن يبرنامه پنجم به سند راهبرد توسعه صنعت (150)

توان انتظار ينم زين بند نيق ايدق يدر صورت اجرا ين سند، حتيا يجد يهال ضعفيدلشود، اما بهيم

 ر در اقتصاد داشت. يتحول چشمگ

 ياسناد راهبرد ين نوشتار )بجز هند(، دارايا يمورد بررس يدر کشورها يراهبرد توسعه صنعت

 يراهبرد ي، سندهايمهم سند مل يکه با توجه به محورها يطور( بوده بهدارتياولو يها)در بخش يبخش

ن کشورها، يا يگر، در متن راهبرد صنعتيشده است. از طرف ديم هيته يمختلف اقتصاد يهابخش يبرا

کالن  ياز اسناد راهبرد ياهشده است. درواقع، مجموع يدستپايين يهارهيبه تأمين زنج يتوجه خاص

ع، يصنا يدستپايين يهارهيهمراه با تأمين زنج دارتياولوع يصنا يهاربخشيز يکشور تا اسناد راهبرد

 شدند. يم ن کشورها محسوبيشدن ا يند صنعتيفرآ يهاحلقه

ه يس تهينوشيصورت پبهها حوزه يران تنها در برخيدر ا ياسناد بخشدهد که يم نشانها يبررس

را دشوار  يبخش يه اسناد راهبرديکشور، ته يز، ابهام در سند راهبرد توسعه صنعتينها ن حوزهي. در اانددهش

است. به گفته  ين دست اسناد بخشياز ا ياهنمون ،توسعه سنگ آهن يس سند راهبردينوشيکرده است. پ
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در  ين سند راهبرديتوسعه، تدو يهايو استراتژ يدر اسناد باالدست ياساس يهان حوزه، وجود ابهاميفعاالن ا

بخش  يمثال بدون آنكه استراتژ يدشوار بدل ساخته است، چرا که برا يهر بخش از حوزه معدن را به کار

مستمر بر  يفوالد به شكل شده باشد، در بخش ييمصوب و اجرا ،کشور يتوسعه صنعت يا استراتژيمعدن 

ن يا براساسز يره نيزنج يد فوالد در کشور تأکيد شده و تماميانداز تولچشمعنوان به يرواقعيغ ياعداد و ارقام

دکنندگان و صادرکنندگان سنگ يکه به باور انجمن تول ييهايابيشود؛ ارزيم يابينادرست ارز يهاينيبشيپ

بخش معدن به دنبال خواهند داشت  يبرا يند و نه رونقيگشايم عيصنااز کار  ياهران، نه گريآهن ا

(eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-104677.) 

طور ز بهيمرتبط ن يهار بخشيد سايدن به رشد مناسب در بخش صنعت، بايرس ي، برايطور کلبه

ونقل ت حمليد فوالد، ظرفيتول يون تنيليک ميش يافزا يطور مثال، برازمان رشد داشته باشند. بههم

ت يمگاوات به ظرف 500د يم باينيهزار تن آلوم 300د يتول يا برايابد و يش يون تن افزايليمچهار د يبا

بخش  يرساختيز يازهايده شوند و نيطور کالن دد بهيها بان، شاخصيکشور اضافه شود. بنابرا يروگاهين

 يدستپايين يهارهيد به زنجين، بايبر اتأمين شوند. عالوهز يونقل، آب، برق و گاز نصنعت مانند حمل

 1 (.14: 1389ل شوند )شاهچرا، يدر هر بخش تكم يارزش يهارهيز توجه شود تا زنجيبخش صنعت ن

 

 . عدم شناسايي صنايع ارجح5-2

با تأکيد ع کشور يصنا يسطح رقابتمند يارتقا»قانون برنامه پنجم توسعه، به  (150ماده )« الف»در بند 

 يهاييه و خام به تواناياز مواد اول ينسب يهامزيت يو انتقال نقطه اتكا يفناور يهابر توسعه قابليت

و  يه صادرات صنعتيپا يسازمتنوع»به « ب»و در بند « يرقابت يهاک( و خلق مزيتيانه )تكنولوژفناور

ن دو بند ياشاره شده است. ا« صادرات( در ييع نهايشتر )صنايپردازش ب يش سهم محصوالت دارايافزا

قانون برنامه توسعه پنجم است. چنانكه  يهان ضعفياز مهمتر يكيدهنده نشان يخوب، به(150ماده )از 

ع ارجح يصنا شيوبن کشورها، کميتوسعه ا يهااشاره شد، در برنامه يدر تجربه چهار کشور مورد بررس

شده در سند برنامه را نييتع يشرو، رشد اقتصاديع پينان صيدر هر برنامه مشخص و دولت با تحرک ا

ک يجاد يع ارجح و ايصنا ييشناسان کشورها، يابرنامه توسعه در  يفه اصليدرواقع، وظ .کرديم محقق

 اب به چند صنعت مورد اشاره در قانون برنامه بود. يص منابع کميتخص يمناسب برا يچارچوب قانون

 يهاخلق مزيت»و « يسطح رقابتمند يارتقا»ست که يمشخص ندر هر دو بند از ماده فوق، 

ع محقق شود. يق کدام صناياز طر« يه صادرات صنعتيپا يسازمتنوع»و  يعيچه صنادر د يبا «يرقابت

قرار دارند؟  يت رقابتمنديدر اولو يعيصناباشند؟ چه  يت رقابتيمز يداراتوانند يم يعيصنادرواقع، چه 

 يت رقابتيمز يع کشور را دارايتوان همه صناينم ع است؟ روشن است کهيبا کدام صنا يت صادراتيو اولو

                                                 
اقتصادی ( از سیاست 1383. برای مطالعه مهمترین نقدهای مطرح شده در این مورد، ر.ک: شاه میرزایی، علیرضا و دیگران )1

 تا سیاست صنعتی: نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، تهران: نشر استیری.
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دان يع را در ميتوان همه صناينم نيدانست و همچن يت صادراتي( و اولويو خارج يداخل ي)در بازارها

 يتوسعه کشور( هرچند دارا يت براياولو يع دارايهمان صنا يعنيع )ياز صنا يرقابت آزاد قرار داد. برخ

برنامه آنها در يرو، قرار دادن بنيتوسعه کشور مهم است. ازا ياما وجود آنها برا ،ستندين يت نسبيمز

ن بند يز وجود دارد؛ در اين« ج»ن ضعف در بند يدر جهت توسعه کشور باشد. ا يتواند اقدامينم رقابت

 يريگشكلع کوچک، متوسط و بزرگ و يصناوند مناسب يتوسعه پ»فه دولت، ياشاره شده که وظ

« ريپذرقابتبزرگ و  يهابنگاه يريگشكلد ادغام و ي)برند( و تمه يو نشان تجار يصنعت يهاخوشه

د در کدام بخش از ي، بايو نشان تجار 1يصنعت يهامشخص شود که خوشه يروشناست بدون آنكه به

 رند.يشكل بگ يتجار يهاصنعت و با تمرکز بر کدام نشان

 

 هاي صنعتيگيري خوشهو شكل هابيني پيوند بين بنگاه. عدم پيش5-3

ع کوچک، متوسط و يان صنايوند ميست که توسعه پيقاً مشخص نيدق ،(150ماده )« ج» بند ياز محتوا

توان استنباط کرد که يم ن بند،ين حال و با وجود ابهام در ايانجام شود. با ا ياهويد به چه شيبزرگ با

 يريگشكلق يع بزرگ از طريع کوچک و متوسط با صنايان صنايوند ميپ يريگشكلتأکيد دولت بر 

هاي بزرگ صنعتي، سهم آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه براساسبوده است.  يصنعت يهاخوشه

 1391صنعت در سال افزوده بخش نفر کارکن و بيشتر( از کل ارزش 100هاي بزرگ صنعتي )کارگاه

 يدرصد )بانک مرکز 36نفر کارکن(  100کوچک و متوسط )کمتر از  هايدرصد و سهم بنگاه 64حدود 

درصد بوده است  10ز ير از صادرات کشور نيع اخي( و سهم صنا1393 جمهوري اسالمي ايران،

(smtnews.ir/industry/6617ا .)و متوسط در ع کوچک يمثال، صناعنوان به است که ين در حالي

ن يدهند. در ايم لين کشور را تشكيم ايدرصد از صادرات مستق 35ع و يدرصد از کل صنا 40هند 

ل ين وزارتخانه، اقدام به تشكيتأسيس شد و سپس ا 2خُرد، کوچک و متوسط يهاکشور، ابتدا وزارت بنگاه

شود يم ن زدهيد. تخمع کشور کريان همه صنايم يوند مناسبيدر دو سطح مختلف، پ يصنعت يهاخوشه

 ليساخته شده هند را تشك يدرصد از صادرات کاالها 60ع کوچک، يدر صنا يخوشه صنعت 350که 

توان گفت که يم رو،ني(. ازاdcmsme.gov.in/clusters/clus/indsme.htmدهند )يم

ع کشور يصناتواند به توسعه يم يع، زمانيان صنايوند ميت پيتقو يبرا يصنعت يهاخوشه يريگشكل

گر و سپس يكديع کوچک و متوسط با يان صنايدر م يصنعت يهاخوشه يريگشكلنجامد که دولت يب

 يصنعت يهال خوشهيع بزرگ را در دستور کار خود قرار دهد. تشكيع کوچک و متوسط با صنايان صنايم

 3از کشورها بوده است. ياريدر بس يع کوچک و متوسط، تجربه موفقيان صنايدر م

                                                 
1. Clusters Industrial 

2. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (M/o MSME) 

ی کوچک و متوسط هاهای صنعتی شرکتدرصد از صادرات صنعتی اتحادیه اروپا، متعلق به خوشه 30مثال، بیش از عنوان به .3

 .(European Commission, 2013است )
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 يهاو نشان يصنعت يهاخوشه يريگشكلدولت بر  يست که تأکيد اصلين، روشن نيبر اعالوه

 ي، تجارت کشورها«ملل يت رقابتيمز»كل پورتر در کتاب ياست. ما يصنعت يهادر کدام حوزه يتجار

 ين، چاپ، خودروسازيع ماشيدهد که چرا و چگونه آلمان در صنايم کند و نشانيم يمختلف را بررس

و  ي، نساجي، دوزندگيصنعت آالتنيماشنه يا در زميتاليا سرآمد شده است و چرا ايدر دن ييايميو ش

، کشورها يجهان يدهد در بازارهايم است. پورتر نشان يدر سطح جهان يت نسبيمز يچرم دارا يفرآور

متمرکز هستند و درواقع،  يع خاصي، بر توسعه صناياستگذاريلحاظ سو چه به يلحاظ عملكردچه به

ن کشورها بوده است يت دولت ايت حمايع خاص، در اولويصنا يدر برخ يصنعت يهال خوشهيتشك

که موتور رشد اقتصاد  يعياز صنا ياهت برنامينش و حماي(. درواقع، بدون گز41-40: 1383، ي)رضو

نده يدر آ يت رقابتيانتظار کسب مزتوان ينم هستند، يک در توسعه مليت استراتژياهم يکشور و دارا

 داشت. 

( توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 1394رماه سال )يکه در ت ياهسالده يدر سند راهبرد

، يراهبرد ن سندين ضعف مهم را برطرف کند. ايه شد، دولت تالش کرده است تا ايمعدن و تجارت ته

 يخانگ لوازم وپ،يت و ريتا مان،يس پوشاک، و ينساج فوالد، ،يشامل خودروساز يصنعت رشته هفت يبرا

بوده است  ي، گام مهمدارتياولو ين هفت رشته صنعتيياست. تع شده ت قائليک اولويسرام و يکاش و

کشور کمک  يزيرهکالن نظام برنام يريتوسعه و جهتگ يهات برنامهيتر شدن ماهتواند به شفافيم که

ن يا يهان ضعفياز مهمتر يكياست.  ياريبس يجد يهاضعف يداراز ين سند نين حال، ايکند. با ا

شوند. يم محسوب يدر حوزه اقتصاد ياستگذاريز سيسرر ياست که به نوع يبه مشكالت يتوجهيسند، ب

بر آب يعيک( صنايو سرام يفوالد و کاش ،يخصوص خودروسازگانه )بههفت يصنعت يهان رشتهياغلب ا

 يخشكسال يعنينده کشور، يست سال آين بحران حال حاضر و حداقل بيمهمترده گرفتن يادهستند. ن

است که سه برنامه توسعه ششم، هفتم و  يسند يهان ضعفياز مهمتر يكين، رايفالت ا يدگيو خشك

ع بدون در نظر يصنا يبندتين نظر، اقدام به اولويم شوند. از ايآن تنظ يهاتياولو براساسد يهشتم با

 کشور منجر شود. يهاد بحرانيتواند به تشديم ها،ر حوزهيمرتبط در سا گرفتن مشكالت

 

 هاي نهاديها بدون در نظر گرفتن زمينه. الزام به ادغام بنگاه5-4

« ريپذرقابتبزرگ و  يهابنگاه يريگشكلد ادغام و يتمه»، به (150ماده )« ج»بند  ين در انتهايهمچن

که  يعيرا در صنا يالتيبارها ساختار تشك ياقتصاد يزيرهبرنام هيئت، يدر کره جنوب اشاره شده است.

 ريير سهم آنها از بازار تغييو با تغ ياد شده است، با ادغام دستوريآنها ز يهاکرد تعداد بنگاهيم گمان

 يهاو ادغام 1969در سال  PVCدکننده ي، پنج تول1965دکننده خودرو در سال يادغام دو تول. داديم

از  ياهفعال در خارج از کشور، نمون يع ساختمانيو صنا يد کود، کشتيدر حوزه تول 1980در دهه گر يد
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در  1يالمللنيبوزارت صنعت و تجارت  (.146 -143: 1392بودند )چانگ،  يدستور يهان دست ادغاميا

 يهيتنب يهاسياستا يمختلف  يمجوزها يو اعطا يقيتشو يهامختلف را با سياست يهاز، بنگاهيژاپن ن

ن يآورد. اما همه ايم را به وجود يديجد يصنعت يهاق، مجتمعين طريکرد و از ايم وادار به ادغام

 ين دو کشور، برايمسئول در ا يهاشد که وزارتخانهيم انجام يايصنعت يهاق سياستياقدامات از طر

ن دو کشور، ادغام يکردند. در ايم اتخاذ يط متحول اقتصاديشدن کشور با توجه به مح يشبرد صنعتيپ

 ن برنامه آنها مورد توجه قرار نگرفته بود. يچ کدام از قوانيبزرگ در ه يرقابت يهابنگاه يريگشكلو 

ق ادغام يبزرگ از طر يهال بنگاهيز اقدام به تشكين و هند نيدر دو کشور چ ياقتصاد يهاوزارتخانه

شد ينم ن دو کشور، دولت ملزمين برنامه توسعه ايک از قوانيچيکرد. در هيم کوچک يدولت يهابنگاه

در قانون برنامه  بزرگ يهابنگاه يريگشكلادغام و را ادغام کند. الزام دولت به  ياقتصاد يهاتا بنگاه

مدون  يهااز به سياستي، نين دستور قانونيکردن ا ياتين اِشكال باشد که عمليا يتواند دارايم توسعه

 يهان کرده و برطبق آن، در دورهيمثال، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تدوعنوان به دارد که يصنعت

آن  يت، اجرايکند. در نهايم گر را مجبور به رقابتيد يع را ادغام و برخيصنا يمشخص، برخ يزمان

ن مورد در ياشاره به ارو، نيدارد. ازا ياستياز به اقدامات سي، نيمشابه تجربه هر چهار کشور مورد بررس

 رسد.يم قانون برنامه زائد به نظر

 يدستارزش پايين هريتوسعه زنج»اشاره شده که دولت ملزم شده است تا به  (150ماده )« د»در بند 

ب گسترش يق ترغي( از طريرفلزيغ يمحصوالت معدن و ي، فلزات اساسيمي)پتروش ياع واسطهيصنا

اقدام کند. « يردولتيغ يتخصص يصنعت يهاجاد شهرکيبا تأکيد بر ا يردولتيغ يهابخش يگذارهيسرما

 ،1970ل دهه يو اوا 1960اشاره شد، در اواخر دهه  يطور که در بحث مربوط به تجربه کره جنوبهمان

و ماسان و  يکوم يصنعت يهامناسب مانند مجتمع يهارساختيبا ز يصنعت يهامجتمعکره دولت 

شرفته کره و يپ يک کره، مؤسسه علوم و تكنولوژيالكترون يسه تكنولوژچون مؤس يتخصص ينهادها

و توسعه  يق و توسعه و همگام شدن با تحوالت فناورانه جهانيتحق يک کره را برايع الكترونيانجمن صنا

سوم و چهارم توسعه کره  سالهپنج يهاع تأسيس کرد. برنامهين صناياستفاده در ا يبرا يدانش کاربرد

ع را ين صنايت ايتقو يالزم برا يط، پشتوانه قانونيع واجد شرايصنا يز با تأمين مالي( ن1972-1981)

ن ي. از اانددهتأسيس ش يمتعدد يصنعت يهاشهرکز ين يمورد بررس ير کشورهايدر سا فراهم کردند.

توان نقطه يم در قانون برنامه پنجم را يتخصص يصنعت يهاجاد شهرکيت اينظر، توجه دولت به اهم

 ن بند دانست.يقوت ا

 

                                                 
1 .Ministry of International Trade and Industry – MITI های اقتصادی آژانس( این وزارتخانه با 1380) 2001: در سال

 سیس شد.أت« وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد»مرتبط، ادغام و وزارتخانه جدیدی به نام 
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 . ابهام و کلي بودن5-5

د آن قدر روشن و واضح باشد که تابعان و يقانون، واضح بودن آن است. قانون با يذات يهايژگياز و يكي

(. 22: 1385رند )راسخ، يکار گابند و در جهت هدف مورد نظر بهيدر يخوبان، منظور از آن را بهيمجر

هاي يک قانون خوب )ازجمله انسجام و ثبات نسبي( طبعاً بايد همراه ديگر ويژگياين ويژگي قانون، به

: 1394کنندگان قرار گيرد )مرکزمالميري، کنندگان و تصويبدر قانون برنامه توسعه نيز مدنظر تدوين

در دو عبارت  يردولتيقانون برنامه پنجم توسعه بر مفهوم غ (150ماده )« د»(. اشاره بند 18-28

« يردولتيغ يتخصص يصنعت يهاجاد شهرکيا»و « يردولتيغ يهابخش يگذارهيسرماگسترش »

ن يا تبصرهن ابهام، در ياست. ا« قانون يواضح بودن محتوا» يذات يژگينه ويدهنده ضعف در زمنشان

 يو بخش عمومها ي، تعاونيبخش خصوص شامل يردولتيغ يهابخش، يطور کلبه 1ز وجود دارد.يماده ن

 ياع واسطهيصنا يدستپايينارزش  هريتوسعه زنج نكهيشود. قاعدتاً با توجه به ايمها يمانند شهردار

و ها يبخش تعاون يگذارهيق سرماي، از طر(يرفلزيغ يمحصوالت معدن و ي، فلزات اساسيمي)پتروش

، بر (150ماده )بند از  نيا يرسد که تأکيد اصليم ست، به نظريسابقه نمسبوق به ها يشهردار

در  ين برنامه توسعه ژاپن و کره جنوبيقوان يل محتوايباشد. تحل يبخش خصوص يهايگذارهيسرما

ن برنامه ين قوانيدر ا« واضح بودن» يذات يژگيدهنده وجود ون و هند در حال حاضر، نشانيگذشته و چ

در که  ياهن توسعيقوان .دنر باشياز به تفسيد مشخص، شفاف و بدون نيبا توسعه يهابرنامه توسعه است.

 ين و اجرا شدند، دارايتدو يکره جنوب يملو مجلس  حكومتتوسط طور مثال بهمختلف  يهاطول دهه

و در  توسعهوکارها در هر کدام از مراحل ران کسبيکه مد يشفاف بودند به شكل يتيروشن و ماه يهدف

 نيقوانر متنوع از ير و تفاسياز وجود تعاب يناش يناني، دچار نااطمياهقانون برنامه توسعمواجهه با هر 

 شدند.ينم

 ي، تدارک، ساخت، گسترش همكاريطراح يهاو قابليتها يش توانمنديافزا»، به «ـه»در بند 

و  يفناور يهاع با شهرکيصناق تعامل ي، تعميصنعت آالتنيماشزات و يصنعت و دانشگاه، ساخت تجه

ب ين( در ترکيع نويبرتر )صنا يهايفناوربر يع مبتنيش مستمر سهم صنايو افزا يفناورعلم و  يهاپارک

 را (150ماده )ن بند از ياشاره شده است. ا« ع و معادنيصنا يوربهره يو ارتقا ي، نوسازيد صنعتيتول

صنعت  يگسترش همكار»در مورد  يکل ياز آرزوها ياهن بند دانست. اشاره به مجموعيتريتوان کليم

 يهاو خواست« ع و معادنيصنا يوربهره يارتقا»، «يصنعت آالتنيماشزات و يساخت تجه»، «و دانشگاه

چون  يميمفاه يبدون مشخص کردن معنا« يفناور يهاع با شهرکيق تعامل صنايتعم»مبهم در مورد 

 ل کرده است.يتبد ييت اجراياما بدون قابل ،نوشته شده يبه مواردن بند از ماده فوق را ي، ا«قيتعم»

ست. تأکيد بر يچ يفناور يهاع با شهرکيق تعامل صنايست که منظور از تعميمثال، روشن نعنوان به

                                                 
 .«پذیردهای غیردولتی انجام میاقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده، توسط بخشها و کلیه فعالیت. »1
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 يمشخص ي، متوليورنه بهرهيکه در زم يو در حال يکمّ يگذارع و معادن بدون هدفيصنا يوربهره يارتقا

 ز ناممكن کرده است.يرا ن يورش بهرهيدر کشور وجود ندارد، تحقق هدف افزا

قانون » ياجرا يو نظارت يديتمه يسازوکارها»د ي، دولت با(150ماده )ن بند ي، آخر«و»طبق بند بر

جاد يو اها پروژه يکشور در اجرا ييو اجرا يو صنعت يديتول يو مهندس يحداکثر استفاده از توان فن

ن قانون، يت کند. هدف قانونگذار از ايرا تقو« 12/12/1375مصوب  ،منظور صدور خدماتت بهاليتسه

مورد  يک از کشورهايچين حال، در تجربه هيکشور است. با ا يو مهندس يبالفعل کردن توان بالقوه فن

د يقانون بودن، باک قانون )که قاعدتاً به صِرف ي يوجود ندارد که در آن، به اجرا ي، نمونه مشابهيبررس

توسعه اشاره شده باشد. تأکيد بر مفهوم مبهم  يهاباشد( در برنامه يو نظارت يديتمه يسازوکارها يدارا

قانون درون در  سال قبل 15ک قانون مصوب در ي ياجرا يبرا« يو نظارت يديتمه يت سازوکارهايتقو»

 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. يجد يهاگر از ضعفيد ياهر، نمونبرنامه توسعه کشو

 

 ريبه مس يتوسعه و وابستگ يسينوش برنامهيپو. 6

از موارد  يبي)ترک يبيترک يسينوگسست از سنت برنامه يبه نوع قانون برنامه پنجم توسعهک نظر، ياز 

ش يو افزا يموارد کمّ ين قانون با حذف حداکثريه است. ا( بودريناپذـ نظارت يکلو  ريپذـ نظارت يکمّ

ن موضوع که چرا يبوده است. پرداختن به ا يسينووه برنامهياز ش يدي، نوع جديکل يهازان خواستيم

است؛ اما  يازمند پژوهش مستقلير کرده بود، نييدر مورد قانون برنامه پنجم توسعه تغ يسينونوع برنامه

 ياياسيس يهادر کشور ما وابسته به نگرش گروهت قانون برنامه توسعه يرسد که ماهيم به نظردر کل، 

در  يسينووه برنامهير شييرغم تغن حال و بهيبا ا .دارنده برنامه توسعه را برعهده يت تهياست که مسئول

وجود داشته است.  يران اشتراک کلين برنامه توسعه در اياز موارد قوان ياريان بسيقانون پنجم توسعه، م

مختلف  يهاش مشترک در دورهيوبکم يسنت يران را دارايتوسعه در ا يسينوبرنامهتوان يم ن جهت،ياز ا

به آن  ييات نهادگرايبوده است که در ادب يباً مشابهيتقر يهايريگن سنت مشترک، جهتيدانست. ا

 ند.يگويم «ريبه مس يوابستگ»

د يامروز را با ينهادها يردپان گزاره است که يا يان حاويات نهادگراير در ادبيبه مس يده وابستگيا

 رخ ير زمانيبه مس ي(. وابستگPierson, 2004جست که در گذشته وجود داشته اند ) ييدر نهادها

، يده، آموزه مذهبيک ايا ي ياست، قانون و مقرره رسميک سيب ي)تصو يک انتخاب نهاديدهد که يم

ن انتخاب يل ايدلبه يمشابه يهاياسترا به وجود آورد که س يطيشرا (يررسميوه و سبک غيو ش ياخالق

 :Poteete, 2009دا کند )يش پيافزا يرات نهاديينه تغيرو، هزنينده مرتب تكرار شوند و ازايدر آ ينهاد

توان مشاهده يم ن برنامه توسعهيآن را در قوان ينيتوسعه در کشور ما که نمود ع يسينوبرنامه(. 547

 سال گذشته نشان 26ن برنامه توسعه در طول يبه قوان يداشته است. نگاه يباً مشابهير تقريکرد، مس
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بودند.  يمشترک يهاضعف يگر داشتند، دارايكديکه با  ييهابا وجود تفاوتها ن برنامهيدهد که ايم

 يهاش از آن و ضعفيمتفاوت با چهار برنامه پ يهدف يتوان قانون برنامه پنجم توسعه را دارايم هرچند

 ياريکه بس ياهبرنامه چهارم توسعه )برنام ين برنامه دانست، اما با واکاوير قوانيش از سايار بيآن را بس

در هر  يمشترک ياهيپا يهاتوان گفت که ضعفيم دانند(يم ن برنامه توسعه پس از انقالبيآن را بهتر

 ياست؛ اما نگاه يازمند پژوهش مستقلين دو برنامه، نيا ياهسيل مقايدو برنامه وجود داشته است. تحل

در برنامه پنجم  (150ماده )مشابه با  ياهداف يکه دارا 1قانون برنامه چهارم توسعه (21)و  (10)به مواد 

 برنامه پنجم به آنها اشاره شد. (150ماده )است که در مورد  ييهادهنده وجود همان ضعفاست، نشان

درصد  2/11انه يمانند رشد سال ياهداف کمّ يتوسعه دارا قانون برنامه چهارم (21)اگرچه ماده 

ش سهم بخش يو افزا يو معدن يصنعت يگذارهيدرصد سرما 9/16، رشد متوسط يو معدن يد صنعتيتول

ن يمقرر کرده و از ا 1388درصد در سال  2/16به  1383درصد در سال  14از  GDPصنعت و معدن از 

ن اهداف، با چه يست که تحقق ايرا مدنظر قرار داده بود، اما مشخص ن يريپذنظر، اهداف سنجش

قانون برنامه چهارم توسعه  (21)ماده « الف»و مبهم بند  يکل يبوده است. تأکيدها ريپذامكان ييابزارها

توان  يدارا يهاژه بر حوزهيدر جهان و تأکيد و يفناورز يسرر يهاانياز جر يمندط بهرهيجاد شرايا»بر 

« ـه»گر مانند بند يد يموجود در بندها يهايسينوين طور کلي، هم«نيع نويباال در صنا ياهتوسع

ن ماده، يمشابه در ا يو موارد«( کشور يبازرگان يهاگرا در چارچوب سياستد صادراتيگسترش تول)»

روشن  ييص و ابزارهامشخ يريگبا جهت ياهن برنامه توسعيبه ضرورت تدو يتوجهدهنده کمنشان يهمگ

                                                 
 )مصوب« ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون» (21) ماده براساس. 1

 توسعه استراتژی مطالعات به توجه با را معدن و صنعت هایبخش توسعه ملی سند است موظف دولت» (،11/6/1383
 جهت در و فناوری توسعه برمبتنی پذیریرقابت توسعه محوریت با قانون این تصویب تاریخ از ماه شش ظرف کشور صنعتی
 درصد 9/16 معدنی و صنعتی گذاریسرمایه متوسط رشد و درصد 2/11 متوسط معدنی و صنعتی تولید رشد هدف تحقق

 و 1388 سال در درصد 2/16 به 1383 سال در درصد 14 از داخلی ناخالص تولید از معدن و صنعت بخش سهم که ایگونهبه
 : درآورد اجرا به را ذیل محورهای و تهیه گردد برخوردار درصد 8/14 متوسط رشد از صنعتی صادرات
 هایحوزه بر ویژه تأكید و جهان در فناوری سرریز هایجریان از مندیبهره شرایط ایجاد و فناوری هایقابلیت توسعه الف( 
 .نوین صنایع در بال ایتوسعه توان دارای

 صنایع پتروشیمی، صنایع معدنی، صنایع بر،انرژی صنایع) منابع برمبتنی صنایع توسعه و رقابتی هایمزیت تقویت ب( 
 (.آنها دستیپايین هایزنجیره و کشاورزی تکمیلی و تبدیلی
 .متوسط و کوچک صنایع و کارآفرینی توسعه کنندهپشتیبانی نهادهای تقویت و اصالح ج( 
 دسترسی منظوربه زمین علوم هایداده هایپایگاه گسترش و توسعه رسانی،اطالع هایسیستم گسترش و بهبود د( 

 .دولت توسط موردنیاز اطالعات به کارآفرینان و گذارانسرمایه
 .کشور بازرگانی هایسیاست چارچوب در گراصادرات تولید گسترش هـ( 
 :معدنی و صنعتی توسعه در لزم منابع تجهیز برای و( 
 اساسنامه مصوب سقف برابر متناسباا  را معدن و صنعت بانک سرمایه برنامه، هایسال طول در است مکلف دولت .1 

 .دهد افزایش
 و معدنی مواد فرآوری استخراج، اکتشاف، قبیل از معدنی هایزمینه کلیه در نوین هایفناوری و علوم از استفاده .2 
 .آورد فراهم فوق امور در را خارجی گذارانسرمایه حضور زمینه است مکلف دولت معدنی، صنایع
 و خارجی عمومی، منابع از استفاده با غیردولتی بخش توسعه جهت در ایتوسعه مادرتخصصی هایشرکت تقویت .3 
 49 سقف تا بورس بازار در مادرتخصصی هایشرکت سهام عرضه و زیرمجموعه هایشرکت سهام فروش از ناشی منابع
 جمهوري اسالمي ايران. اساسی قانون وچهارمچهل اصل صدر در مذکور موارد استثنایبه درصد

 شودمی داده اجازه دولت به معدنی، و صنعتی توسعه در گاز منابع از استفاده و بیشتر افزودهارزش ایجاد جهت در .4 
 نسبی مزیت دارای صنایع و برانرژی صنایع ایجاد جهت در دلر میلیارد نه مبلغ تا برنامه( 13) ماده مصوب هایسقف رعایت با
 .نماید تأمین و تعهد صادراتی هدف با

 .دولت توسط معدنی مناطق و بزرگ معادن در لزم زیربناهای تأمین .5 
 جهت در الکترونیک صنعت تحقیقات و توسعه از حمایت صندوق و معدنی هایفعالیت بیمه صندوق اساسنامه اصالح .6 
 و معدنی مواد اکتشاف زمینه در خصوصی بخش گذاریسرمایه مخاطرات دهندهپوشش نهادهای توسعه و تقویت

 .«نوین صنایع در خطرپذیر گذاریسرمایه
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ع يو توسعه صنا يرقابت يهاتيت مزيتقو»قانون مذکور، بر  (21)ماده « ب»است. همچنين تأکيد بند 

و  يکشاورز يليو تكم يليع تبدي، صنايميع پتروشي، صنايع معدنيبر، صنايع انرژيبر منابع )صنايمبتن

د يمؤ يخوبشود، بهيم بزرگ کشور يديتول عيباً شامل اغلب صنايکه تقر« آنها( يدستنييپا يهارهيزنج

ت آنها در توسعه کشور يب اهميص منابع و ترتيع کشور در تخصيصنا يبندتيضعف برنامه چهارم در اولو

 1است.

اقتصاد کشور  يديو تول دارتياولو يهات بخشيتقو يدولت برا يريبه ضرورت جهتگ يتوجهيب

قانون برنامه  (10)توان در ماده يم وضوحدولت، کمک به آنهاست( را به يت اصليکه اولو ييها)بخش

ک ي)تفك يالت بانكيتسه يبندهيهرگونه سهم»... ن ماده، يا« الف»ز مشاهده کرد. برطبق بند يچهارم ن

 هيئتب يها و مناطق، با تصومربوط به بخش يهاتي( و اولوياو منطقه يمختلف اقتصاد يهابخش

«. رديگيم و وجوه اداره شده صورت يارانه نقديبا استفاده از  يستم بانكيق سيق تشويطرران، از يوز

 زياقتصاد را تجو يها، برابر بودن همه بخشي، به شكلقانون برنامه چهارم (10)ماده گر، يعبارت دبه

 يبعضاً مضر برارمولّد و يغ يهابخش يزنل باال بودن قدرت چانهيدلاست که به ين در حاليکند. ايم

همه  يح قانون به برابريآنها(، تصر ياقتصاد ي)و توان باال يالت بانكيافت تسهيدر يتوسعه کشور برا

الت يافت تسهيند دريمهم و ارجح در توسعه کشور از فرآ يها، در عمل به حذف بخشياقتصاد يهابخش

طور که در است. همان ينوبچون کره ج يين روند برخالف تجربه کشورهايمنجر شده است. ا يبانك

 ييها)وام ياستيس يهاع ارجح، واميدولت به صنان کشور ياشاره شد، در ا يتجربه کره جنوب يبخش بررس

درصد  9/57، معادل 1985تا  1962 يهاسال يدر طها وام نيا داد.يم اختصاص (ياارانهيبا نرخ بهره 

 بودند.  يبانك يهااز کل وام

رغم بهبود عملكرد اقتصاد که کشور به ي، زمانيدر هر چهار کشور مورد بررس کهتوجه است شايان 

ر اقتصاد کشور يد مسيد که بايرسيم يبندن جمعيشد و دولت به ايم مواجه يکالن با مشكالت متعدد

نكه يا اين و هند( و يشد )مانند چيم متوقف يچند سال يا برنامه توسعه کشور براير دهد، ييرا تغ

(. يشد )مانند ژاپن و کره جنوبيم ن وانهادهيشيوه پيتوسعه کشور به ش يكپارچه دولت براي يسينوبرنامه

ت يدر ماه يدگرگون يا تالش برايت ين ماهيدولت به حفظ ا يبنديتوسعه و پا يهات برنامهيدرواقع، ماه

از قصد  ييهانشانه ي، همگسالهپنجکالن  يهايسينوا به کنار گذاشتن برنامهيو  يسينوبرنامه يهاوهيو ش

 . انددهتوسعه بو يزيرهر در برنامير مسييا تغير گذشته يتداوم مس يدولت برا

از  يبندر، با جمعيکمک کند. بخش ز ين روند اصالحيتواند به ايم ن چهار کشور،يتجربه ا

 دهد.يم توسعه ارائه هايبرنامه يت محتوايفيبهبود ک يبرا هاييشنهاديات، پين تجربيا يهادرس

                                                 
: 1394 ر. ك.: )مركزمالمیري، طور خاص،قانون برنامه توسعه بهو  طور كلي،هاي عدم وضوح قانون بهبراي مطالعه آسیب .1

18-21.) 
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 توان آموختيم که ييها: درسيبندجمع. 7

آموخت. اگر از الگو گرفتن  ياريبس يهاتوان درسيم ن و هندي، چياز تجربه چهار کشور ژاپن، کره جنوب

ن ياز تجربه ژاپن و چ يم، کره جنوبيستم بگذريل قرن بيات آلمان در اواخر قرن نوزده و اوايژاپن از تجرب

ر گام ين مسير در ايبا تأخ يگرفته بودند. کشور هند هرچند کم يمهم يهادرس يتجربه کره جنوباز 

خُرد، کوچک و متوسط مسئول مطالعه،  يهامثال، وزارت بنگاهعنوان به زين کشور نياما در ا ،گذاشته

بهبود برنامه  ير کشورها برايات سايتوان از تجربيم است که ييهان درسيو آموزش مهمتر يبررس

از  ير، بخشيخُرد، کوچک و متوسط آموخت. جدول ز يهاخصوص در حوزه شرکتتوسعه هند به

 دهد.يم ن و هند را نشاني، چيتوسعه در چهار کشور ژاپن، کره جنوب يسينوات برنامهيتجرب

 

 ن و هندي، چيژاپن، کره جنوب يتوسعه در کشورها سالهپنج يهابرنامه .1 جدول

نام 

 کشور

 يهابرنامه دوره

 توسعه سالهپنج
 توسعه يسينودر برنامه اتين تجربيمهمتر

 ژاپن

1955-1985 

 ات:يهمراه با جزئ يو تا حدود يتوسعه متمرکز، با اهداف کمّ يهابرنامه

 رات اقتصاد کشورييتوسعه با تغ يهاتطابق برنامه، 

 ع ارجح در هر برنامهين صناييتع، 

 در هر برنامه ياقتصادزان رشد ين مييتع، 

 يعيتوزباز يهاسياستو  يزمان بر رشد اقتصادتأکيد هم. 

1985-1995 
 :يتوسعه با اهداف کل يهابرنامه

 انداز اقتصاد کشور.چشمعنوان به توسعه يهابرنامه 

 توسعه يهاتوقف برنامه 1995-2005

 اکنون -2005
 :يرمتمرکز با اهداف کميتوسعه غ يهابرنامه

 يو اجتماع يحل مشكالت خاص اقتصاد يتعدد برنامه برا. 

کره 

 يجنوب

1962- 1996 

 ژاپن در سه دهه اول(: ياز الگو ي)بخش يو جزئ يتوسعه متمرکز، با اهداف کمّ يهابرنامه

 ع ارجح در هر برنامهين صناييتع، 

 ع ارجحيکردن کمک به صنا ياتيعمل يبرا ين مورديب قوانيتصو، 

 در هر برنامه ياقتصاد زان رشدين مييتع، 

 1987در دو برنامه آخر ) يعيتوزباز يهاسياستو  يزمان بر رشد اقتصادتأکيد هم-

1996.) 

 توسعه يهاتوقف برنامه 1995-2002

 اکنون -2002
 :يرمتمرکز با اهداف کمّيتوسعه غ يهابرنامه

 يو اجتماع يحل مشكالت خاص اقتصاد يتعدد برنامه برا. 

 1980-1953 نيچ

 اد:يات زيو همراه با جزئمحور پروژهشدت متمرکز، توسعه به يهابرنامه

 يدر سطح مل يزيرهتمرکز برنام، 

 يزيرون برنامهيسياز نظر کممهم  يهاپروژهق ين دقييتع، 

 هر پروژهق يدقات يجزئن ييتع، 
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نام 

 کشور

 يهابرنامه دوره

 توسعه سالهپنج
 توسعه يسينودر برنامه اتين تجربيمهمتر

 يعيتوزباز يهات سياستيتقو. 

1981- 2006 

 کره در سه دهه اول(: ي)الگو يو جزئ ياهداف کمّتوسعه متمرکز، با  يهابرنامه

 مدتانيمکوتاه و  يهارشد در دوره يع ارجح در هر برنامه براين صناييتع، 

 ع ارجحيکردن کمک به صنا ياتيعمل يبرا ين مورديب قوانيتصو، 

 يعيتوزباز يهاسياستو  يتأکيد همزمان بر رشد اقتصاد. 

 اکنون -2006

برگرفته از تجربه  يتوسعه )تا حدود« يا راهنمايرهنمون »ر از برنامه توسعه به ييتغ

 (:1995-1985ژاپن در دهه 

 توسعه کشور ينقشه راه برا، 

 بلندمدت کشور يرشد اقتصاد يع ارجح براين صناييتع، 

 يو جهان يتر با تحوالت اقتصاد داخلتر و هماهنگريپذانعطاف يت نگرشيتقو، 

 ياستاندارد زندگ يهاارتقاي شاخصشتر به يتوجه ب. 

 هند

1951-2007 

 :ين اهداف کمّييتوسعه کمتر متمرکز، با تع يهابرنامه

 يت کشاورزيتقو، 

 ع ارجحيصنان ييتع، 

 ع ارجحيصنادر  يگذارهيزان سرمايم مشخص کردن، 

 يعيتوزباز يهات سياستيتقو. 

 اکنون -2007

 ابتكارات: يهمراه برخبه ياهداف کمّن ييتوسعه کمتر متمرکز، با تع يهابرنامه

 تياولو يع دارايت صنايتقو، 

 يپس از رکود اقتصاد جهان دار و همه شموليبازگشت اقتصاد کشور به مدار رشد پا، 

 رشد در همه مناطق هند يهاع برابرتر امكانات و فرصتيتوز، 

 برنامه توسعه: يچهار بخش اصل  

 لحاظ به يت برنامه قبليزان موفقيبر م با تأکيد، در مورد روند گذشته يبندجمع

 د(ي)جد يآمار

 د(يت )جديعدم موفق يل اصلين دالييتع، 

 قبل( يها)مشابه برنامهد يجد ين هدف کمّييتع 

 د(ي)جد يتحقق هدف کمّ يارائه راه حل برا 

 ت.ين وضعيو بدتر يانيت ميت، وضعين وضعيو: بهترين سه سنارييتع 

 .پژوهش يهاافتهي :مأخذ

 

 يكيعنوان به ين ماده قانونيدهد که ايم ز نشانيقانون برنامه پنجم توسعه ن (150ماده ) يبررس

جدول بوده است. در  يجد يهاضعف يبرنامه توسعه کشور، دارا پنجمين يقانون يهان مادهياز مهمتر

ن ي، چيژاپن، کره جنوبات يتوان از تجربيم که ييهان درسين قانون، مهمتريک هر بند از اي، به تفكريز

 ارائه شده است. هاييشنهاديهر کدام، پ براساسو هند آموخت را مشخص کرده و 
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 (150ماده ) يبرا ن و هندي، چيژاپن، کره جنوب يتوسعه در کشورها سالهپنج يهابرنامه يهادرس .2 جدول

 (150ماده )
 تجربه ژاپن

(1955-1985) 

 يکره جنوب تجربه

(1962-1996) 

 نيچ تجربه

 تا کنون( -1981)

 هندتجربه 

 تا کنون( -1951)
 شنهاديپ

 مقدمه

 در  يبخش يوجود اسناد راهبرد

 يراهبرد توسعه صنعت

 يدستپايين يهارهيتأمين زنج 

  در  يبخش ياسناد راهبردوجود

 يراهبرد توسعه صنعت

 يدستپايين يهارهيتأمين زنج 

 در  يبخش يوجود اسناد راهبرد

 يراهبرد توسعه صنعت

 يدستپايين يهارهيتأمين زنج 

  وجود سند راهبرد توسعه

 يصنعت

 

عنوان به يبخش يه اسناد راهبرديته

و  يمه سند راهبرد توسعه صنعتيضم

اهتمام برنامه توسعه بر تأمين 

 صنعت يدستپايين يهارهيزنج

 يبندها

« ب»، «الف»

 «ج»و 

 ع ارجح در هر برنامهين صناييتع 

 رات ييتوسعه با تغ يهاتطابق برنامه

 يالمللنيو ب يداخل ياقتصاد

 ع ارجح در هر برنامهين صناييتع 

 ياتيعمل يبرا ين مورديب قوانيتصو 

 ارجحع يکردن کمک به صنا

 ع ارجح در هر برنامهين صناييتع 

 ياتيعمل يبرا ين مورديب قوانيتصو 

 ع ارجحيکردن کمک به صنا

 ع ارجحيصنا نييتع 

 زان يم مشخص کردن

 ع ارجحيصنادر  يگذارهيسرما

ع ارجح با يصناان يم يبندتياولو

وزارت  يتوجه به برنامه راهبرد

رماه يصنعت، معدن و تجارت )ت

1394) 

 «ج»بند 

 ق يبزرگ از طر يهال بنگاهيتشك

 يمجوزها يو اعطا يقيتشو يهاسياست

ق ياز طر يهيتنب يهاا سياستيمختلف 

 هاوزارتخانه يهاسياست

 ر سهم ييو تغ يادغام دستور

ق ياز طر بازار در عيصنا يبرخ

 هاوزارتخانه يهاسياست

 

 ــــ

مشابه در مورد  يقانون يحذف بندها

 «بزرگ يهابنگاه يريگشكلادغام و »

 «يصنعت يهاجاد شهرکيا»حفظ بخش   يصنعت يهاجاد شهرکيا   يصنعت يهاجاد شهرکيا   يصنعت يهاجاد شهرکيا   يصنعت يهاجاد شهرکيا  «د»بند 

« د» يبندها

 «ه»و 

 مشخص ين اهداف و ابزارهاييتع 

از به يشفاف و بدون ن توسط اصطالحات

 ريتفس

 مشخص ين اهداف و ابزارهاييتع 

از يشفاف و بدون ن توسط اصطالحات

 ريبه تفس

 مشخص ين اهداف و ابزارهاييتع 

از به يشفاف و بدون ن توسط اصطالحات

 ريتفس

 ين اهداف و ابزارهاييتع 

 توسط اصطالحات مشخص

 رياز به تفسيشفاف و بدون ن

در « واضح بودن» يذات يژگيتوجه به و

 ن قانون برنامه توسعهيتدو

 ــــ ــــ ــــ ــــ «و»بند 
ک ي يعدم اشاره به ضرورت اجرا

 توسعه يهاقانون در برنامه
 مأخذ: همان.
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 آينده يبرا ييشنهادهاي. پ8

در توسعه هاي برنامه يت محتوايفيبهبود ک يتوان برايم را ييهان چهار کشور، چه درسيات اياز تجرب

 :شودمياشاره  موارد نياز ا ير، به برخيآموخت؟ در زايران 

 ن حال، يبا ا ند، اماستين يثابت و جهانشمول يشكل و محتوا يبرنامه توسعه داران يهرچند قوان

ژاپن و کره  اند مانندافتهير توسعه يکه در پنج دهه اخ ييتوسعه در کشورها يسينومخرج مشترک برنامه

در  سالهپنجدهد که برنامه توسعه يم ن، نشانيدر حال توسعه موفق مانند هند و چ يو کشورها يجنوب

تاکنون )در مورد  ي( و حتي)در مورد ژاپن و کره جنوب ياهتوسع يزيراول برنامه يهادر دههن کشورها يا

تا حد امكان  يد به صورتيبرنامه توسعه با .انددهبور يپذرو، سنجشنينگر و ازايکمّن و هند( عموماً يچ

 که باشدجداولي د همراه با ين، برنامه توسعه بايروشن باشد. همچن يو با اهداف مشخص و ابزارها يکمّ

 اهداف فراهم شود.هاي نظارتي براي سنجش ميزان تحقق دستگاهديگر مجلس و  نظارت و ارزيابي امكان

 ي، مورديصورت جزئن، در ابتدا بهيو چ يچون ژاپن، کره جنوب ييکشورهاتوسعه در  يهابرنامه 

 ييهااز اهداف توسعه کشور، به برنامه يارين کشورها در تحقق بسيت ايبودند و پس از موفق يو کمّ

از چهار کشور  .انددهل شيتبد مدتانيمو  مدتکوتاه ياستياقدام س ياندازگونه و متن راهنما براچشم

. با توجه به وجود اسناد انددهه را حفظ کرين، همچنان چارچوب اوليچ ي، هند و تا حديمورد بررس

اندازگونه چشم يد متنيهاي کلي مربوط، قانون برنامه نباساله و سياستستيانداز بمانند چشم يباالدست

 باشد.  يو کل

 مانند  ييدر کشورها ي. حتانددهـ محور بو مسئلهموفق،  يتوسعه در کشورهاهاي عموم برنامه

هايي د خود را به برنامهيجدهاي اند، برنامهنه نداشتهين زميدر ا يهند که در گذشته تجربه چندان موفق

توسعه هند، معكوس کردن افت  سالهپنجن برنامه يآخر مسئلهن ي. مهمترانددهر داييـ محور تغ مسئله

بازگشت ن برنامه، يا يرو، هدف اصلنيازا 1افته بود.ي، کاهش يکود جهانل ريدلبود که به يرشد اقتصاد

فه يآن است که وظ ين به معناي. ا)رشد عادالنه( بوده است 2شمولدار و همهياقتصاد به مدار رشد پا

 تحقق آن است.  يع امكانات کشور براين هدف و تجميد همه لوازم تحقق ايبرنامه توسعه، تمه

  يتوان با توجه به امكانات داخليم توسعه در هند، يزيرهد نظام برناميابتكارات جدبا توجه به ،

ت يوضع يوين دست، سه سنارياز ا يو موارد يو جهان يداخل يط رشد، کمبودها، کشش تقاضايشرا

ات به آنها يم قانون برنامه توسعه با جزئيت نامناسب را مشخص و در ضمايو وضع يانيت ميمناسب، وضع

بر روند توسعه کشور را  ينيبشيپرقابل يب اتفاقات غيتواند آسيم ،يسيونويوه سنارين شياشاره کرد. ا

                                                 
به  2009کاهش یافته بود، رشد اقتصادی در سال  2008در سال درصد  9/3به  2007در سال درصد  8/9بعد از اینکه رشد . 1

مدار کاهشی بازگشت و در سال افزایش یافت. پس از آن دوباره رشد اقتصادی به درصد  3/10به  2010و در سال درصد  5/8

 (.worldbank.orgرسید )درصد  1/5به  2012و در سال  صددر 6/6به  2011

2. Inclusive and Sustainable 
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بدهد که دولت در صورت بروز هر اتفاق  يو خارج يگذاران داخلهينان را به سرماين اطميکاهش و ا

ثبات الزم براي ط را کنترل کند و يم مشخص شده، شرايکه در ضما يتواند در حديم ،ينديناخوشا

 هاي اقتصادي را تأمين کند.فعاليت

 توسعه  يهابرنامه ين محورهاياز مهمتر يكي ياقتصاد ين کشورها، تحقق رشد بااليهر چند در ا

مدنظر قرار  يز در کنار رشد اقتصاديشهروندان ن يبرا يباالتر زندگ يبه استانداردها يابياما دست ،بوده

ط ير شرايبا بهبود چشمگ يا، رشد اقتصاديشرق آس ياز کشورها ياريدر بسگر، يعبارت دبه گرفته است.

درآمدها در دهه  ين، نابرابريبر ا)از نظر دستمزد، بهداشت، آموزش و مسكن( همراه بود. عالوه يزندگ

افت، در يش يافزا ياندک 1980نكه در دهه يت شد و با وجود ايتثب 1970افت، در دهه يکاهش  1960

ا يا، فرانسه و اسپانيتانياالت متحده، بريو کمتر از ا 1950هنوز کمتر از اواسط دهه  1980اواسط دهه 

 -رشدمحور يهايرياز جهتگ ياهزين کشورها آميتوسعه ا يها(. درواقع، برنامه294: 1385بود )کاستلز، 

به رشد  يابيدستكرد )ين دو رويان ايق ميدق يتوازن يبود. برقرار يعيبازتوز يهاو سياست يصادرات

عدالت ـ  يهااز خواست مدافعان برنامه يتواند بخشيم (،ع برابر ثمرات رشديتوزز ينشتابان و مستمر و 

 يريگشكلتواند به يم ن امريز تأمين کند. ايمحور )که برنامه پنجم توسعه، محصول تالش آنها بود( را ن

 ير محتواييبرنامه است( کمک کند. با تغ ياجرااز ينشير کشور )که پيرتر در نظام تدبياجماع نظر فراگ

 بهتر آن را فراهم کرد. ينه اجرايتوان زميم قانون برنامه توسعه

 يخوبدر زمان اجرا بهها ن برنامهيا يدهد که تأمين ماليم توسعه در کشور نشان يهاتجربه برنامه 

صرف  يخوبز اغلب بهيتوسعه ن يهابرنامه ياجرا يدر دسترس برا ياز منابع مال يانجام نشده است. بخش

 ياجرا يچرا که منابع الزم برا ،ر بوده استيناپذن اتفاق اجتنابياز ا ياند. بخشبرنامه نشده ياجرا

 يز به رشد اقتصاديدولت ن يدولت وابسته هستند؛ درآمدها يشدت به رشد درآمدهاتوسعه به يهابرنامه

دا کنند، درواقع منابع الزم ينفت کاهش پ يو بها يکه رشد اقتصاد ياست. زمان ينفت متك يو رشد بها

تحقق اهداف  ين راهكار برايط بهترين شرايتوسعه محقق نخواهند شد. در ا يهابرنامه ياجرا يبرا

ق ين دقييتوسعه کشور است. تع سالهپنجکشور در متن برنامه  يهاتيتر بر اولوبرنامه، تأکيد روشن

 يهابه همه بخش يناکاف يص منابع ماليتخص يجاشود تا بهيم برنامه توسعه باعث در متنها تياولو

 ص داده شوند. يتخصها تيب اولويترتاقتصاد، منابع به

 ع ي، بر توسعه صناياستگذاريلحاظ سو چه به يلحاظ عملكرد، کشورها چه بهيجهان يدر بازارها

( توسط معاونت طرح و برنامه 1394رماه سال )يدر تکه  ياهسالده يمتمرکز هستند. سند راهبرد يخاص

ن حال چنانكه اشاره يکند. با ايم دار را مشخصتيع اولويه شد، صنايوزارت صنعت، معدن و تجارت ته

حال  يهان بحرانيمهمتراز  يكيده گرفتن ياداست. ن ياريبس يجد يهاضعف يشد، سند مذکور دارا

ن ين، از مهمتررايفالت ا يدگيو خشك يخشكسال يعنينده کشور، يست سال آيحاضر و حداقل ب

 يهاتياولو براساسد يرسد سه برنامه توسعه ششم، هفتم و هشتم بانظر مياست که به يسند يهاضعف
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مجدد قرار دهد تا با توجه  ين سند را مورد بازنگريسرعت اد ابتدا بهيرو، دولت بانيم شوند. ازايآن تنظ

 کنند، بلكهينم دينده کشور را تشديآ يهاکه نه تنها بحران يعي، صنايداخل يبه مجموعه تنگناها

دولت  يهايريو سپس جهتگ نمودهنده باشند را مشخص يتوانند موتور رشد اقتصاد کشور در دهه آيم

 کند. نده مشخص يع را در طول پنج سال آين صنايدر هر کدام از ا

 يهان برنامهيبهتر يدارد. حت يت اجرا بستگيفيشدت به کت برنامه توسعه در کشور، بهيموفق 

توسعه  يزيرهن حال، برنامي. با ايابند توانند به اهداف خود دستينم توسعه هم در صورت ضعف در اجرا،

توسعه باشد که  يبرا« خوببرنامه ک ي»تواند يم يشود( زمانيم زيتوسعه ن سالهپنج)که شامل برنامه 

ش يافزا يبرا يق و کاربرديدق هايشنهادياز آنچه قابل اجراست بنا شده باشد. پ يواقع يابيارز براساس

برنامه و در سازمان  يتوسعه است. کارگروه يخوب برا يزيرهک برنامياز  يت اجرا، بخش مهميظرف

 ،منظم يبرنامه ششم توسعه، به شكل يياقدامات اجراانه يو رصد ماه يق اجراپژوهيتواند از طريمبودجه 

 ارائه دهد. سند برنامه ياجرا يهادر طول سال برنامه ششم توسعه يبهبود اجرا يبرا هاييشنهاديپ

 همه  يک اندازه براي»مرکزگرا بودند که قاعده  ييهاتوسعه در کشور، عموماً برنامه يهابرنامه

اما در  ،فدرال است ياسينظام س يدر مورد همه آنها صادق بوده است. هرچند هند دارا 1«مناسب است

ن کشورها يت در ايوجود داشته است. همگون بودن جمع يمورد بررس يکل، قاعده فوق در همه کشورها

، ن حالين کشورها بوده است. با ايبرنامه توسعه ا يكرد مرکزگرايل روين دالياز مهمتر يكي)بجز هند( 

برنامه  يهان ضعفياز مهمتر يكيبرطبق آنچه در مقدمه برنامه توسعه دوازدهم هند به آن اشاره شده، 

مختلف کشور،  يهاكرد مرکزگرا بوده که در آن بدون توجه به مختصات متفاوت بخشيتوسعه هند، رو

متنوع  يژگيبه وتواند با توجه يمبرنامه و بودجه ن شده است. سازمان ييکل کشور تع ير برايک مسي

هر استان با توجه به متن برنامه ششم توسعه  يبرا يمستقل يهاران، برنامهيا ييايو جغراف ي، زبانيتيقوم

 استانهر و توسعه  يزيربرنامه يشوراد با مشارکت ين برنامه بايه اي. تهه کندين تهيش سرزميو طرح آما

هر استان  يها و تنگناهابا فرصت يکالن برنامه توسعه مل يريگد جهتي، باياستان يهان برنامهيباشد. در ا

 ق داده شود.يتطب
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