به نام خدا

پيشنهاد تمديد يكساله قانون برنامه ششم توسعه كشور

مقدمه
حدود یک سال از مهلت قانونی برنامه ششم توسعه باقی مانده و اقداماتی در راستای تدوین سياستهای كلی برنامه
هفتم توسعه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شده است .در این زمينه این سؤال مطرح است كه از نظر قانونی
چه زمانی باید به تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و درنهایت مبتنیبر شرایط موجود چه پيشنهادی میتوان در مورد
زمان تدوین برنامه هفتم توسعه مطرح ساخت.
زمان قانوني تدوين برنامه هفتم توسعه
اصلیترین قانون در مورد برنامههای توسعه ،قانون برنامه و بودجه مصوب سال  1351است .در این قانون سه برنامه.1 :
معاونت پژوهشهاي
اقتصادي
دفتر :مطالعات
اقتصادي

درازمدت .2 ،عمرانی پنجساله و  .3یكساله برای كشور تعریف شده كه با یكدیگر هماهنگ بوده و در یک راستا قرار دارند.
تنها حكم قانونی در مورد زمان تهيه برنامههای پنجساله عمرانی (توسعه) ماده ( )8قانون مذكور است كه بيان میدارد:
«دولت باید حداقل  6ماه قبل از پایان هر دوره برنامه ،الیحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید».
همچنين هرچند در ماده ( )7قانون مذكور آمده است« :سازمان [برنامه و بودجه] باید قبل از پایان هر دوره برنامه
عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر

مشخصات گزارش

گرفتن اولویت ها تهيه و به شورای اقتصاد تسليم نماید تا پس از بررسی و تأیيد برای طرح در هيئت وزیران ارسال
دارد» ،اما در این ماده ظرف زمانی خاصی مشاهده نمیشود و تنها برای قانونگذار مهم آن بوده كه  6ماه پيش از پایان

شماره مسلسل:

22017455

هر دوره برنامه پنجساله ،برنامه جدید برای تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
البته تجربه برنامههای توسعه پيشين نشان میدهد كه حدود یک سال پيش از پایان یک برنامه توسعه پنجساله،

تاريخ انتشار:

دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه ،تالش برای تدوین برنامه توسعه بعدی را آغاز میكند؛ بهعنوان نمونه «فرایند

1400/1/16

تهيه و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی از ابتدای خردادماه سال  1393توسط معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری آغاز گردید» 1.اما همانطور كه بيان شد مدت زمان قانونی مشخصی
برای این امر در قوانين پيشبينی نشده است.

 .1مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،شهریورماه .1393
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برخی اسناد سرآغاز تهيه و تدوین برنامههای توسعه را ابالغ سياستهای كلی آنها ازسوی مقام معظم رهبری برمیشمرند؛ 1البته
سياستها ی كلی یک مفهوم جدید در ادبيات حقوق عمومی كشور و مربوط به دوران پس از انقالب است و بنابراین در قانون برنامه و
بودجه و در تبيين چگونگی تهيه برنامههای پنجساله نامی از آن به ميان نيامده است .برخی معتقدند «در یكی از فرامين امام خمينی
رحمها ...عليه در سال  ،1367نخستين بار اصطالح سياستهای كلی نظام در قالب فرمان «سياستهای كلی نظام در دوران بازسازی
كشور» ازسوی ایشان استفاده شد و در ادبيات سياسی حقوقی كشور وارد شد» 2و در مرحله بازنگری قانون اساسی تدوین سياستهای
كلی بهعنوان یكی از وظایف و اختيارات مقام معظم رهبری به اصل یكصدودهم ( )110آن اضافه شد .بنابراین در نظام برنامهریزی
ایران پيش از انقالب سياستها ی كلی برنامه وجود نداشت .پس از انقالب و بعد از یک وقفه و پس از جنگ تحميلی ،اولين برنامه
توسعه برای سالهای  1368-1372تدوین شد و آن برنامه نيز دارای سياستهای كلی نبود ،اما از برنامه دوم توسعه یک سند باالدستی
برای برنامههای توسعه تهيه شد با عنوان «سياستهای كلی برنامه» و این امر در برنامههای بعدی توسعه نيز تكرار شد.
بدین ترتيب ،هرچند اصل یكصدودهم ( )110قانون اساسی تنها اشاره به سياستهای كلی دارد و لزومی به ارائه سياستهای
كلی برای برنامههای توسعه از آن استنباط نمیشود ،اما عرف برنامههای توسعه كشور از برنامه دوم تا ششم توسعه این بوده كه دارای
سياستهای كلی بوده و احتماالً این سنت در تدوین برنامه هفتم توسعه نيز رعایت خواهد شد .آنچه مشخص است آنكه وقتی در مورد
نفس ارائه سياستهای كلی برنامههای توسعه الزام قانونی وجود ندارد ،قاعدتاً در مورد ظرف زمانی این امر نيز الزام قانونی وجود
نداشته و تنها به حكم اینكه بهعنوان یک سند باالدستی برای قوانين برنامههای توسعه محسوب میشود ،باید پيش از آغاز به تدوین
این برنامهها به ارائه آنها پرداخت.
بنابر آنچه ذكر شد ،تنها ظرف زمانی (یا مهلت قانونی) كه قانونگذار برای تدوین برنامههای پنجساله عمرانی (توسعه) ذكر كرده،
ارائه آنها  6ماه پيش از پایان هر دوره برنامه است .با توجه به اینكه دوره زمانی قانون برنامه ششم توسعه از سال  1396تا  1400است
بنابراین دولت مكلف است تا قبل از پایان شهریور سال  1400الیحه برنامه ششم توسعه را به مجلس شورای اسالمی ارائه كند.
مقتضيات زماني تدوين برنامه هفتم توسعه
همانطور كه در بخش پيش اشاره شد ،زمان قانونی ارائه الیحه برنامه هفتم توسعه تا قبل از پایان شهریور سال  1400است ،اما باید
توجه داشت كه دوره فعاليت دولت دوازدهم نيز در سال  1400و پيش از شهریور آن سال پایان مییابد .بدین ترتيب حتی در صورتی
كه دولت خود را مكلف بداند كه تدوین الیحه برنامه هفتم توسعه را آغاز كرده و شرایطی را فراهم كند تا دولت بعد بتواند در مهلت
قانونی مقرر (شهریور  ) 1400الیحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد؛ در عمل ،دولت سيزدهم ،برنامه دولت
دوازدهم را باید اجرا كند.
این مسئله یكی از مشكالت نظام برنامهریزی كشور است كه از آن با عنوان «عدم تقارن تقویم سياسی و تقویم برنامهریزی كشور»
نام میبرند .مطابق این آسيبشناسی در عين حال كه براساس اصل یكصدوبيستوششم ( )126قانون اساسی 3،رئيسجمهور مسئول
امور برنامه كشور میباشد ،اما با توجه به عدم تطابق دوره تهيه برنامههای توسعه و طول دوره ریاستجمهوری «هر برنامه الزاماً دو
 .1همان.
 .2محسن ابوالحسني ،آشنايي با مفاهیم حقوق عمومي :بررسي مفهوم «سیاستهاي كلي نظام» ،پژوهشكده شوراي نگهبان.1395 ،
 .3رئیسجمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
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دولت و دو مجلس را مالقات خواهد كرد» 1و با توجه به گرایشها و رویكردهای متفاوت دولتها و مجالس ،این امر موجب اختاللهایی
در اجرای برنامههای توسعه پنجساله میشود.
نقطه اوج بروز این مسئله را میتوان در تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده كرد .برنامهای كه در دولت هشتم
تهيه شد ،اما در دولت نهم با ایراد به نظریه مبنای آن و ارائه طرحهای اقتصادی جایگزین در عمل كنار گذاشته شد.
با توجه به اينكه برنامههاي پنجم و ششم توسعه كه تدوينكنندگان آن دولتهايي بودند كه خود مسئوليت اجراي
آنها را نيز برعهده داشتند ،اما در عمل آنها را اجرا نكردند ،لذا با قياس اولويت ميتوان نحوه اجراي برنامهاي كه توسط
دولتي ديگر تهيه شود را تصور نمود.
بهطور كلی« ،نتایج اجرای سه برنامه توسعه اخير كه بهنوعی با كنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم آغاز میشود،
نشان میدهد كه كيفيت برنامهپذیری دولتها بهشدت كاهش یافته و هشدار میدهد كه این عدم اتكا به برنامه به افزایش توفيقات
اقتصادی منجر نشده است» 2.در این سه برنامه توسعه «دولتها تمایل هرچه بيشتری یافتهاند تا سياستهای خود را بدون توجه به
برنامه و بهویژه بی توجه به مبنای مهم آن یعنی در نظر گرفتن مالحظات مربوط به منابع و مصارف فعلی و آتی و نيز تأثيرات بخشی
و فرابخشی سياستها اجرا كنند .سياستها یی مانند واگذاری سهام عدالت ،تصویب پروژههای عمرانی در سفرهای استانی،
تسهيالتدهی صندوق مهر امام رضا (ع) ،تسهيالتدهی به بنگاههای زودبازده ،طرح مسكن مهر و سهميهبندی بنزین در دولت نهم،
هدفمندسازی یارانه ها در دولت دهم و برنامه خروج غيرتورمی از ركود ،طرح تحول سالمت ،تسهيالتدهی برای خرید خودرو و
وامگيری خارجی برای پروژههای عمرانی در دولت یازدهم ،همچنين انتشار گسترده اوراق خزانه برای تأمين كسری بودجه مهمترین
این طرحها محسوب می شود كه با وجود داشتن بار مالی گسترده و طول عمر ميانمدت و پيامدهای بلندمدت ،هيچ برنامه
هماهنگكنندهای ضميمه اجرای آنها نبوده

است»3.

البته عالوه بر اینكه دولتها برنامههایی خارج از برنامههای توسعه و بدون هماهنگی الزم با آنها ،تدوین و اجرا میكنند مطابق
آنچه در باال بيان شد ،همگرایی و هماهنگی الزم نيز بين اجرای سایر سياست های كلی نظير اقتصاد مقاومتی و برنامه توسط دولت
صورت نمیگيرد .توضيح اینكه پس از ابالغ سياستها ی كلی اقتصاد مقاومتی ،اولين سندی كه مرتبط با این سياستها بود تحت
عنوان «مجموعه اهداف ،سياستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی» در تابستان  1393منتشر شد .این برنامه جامع كه توسط دبيرخانه
شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامهریزی تدوین و طراحی شد ،هيچگاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراكه كارسپاری هریک از بندهای
سياستها ی كلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اوليه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود) كافی
نبود» 4.در ادامه «برنامه جدیدی در تابستان  1394تحت عنوان « 12برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» ارائه شد» 5شامل برنامه ملی ارتقای
بهرهوری ،برنامه ملی پيشبرد برونگرایی اقتصاد و غيره كه «ذیل هریک از برنامههای ملی ،چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه

 .1آسیبشناسي عدم تقارن تقويم سیاسي و تقويم برنامهريزي كشور ،عزيزخاني ،فاطمه ،پاسباني صومعه ،ابوالفضل ،مركز پژوهشهاي مجلس،1394 ،
شماره مسلسل  ،14502ص.3
 .2آسیبشناسي نظام برنامهريزي ( :)1مروري بر تحوالت نظام برنامهريزي در ايران ،رجبپور ،حسین ،مركز پژوهشهاي مجلس ،198 ،شماره مسلسل  ،16786ص .2
 .3همان ،ص .33
 .4مهدي رزمآهنگ ،بررسي و ارزيابي « 12برنامه ملي اقتصاد مقاومتي» و پروژههاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي سال  ،1395مركز پژوهشهاي
مجلس ،1395 ،شماره مسلسل  ،15195ص.2
 .5همان ،ص.3
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تعریف شده است» 1.تبدیل و تقليل سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی در مقام اجرا به اجرای برخی پروژهها موجب شد تا آنچه از این
سياستهای كلی انتظار می رفت كه همانا افزایش مقاومت اقتصادی كشور باشد محقق نشود اما در عين حال این برنامههای ملی و
طرحها و پروژههای ذیل آن در سالهای برنامه ششم توسعه خارج از برنامه بهكار خود ادامه داد.
هزينههاي تدوين برنامههاي توسعه
قابل ذكر است كه تدوین برنامههای توسعه دارای هزینههای مختلف برای كشور است كه مناسب نيست در صورتی كه احتمال میرود
دولت بعد برنامه دولت قبل را كنار بگذارد ،بر كشور تحميل شود .براساس برآوردها تدوین برنامه پنجم توسعه در سال  1393حدود
 24ميليارد تومان هزینه داشت 2و تنها برای تدوین (و نه تصویب) برنامه ششم توسعه رئيس سازمان برنامه در جلسات مختلف مدعی
بود « 850هزار نفر ـ ساعت» كار كارشناسی شده است كه اگر دو دور بررسی آن در مجالس نهم و دهم را نيز در نظر بگيریم ،هزینه
مالی صرف شده آن بسيار بيشتر از این ميزان خواهد شد.
عالوه بر هزینههای مالی تدوین و تصویب قوانين برنامههای توسعه ،كنار گذاشته شدن آنها موجب سرخوردگی بدنه كارشناسی
كشور و كماهميتتر شدن جایگاه قوانين برنامه توسعه میشود؛ اتفاقی كه بهنظر میرسد از برنامه چهارم توسعه آغاز شده و برنامههای
توسعه همردیف طرحها و برنامههای عادی دیگر كشور شده است.
مسئله تحريم و تدوين برنامههاي توسعه
در طول سالهای پس از انقالب تحریم ها همواره گریبانگير اقتصاد ایران بوده ،اما آغاز تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای طی
سالهای  ،1390-1392اقتصاد و شرایط برنامه ریزی كشور را دستخوش تغيير قرار داد .خروج ایاالت متحده از برجام در اردیبهشت
 1397نيز موجب شد تا برنامه ششم توسعه كه در سال  1395و در دوره اجرای برجام بدون سناریوسازی نسبت به بازگشت تحریمها
تدوین و تصویب شده بود در اجرا با مشكل مواجه شود .بنابراین بهنظر میرسد در مورد برنامه هفتم توسعه نيز باید اوالً به سناریوسازی
پرداخت و ثانياً با توجه به اینكه تحریم ،آسيبپذیریهای اقتصاد كشور را هدف قرار داده است ،باید مبارزه با تحریم و مقابله با
شكنندگیهای اقتصادی كشور را مبنای برنامه هفتم توسعه قرار داد.
هرچند نظر مركز پژوهشهای مجلس آن است كه تحریم به دليل تصلب ساختار حقوقی آن ،وجود موانع انتفاع حقيقی از رفع
تحریمها و همچنين منتفی بودن رفع تحریمهای ایران براساس دكترین امنيتی و اقتصادی ایاالت متحده آمریكا ،همچنان پابرجا بوده
و تأكيد مقام معظم رهبری مبنیبر «ضرورت برنامهریزی كشور با فرض ماندگاری تحریمها» نيز در همين راستاست؛ اما ،بهنظر میرسد،
تمدید یكساله قانون برنامه ششم توسعه ،این حُسن را دارد كه این بازه یكساله در روشنتر شدن ميزان ماندگاری تحریمها و لزوم
پرداختن به آن در برنامه هفتم توسعه ،اجماع بيشتری ميان كارشناسان و بدنه مدیریتی كشور فراهم میآورد.

 .1همان ،ص.۴
 .2فاطمه عزيزخاني و ابوالفضل پاسباني صومعه ،آسیبشناسي عدم تقارن تقويم سیاسي و تقويم برنامهريزي كشور ،مركز پژوهشهاي مجلس ،1394 ،شماره
مسلسل  ،14502ص.1۶
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جمعبندي و پيشنهاد
با توجه به موارد ذكر شده و نيز ظرف زمانی قانونی ،باید الیحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریورماه  1400به مجلس شورای اسالمی
ارائه شود .از طرف دیگر ،دولت ها معموالً حدود یک سال برای تهيه برنامه زمان گذاشته و هزینههای فراوانی خرج میكنند .ازسوی
دیگر با وجود عدم الزام قانونی ،اما طبق یک رویه مجمع تشخيص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه ،به ارائه سياستهای كلی
برنامههای توسعه پرداخته و میتوان این انتظار را داشت كه در ماههای پيش رو سياستهای كلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود .با
عنایت به موارد فوق و با توجه به پایان فعاليت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه  1400و آسيب عدم تقارن تقویم برنامهریزی و
سياسی كشور ،پيشنهاد مركز پژوهشهای مجلس آن است كه برنامه ششم توسعه كشور یک سال تمدید شود .بدین ترتيب دولت
آینده خود برنامه خود را با توجه به شرایط كشور تهيه كرده و خود ملزم به اجرای آن میشود .موضوع دیگری كه لزوم تمدید یک
ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان میدهد این است كه فارغ از اینكه احكام برنامه باید زماندار بوده و از جنس احكام دایمی
نباشند ،در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانين قبلی احكامی وجود دارد كه در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب
قانون برنامه هفتم  ،مشكالت حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسير اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خال قانونی خواهد شد .بدين ترتيب،
پيشنهاد ميشود مجلس شوراي اسالمي از طريق ارائه اليحه دولت يا طرح يك مادهاي و فوريتي به تمديد يكساله
«قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( »)1396-1400بپردازد.
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