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گفتوگو

وطن امروز شماره 1483

دوشنبه  17آذر 1393

پروفسور احسان شریفزاده در گفتوگو با «وطن امروز» :مشکل اصلی کشور نام سازمان برنامه یا معاونت نظارت راهبردی نیست

ساختار نظام برنامهریزی در ایران باید تغییر کند
برای احیای سازمان مدیریت نباید عجله کرد

س�عید رضوان�ی :در انتخابات ریاس�تجمه�وری 24
خ�رداد  ،92یکی از موضوعات مهم�ی که کاندیداهای
ریاستجمهوری درباره آن با یکدیگر بحث و گفتوگو
میکردند ،احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی
کش�ور بود .در واقع این س�ازمان که به دالیل مبهم و
غیرکارشناسانه توس�ط رئیس دولت پیشین منحل و
وظایف آن به معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری
واگذار ش�د ،توانس�ته ب�ود در برهههایی مان�ع ایجاد
نوسانات و بحرانهای اقتصادی در کشور شود به همین
دلیل برخی کارشناس�ان اقتصادی بش�دت نسبت به
انحالل این س�ازمان انتقاد کردند .در این میان برخی
کارشناسان نیز اعتقاد داشتند مشکل اصلی کشور ،نام
و سیستم سازمان یا معاونت نیست بلکه مشکل اصلی،
نظ�ام برنامهریزی اقتصادی در کش�ور اس�ت و تنها با
اصالح نظام برنامهریزی میتوان مانع بروز این مشکالت
در کشور شد .فارغ از بحث اصالح نظام برنامهریزی در
کشور ،پس از انتخاب حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حس�ن روحانی به ریاست جمهوری ،یکی از شعارهای
اصلی وی احیای مجدد سازمان مدیریت بوده و هست.
البته با گذش�ت بیش از یک س�ال هنوز تیم اقتصادی
وی موفق به احیای این سازمان نشدهاند و باید منتظر
ماند و دید سازمان مدیریت چگونه قرار است در دولت
یازدهم احیا شود .پروفسور احسان شریفزاده یکی از
کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد که هماکنون مقیم
فرانس�ه و در یکی از دانش�گاههای این کشور مشغول
تدریس است ،به س�واالت «وطنامروز» درباره احیای
مجدد سازمان مدیریت پاس�خ داد .وی سالیانی است
درباره سازمانهایی مشابه سازمان مدیریت در جهان
مشغول مطالعه و تحقیق است.

***

آقای پروفسور! لطفا برای شروع بحث به طور اختصار
در مورد تاسیس سازمان برنامه و بودجه اسبق و سازمان
مدیریت سابق توضیح دهید و بفرمایید چرا این سازمان
تاسیس شد؟

س��ازمان برنامه و بودج��ه ،س��ال  1327با هدف
تولیت امور مربوط به برنامه ،بودجه و امور استخدامی
و اداری کش��ور ،تأس��یس ش��د .در واقع این سازمان
همزمان با تصویب برنام ه  7س��اله عمران��ی اول با نام
س��ازمان برنامه ،پایهگذاری ش��د و ب��ا وجود تغییرات
اندک در بدن ه آن ،بویژه ادغام س��ازمان برنامه و بودجه
ب��ا س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کش��ور پس از
انق�لاب نیز همچنان ب ه عنوان تنها نهاد برنامهریزی و
نظارتی کشور ،پابرجا ماند و در نهایت پس از گذشت
 59س��ال ،فعالیت این سازمان که نقش برنامهریزی و
نظارت راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر
عهده داشت ،با مخالفت رئیس دولت نهم مواجه شد و
 18تیر  ،1386با مصوبه شورایعالی اداری ،منحل شد.
بر این اساس ،امور بودجهریزی ،استخدامی و برخی از
دیگر مس��ؤولیتهای هفتگان ه این سازمان در قالب 2
معاونت جدید و بهطور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور
پیگیری و س��ازمانهای اس��تانی مدیریت نیز از بدنه
سازمان تفکیک شد.
برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند
این کاری که در دولت نهم انجام ش�د ،انحالل سازمان
مدیریت نیست بلکه وظایف این سازمان را معاونتهای
رئیسجمهور برعهده گرفتند .آیا ش�ما با کلمه انحالل
موافقید و یا تغییر ساختار را میپسندید؟

من معتقدم انحاللی صورت نگرفته است .فقط یک
تبدیل وضعیت س��اده انجام شده و در واقع سازمان به
معاونت تبدیل شده و البته مقداری هم وظیفه و شکل
محتوایی کارها تغییر کرده است.

بنابراین چرا معاونتی ک�ه پس از این تغییر وضعیت
ایجاد شد ،نتوانست مثمرثمر واقع شود؟

ب��ه نظر بنده ،اصوالً نظام برنامهریزی کش��ور ایراد
اساسی دارد و ایجاد یا انحالل سازمان مدیریت ،در این
زمینه چندان تأثیرگذار نخواهد بود .در واقع باید به این
سوال پاسخ داد که نظام برنامهریزی که توسط سازمان
مدیریت و برنامهریزی سابق نیز انجام میگرفت ،چقدر
اثربخش بوده است .من تاکید میکنم تا زمانی که در
قالبهای گذشته حرکت میکنیم ،نباید انتظار تحول
و پیشرفت داشته باشیم .سوال محوری باید از چگونگی
تدوین نظ��ام برنامهریزی اصولی باش��د ،نه اینکه چه
نهاد و ارگانی مس��ؤول این برنامهریزی اس��ت .به نظر
من ،متاس��فانه همانگونه که برخی کارشناسان مطرح
کردهاند ،همچنان جامع ه علمی کشور در بند حذف و
اضافه کردن نهاد و ارگان است تا اصل موضوع .مساله
این است که نظام برنامهریزی و بودجهریزی فعلی ایراد
اساسی دارد .برنامههای کشور ایستا و فارغ از نوسانات و
رخدادهای بیرونی تنظیم میشود؛ در حالی که دنیای
ح��ال حاضر ،به صورت لحظهای و مدام در حال تغییر
است .از این رو ،نظام برنامهریزی فعلی ایراد دارد و نباید
انتظار داشت با ایجاد یا انحالل سازمان یا نهادی ،اوضاع
بشدت متحول شود.

به هر حال از سال  86تاکنون سازمان مدیریت به آن
شکل گذشته در کشور فعالیت نمیکند به همین دلیل
برخی کارشناس�ان اقتصادی معتقدند اگر این سازمان
وجود داش�ت ،ش�اهد چنین وضعیت اقتصادیای در
کش�ور نبودیم زیرا همانطور که در گذش�ته نیز مطرح
بود این سازمان مانند ترمز عمل میکرد و میتوانست
جلوی برخی تصمیمات ناصحیح اقتصادی را بگیرد .نظر
شما در این باره چیست؟

همانطور که گفتم ،این طور نیس��ت که فقط یک
س��ازمان در وضعیت اقتصادی کش��ور مؤثر باشد .در
اینکه نبود این سازمان باعث تسریع روند تصمیمگیری
میش��ود ش��کی وجود ن��دارد ول��ی این س��رعت در

تصمیمگی��ری ،لزوم��اً ب��ه معنای
تصمیمگیری درست نیست .سازمان
برنامه همواره ،حتی در زمان قبل از
ی برنامههای
انقالب هم برای بررس�� 
پیشنهادی به زمان احتیاج داشت و
کارها را به تأخیر میانداخت اما باید
گفت ترمز چیز بدی نیست زیرا ترمز
میکنند تا س��رعت زیاد گرفته شود
زیرا سرعت باال ،خطرآفرین است.
بنابراین هرچند نبود این سازمان
باعث تسریع کارها میشود اما اشکال
کار این اس��ت که وقتی به س��رعت
تصمیممیگیریم،مطمئناًنمیتوانیم
از نظر کارشناس��ان ام��ر ،مخصوصاً
کارشناسان فراجناحی استفاده کنیم.
در داخ��ل دس��تگاههای اجرایی
ایران ،کارشناسان خیلی خوبی حضور
دارند ولی کارشناسان سازمان برنامه،
کارشناسان فراجناحی بودند؛ یعنی
فقط به ی��ک بخش نگاه نمیکردند.
بنابرای��ن ب��ه ص��ورت خ��ودکار،
سازمانهایی مثل س��ازمان برنامه و بودجه یا سازمان
مدیریت ،دارای کارش��ناسهای فراجناحی هستند و
از زاوی ه کالنتری به مس��ائل نگاه میکنند و مطمئناً
نبود این سازمان ،موجب میشود نتوانیم از این نظرات
کارشناسی بهرهمند شویم.
پ��س اجازه دهید بگویم نبود س��ازمان مدیریت و
برنامهری��زی به مفهوم این اس��ت که نظام اقتصادی ـ
اجتماعی کش��ور اتاق فکر ندارد و با توجه به تحوالت
اثربخش و سریعی که در دنیا اتفاق میافتد ،الزم است
ما سازمانی داشته باشیم که فارغ از مشغلههای روزمره،
فکر کند و بتواند با توجه به وضعیت جدید دنیا و لزوم
حض��ور و تعامل بینالمللی ،جایگاه ما را در این دنیای
جدید ،البته با راهبردهای مورد نیاز ،طراحی کند ،زیرا
اگر جایی را نداش��ته باش��یم که تمام تحوالت غلط یا
درست را رصد کند ،به ضرر هم ه ما تمام خواهد شد.
ب�ه گفته مس�ؤوالن دولت پیش�ین ،تغییر وضعیت
س�ازمان مدیریت و برنامهریزی به دلیل نقصهایی بود
که در آن دیده میش�د .به عنوان کارش�ناس و فردی
که به ط�ور تخصصی در این زمین�ه مطالعه و تحقیق
کردهاید ،به نظر ش�ما چه مواردی باعث شد این تغییر
وضعیت صورت بگیرد؟

همانطور که میدانید و کارشناسان اقتصادی نسبت
به آن اذعان دارند سازمان برنام ه اول که اواخر ده ه 20
رس��ما فعالیت خود را آغاز کرد در امور اجرایی دخالت
نمیکرد اما از آن سالها به بعد شاهد دخالت سازمان
برنامه در امور اجرایی کشور بودیم و در حالی که بنا نبود
این سازمان در مسائل اجرایی دخالت کند ولی کمکم
با موافقتنامه و تخصیص اعتبار ،دخالتهای بیجایی
در کار دس��تگاهها میکرد .دخالت در اجرا باعث ش��د
یک مقدار دستگاه اجرایی در تنگنا قرار گیرد و همین
موضوع گاهی مش��کالت بزرگی هم به وجود میآورد
مثال اگر دس��تگاهی قدرت چانهزنی باالتری داشت ،از
امکان��ات بهتری هم برخوردار بود .خاصیت دخالت در
امور اجرایی توسط سازمان برنامه ،به وجود آمدن این
فضا بود که این دخالت درست به نظر نمیرسید ،چون
دستگاههای اجرایی هم خودش��ان کارشناس دارند و
سازمان باید کمتر دخالت میکرد.
با این حال ،س��ازمان بعضا با ن��دادن موافقتنامه و
نگه داش��تن درخواستها ،این زمینه را ایجاد کرد که
دستگاههای اجرایی این س��ازمان  را به عنوان مزاحم
بشناس��ند .از س��وی دیگر دولت که با استناد به اصل
 60قانون اساسی و بویژه اصل  126آن ،مسؤولیت امور
برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را بر عهده دارد،
از این حق قانونی خود استفاده کرد و در راستای تقویت
و ارتقای نظام برنامهریزی و نظارت در کش��ور ،دستور
انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی را داد.
دولت وق��ت و برخی موافقان این تصمیم ،انحالل
این سازمان را نقطه عطفی در تاریخ برنامهریزی ایران
دانس��ته و معتقد بودند این عمل به دلیل عدم کارآیی
الزم در مدیری��ت بودجه کش��ور و در راس��تای ایجاد
سازمانی کوچک ،منعطف و کارا شکل گرفته است.
از مهمتری��ن دالی��ل تغییر وضعیت این س��ازمان
تغییرات پیاپی مدیریت بود بهطوری که متوسط عمر
مفید مدیریت در این س��ازمان کمتر از یک سال بود و
این مساله عدم انسجام تصمیمسازی و تصمیمگیری را
در بر داشت .همچنین تضاد عمیق بین سازمان مدیریت
و وزارت اقتصاد و دارایی در یافتن راهبردهای اساس��ی
و تش��کیل معاونت برنامهریزی اس��تانداران به عنوان
حرکت موازی با س��ازمانهای برنامهریزی در استانها
از دیگر دالیل این تغییر بود .البته س��نتی بودن روش
بودجهریزی و استفاده از بودجه به عنوان اهرم قدرت و
ابزار کنترل ب ه جای برنامه را نیز باید نام برد ،همچنین
از دیگر اش��کاالتی که در گذش��ته به سازمان مدیریت
و برنامهریزی وارد بوده اس��ت میتوان به سختگیری
کارشناس��ان آن در فرآیند موافقتنامهها اشاره کرد که
این عامل ،مش��کالتی را برای اس��تانداران و وزیران به
وجود آورده بود .از س��وی دیگر ،بن��ا بر آن بود که این
س��ازمان در  3ده ه گذش��ت ه پیش از انحالل ،ساختار
تصمیمگیری کشور را عقالنی کند و روند تصمیمگیری
را وارد فض��ای مدرن کند ،در حالی که به دلیل تحقق
کمتر از نیمی از اهداف برنامههای توسع ه کشور ،به طور
کامل نقش مؤثری را ایفا نکرد .همچنین بنا بر گزارشی
که در نش��ریات وابس��ته به س��ازمان مدیریت منتشر
شد ،مش��خص نبودن جایگاه و نقش سازمان مدیریت

و برنامهریزی در نظام اداری و اجرایی کش��ور ،طوالنی چ��را بودجهها عملیاتی نبود و بودجههای کش��ور در
مرحله اجرا ،تحقق اهداف ،اثربخش��ی چندانی نداشت .اعتقاد دارم

شدن گردش نظام برنامهریزی از طراحی تا
کمرنگ شدن نقش نظارتی سازمان و کاهش شفافیت باید قالبش��کنی ش��ود و بحث اصلی بر تحول نظام
ارتباطات با سایر دستگاهها ،مهمترین علل تغییر ساختار برنامهریزی و بودجهریزی کشور متمرکز شود .با وجود
اشکاالت ساختاری  به نظر میرسد طر ح لزوم احیای
سازمان مدیریت بوده است.
معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور هم که به جای س��ازمان مدیریت و برنامهری��زی در چند ماه اخیر ،به
سازمان مدیریت تشکیل شد ،نتوانست کارآیی الزم را دو دلیل صورت گرفته باش��د؛ اول آنکه الیحه بودجه
داشته باشد.
سالهای اخیر با تأخیر بسیار به مجلس رسید و با توجه
پاس��خ س��وال در خود س��وال نهفته است یعنی به شرایط اقتصادی کشور که نظم و انضباط مالی باید
خود این س��وال این ایراد را به معاونت وارد میکند که در صدر توجه مسؤوالن باش��د ،لزوم حضور نهادهای
نقصهایی دارد .پس میتوان گفت واقعاً ایرادی وجود متفکر و برنامهریز بیش از هر زمانی احساس میشود.
دارد که شما هم این سوال را مطرح میکنید.
دلیل دوم آن است که ایجاد تشکیالت موازی و سپردن
در رابطه با اینکه چرا این معاونت نتوانسته کارآیی وظیف�� ه برنامهریزی و تخصیص بودج��ه به واحدهای
الزم را داشته باشد ،معتقدم از توان کارشناسی ،خوب گوناگون در اقتصاد مصرفی و وابسته به نفت ،نتیجهای
استفاده نشد .البته ش��اید معدود نیروهای کارشناس ج��ز روزمرگی ،بیثبات��ی و اختالف بین دس��تگاهها
هم در این معاونت حضور داش��ته باشند ولی آنچنان نداشته و از طرف دیگر ،باعث بروز دلسردی و یأس در
چش��مگیر نیست .باید گفت س��ازمان برنامه یک نوع مدیران نظام اجرایی کشور خواهد شد .فقدان سازمان
دانش��گاه بود و اف��راد باید تلمذ میکردن��د تا کار یاد مدیریت و برنامهریزی ،ضمن کاه��ش قدرت ارزیابی
بگیرند  .ص��رف اینکه فرد در دانش��گاه درس خوانده و س��طح کار کارشناسی دولت ،مش��کالت متعددی
باش��د ،کفایت نمیکند .آنجا افراد ،هم باالدست و هم را نظی��ر ناهماهنگی منابع و مص��ارف در بودجههای
پاییندست ،باید میآموختند .به نوعی میتوان گفت بعد از انحالل ،عدم توس��عه متوازن استانها به دلیل
اص ً
ال کار س��ازمان برنامه همین کادرسازی بود که به سلیقهگرایی در استانها و استانداریها و جایگزین شدن
نظرم معاونت این کادرسازی را انجام نمیدهد .سازمان دیدگاههای فردی و مقطعی بهجای تداوم برنامههای
خاصیتش این است که یک مقدار باید استقالل داشته توسعه در کش��ور ،وابس��تگی معاونت برنامهریزی به
باش��د .البت��ه ممکن اس��ت به
نه��اد ریاس��تجمهوری از نظر
معاونت هم اس��تقالل بدهند اما وقتی معاون�ت برنامهری�زی و نظارت تش��کیالتی بهجای اس��تقالل
س��ازمان ذاتا استقالل بیشتری راهب�ردی ایجادش�د ،یعنی س�ازمان کامل و ایفای نقش فرابخش��ی
دارد .این استقالل هم به معنای برنامهریزی به ه�ر دلیلی کارآیی الزم و وابس��ته بودن را در پی داشت
سرکشی یا خودمختاری نیست.
ال ما به اسم کاری نداریم ،قطعاً بخش��ی از موارد انحرافات
را نداشت .اص ً
مشکل وقتی به وجود میآید که مه�م مأموریت و ش�رح وظیفه اس�ت مالی سالهای گذشته ،با حذف
سازمان س��رکش ،خودمختار و
ی معاون�ت برنامهریزی و نهادهای نظارتی مانند س��ازمان
و ع�دم کارآی 
خودمحور شود که متاسفانه در نظ�ارت راهبردی ناش�ی از این اس�ت مدیریت و بخشهای زیرمجموع ه
اواخر موجودیت چنین رفتارهایی
وظیف�ه مجدد و آن مانند شورای اقتصاد ،مرتبط

که مدیریت و ش�رح
از سازمان مدیریت دیده میشد .اصالحشدهای تدوین نشد.اگر سازمان اس��ت .هرچند سازمان مدیریت
س��ازمان برنامه در هیات دولت مدیری�ت و برنامهری�زی کار خود را به و برنامهری��زی در ط��ول حیات
هیچ حق رأیی ن��دارد به همین خوبی انجام نم�یداد و ما برای اصالح خود ،آنگونه که انتظار میرفت،
دلیل رئیس دولت قصد داش��ت آن ،معاونت برنامهریزی را ایجاد کردیم ،در عم��ل به وظایف خ��ود برای
س��ازمان را پاس��خگو کن��د و از چ�را ب�رای معاون�ت برنامهریزی هیچ تخصیص بهین ه منابع و همگرایی
این رو معاونت تش��کیل داد که برنامهای طراحی نکردیم و گذاش�تیم اقتصادی موفق نبوده اس��ت ،اما
متاس��فانه در عمل معاونت نیز
این س��ازمان به خاطر فرابخش
هر کاری که خواست انجام دهد؟!
نه به نمایندگان مجلس و نه به
ب��ودن و برخورداری از س��اختار
مردم پاسخگو نبود.
تش��کیالتی و نیروی انسانی متخصص ،توانسته بود تا
وقتی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ایجاد حدودی انضباط مالی را باال برده و ضمن حفظ تعادل
شد ،یعنی سازمان برنامهریزی به هر دلیلی کارآیی الزم و توازن در بودج ه س��االنه کش��ور ،ام��کان جابهجایی
را نداشت .اص ً
ال ما به اسم کاری نداریم ،مهم مأموریت و س��لیقهای ردیفهای بودجه و فس��اد مالی و اداری را
شرح وظیفه است و عدم کارآی 
ی معاونت برنامهریزی و کاه��ش دهد .بنابراین با در نظ��ر گرفتن نقاط ضعف
نظارت راهبردی ناشی از این است که مدیریت و شرح و قوت این س��ازمان و قبل از رجعت برای احیای آن،
وظیفه مجدد و اصالحشدهای تدوین نشد.

نیازمند بازآرایی و بازمهندس��ی جدی هستیم و الزم
اگر س��ازمان مدیری��ت و برنامهری��زی کار خود را است انتظارات ،مأموریتها و خواستهها از نظام برنامه
به خوبی انجام نمیداد و م��ا برای اصالح آن ،معاونت ریزی کشور مشخص شود.
سازمان برنامه چگونه باید احیا شود؟ برخی معتقدند
برنامهری��زی را ایج��اد کردی��م ،چ��را ب��رای معاونت
سازمان اگر میخواهد بازگردد ،باید با سازوکار جدیدی
برنامهریزی هیچ برنامهای طراحی نکردیم و گذاشتیم
و نه مانند گذشته ،بازگردد .نظر شما چیست؟
هر کاری که خواست انجام دهد؟!
قبل از اینکه س��ازمانی احیا یا منحل شود ،باید به
با تمام این تفاس�یر یکی از برنامههای دولت یازدهم
احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه است .آیا شما با چرایی آن فکر کرد و به دالیل متقن رس��ید .ابتدا باید
احیای مجدد این سازمان موافقید؟
انتظارات مش��خص ش��ود و آسیبشناسی از عملکرد
بنده فقط معتقدم با حرکت در قالبهای ذهنی و برنامههای توسعه صورت پذیرد.
فکری گذش��ته ،نمیتوان در دنیای کنونی موفق بود.
مطالعات تطبیقی از نحوه برنامهریزی در کشورهای
سازمان مدیریت و حتی سایر ارگانهای دولتی ،برای موف��ق دنیا باید انجام ش��ود ت��ا نظ��ام برنامهریزی و
تحول جدی کش��ور ،نیازمند بازآرایی و بازمهندس��ی بودجهریزی مدرن و کارآمد طراحی شود .سپس برای
جدی هستند .س��وال این است :آیا زمانی که سازمان ای��ن نظام مدرن ،در صورت احس��اس نیاز و ضرورت،
مدیریت و برنامهریزی وجود داشت ،نظام برنامهریزی نهادی متناظر با انتظارت جدید ایجاد شود.
اکنون فرصت خوبی اس��ت ،تیمی باید نس��بت به
کشور متحول ش��د؟ در س��ازمان مدیریت نیز مانند
سازمان برنام ه و بودجه ،بودجهها همچنان با چانهزنی گذش��ت ه س��ازمان مدیریت و برنامهریزی از آن اول تا
و افزایش��ی توزیع میشد و هر دستگاه و مسؤولی که زمان انحالل و از زمان انحالل تاکنون ،آسیبشناس��ی
قدرت چانهزنی بیش��تری داش��ت بودج ه بیش��تری و بازنگ��ری کند و ببیند س��ازمان برنامه آن موقع چه
دریافت میکرد .باید آسیبشناس��ی ش��ود که نظام کمبودهایی داش��ت و به چه اصالحاتی نیازمند بود و
برنامهریزی کش��ور در طول حیات س��ازمان مدیریت در ای��ن مدت که نبود ،چه پیامدهای ناگواری رخ داد و
تا چه اندازه توانس��ت تحول جدی ایجاد کند .ببینید براساس آن ،ساختار سازمان برنامهریزی را طراحی کند.
چقدر برنامههای توسع ه گذشته در تحقق اهداف خود حتماً ای��ن موضوع را مدنظر قرار دهید؛ ما چند برنامه
ی از آنها برنام ه چش��مانداز است و دیگری
موفق بودهاند؟ به نظر بنده ،همواره کمتر از  50درصد داریم که یک 
اهداف برنامههای توسع ه کشور تحقق پیدا کرده است .سیاس��تهای کلی اصل  .44مث ً
ال ما اگر سیاستهای
در زمانی که س��ازمان مدیریت س��ابق وجود داشت ،کل��ی اصل  44را اج��را کنیم ،وضعیت مملکت پس از
چ��را برنامههای توس��عه به اهداف خود نمیرس��ید؟ اجرای این سیاس��ت چگونه خواهد بود؟ اگر بخواهیم

سند چشمانداز  1404را محقق کنیم،
در زمان تحقق چش��مانداز ،وضعیت
نظام اقتص��ادی ،اجتماع��ی و اداری
کش��ور چگونه خواهد بود؟ سازمان
برنامهریزی باید به گونهای باش��د که
کل کش��ور را طراح��ی ،برنامهریزی
و اداره کن��د .بنابراین باید س��اختار
اصلی س��ازمان برنامهریزی ،منطبق
ب��ا وضعیت آینده نظ��ام اقتصادی و
اجتماعی ایران باش��د .ح��ال در این
فاصله نیاز داریم عوامل میانمدت و
کوتاهمدت یا موقت درست کنیم .مث ً
ال
ما یک دفتر خصوصیسازی داشتیم.
در پایان سالهای اجرای سیاستهای
کلی اصل  ،44بخش خصوصی ما باید
ت در ح��د الزم و
فع��ال ش��ده و دول 
منطقی خود باش��د و صرفاً به اعمال
حاکمیت بپ��ردازد .پس م��ا باید در
سازمان برنامهریزی نهاد الزم را برای
برنامهری��زی ،مدیری��ت و نظارت بر
بخشهای مختلف اقتصادی ،دولتی،
تعاونی و خصوصی ایجاد کنیم تا به آنجا برس��یم .باید
تصریح کرد اقدامات عجوالنه و شتابزده مصداق افراط
و تفریط اس��ت .احیای س��ازمان مدیریت اگر براساس
توجه به فلسف ه وجودی واقعی آن مورد توجه قرار نگیرد،
هزینههای راهاندازی و احیای آن از منافع ناشی از اجرای
آن بیشتر خواهد بود.
بنابراین ش�ما هم معتقدید وظایف سازمان باید یک
مقدار تغییر کند؟

از نظر بنده ،احیای س��ازمان مدیریت سابق جای
حرف دارد .همانطور که بارها گفتهام من اعتقاد دارم
نظام برنامهریزی باید تغییر کند و زیاد به سازمان و یا
معاونت کاری ندارم و معتق��دم هر کدام که در دولت
وجود دارد ،باید درست و صحیح فعالیت کند .سازمان
برنام ه قطعاً باید به مبانی ارزش��ی معتقد و این مبانی
ارزش��ی هم باید هماهنگ و در راستای مبانی ارزشی
کل نظام جمهوری اسالمی ایران باشد .البته اص ً
ال این
طور نبود که تفکر غربی بر آن حاکم باش��د .زیرا همه
مدیران و کارشناسان آن یا از سایر دستگاههای اجرایی
آمده بودند یا بعدا ً در سایر دستگاههای اجرایی شروع
به کار کردند.
ی خاصی
باید به یک نکته توجه کرد .ما مبانی ارزش 
داری��م که در مکت��ب اقتصادیما اس��ت ولی اقتصاد
ی است .مث ً
ال اگر
کارکردهایی دارد که تابع مبانی علم 
ش��ما عرضه را زیاد و تقاضا را کم کنید ،قیمت پایین
میآی��د یا برعکس .یا مث ً
ال اگر نقدینگی را زیاد کنید،
ت��ورم افزایش پیدا میکند .ما یک مبانی علمی و یک
چ یک از عوامل،
مبانی ارزش��ی داریم .ارزشهای هی�� 
نهادها و افرا ِد س��ازمان مدیریت و برنامهریزی مغایر با
ارزشهای نظام جمهوری اسالمی ایران نبوده است.
اگر سازمان موفق عمل کرده بود ،چرا برنامههای قبلی
به طور کامل اجرا نشد؟

به اعتقاد من ،باید اساساً تعریفمان را از برنامه تغییر
دهیم .اینکه چند قان��ون را کنار هم قرار دهیم برنامه
نیست .برنامه آن چیزی است که  5یا  6شاخص آن را
رهبر معظم انقالب به درستی اعالم کردند و بقیهاش را
سازمان برنامه تهیه و مجلس تصویب میکرد.
اینکه رشد ،ضریب جینی و بیکاری باید چقدر باشد
را که رهبر انقالب گفتهاند و سیاستهای کلی برنامه
است .اینها را هم در مادههای آخر برنامه ،مجلس اضافه
کرد و دولت اینها را هم نداده بود .اینها باید تعریف شود؛
نظام برنامهریزی ،حقوق قوه مقننه و ...باید تعریف شود.
اصل  52قانون اساس��ی میگوید بودجه باید براساس
یک قانون تهیه ش��ود .به اعتقاد م��ن،برنامه هم باید
براس��اس همان قانون باشد .نمیشود بودجه براساس
یک قانون باش��د و برنامه براساس یک قانون دیگر .آن
قانون را ما نداریم که مجلس تا کجا حق دارد تصویب
کند ،از کجا در اختیار قوه مجریه است ،تا کجا مربوط به
سازمان برنامه است ،وزرا چه وظایفی دارند و...
به هر ترتیب ،همه به دنبال این هس�تند که سازمان
را احیا کنند.

ب��ه نظر من ،باید فرصت داده ش��ود و نباید عجله
ک��رد .باید س��ر فرصت بنش��ینند و بنویس��ند و یک
سازمان برنام ه متناسب با وظایف و کارهایی که داریم
ایجاد ش��ود؛ بدون اینکه در کار وزرا و سایر معاونتها
ت مطمئناً نیاز
دخالت شود .برای مثال ،قانون محاسبا 
ب��ه بازنگری دارد ،قانون  151حتماً بازنگری الزم دارد.
س��ازمان برنامه ،مرکز پژوهشها و دیوان محاس��بات
بازنگری کردهاند و وزارت دارایی هم قسمت اول آن را
انجام داده است .هم ه اینها باید جمع شود و در چند ماه
آینده این مطالب تجمیع شود .نباید عجله کرد و فقط
نسخه پیچید و نگاه کرد .از نظرات درست موجود هم
باید استفاده کرد .نباید به دلیل اشکاالت ،کل سازمان را
منحل کنیم .اشکاالت را میتوان حل کرد.

برخی کارشناس�ان میگویند اگر س�ازمان مدیریت
وجود داش�ت ،هیچ وقت برخی مس�ائل و مش�کالت
اقتص�ادی ،مانند گران�ی و بحران ارزی در کش�ور رخ
نمیداد .شما این اظهارات را قبول دارید؟

این بحرانها فقط ناش��ی از انحالل این س��ازمان
نیست ولی مطمئناً یکی از جاهایی که میتوانست مؤثر
باشد و کمک کند ،وجود یک سازمان کارشناسی وسیع
بود که نظر بدهد .من نمیگویم اگر سازمان مدیریت
و برنامهری��زی بود ،این اتفاقه��ا نمیافتاد .زمانی این
سازمان وجود داشت و باز هم ما تورم باالی  40درصد
و افزایش نرخ ارز را تجربه کردیم .این دلیل نمیشود.

البته آن زمان دلیل دیگری برای این اتفاق وجود داشت.
در آن زمان یکدفعه قیمت نف��ت افت کرد و در بازار
دالر نبود .زمان تعهدات ما رسید و پولی نداشتیم.
بعد از این تجرب ه بود که ایده حس��اب ذخیره ارزی
ب��ه وجود آمد .ب��ه هر ترتیب ،فک��ر نمیکنم اتفاقات
موجود فقط ناش��ی از نبود این س��ازمان باشد .ضمن
اینکه این سازمان منحل نشده ،بلکه تابلو و یک مقدار
کارشناسیهایش تغییر کرده است .مشکل از آنجایی
است که به کارشناسیها اهمیتی داده نمیشود.

به نظر شما ،اگر در وظایف سازمان مدیریت تجدیدنظر
صورت گیرد ،باز هم ممکن است دولت با مشکالتی مثل
کسری بودجه برای پرداخت یارانهها مواج ه شود؟

کس��ری بودجه را باید تعریف کرد .اگر منظورتان
این اس��ت که درآمدهای دائمیم��ان خرج جاریمان
را نمیدهد ،به آن کس��ری بودج��ه نمیگویند ،بلکه
میگویند بین درآمده��ا و هزینهها توازن وجود ندارد
بنابرای��ن مجبوریم ب��ا اس��تفاده از درآمدهای نفتی،
اس��تقراض از بانک مرکزی یا عرض ه اوراق مش��ارکت،
ی را بپوش��انیم .اگر این را کس��ری بودجه
هزین ه جار 
بدانیم ،چنین چیزی در حال حاضر خیلی زیاد وجود
دارد ول��ی کل بودج ه مملکت را باالخره با فروش نفت
و اموال و داراییها تراز میکنند .وقتی  50کارش��ناس
خب��ره و توانمند از صب��ح تا ش��ب روی برنامهها کار
میکنند که چطور کارها انجام شود ،قطعاً در فرآیند کار
تأثیرگذار است .حاال هم این تأثیر میتواند وجود داشته
باشد اما به شرطی که این اختیار به کارشناسها داده
شود که آنها تصمیم بگیرند.
فارغ از مباحث مطرحش�ده در این گفتوگو ،یکی از
مشکالتی که کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند و
شما نیز بارها از آن صحبت کردهاید ،بحث برنامهریزی
در کشور است .به نظر شما  نظام برنامهریزی تا چه حد
توانست تحوالت جدی ایجاد کند و به چه میزان در این
اهداف موفق عمل کرد؟

یکی از مشکالتی که در برنامهریزی قابل تصور است،
این است که اهداف ایدهآل برنامه دقیق طراحی نشده
باشدکهبهنظرمیرسددرگذشتهاهدافبرنامههامطابق
آرمانهای انقالب اسالمی و قانون اساسی طراحی نشده
و ضمن آن بخشهایی از برنامهها بومی و متناس��ب با
ساختار کشور نبوده و البته بخشهایی نیز بوده است.
مرحوم حس��ین عظیمی ک��ه از او به عن��وان یکی از
نظریهپردازان برنامهریزی در ایران نام برده میش��ود و
البته سالها با بیمهری دور از ساختارهای برنامهریزی و
منزوی به سر برد ،معتقد بود سرمایهگذاری پایهای برای
توسعه ایران را نه در سد و بانک و کارخانه ،بلکه باید در
مدارس و دانشگاهها صرف کرد و در واقع سرمایهگذاری
در حوزه نیروی انسانی و ارتقای تواناییها و مهارتهای
جوان��ان و دانشآم��وزان و دانش��جویان ایران��ی را راه
برونرفت کشور از توسعهنیافتگی میدانست.
مرحوم عظیمی همچنین اجرای تمهیدات ارزشی و
نهادیدرجامعهراپیشنیازتوسعهاقتصادیمیدانست.
سازمان مدیریت و برنامهریزی نقش دبیرخانهای دارد.
این س��ازمان تا زمانی که توانای��ی جمعآوری «همه»
نخبگان اقتصادی کشور و استفاده از نظر آنان را ندارد،
نمیتواند نقش مغز برنامهریزی کش��ور را بازی کند و
برای برنامههای کشور هدفگذاری کند.
یکی از مش��کالت اساسی که در نظام برنامهریزی
ایران وجود دارد این اس��ت ک��ه عدهای فکر میکنند
سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیهکننده برنامههای
توسعه است درصورتی که این سازمان باید نقش بسیار
حساس و مهم دبیرخانهای برنامه را به عهده بگیرد.
مثال اگر گفته ش��ود هدف برنامه ارتقای کیفی یا
استقالل اقتصادی است ،سازمان مدیریت میتواند به
واس��طه نقش دبیرخانهای بالفاصله در س��طح جامعه
دانشمندانی را که روی این مباحث کار کردهاند ،جمع
کند و از آنها در رس��یدن و برقراری این اهداف به نحو
احس��ن استفاده کند .بس��یاری از مشکالت عملیاتی
برنامهریزی در ایران به شکل جدی ریشه در بنیانهای
فکری و س��اختارهای برنامهریزی در کش��ور دارد اما
بسیاری از کارشناس��ان با کمتوجهی به مساله ریشه
مش��کالت ،خود مشکالت را به شکل مستقل بررسی
میکنند ،به همین دلیل عده بیشتری از کارشناسان
در این باره صحبت میکنند و البته تنوع این نظرات نیز
به دلیل حرکت از قله مبانی به دامنه اجرا و وسعت آن
است .بدون چنین برنامهای نمیتوان برنامه بلندمدت
طراحی کرد و زمانی که برنامه میانمدت ،بدون توجه
به برنامه بلندمدت طراحی شود ،پیوستگی بین برنامهها
را نمیتوان مدیریت کرد .نقطه ضعف دیگر س��اختار
برنامهریزی آن است که برنامه میانمدت  5ساله توسعه
نوشته میشود اما به برنامه ساالنه تبدیل نمیشود تا
بودجه ساالنه کشور نیز به آن متصل شود و زمانی که
حلقههای قبل و بعد از برنامهریزی میانمدت که برنامه
بلندمدت و برنامه کوتاهمدت و بودجه س��االنه اس��ت
شکل نگرفته باش��د ،برنامهریزی میان مدت به مثابه
ی است که بود و نبود آن تفاوتی نمیکند.
حلقها 
در پایان اگر صحبتی باقی مانده است بفرمایید.

تنها نکتهای که باقی ماند این است که رئیسجمهور
نباید به دلیل مسائل سیاسی سعی در احیای سازمان
مدیری��ت کند زیرا چنین تصمیمگی��ریای عجوالنه
خواهد ش��د و میتواند در آینده اثرات زیانبارتری را به
اقتصاد تحمیل کند بنابراین میتوان در شرایط فعلی
معاون��ت برنامهریزی رئیسجمهور را تقویت کرد و در
فرصتی مناسب برنامه و اهداف مشخصی را برای ایجاد
سازمان مدیریت تدوین و به مجلس ارسال کرد .قطعا
باید به گونهای عمل ش��ود که در تهیه اهداف سازمان
مدیریت جدید بیطرفی کامل لحاظ شود.

