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  :مقدمه 

فرانسه با عنوان رسمي جمهوري فرانسه ، كشوري است واقع در اروپاي غربي ، فرانسه بزرگترين كشور   

اين كشور با كشورهاي بلژيك ، لوكزامبورگ ، آلمان ، سوئيس ، ايتاليـا ، مونـاكو ،   . اروپاي غربي است   

  .آندورا و اسپانيا مرز زميني مشترك دارد 

  .شور داراي سالح هسته اي است فرانسه يك ك

در اين تحقيق سعي شده است ، برنامه ريزيها و به خصوص برنامه ريزي منطقه اي كشور فرانسه مورد   

بررسي و ارزيابي قرار گيرد ، از همين رو كليه اطالعات و اسنادي را كه در دسترس بود را جمـع آوري   

  .صفحات بعدي مالحظه خواهيد كرد و بررسي نمودم و به رشته ي تحرير درآوردم كه در 
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  :بيان مسئله 

برنامه ريزي منطقه اي فرانسه ، صرفا يك جريان تكنوگرافي در تصميم گيري هاي ميان مدت و كوتاه                  

مدت نبوده ، بلكه نهاد برنامه ريزي بيش از هر چيز به مثابه قدرت تفكر و تعقل و نـوآوري و ابتكـارات                       

  .رشادي اقتصاد و جامعه است در عرصه مديريت ا

  .شالوده برنامه ريزي منطقه اي فرانسه را اين دو عامل تشكيل مي دهند 

 برنامه در زمينه ي استفاده منطقي از منابع مادي و معنوي جامعه  .1

 .توجه به رشد و بهره وري فزاينده به مثابه يگانه هدف نهائي برنامه توسعه ملي در طراحي برنامه  .2

 جوهر ذاتي برنامه ريزي فرانسوي را مفهوم رشد اقتصادي از راه پيشرفت و ترقـي و فنـون                   بدين گونه ،  

توليد تشكيل مي داد تا كارايي و بهره وري باالي ظرفيتهاي توليدي كشور ، از طريق آن امكـان پـذير                     

 كم رنگتر   اثرات برنامه ريزي در اين كشور تا برنامه ي پنجم آشكار است ولي به ندرت برنامه ها                . گردد  

  .مي شوند 

 آيا برنامه ريزيها به اهداف مورد نظر دست يافته اند ؟ .1

 عملكرد برنامه ريزي هاي اين كشور تا چه حد موفق بوده اند ؟  .2

 

  توصيفي  : نوع تحقيق

  . كتابخانه اي –اسنادي  : روش انجام تحقيق

  

  

  

  

  

  



 �

  :ادبيات تحقيق 

  .يك طرحهايي را نيز ارائه داده اند در فرانسه برنامه ريزاني از گذشته بوده اند كه هر 

از جمله ي اين طرح ها ، طرح مارشال بود كه اين طرح بـراي همكـاري در بازسـازي اروپـاي پـس از                         

جنگ ، مشروط بر اين بود كه اروپا دست به سـازماندهي اقتـصاد و منـاطق خـود بزنـد بـدين ترتيـب                         

  .سازماندهي اروپا و هم چنين فرانسه آغاز گرديد 

 ي بعد از مارشال هم مربوط به ژان مونه بود كه اين برنامه براي دوره ي چهار سـاله بـود و مـي                         برنامه

  .توان اين برنامه را رضايت بخش اعالم كرد 

نظريات و برنامه هاي اين برنامه ريزان به ما كمك مي كنند تا برنامه ريزيهاي عميق تر و بـا جنبـه ي                       

   .عملياتي بهتر و بيشتري را ارائه دهيم

در اين تحقيق همانگونه كه در صفحات بعدي نيز مشاهده مي گردد ، برنامه ها از برنامه پنجم به بعـد                     

كار كرد رضايت بخشي نداشته اند و به مرور زمان ديگر برنامه ريزي اقتصادي در سطح ملي بسيار كـم              

  . رنگ تر از گذشته مي شود 
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  :كليات اطالعاتي و جغرافيايي كشور فرانسه 

  پاريس : تخت پاي -

 48: مختصات جغرافيايي  -
0
   51'    N     ,  2 

0
   20'  E   

 پاريس : بزرگترين شهر  -

 فرانسوي : زبان رسمي  -

 جمهوري متحد : نوع حكومت  -

 نيكال ساركوزي : رئيس جمهور  •

 فرانسوا فيون : نخست وزير  •

 1958:  جمهوري پنجم -  پيمان وردون  843: تاريخ تشكيل  -

km  674,843 : مساحت كل  -
2  

km  551,695:  خاك اصلي  -
2

 

  )INSEEاطالعات از   ( 2006 ژانويه ، 1:  جمعيت  -

   63,587,700: كل  -

 61,044,684: خاك اصلي  -

km 68    112: تراكم جمعيت  -
2

 

  

  : سياست 

  حكومت اين كشور جمهوري است 

  . تهيه شده است 1958قانون اساسي فعلي كشور در سال 

از جمله مهم ترين احـزاب كـشور فرانـسه مـي تـوان بـه احـزاب                  .  فرانسه آزاد است     فعاليت احزاب در  

، حزب كمونيست ، اتحاد ، دموكراتيـك فرانـسه و   ) گليستها ( سوسياليست ، مجمع جمهوري خواهان    

  .حزب راديكال اشاره نمود 
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  :تقسيمات كشوري

ع ترين كـشور اروپـاي غربـي اسـت           كيلومتر مربع بوده و وسي     550,000مساحت كشور فرانسه برابر با      

 11منطقـه اقتـصادي كـه در        . ( و منطقه دريايي وسـيعي را در اختيـار دارد           ) يك سوم وسعت ايران     (

بر اساس آخرين   . سطح فرانسه شبيه به يك شش ضلعي است         . ) ميليون متر مربع گسترده شده است       

  . ناحيه تقسيم شده است 22تقسيمات كشوري ، فرانسه به 

 ، لوكزامبورگ ، آلمان ، سوئيس ، ايتاليا ، اسپانيا ، موناكو و آندورا كـشورهاي هـم مـرز فرانـسه                       بلژيك

  .بريتانيا نيز از طريق تونل كانال مانش با فرانسه مرتبط است . هستند 

  

  :ارتفاعات 

دشـتها ، كوهـستانهاي     : وضعيت جغرافيايي فرانسه يكي از متنوع تـرين وضـعيت هـا در اروپـا اسـت                    

يمي ، سلسله جبال كوههاي مرتفع ، جلگه ها ، ساحلهاي اقيانوسـي و مديترانـه اي در ايـن كـشور                      قد

  .وجود دارند 

  .دشتها دو سوم مساحت كل فرانسه را تشكيل مي دهند 

 متـر   4807كه قله آن مون پالن مرتفع ترين قله اروپـاي غربـي اسـت و                ( آلپ  : رشته كوههاي اصلي    

  .ژورا ، آردن ، رشته كوه مركزي وله وژ پيرنه ، . ) ارتفاع دارد 

درياي شـمال ، دريـاي مـانش ، اقيـانوس           : ساحل هاي مرزي فرانسه را به چهار دريا متصل مي كنند            

  . كيلومتر ساحل مرزي است 5500فرانسه داراي . اطلس و درياي مديترانه 
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  :آب و هوا 

  . فرانسه از آب و هوايي معتدل و چهار فصل برخوردار است 

  

  :اقتصاد 

فرانسه مرحله گذار از يك اقتصاد مدرن و مرفه همراه با مالكيت و مداخله عميق دولت به يك اقتـصاد                    

دولت سوسياليست ، بسياري از شركت هاي بـزرگ ، بانكهـا و    . مبتني بر مكانيزم بازار منتقل مي شود        

رانس ، فرانس تله كوم ، رنو و        ابر ف : اما چندين شركت عمده از جمله       . بيمه ها را خصوصي اعالم نمود       

تالس  در اختيار دولت است و در برخي از امور به ويژه قدرت ، حمل و نقل عمـومي و صـنايع دفـاعي                         

  .دولت حاكميتي دارد 

رهبران فرانسوي نظام سـرمايه     . بخش ارتباطات راه دور براي بخش خصوصي به تدريج آزاد شده است             

 اجتماعي از طريق قوانين ، سياستهاي مالياتي و تامين اجتمـاعي            داري را مي پذيرند كه در آن عدالت       

  .اعمال مي شود و اختالف درآمد و تاثير بازار آزاد بر بهداشت و رفاه عمومي را كاهش مي دهد 

  

  :فرهنگ 

  :بعضي آثار مهم فرهنگي و تاريخي اين كشور عبارتند از 

 »ر سال  ميليون نفر بازديد كننده د6/5با حدود « برج ايفل   •

 » ميليون نفر بازديد كننده در سال 12/5با حدود « دسني لند پاريس  •

 بلوار شانزه ليزه  •

 » ميليون نفر بازديد كننده در سال 6/5با حدود « موزه لوور  •

 » ميليون نفر بازديد كننده در سال 6با حدود « موزه اورسي  •

 » سال  ميليون نفر بازديد كننده در12با حدود « كليساي نوتردام  •

 .........كاخ ورساي و  •
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  منطقه اي در فرانسه هاي برنامه ريزي 

برنامه ريزي در فرانسه درست پس از پايان جنگ جهاني دوم آغاز شد و فكر تهيه و اجراي آن را يكـي                      

شـوراي  .  نشاند به كرسي( Jean Monnet ) از شخصيت هاي برجسته ي آن دوران به نام ژان مونه 

 نخـستين   "تاسـيس شـد و متعاقبـا      )  خورشـيدي    1324 ( 1946جهيز در ژانويه    برنامه ي نوسازي و ت    

 معـروف اسـت پـا بـه عرصـه ي وجـود       ( plan  Monnet )برنامه ي كشور كه به نام برنامه ي مونه 

  .گذاشت 

امـا در   . برنامه ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تغيير زياد كـرده اسـت                      

يـا  » ارشـادي   «  شيوه ي برنامه ريزي از نمونه هاي كامل آن چيزي است كه برنامه ريزي                مجموع اين 

رئـيس  ( پيرماسه كه خود مدتها كميسر كل برنامه ريزي         . ناميده مي شود    ) اطالع رساني   ( » آگاهي  «

ه اي كـه    بود و از متفكران به نام فرانسوي در امر برنامه ريزي است در مقدم             ) سازمان برنامه ي فرانسه     

را براي توصيف   » ارشادي  « نوشته حتي اصطالح    ) اقتصاد دان معروف فرانسوي     ( بر كتاب فرانسوا پرو     

به نظر من برنامه ريزي فرانـسه را ، كـه كمتـر از              ... « : شيوه ي برنامه ريزي فرانسه رسا ندانسته است         

تاكيـد از   ( ان برنامـه ريـزي فعـال        برنامه ريزي اجباري اما بيشتر از برنامه ريزي ارشادي است ، مي تو            

ناميد به اين اعتبار كه ، در چارچوبي كه خود ترسيم كرده ، دست به سلـسله اقـدامهاي ويـژه     ) ماست  

  » . اي مي زند تا برنامه را به واقعيت مبدل سازد 

  

  برنامه ها 

   . برنامه به موقع اجرا گذاشته شده است10 برنامه تهيه شده و 11تاكنون در فرانسه 

  

   )1947 – 53( برنامه ي اول 

اين برنامه نخست بـراي     . هاي جنگ و نوسازي اقتصاد فرانسه بود         هدف اصلي اين برنامه ترميم خرابي     

اما با پـيش آمـدن برنامـه ي موسـوم بـه             .  در نظر گرفته شده بود       1947 – 50دوره ي چهار ساله ي      

، تـا   ) پايي پس از خاتمه ي جنگ جهاني دوم          كشور ارو  16برنامه ي كمك اياالت متحده به       ( مارشال  
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در اين برنامه اولويـت بـا اقـدامهايي بـود كـه             .  ، سال پايان برنامه ي مارشال ، تمديد شد           1953سال  

  .تنگناهاي ناشي از جنگ را از ميان مي بردند 

هـا   ت به معناي بخشهايي كه گسترش ديگر فعاليـ        –هاي موسوم به پايه      در برنامه ي مونه براي بخش     

 در ابتـدا بخـش    .  سرمايه گذاري هاي خاصي را تدارك ديـده بودنـد            –هم موكول به بالندگي آنهاست      

زغال سنگ ، بـرق ، فـوالد ، سـيمان ، ترابـري و ماشـين آالت                  : هاي پايه عبارت بودند از شش بخش        

  .شد هاي پايه افزوده  بعدها دو بخش سوخت ها و كودهاي از ته نيز به فهرست بخش. كشاورزي 

بيشتر و  « هدف از اجراي اين برنامه ، چنان كه گفتيم ، بيشتر بازسازي و نوسازي فرانسه بود تا بتواند                   

  :بر اثر اجراي اين برنامه مي بايستي . توليد كند » سريعتر 

 ! افزوده شود 1929 نسبت به سطح سال  در صد25كل توليد فرانسه  -

 تراز پرداختها متعادل گردد ؛ -

 ردم بهبود يابد و سطح زندگي م -

 .اشتغال كامل به دست آيد  -

روش برنامه ريزي تهيه سلسله برنامه هاي تفصيلي سرمايه گذاري براي بازسازي بخش صنايع سنگين               

بـه ايـن اعتبـار روش آن زيـاد بـا روش برنامـه ريـزي در كـشورهاي           . ، بيشتر با اعتبارات دولتي ، بود  

   در. كـه بعـدها در كـشورهاي جهـان سـوم رواج يافـت ، نداشـت                  اروپاي شرقي و به ويژه برنامه هايي        

جايي ) مگر امحاي بيكاري    ( و اجتماعي   ) ماكرو  ( برنامه ي نخست فرانسه تحليل هاي اقتصادي كالن         

  .نداشت 

با توجه به ميزان تحقق هدف هاي كمي برنامه در مجموع مي توان نتيجه ي اجراي برنامـه را رضـايت                     

  .بخش ارزيابي كرد 

  

   )1954 -57( برنامه ي دوم 
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يعني بهبود كيفيت توليد و سـودآوري       » توليد بهتر   « شعار  » توليد بيشتر   « در برنامه ي دوم عالوه بر       

 درصـد   20 درصـد صـنعت و       30 تـا    25% ( 25در اين برنامه توليد ملي مـي بايـستي          . هم عنوان شد    

 40با افزايش   ( ش يابد و تجارت خارجي       افزاي 1952نسبت به سال    )  درصد ساختمان    60كشاورزي و   

  . متعادل گردد )  درصد واردات 25درصد صادرات و 

بلكه هـدف از اجـراي      . برنامه ي دوم به خالف برنامه ي اول برنامه ي اجباري براي بخشهاي پايه نبود                

 مـي  ايـن توسـعه  .  شامل همه ي بخشها ، اعـالم شـده بـود    "آن توسعه ي متعادل كل اقتصاد ، تقريبا    

پايه كه با افزايش كارآرايي موجب كـاهش  ( Actions de base ) بايستي از طريق سلسله اقدامهاي 

  :اقدامهاي پايه عبارت بودند از . هزينه ي توليد هستند ، تحقق يابد 

 گسترش پژوهشهاي علمي و فني ؛ -

 واحدهاي صنعتي ؛) انعطاف پذيري ( افزايش تخصص و توان سازگاري  -

 فني و حرفه اي ؛ و سرانجام گسترش آموزش  -

 .ترويج روشهاي نوين بازاريابي به ويژه براي محصوالت بخش كشاورزي  -

 )در برنامه ي دوم استفاده از حسابهاي ملي در برنامه ريزي كه بنا به سفارش كميسارياي كل برنامـه  

Commissariat General au Plan )   شـده   توسط موسسه ملي آمار و تحقيقات اقتـصادي تهيـه

  .بود ، باب شد 

هر چند عده اي تحقق ايـن    ( در عمل همه ي هدفهاي برنامه ي دوم مگر در مورد واردات تحقق يافت               

 درصـد   4/4از جمله هدف رشد در برنامه       ) . هدفهاي بلند پروازانه را نتيجه ي اجراي برنامه نمي دانند           

 درصـد و در عمـل       89/3 در برنامه    پيش بيني صادرات  .  درصد رسيد    21/5در سال بود كه در عمل به        

در )  درصـد  45/8( اما در زمينه ي واردات درست بر عكس نـرخ رشـد واقعـي              .  درصد رسيد    45/8به  

به همـين   . بود  )  درصد در سال     4/0(به مراتب بيشتر از پيش بيني       )  درصد در طول برنامه      50سال و   
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 درصد به پايان آن تنزل يافت كه        71ه به    درصد در آغاز دور    87دليل پوشش واردات توسط صادرات از       

  .نتيجه ي آن كاهش شديد ذخاير ارزي كشور بود 

  

   )1958 -61( برنامه ي سوم 

هدف برنامه ي سوم اساسا تامين كار براي جويندگان كار نسل جوان و رقابتي كردن اقتصاد فرانسه در                  

امه مي بايستي رشد اقتصادي سـريعي بـه         از اين رو در اين برن     . بود  ) اروپايي  ( عرصه ي بازار مشترك     

طـي ايـن    . دست آيد ، پول فرانسه ثابت بماند و تراز پرداختها نه تنها متعادل كـه داراي مـازاد گـردد                     

 درصد افزايش يابد و از پايان سال        37 ،   1956برنامه پيش بيني شده بود كه توليد ملي نسبت به سال            

  .ر مازاد داشته باشد  ميليون دال300 تراز پرداختها حدود 1961

 كـه بـه صـورت توصـيه     ( Taches imperatives )براي اين منظور الزم بود سلسله تكاليف الزامي 

اين تكاليف هم همان آموزش فني و حرفه اي   . هايي چند تنظيم شده بود ، به موقع اجرا گذاشته شود            

فرق زيادي با اقدامهاي پايه ي برنامه ي ، پژوهش و سازماندهي بازار و مانند اين ها بود و به اين اعتبار           

  .دوم نداشت 

 ( TEE )در برنامه ي سوم استفاده گسترده تـر از حـساب هـاي ملـي و جـدول اقتـصادي مجموعـه        

)  سـتانده  –يـا داده  ( معمول گرديد و نخستين گامها براي تهيه ي جـدول داد و سـتد ميـان صـنايع               

  .برداشته شد

اما به دليل بروز وضـع بـسيار        .  آماده شده بود     1958 – 61چهار ساله   اين برنامه نخست براي دوره ي       

افزايش زيادي تقاضاي داخلي ، تنش در بازار كـار و عـدم تعـادل در                ( نامساعد در پايان برنامه ي دوم       

هاي عاجلي ،     اقدام 1958 و سپس در سال      1957دولت ناگزير شد نخست در سال       ) بازرگاني خارجي   

ردانـدن تعـادل بـه موقـع اجـرا       فرانسه ، را بـراي بازگ ( Devaluation )ش پول از جمله كاهش ارز

 تاخير يك ساله در اجراي برنامه ي سوم موجب شد كه محتواي دو سال آخر برنامه ي مذكور ،                    .گذارد

در ايـن برنامـه   .  مورد بازنگري قـرار گيـرد   ( Plan interimaire )» برنامه ي موقت « تحت عنوان 
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تعيين شـد كـه در عمـل         ) 1960 -61(  درصد براي نيمه ي دوم برنامه ي سوم          11 ملي   تحول توليد 

  .هم تحقق يافت 

  

   )1962 -65( برنامه ي چهارم 

در اين برنامه عالوه بر هدف گسترش توليد ، نوسازي و اولويت سرمايه گذاري ها ، آرمان توزيـع ثمـره                     

ايـن  . ه اي از سوي ديگر هم پديدار مي گـردد           هاي رشد از سويي و آمايش سرزمين و اقدامهاي منطق         

برنامـه ي توسـعه     « به  » برنامه ي نوسازي و تجهيز      « : دغدغه در تغيير عنوان برنامه هم متجلي است         

به سخن ديگر ضمن حفظ آرمـان گـسترش سـريع توليـد             . مبدل مي گردد    » ي اقتصادي و اجتماعي     

ه به گشادگي روز افزون اقتصاد كشور نسبت به دنيـاي           همراه با رعايت تعادلهاي اساسي به ويژه با توج        

خارج سياست توزيع عادالنه تر ثمرات گسترش توليد به سود گروههاي محروم و منـاطق عقـب مانـده                   

  .هم در دستور كار قرار مي گيرد 

  :هدفهاي كمي عبارتند از 

يعنـي دسـتيابي    1965 و   1962در فاصله ي سالهاي      % 24افزايش توليد ناخالص داخلي به ميزان        -

.  درصد در سال و اين امر بدون توسل به كمك خارجي و بدون كسري تراز پرداختهـا                   5/5به رشد   

 الكترونيك خانگي ، ساختمان ، راه ، مخابرات ، فوالد و شـيمي              – بخش   6در اين برنامه توسعه ي      

 افزون بر اين مقرر بود بخش انرژي نيز نوسازي شود ؛ .  اولويت داشت –

  تعادل تراز پرداختها ؛ تحكيم -

 افزايش سرمايه گذاري و مصرف بخش عمومي به منظور پاسخگويي به نيازهاي عمومي ، و  -

 .فراهم آوردن موجبات توسعه ي مناطق محروم  -

 :براي اجراي برنامه اقدامهاي مشخص عبارتند از  

رشد اقتـصادي و  همچون گذشته تالش در زمينه ي پژوهشهاي علمي و فني كه ديگر اثرات آن بر        -

 .ظرفيت صادراتي بر كسي پوشيده نيست 
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توجه به دارندگان دستمزد كم ، خانواده هاي پرجمعيت ، سالمندان و غيره موجب شده بود كه در                   -

اين برنامه تاكيد خاصي بر توسعه ي تجهيزات و تسهيالت اجتمـاعي ماننـد بهداشـت ، آمـوزش و                    

جهيزات و تسهيالت مي بايستي دو برابـر رشـد توليـد            رشد اين ت  . شهرسازي و مانند اين ها بشود       

 .ملي باشد 

هم چنين توجه به مناطق محروم ايجاب مي كرد موجبات توسعه ي بيشتر منـاطق واپـس مانـده                    -

 .فراهم گردد 

مهمتـرين پيـشرفت جـايگزين      . ي حسابهاي ملي بهره مند است       برنامه ي چهارم از پيشرفت در تهيه        

 65 سـتانده ي     – توسـط جـدول واقعـي داده         1951 بخشها بـراي سـال       خريد و فروش   كردن جدول   

 1961 هـم بـراي سـال    ( TOF )افزون بر اين جدول عمليـات مـالي   .  است 1956بخشي براي سال 

  .تهيه شد 

در تهيـــــــه ي برنامـــــــه نهادهـــــــاي معـــــــروف بـــــــه كميـــــــسيونهاي نوســـــــازي                                                     

( Commissions de modernisation )    در تهيه ي برنامه ي بخش ها و كميسيون هـاي افقـي 

( Commissions horizonales ) گفتنـي  .  در ايجاد هماهنگي ميان بخشها نقش اساسي داشتند

امــا .  نفــر عــضو دارد 200اســت كــه ســازمان برنامــه ي فرانــسه ، ســازمان كــوچكي اســت و حــدود 

  .دين هزار نفر شركت داشتند كميسيونهاي اين برنامه چن

نمايندگي دولت براي آمايش سرزمين و اقدام هـاي  «  است كه 1963در دوران همين برنامه ، در سال    

پيشرفتهاي مهمـي نيـز در      . تاسيس شده آمايش سرزمين حركت نويني مي يابد         »  داتار   –منطقه اي   

 تشكيل 1962 در اواخر سال 1985گروه .  به دست مي آيد ( Prospective )زمينه ي آينده نگري 

دستور . انتشار مي يابد     » 1985انديشه هايي براي سال     « مي شود و نتيجه ي مطالعات آن نيز عنوان          

از ديدگاه وقايعي كه نويد آينده را مي دهند ، آنچـه            : كار گروه در حكم نخست وزير مشخص شده بود          

سودمند است بررسي كند تا برنامه ي پنجم بتواند          از هم اينك     1985را كه دانستن آن از فرانسه سال        
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يافته هاي گروه به اجمالي ترين صورت به شـرح زيـر            » با نگاهي روشن تر سمت و سوي خود را بيابد           

   :  Commissariat , PP ) 9-24. ( است 

هدفها عبارتند از مـشاركت بيـشتر فـرد در          .  كه بايد در مركز آينده نگري باشد         1985انسان سال    -

نواحي توريستي ، پاركهـاي ملـي و        ( زندگي اجتماعي و تحول آن ، امكان تماس بيشتر با طبيعت            

از جملـه زدودن  ( و ارتقاي كيفيت محيطي كه بر اثر تمدن ايجـاد شـده اسـت               ) دسترسي به آنها    

 ) .زشتي هاي ناشي از جامعه ي صنعتي 

توليد كننده بـه روشـهاي بـه كلـي          آموزش انسانها به عنوان هم مصرف كننده ، هم شهروند و هم              -

متفاوت و در محيط هاي گوناگون چون مدرسه ، خانواده ، موزه ، تئاتر ، ورزشگاه و ديگر محلهـاي    

 .برخورد انسانها با يكديگر 

 مي توان اوقات بيشتر و بهتر فراغت و گـسترش           1985گذراندن اوقات فراغت كه براي انسان سال         -

 .رد بعد زيباشناختي را پيش بيني ك

انتشار گسترده تر   : زيبايي كه اهميت بيشتري خواهد يافت ؛ عدم توجه به آن خطاي بزرگي است                -

 1985محصوالت هنري ، وجود مواد و مصالح با كيفيت فزاينده پاسـخگوي تـشنگي انـسان سـال                   

 .براي آن چه زيباست خواهد بود 

ار او گذاشـته ، تجلـي قابـل         چارچوب زندگي خواه آن چه خود به دست آورده يا جامعـه در اختيـ               -

همـاهنگي  : از اين رو ارتباط ميان اين بخشها ضـروري اسـت            . ادراك شيوه ي زندگي انسانهاست      

 –اتومبيـل و راه و پاركينـگ   ( ميان برخي مصارف خصوصي و تجهيزات عمـومي مـرتبط بـا آنهـا         

تـوازن ميـان    پرهيـز از عـدم      ( توسعه ي هماهنگ انواع مـصارف       ) مسكن و زير ساختهاي شهري      

براي پاسخگويي به اين    ) عمدتا مالي   ( و ايجاد ساختارهاي    ) مسكن محقر و تجمل ديگر تجهيزات       

الزمه ي توجه به چارچوب زندگي آمايش مناسب سرزمين ملـي اسـت و چـون ايـن امـر                    . هدفها  

 در  و) اروپـا   ( دارد بايد در چـارچوب جغرافيـايي وسـيع          ) بيش از دو دهه     ( پيامدهاي دور دست    
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آمايش به ويژه در زمينه هاي زيـر ضـروري   . چشم انداز بلند مدت شيوه ي زندگي ديده مي شود   

 .است 

o   نواحي شهري كه توسعه ي كمي و كيفي آنهـا در كنـار مجموعـه ي شـهري پـاريس بـستگي بـه

تجهيزات و سازماندهي آنها دارد ؛

o   ا به پاركهاي ملي و نواحي گذران   كه تبديل آنه   ) كويرها   ( بخشهاي بهره برداري نشده ي سرزمين

اوقات فراغت مي تواند از متروكه شدن آنها جلوگيري كند ؛ و 

o   تجهيز و زيبا سازي محالت شهرها براي آن كه انسانها بتوانند در دنيـايي بـه قامـت خـود زنـدگي

 .كنند 

مهـم آينـده   اگر بخواهيم كه بـه يكـي از محـدوديتهاي   ( اين همه بايد توسط بررسي دقيق آمد و شد   

 مسئله تنها داشتن سر پناه نيـست بلكـه   1985براي انسان سال   . و مسكن تكميل گردد   ) مبدل شود   

زنـدگي خـانوادگي ،   : داشتن مسكن دلپـذيري اسـت كـه پاسـخگوي كاركردهـاي گونـاگون او باشـد   

  .استراحت ، فراغت ، زيبايي 

تحـول اجـزاي   . هـد بـود    مسكن يكي از عناصـر مهـم مـصرف خوا   1985در افق   انتخاب مصرف   -

 بـه نـصف   1950مصرف ، يكسان نخواهد بود ؛ از جمله سهم هزينه هاي خوراك نسبت بـه سـال   

 سهم بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخـابرات دو برابـر   "حال آن كه احتماال   . كاهش خواهد يافت   

 . است هدايت مصرف نيز از طريق وضع مالياتهاي نامستقيم و مستقيم سودمند. خواهد شد 

. شرط تحقق آن چه گذشت هنوز رشد سريع اقتـصادي اسـت   . در فرانسه   رشد اقتصادي   : شرط   -

اين شرط ناشي از برخي عوامل خارجي از جمله رقابت بيشتر از طريق آزاد سازي گريز ناپذير نرخ   

از  در زمينه ي تجهيزات عمومي ، نياز به دستي ب   تسعير است ؛ هم چنين انتخاب ، به ويژه انتخاب   

اين شرط تحقق پـذير اسـت زيـرا ادامـه ي   . دارد كه تنها در دوران فراواني نسبي ميسر مي گردد   

 سال وضع فرانسه را بـه زحمـت بـه بـاالتر از سـطح كنـوني ايـاالت   20رشدهاي گذشته به مدت   

www.shahrsazionline.com
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متحده مي رساند ؛ هنوز امكانات تبديل بخشهاي با بهره وري انـدك بـه بخـشهايي بـا بهـره وري                      

 .، فراوان است بيشتر 

اما براي تحقق رشد سريع الزم اسـت كوشـش مـضاعفي در زمينـه ي پـژوهش هـاي                    بهاي آن ؟     -

علمي و فني ، ساختارهاي اداري ، آموزش انسانها بشود ؛ شرايط عمومي تر تحرك بيشتر انسانها ،                  

مـا بـه   ، انديشه ها و ساختارهاست و رها كردن چيزهايي كه كهنگي آن مسلم است امـا         سرمايه ها 

آنها عادت كرده ايم ؛ شرط ديگر دستيابي به ابعاد مناسب براي مجموعه هاي صـنعتي ، بازارهـا ،                     

 .ساختارهاي اداري است 

  

   )1966 – 1970( برنامه ي پنجم 

برنامه ي پنجم به خالف برنامه هاي گذشته كه چهار ساله بودند ، پنجساله شده است تا خاتمـه ي آن          

هـاي   باشد و چون بر اثـر ايـن تحـول قـرار اسـت حمايـت               » بازار مشترك   « مل  مصادف با آغاز كار كا    

. گمركي از توليدات داخلي برداشته شود ، مهمترين هدف برنامه افزايش تـوان رقـابتي فرانـسه اسـت                    

 هـاي پـيش    براي اين منظور نوسازي بخش    . حتي حفظ استقالل كشور در گرو تحقق اين هدف است           

 تر مانند ماشين آالت سنگين ، هواپيمـا سـازي و الكترونيـك ، بهبـود آمـوزش                 رو يعني با تكنولوژي بر    

  هـم چنـين متغيرهـاي     . فني و حرفه اي ، نوآوري علمي و فني در دستور كار برنامه قـرار مـي گيـرد                    

 بهاي بيـشتري  ( Indicateurs d`alerte )ارزش مانند سياست درآمدها و نماگرهاي هشدار دهنده 

هـدف رشـد    . م به آمايش سرزمين در چارچوب يكپارچگي اروپا نگريسته مـي شـود              مي يابد و سرانجا   

 درصد در سال يعني اندكي كمتر از ظرفيت فيزيكي امكانات فرانسه در نظـر گرفتـه                 5برنامه ي پنجم    

  .شده است 

بررسـي  « در اين برنامه كوشش شده صريحا از برداشت پيرماسه تبعيت شود و برنامه به صـورت يـك                   

از اين رو تاكيد بيشتر بر اقتصاد كالن يعني تعادل هـاي مـالي كلـي ماننـد توليـد                    . تهيه گردد    » بازار

برنامه شـامل   . ، پس اندازها ، اسعار خارجي ، قيمت ها و درآمدهاست            ناخالص داخلي ، سرمايه گذاري      
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مـصرف ،   و توزيع رشـد ميـان       ) هدف گذاري كمي درباره ي دستمزدها و درآمدها         ( سياست درآمدها   

براي آنكه سياست كوتاه مـدت ثبـات بـا هـدف            . سرمايه گذاري ، هزينه هاي عمومي و بازرگاني است          

هاي ميان مدت برنامه هماهنگ شود ، سلسله نماگرهايي به نام نماگرهاي هـشدار دهنـده و چـشمك                   

بـه وزارت  هدف از تهيه ي اين نماگرها هشدار دادن .  تدارك ديده شده است ( Clignotants )زنها 

  .دارايي است كه تا به موقع اقدامهاي متناسب را به انجام رساند 

پيشنهاد شده بود كه . برنامه ي پنجم بودند   نماگرهاي هشدار دهنده و چشمك زنها از ابزارهاي اجراي          

انطباق مقادير اين متغيرهـا بـا پـيش بينـي هـاي برنامـه                . به طور ماهانه چهار متغير مهم دنبال شود         

  :اين ها عبارت بودند از . نه ي تحقق برنامه تلقي شده بود نشا

 سطح قيمتها  -

 تعادل مبادالت خارجي -

 رشد توليد صنعتي و  -

 وضع اشتغال -

بـيش از سـه     ( زياد و طـوالني شـدن       . براي هر يك از اين متغيرها نماگر و آستانه اي تعيين شده بود              

روشن شـدن چـشمك زن   . ز برنامه تلقي مي شد  انحراف نسبت به مسير مقرر ، نشانه ي انحراف ا         ) ماه

هاي برنامـه را تغييـر       يا وضع جاري را اصالح كند يا هدف       : مي بايستي دولت را وادرار به دخالت كند         

  . دهد

زيـرا  .  نتيجه ي مورد انتظار را بـه دسـت نـداد             1966 – 70استفاده از اين چشمك زنها در سال هاي         

بـه قـول    ( هايي از وضع اقتـصادي روز        بلكه شاخص .  برنامه نبودند    هاي اجراي  اينها نمايانگر دشواري  

به همين دليل در برنامـه ي شـشم سيـستم نماگرهـاي اجـرا      . بودند  )  Conjonctureفرانسوي ها 

  . تغيير داده شد 
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 تهيـه مـي   INSEEپيشرفت در زمينه ي تهيه ي حسابهاي ملي كه توسط موسـسه ي آمـار فرانـسه              

   . PASCALLON, P ) 18( اي روش جديد برنامه ريزي بود شود ، كمك مهمي بر

 صفحه 173روش برنامه ريزي برنامه ي پنجم به تفصيل در يكي از نشريه هاي موسسه آمار فرانسه در          

از ايـن رو خالصـه كـردن آن در يكـي دو      . ( Etudes et conjoncture ). شرح داده شـده اسـت   

 در كتاب مورد بحث ضمن بازشناختن فوايد الگـوي رياضـي    همين قدر بگوييم كه   . صفحه دشوار است    

زيرا به نظر نويسندگان گـزارش ايـن الگوهـا در           . فراگير ، بر مشكالت استفاده از آنها تاكيد شده است           

  : صورتي مفيدند كه خصوصيات زير را داشته باشند 

ه هر يك احتمـالي     بتوانند به صورت شبيه سازي همه ي حاالت ممكن آينده را پيش بيني كرده ب               .1

 .منتسب كنند 

راه حلهـايي را كـه از نظـر فنـي بهتـرين             ) بهينه يابي   ( با استفاده از روشهاي برنامه ريزي رياضي         .2

 .است ، برگزينند 

 .بهينه ، معلوم دارند ) هاي ( سياستهاي اقتصادي الزم را براي دست يافتن به راه حل  .3

ي و ابهـام در ارتبـاط هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي و هـم                     و نتيجه مي گيرند كه با توجه به پيچيدگ        

 كه تدريجي و مبتني به گفـت و شـنودهاي طـوالني             –چنين چگونگي فرايند عملي تهيه ي برنامه ها         

ــسه مناســب نيــست   –اســت  ــزي فران ــه ري ــراي برنام ــر ب ــا روش تكــراري                  .  الگــوي فراگي ــر ب در براب

( Methode  iterative )ان محدوديتهايي را كه بـه تـدريج پديـدار مـي گردنـد در سلـسله        مي تو

) ميان دولت ، سازمانهاي گوناگون ، سنديكاي كارگري و كارفرمايي و غيره          ( تكرارهاي متوالي سياسي    

  .در نظر گرفت و به انتخابهاي نهايي دست يافت 

ا از طريـق چـارچوب      اين روش متشكل از مجموعه اي از الگوهاي جزئي اسـت كـه ارتبـاط ميـان آنهـ                  

پاسخ الگوها با تقريبهاي متوالي و آمد و شد ميان آنها به تدريح به تعادل اقتصاد                . حسابهاي ملي است    

  :پس روش عبارت است از . كالن مي انجامد 
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 تجزيه مسئله كلي به سلسله مسائل جزوپئي نسبتا مستقل ؛ -

ت موقـت دربـاره ي جـواب ديگـر          حل كردن هر يك از اين مسئله هاي جزئي با پذيرفتن مفروضا            -

 مسائل ؛

 .اصالح پاسخها پس از آن كه جواب ديگر مسائل هم به دست آمد  -

دشواري روش تكراري ، همگرايي و سرعت همگرايي تكرارها يا تقريبهاي متوالي و دست يافتن بـه راه                  

ئـي ، ديگـر     راه حل نهايي راه حلي است كه به دليل سازگاري بـا همـه جوابهـاي جز                . حل نهايي است    

  .نيازي به دستكاري فراتر ندارد 

فرض كنيم مسئله برنامه به چهار مسئله جزئي جمعيت ، توليد           . روش را روشن تر بيان كنيم       با مثالي   

پـيش بينـي جمعيـت و       . و مصارف آن ، توزيع و مصارف درآمدها و مدارهاي مالي تجزيه شـده اسـت                 

پـيش  . مـي گوينـد     ) يا به قيمتهاي ثابت     (  يا حجمي    توليد و مصارف آن را پيش بيني تعادل فيزيكي        

بيني توزيع و مصرف درآمدها پيش بيني تعادل بر حسب ارزش است و سرانجام پيش بينـي مـدارهاي                   

  .مالي ، پيش بيني تعادل مالي 

پيداست كه روش شناسي برنامه ي پنجم سه مرحله اي است و نخست از پـيش بينـي تعـادل واقعـي                      

 شروع شـده  ( TEL )يا پيش بيني جدول مبادالت ميان صنايع .... )  سرمايه گذاري توليد ، مصرف ،(

يا پـيش بينـي     ....... ) قيمتها و درآمدها پس انداز      ( ، پس از گذر از پيش بيني تعادل بر حسب ارزشها            

يا پـيش بينـي جـدول    ) پيش بيني هاي مالي (  به پيش بيني تعادل مالي ( TEE )جدول اقتصادي 

  . مي انجامد ( TOF )ت مالي عمليا
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  مراحل برنامه ريزي در برنامه ي پنجم. 2-4شكل 

  

  

  

 

  

   )1971 – 1975( برنامه ي ششم 

، توان رقابتي ، تعادل ارزي ، و پولي         )  درصد در سال     0/6 تا   6/5رشد   ( هدف برنامه رشد سريع اقتصاد    

اعالم شـده اولويـت بـه صـنعت         )  درصد در سال     2/3ها كمتر از      رشد قيمت  (ها   و ثبات نسبي قيمت   

 درصد ، گسيل نيروي انساني و سرمايه        5/7الزمه ي گسترش صنعت به ميزان ساالنه        . داده شده است    

هم چنين الزم است به تجهيزات جمعـي ماننـد مخـابرات ، راه و بنـدر ، پـژوهش                    .  به سوي آن است     

به همين دليل در اين برنامه تسهيالت اعتباري  . اي اهميت بيشتري داده شود      صنعتي و آموزش حرفه     

نـوآوري فنـي هـستند      افزون بر اين از صنايعي كـه موجـب اشـاعه ي             . به سود صنعت بسيج مي شود       

  .حمايت مي شود 

  :نماگرهاي اجرا در اين برنامه به چند گروه تقسيم شده اند و عبارتند از 

  پيش بيني تعادل بر حسب ارزش

پيش بيني قيمتها ، درآمدها ، ( 

  ... ) پس انداز 

  TEL پيش بيني 

  پيش بيني تعادل فيزيكي

پيش بيني توليد ، مصرف ، ( 

  ... )سرمايه گذاري 

  TEL پيش بيني 

   تعادل مالي پيش بيني

  )پيش بيني هاي مالي ( 

   TOFپيش بيني 
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اين نماگرها تحول اقتصاد را در هر زمان نسبت به هدفهاي برنامه مـي سـنجد                 : نماگرهاي هدف  -

امـا مفـاهيم آسـتانه و       . به اين اعتبار اين نماگرها بسيار شبيه نماگرهاي برنامه ي پـنجم هـستند               

اين نماگرها هر سه ماه يكبار حساب مي شـدند و شـامل ايـن اقـالم                 . چشمك زن رها شده است      

  .بازرگاني خارجي ، نرخ پوشش مبادله ي محصوالت صنعتي و رشد اشتغال قيمتها ، : بودند 

يكي رشد اقتصادي در شش كشوري كه شركاي اصـلي بازرگـاني             : نماگرهاي محيط بين المللي    -

فرانسه بودند و ديگري تحول قيمت خرده فروشي در كشورهاي مذكور ، مقايسه ي اين نماگرها با                 

 . اصالح برنامه مفيد باشد مفروضات برنامه مي توانست براي

اين نماگرها مي بايستي ارزيابي شرط اصـلي تحقـق برنامـه ي             : نماگرهاي عملكرد صنعت فرانسه      -

رقابتي شدن با نتايجي كه صـنعت در        .  را امكان پذير سازد      – رقابتي شدن صنعت فرانسه      –ششم  

بارت بودند از ميـزان     سنجه ها ع  . عرصه ي بازرگاني خارجي به دست مي آورد ، سنجيده مي شد             

نفوذ محصوالت صنعتي فرانسه در برخي از بازارهاي خارجي ، بهـره وري نيـروي كـار و هزينـه ي           

 .دستمزد براي واحد محصول 

جـدول  « هـايي كـه       جـدول  "براي كنترل اجراي برنامه افزون بر نماگرها از برنامه ي ششم رسما                

ــعيت  ــطالحا( » وض ــه  Tableaux de bord "اص ــبود    ك ــسي آن داش ــادل انگلي ــران مع در اي

(dashbord)    اين جدول ها تفاوت ميان تحول اقتـصاد را        . ناميده مي شدند ، تهيه شدند       )  رايج است

  . با پيش بيني ها و مفروضات برنامه نشان مي دادند 

  :براي تصحيح اختالف ميان هدفهاي برنامه و تحول واقعي اقتصاد از دو روش استفاده مي شد 

 است كه طي آن كوشش مـي شـود   ( Budgets economiques )روش بودجه ي اقتصادي ) ي يك

در دوران برنامه ي شـشم بـراي ايـن منظـور از جملـه از                . تحول واقعي با هدفهاي برنامه منطبق شود        

 شـده   1966سـال     Zogol   طراحي شده جانشين زوگـل     1969كه در سال     ) DECA( الگوي دكا   

  .ردند بود ، استفاده مي ك
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 plans glissants  عادل م   sliding planيا    rolling plan (روش برنامه هاي لغزان ) ديگري 

  .كه طي آن در پرتو تحول واقعي اقتصاد در هدف هاي برنامه بازنگري مي شود است ) آنگلوساكسونها 

هـاي حـساب هـاي      روش برنامه ريزي تا برنامه ي ششم نوعي تقريب و تخمينهاي متوالي هم افـزوده                

براي به انجـام رسـانيدن محاسـبات برنامـه ي شـشم الگـوي               . ملي بود و رياضيات مقام دوم را داشت         

 – يعني فيزيكي و مـالي  -   ( Fifi   =  Physico – Financier )رياضي عظيم موسوم به في في 

د دان فرانسوي به نـام      اين الگو از مطالعات اقتصا    .  متغير تهيه مي شود      3500 معادله و    1600با حدود   

جزئيات الگو در يكي .  درباره ي اقتصادهاي رقابتي الهام گرفته بود ( R. Courbis )ريمون كوربيس 

 Aglietta . et )از نشريات موسسه آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه در دو مجلد انتشار يافته اسـت  

al ; Bussery et al )  

نامه ريزي فرانسه گـشايش گـسترده ي اقتـصاد فرانـسه بـه روي            نكته ي اساسي در اين دوران براي بر       

رقابت خارجي بر اثر بازار مشترك اروپا و احتمال پيوستن انگلستان و كـشورهاي اسـكانديناوي بـه آن                   

 Economic )بــراي توصــيف ايــن وضــع ريمــون كــوربيس از اقتــصاد در معــرض رقابــت . اســت 

concurrencee )  كه در سـال  ( كه از اين پس بخشي از اقتصاد فرانسه  سخن مي گويد به اين معنا

در معرض رقابت شديد خارجي     )  درصد توليد ناخالص داخلي بود       30 ارزش افزوده ي آن حدود       1965

سـاز  . محور الگوي في في همين رقابت خارجي و در نتيجه موضوع تشكيل قيمت هاست               . خواهد بود   

از اين نظر بخش هاي اقتصاد را مي تـوان         . كسان نيست   و كار تشكيل قيمتها در بخش هاي گوناگون ي        

  :به سه گروه به شرح زير تقسيم كرد 

 ماننـد كـشاورزي ، انـرژي ، ترابـري ،     ( administres )» تحت مـديريت دولتـي   « بخش هاي  -

؛ در اين بخش قيمت ها توسط دولت ملي يا اتحاديه ي اروپـا              ) اجاره  ( مخابرات و خدمات مسكن     

  . تعيين مي شود ) كشاورزي ( 

مانند صنايع كشاورزي و غـذايي ،   در برابر رقابت خارجي ( abrites )» پناه گرفته « هاي  بخش -

 . است 3 -4خدمات ، بازرگاني راه و ساختمان كه تشكيل قيمتها در آنها به قرار شكل 
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  تشكيل قيمتها در بخشهاي پناه گرفته . 3-4شكل 

  

  

  كه پيداست تصميم درباره ي سرمايه گذاري مقـدم بـر تـصميم دربـاره ي تـامين    ن بخش چنان   در اي 

هـا برقـرار مـي    ست و تعادل ميان عرضه و تقاضا با واسـطه ي قيمـت    ا ها داخلي شركت مالي از منابع   

  .گردد 

 مـسير ديگـري   4-4رقابت بين المللي تشكيل قيمت به شـرح شـكل    »در معرض   «   در بخش هاي   -

  . ددار

  هـاي خـارجي قـرار دارد كـه توسـط توليـد كننـدگان خـارجي    ها در آغاز مدار ، قيمت    در اين بخش   

قيمتهاي خارجي سبب دو جريان است كه يكي   . رقابتي تر به توليد كنندگان داخلي تحميل مي شود   

مودار است   سازو كار عرضه سطر باالي ن   . بر عرضه و ديگري بر تقاضاي كارگزاران داخلي اثر مي گذارد   

قيمتها و هزينه ها سود و سود ميزان تامين مالي از منابع داخلي را رقم مـي زنـد در شـرايط رقابـت   . 

در شرايط رقابت فعال تامين مـالي از منـابع داخلـي   . را رقم مي زند   فعال تامين مالي از منابع داخلي   

ايه گذاري و در نتيجه در ظرفيـت   امكانات تامين از منابع داخلي در سرم   . نتيجه ي اين سازو كار است   

پس توليد توسط تقاضا تعيين نمي شود بلكه عامل اصلي آن ظرفيت توليد يعنـي   . توليد اثر مي گذارد   

  .سرمايه گذاري هاي مالي ممكن است 

  

توليدتقاضا

سرمايه گذاري 

فيزيكي الزم 

از منابع 

مالي 

داخلي
قيمت 

هزينه

www.shahrsazionline.com
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  تشكيل قيمتها در بخشهاي در معرض رقابت . 4-4شكل 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

.  با سطر زيرين نمودار نـشان داده شـده اسـت             4-4در حالت ساده شده در شكل       ساز و كار تقاضا      -

امـا منـشا مهـم درآمـد        . قيمت ها بر نرخ دستمزد اثر مثبت و بر تقاضاي مصرفي اثر منفي دارنـد                

  .بر تقاضا دارد ) مثبت ( است كه اثر ) خود ناشي از توليد ( دستمزد و اشتغال 

 به خالف بخش پناه گرفتـه ، تعـادل ميـان عرضـه و تقاضـا بـا          توجه خواهد شد كه در اين بخشها       -

بـسيار قابـل    زيرا توليد داخلـي و واردات       . واسطه ي قيمت نيست ، بلكه با ساز و كار واردات است             

 :مفروضات ديگر الگوي في في عبارتند از . جايگزيني هستند 

 .نرخ تسعير پول كلي نسبت به اسعار خارجي ثابت است  -

  ( Phillips curve )ز دستمزد بر اثر مضيقه در بازار كار مطابق منحنـي فيليـپس   تورم ناشي ا -

 .پديدار مي گردد 

چنان كه پيداست در اين الگو حتي امكانات اشتغال هم تابع سودآوري در بازارهاي جهاني است و                  

 پس طبق   .سياستهاي انگيزشي دولت نتيجه اي جز آن كه وضع تراز پرداختها را بدتر كند ، ندارد                 

زيـرا در ايـن صـورت قابليـت         . اين الگو راه حل آسان كاهش دستمزد و افزايش سود آوري اسـت              

  قيمتهاي

 توليد كنندگان 

 خارجي

  قيمتهاي

بازار 

 داخلي

 سود

منابع 

داخلي 

موجود 

سرمايه گذاريهاي 

از نظر مالي 

 ممكن 

  ظرفيت

   توليد 
  وليد ت

 واردات

  درآمدها  تقاضاي خانوارها 
هزينه 

 دستمزد
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نكتـه ي اخيـر موجـب       . رقابت افزايش يافته ، بر اثر آن عرضه و سطح اشتغال هم ارتقاء مي يابـد                 

  .خوانده شود » ارتجاعي « شده كه اين الگو از سوي برخي از سردمداران احزاب چپ فرانسه 

  

   )1976 – 1980( برنامه ي هفتم 

 پيش آمـده و بـه       1973سال  هدف برنامه اين است كه در وضع دشواري كه پس از ضربه ي نفتي               

اين رشد  . دست يابد   )  درصد در سال     6 تا   5/5( منظور مبارزه با بيكاري ، فرانسه به رشد سريعي          

همزمـان  . بيانجامـد   ) تي   هزار شـغل صـنع     200(  شغل جديد    1100000مي بايستي به آفرينش     

 درصد در سال بيشتر نشود و كسري تراز پرداختها كاهش بيابد و كيفيت زندگي با رشـد            6تورم از   

استراتژي برنامه بر اين چهار ركـن اسـتوار شـده    .  درصدي مصرف خانوارها ، بهتر شود  5/3ساالنه  

  . است 

  دستيابي به باالترين رشد ممكن ، -

 ل اشتغالبه كار گرفتن سياست فعا -

 كاستن نابرابري هاي اقتصادي -

 . آرايش بهتر فضا از طريق آمايش سرزمين  -

اجرا شد ، امـا بـا روي كـار          )  درصد   93در حد   ( گفتني است هر چند اقدامهاي اولويت دار كم و بيش           

 برخي از سياستهاي اساسي برنامه ي هفـتم ،          1976در سپتامبر سال    ) ريمون بار   ( آمدن دولت جديد    

اولويت را به مقابلـه بـا تـورم و تعـادل     » برنامه ي بار « . مله سياست اشتغال كامل ، به كنار رفت        از ج 

كـاهش كـسور تـامين      ( هاي اشتغال    هايي تحت عنوان پيمان    بودجه اي مي داد ، ضمن اين كه طرح        

بيكاري نيز براي مبارزه با ) اجتماعي به ازاي استخدام جديد جوانان و تامين برخي هزينه هاي آموزش           

 90هـدف رشـد   :  تحقـق نيافـت   "در هر حال هدف هاي كمي برنامه هم كامال. تدارك ديده شده بود     

  . درصد 96 درصد و سرمايه گذاري 96مصرف درصد ، 
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توصيه تقويـت بخـشهاي     . سياست صنعتي برنامه هفتم هنوز مقاوم سازي در برابر رقابت خارجي است             

. ، الكترونيك ، فضا و ماننـد ايـن هـا اسـت           ) مكانيزاسيون دفاتر   (  ،   پيشرو مانند بيوتكنيك ، بوروتيك    

طبق برنامه ي اقدامهاي اولويت دار بايـد عـده ي پژوهـشگران             ( طبعا هنوز پژوهش نقش اساسي دارد       

تجديد سازمان فعاليتهاي هم كه مانند ذوب فلـزات ، نـساجي ، كـشتي               )  درصد افزايش يابد     3ساالنه  

صنايع كشاورزي و خوراكي به مشكل برخورده اند و بسياري برنامه هاي مشابه در              سازي و ساختمان و     

  .دستور كار دولت قرار دارد 

كاري ، مـشاركت جوانـان ، بـاال بـردن ارزش             در زمينه ي اجتماعي تاكيد برنامه ي هفتم مقابله با بي          

  شـرايط بازنشـستگي  هاي پر زحمـت و تكـراري و بهبـود     كاهش ساعات كار در فعاليت  ،  كارهاي يدي   

  .است

    شـشم بـر تعـداد نماگرهـاي اقتـصادي و اجتمـاعي              ي براي كنترل اجراي برنامه در مقايسه با برنامـه        

اين نماگرها در پيوست بودجه ي هر سال كه درباره ي اجراي برنامه است ، انتـشار                 . افزوده شده است    

  .مي يافت 

منتها جـدول عمليـات     . وي في في انجام مي گيرد       در برنامه ي هفتم نيز تحليل اقتصادي به كمك الگ         

هم چنين به دليل فضاي بحراني .  نام مي گيرد FIFI – TOF بدان افزوده شده الگو ( TOF )مالي 

تهيه شود الگـويي    » برنامه هاي چند ساله لغزان      « كه در طول برنامه     در اقتصاد جهاني مقرر مي شود       

حليل و توزيع درآمد ميان گروههاي اجتماعي  و اثر آن بـر   براي ت( SPHINX )نيز به نام اسفنكس 

  .توسعه ي اقتصادي آماده مي شود 

  

   )1981 – 1985( برنامه ي هشتم 

زيرا موفقيـت سوسياليـستها در انتخابـات رياسـت جمهـوري            . برنامه ي هشتم در حد پروژه باقي ماند         

برنامه ي ششم ، اولويت صـنعت بـا تكيـه ي    در اين برنامه نيز همانند . جريان برنامه را متوقف ساخت      
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زيرا به زعـم سياسـتگذاران وقـت ايـن          . خاص بر بخش هاي با تكنولوژي برتر ، از نو مطرح شده است              

  :روش بهترين وسيله ي دفاع از اقتصاد آسيب پذير فرانسه در وضعي است كه 

  هاي اوپك باال گرفته است و  فعاليت -

رهاي در حال توسعه در زمينه ي فراورده هاي صنايع پايـه و از            رقابت جهاني فزاينده از سوي كشو      -

 . سوي آلمان غربي و اياالت متحده در زمينه ي فراورده هاي تكنولوژي برتر احساس مي شود 

در برنامه ي هشتم الگوي في في كنار گذاشته شد و الگوي ديگـري بـه نـام پويـاي چنـد بخـشي يـا                           

DMS    يگزيني في في ، عالوه بر نكاتي كه پيشتر گفتـه شـد ، نكـات    از داليل جا.  جانشين آن گرديد

  :زير بود 

از .  به بعد در ميان كشورهاي پيشرفته ي صنعتي نرخهاي تسعير مواج برقـرار شـد                 1971از سال    -

  .ديگر محملي نداشت ) كه از مفروضات في في بود ( اين رو فرض ثبات نرخها 

كار و در نتيجه امكان بروز بيكاري ساختاري ، تعبيه           نيروي   –در في في امكان جايگزيني سرمايه        -

 .نشده بود 

يا پويـا نبـودن و    )  cheminementبه قول فرانسوي ها ( مهم تر از همه في في الگوي راهبري  -

 .تنها تصوير ايستاي نتايج اجراي برنامه را براي سال افق به دست مي داد 

 آغاز شد هيئتي از كارشناسان فرانـسوي بـه          1970ي  كار تهيه الگوي پوياي چند بخشي از اوايل دهه          

 گلـد  – كه خود از الگوي كلين ( ANDIDE )كانادا اعزام شدند تا با ساز و كار الگوي بزرگ كانديد 

اس از .ام.بـرآورد اوليـه ي الگـوي د   .  الهام گرفته بود ، آشنا شـوند  ( Klein – Goldberger )برگر 

  . قابل استفاده شد 1978  و برآورد دوم آن از سال1977سال 

اس يك الگوي اقتصاد سنجي و شبيه سازي ميان مدت است كه در عين حال به كمـك آن مـي                  . ام. د

به اين اعتبار و نيز به لحاظ حجم از خـانواده ي            . توان تغييرات ساالنه ي اقتصاد را نيز پيش بيني كرد           
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 الگـوي موسـسه ي بروكينگـز و الگـوي           الگوهاي بزرگ اقتصاد سنجي مانند الگوي مدرسه ي وارثون و         

  .درباره ي اين الگو جداگانه توضيح خواهيم داد . كانديد كانادا به شمار مي رود 

قـرار بـود برنامـه ي       . از نكات بارز برنامه ي هشتم فقدان پيش بيني نرخ رشد براي دوران برنامه است                

ه ي هفتم وجود داشت بـه موقـع اجـرا           هشتم از طريق طرحهاي اولويت دار تقريبا شبيه آنچه در برنام          

  .گذاشته شود 

  

   )1982 – 1983( برنامه ي موقت 

برنامه با نقد سياستها آغاز شده اشـتغال را  . برنامه ي موقت است كه پس از تغيير دولت تهيه مي شود      

  :اهم اقدامهاي پيشنهادي عبارتند از . به عنوان اولويت مهم مطرح مي كند 

حـداقل   ( SMIGي نهـايي هـم در زمينـه ي مـصرف از طريـق افـزايش                 افزايش كينـزي تقاضـا     -

مستمري سـالمندي ، كمـك هزينـه مـسكن و كمـك             ( ، پرداخت هاي تامين اجتماعي      ) دستمزد

 هزار بـراي سـال      120 و   1981 هزار براي سال     45( و ايجاد مشاغل دولتي     ) هزينه ي خانواده ها     

يش كسري بودجه براي سـرمايه گـذاري اضـافي در           ؛ افزايش سرمايه گذاري از طريق افزا       ) 1982

  .فعاليتهاي اداري ، مسكن اجتماعي ، كمك به شركت ها 

اعالم هفته ي ( و زمان كار  ) ها و مالياتها     از طريق پرداخت  ( سياست همبستگي در تقسيم درآمد       -

 . ) ساعت فورا 39 و 1985 ساعت براي سال 35

هاي عاطل ، كاهش وابستگي بـه انـرژي         تر از ظرفيت  سياست رشد مستقل از طريق استفاده ي به        -

 .وارداتي و تاكيد بر بازار داخلي 

براي . سياست غير انتخابي توسعه ي صنعتي و نه تنها صنايع با تكنولوژي برتر يا مواجه با مشكل                   -

 بـه   11 و بخشها از     2500ظاهرا با افزايش معادله به      ( اس با تغييراتي    . ام  . اين برنامه نيز الگوي د    

 .به كار گرفته مي شود  ) 13
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   )1984 – 1988( برنامه ي نهم 

مـضامين غالبـا اشـتغال ، آينـده     . در اين برنامه هدف اصلي رشد نيست بلكه دگرگـوني جامعـه اسـت        

اقتـصادي  « به دليل وسعت هدفهاي برنامه عنوان آن به . جوانان ، همبستگي و كاهش نابرابري هاست      

برنامه بـه برنامـه ي همـه ي فرانـسوي هـا             « هدف اين كه    .  تغيير كرده است     »، اجتماعي و فرهنگي     

  .» مبدل گردد 

 اقدام و طرحهـاي  10 به تعداد ( Grandes actions )هدفهاي برنامه بايد از طريق اقدامهاي بزرگ 

 طرح به موقع اجـرا  12 به تعداد  ( Programmes prioritaire d` execution )اولويت دار اجرا 

  :ده اقدام بزرگ عبارتند از . ذاشته شوند گ

 نوسازي صنايع  .1

 بازگرداندن و تحكيم تعادل مبادالت خارجي  .2

 دنبال كردن سياست فراگير اشتغال .3

 ضرورت علمي ، فني و فرهنگي  .4

 كمك به توسعه ي جهان سوم  .5

 كمك به جوانان تا قادر به ساختن آينده ي خود شوند  .6

  ساده تر و عادالنه تر سيستم مالياتي و بيمه ي اجتماعي .7

 تمركز زدايي ، تفويض اختيار و متعادل كردن سرزمين  .8

 بهبود زندگي روزمره ي فرانسويان  .9

 .ايجاد پويايي و انعطاف در رفتارهاي مالي در جهت تحقق برنامه  . 10

با اين حال در مواردي هدفها عددي هم وجود دارد ، از آن شمار              . هيچ يك از برنامه  كمي نشده است         

 درصد آن توسط بنگاهها تامين مي شود،        5/1 درصد توليد ناخالص داخلي ، كه        5/2 بايد   1985ا سال   ت
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با توسـعه ي نيروگاههـاي هـسته اي و    (  فرانسه بايد 1990به تحقيق و توسعه اختصاص يابد ، تا سال  

  . در صد استقالل در انرژي دست يابد 50به ) زغال 

اجـراي ايـن   .   هسته ي اصـلي برنامـه ي نهـم اسـت     ( PPE )جرا برنامه ها يا طرحهاي اولويت دار ا

اينهـا  . طرحها ، كه تعداد آنها محدود است ، براي تحقق اولويت هاي اصلي برنامه ي نهم حياتي است                   

   )Bauchet , p . 101( عبارتند از 

 نوسازي صنعت با فناوري هاي نوين و با پس انداز بيشتر  .1

 ي و تربيتي جوانان پي گرفتن نوسازي نظام آموزش .2

 كمك به گسترش پژوهش و نوآوري .3

 گسترش صنايع ارتباطي  .4

 كاهش وابستگي به واردات انرژي  .5

 توسعه ي اشتغال .6

 فروش بهتر محصوالت فرانسوي هم در فرانسه و هم در كشورهاي خارجي  .7

 تامين محيط مساعد براي خانواده و باروري  .8

 پيشرفت در امر تمركز زدايي  .9

 شهر بهتر زيستن در  . 10

 نوسازي و بهبود مديريت نظام درماني  . 11

 بهبود دادگستري و امنيت  . 12

به عنـوان مثـال طـرح نخـست را بـه            .  هر يك از اين طرحها نيز متعاقبا شكافته شده است            "طبعا

  :اقدامهاي مشخص زير تجزيه كرده اند 

  كمك به صادرات صنايع  -

 هاي خصوصي  شكمك به پژوهش و توسعه با برنامه هاي عمومي و تشويق پژوه -
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 تجهيز پس اندازها و بهبود مديريت مالي  -

ويژگي ابزارهاي اجرايـي برنامـه يكـي ارتبـاط ميـان بودجـه و طرحهـاي اولويـت دار اسـت و ديگـري            

  . ديگر ابزارها همان وسايل پيشين است . قراردادهاي برنامه با بنگاههاي عمومي و مناطق 

ينه هـاي عمـومي مـشخص تـر شـده ، مبـالغ معينـي بـراي                  نهم ارتباط ميان برنامه و هز     در برنامه ي    

 ميليـارد  59» نوسازي صنايع « مثال براي طرح نخست . طرحهاي اولويت دار در نظر گرفته شده است   

 براي مجموعه ي چهـار سـال در نظـر گرفتـه شـده      1984 ميليارد فرانك سال   23 و   1984براي سال   

قرار داد بـا بنگـاه هـا هـر چنـد امـر       .گنجانده مي شوند  اين ارقام همه ساله در بودجه ي دولت         . است  

گسترش بخش عمومي نيز    . جديدي نيست اما در برنامه ي نهم ارتباط مشخص تري با برنامه مي يابد               

اين قرار دادها شامل تعهدات متقابل شركت هـا و دولـت در             . اهميت اين قرار دادها را بيشتر مي كند         

دولـت  . هـستند   .... ) دف هاي اجتماعي مانند   اشتغال ، آموزش فني           شامل ه ( راستاي اجراي برنامه    

كمك بـه سـرمايه     ( در قبال تعهدات اقتصادي و اجتماعي شركت ها متعهد مي شود كه امكانات مالي               

قرار دادهاي برنامه با بنگاه ها و مناطق برگـردان          . فراهم كند   ) گذاري ، يارانه ، وام ، تسهيالت مالياتي         

به رغم آن چه گفته شد چون برنامه ي نهم ، به جز در بخـش                . ر متمركز اجراي برنامه است      مفهوم غي 

هاي ترابري و انرژي ، براي ديگر بخش ها هميشه برنامه هاي منجز و كمي نـدارد ، آنقـدرها هـم كـه                        

ي ميـان   قرار داد با مناطق ارتباط اصـل      .تصور مي شد رابطه ي قرارداد با بنگاهها و برنامه روشن نيست             

برنامه ي ملي و برنامه هاي منطقه اي است كه سه ماه بعد از تصويب برنامه ميان طرفين به امضاء مي                     

گفتني است كه وجود برنامه هاي منطقه اي با مشورت بـا منـاطق تهيـه شـده انـد و برنامـه ي                . رسد  

  .تمركز زدايي است كه اين قراردادها را معنا دار كرده است 
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   )1989 – 1992 (برنامه ي دهم 

 ، خاتمـه   1992اما به دليل آغاز كار بازار واحد اروپايي در سـال   .  باشد   1993افق برنامه قرار بود سال   

پيامدهاي اقتصادي اوضاع متكي به مطالعاتي اسـت كـه   . ي برنامه براي همين سال در نظر گرفته شد   

  .فته است  انجام گر1988 – 92توسط كميسيون اقتصادي اروپا براي دوره ي 

» ورود به قرن بيست و يكم   « در برنامه ي دهم براي روشن كردن وضع آينده در بلند مدت از گزارش   

چـشم انـدازهاي   « استفاده شـده اسـت و بـراي ميـان مـدت از مطالعـات گـروه    » 2000افق   « گروه   

ي اروپـا   با همكاري موسسات دولتي و خصوصي پيش بيني و كارشناسان كميسيون اقتصاد   » اقتصادي   

( CEE ) و سازمان همكاري براي توسعه ي اقتصادي ( OCDE ).   

.  كميسيون افقي و با توجه به چشم انداز اروپا بـا يكـديگر هماهنـگ شـده انـد   10برنامه ها به كمك   

برنامه كمتر به پيش بيني مي پردازد و بيشتر در فكر گامهاي مهمي اسـت كـه بايـد در دوران برنامـه   

توصـيف شـده ، تغييـر    »  Strategiqueراهبـردي   « سرشت برنامه ، كه از اين پـس   . برداشته شود 

امـا از نظـر   )  حـذف شـده انـد    PPE , PAPطرحهـاي   ( از نظـر طرحهـا ضـعيف تـر   . كرده اسـت   

جهـت   . قوي تر شده برنامه ريزي مالي هـم حفـظ شـده اسـت   )  مناطق   دولت   –( قراردادهاي برنامه   

دستيابي بـه سـطح بـاالي اشـتغال ،   : ي و هدفها بيشتر از نوع كيفي است   گيري برنامه از نوع ساختار   

  .جستجوي همبستگي اجتماعي و انطباق با وضع بازار بزرگ اروپا 

: بهبـود يافتـه انـد    ) 1984 -88( با توجه به تجزيه ي نسل اول    ) 1989 – 93( نسل دوم قراردادها   

 منـاطق اختيـارات بيـشتري   ( Prefet ) بـه اسـتاندار   انتخابي تر و از نظر تشريفات اجرا ساده تر شده

اقدام به تهيه ي برنامه هاي ميـان   ... ) برتاني ، ليموزن ،   ( همزمان چندين منطقه   . تفويض شده است   

  .مدت و بلند مدت توسعه مي كنند 

www.shahrsazionline.com
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ويي اولويت دولت از نظـر منـاطق از سـ         .  درصد دارد    25صنايع مالي قراردادهاي برنامه افزايشي حدود       

 آردن مشكل تبديل صنعتي دارند و از سـوي ديگـر            –مناطقي است كه مانند لورن ، شمال يا شامپاني          

  . روستايي هستند " شرانت عمدتا–مانند اوورني و پواتو 

   )1993 – 97( برنامه ي يازدهم  

 سر كـار    1993 تهيه شده است دولتي كه با انتخابات مقننه ي سال            1977اين برنامه را ، كه براي افق        

دولت ترجيح مي دهد كه سياستهاي اقتصادي خود را در مجموعه اي از قـوانين          . مي آيد ، نمي پذيرد      

بـا ايـن    .بدين ترتيب است كه بحران برنامه ريزي فرانسه كامال آشكار شـده اسـت               . پنج ساله بگنجاند    

 عرصـه ي وجـود مـي        پا بـه   ) 1994 – 1998(  مناطق   –حال نسل سوم قراردادهاي برنامه اي دولت        

همزمان روساي شوراهاي منطقه اي دعوت مي شوند كه با هماهنگي با همه دست اندر كـاران                 . گذارد  

در مجمـوع تعهـدات   .و بازيگران اقتصادي و اجتماعي ، برنامه هاي تمام عيـار منطقـه اي تهيـه كننـد               

امات دولت بيشتر در جهـت    اقد.  درصد بيشتر از نسل پيشين است        32دولت براي نسل سوم قراردادها      

. توسعه ي روستايي ، آمـوزش و پـژوهش ، زيـر سـاختهاي حمـل و نقـل  و رقابـت اقتـصادي اسـت                            

 تهيه ي قانون جهـت گيـري   1993 در سال ( CIAT )كميسيون بين وزارتخانه اي آمايش سرزمين 

  .جديد آمايش سرزمين را پيش بيني مي كند 

ان ابزار كار مهم آمايش سرزمين تلقي مي شـود و دخالـت دولـت               در هر حال قراردادهاي برنامه به عنو      

   )l/...Lesplans/fr.gouv.plan.www://http( بستگي به وضع خاص هر يك از مناطق دارد 

ينـده ي برنامـه در   در همين سال از سوي نخست وزير ، يكي از وكالي پـاريس مـامور رسـيدگي بـه آ                   

پرسش اين است كه آيا برنامه ريزي در فرانسه آينده اي دارد ؟ آيا برنامه هنـوز مـي                   . فرانسه مي شود    

تواند در اقتصادي مبتني بر بازار كه هر روز هم نسبت به دنياي خارج بازتر مـي شـود ، نقـشي داشـته                    

ر محيطـي كـه نـا ايمنـي و پيچيـدگي            قدر مسلم اين كه در دوران معاصر د       « : باشد ؟ و نتيجه گيري      

» ضد تصادف   « نقش  ) چنان كه ماسه مي خواست      ( خصوصيت اصلي آن است برنامه ديگر نمي تواند         
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براي آن كه فرانسه بتواند خود را با وضع نوين وفق دهد ، اصالحات ساختاري گريـز                 . را بر عهده گيرد     

شرط آن كه هدف ها و محتـواي آن از نـو تعريـف              برنامه ريزي به سبك فرانسوي ، به        . ... ناپذير است   

  » شود ، مي تواند سهمي در شيوه ي نوين انديشيدن و آفريدن براي اداره ي فرانسه باشد 
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  :نتيجه گيري 

برنامه ريزي فرانسه در طول زمان هم از نظر محتوا و هم از نظر روش تهيه ، تغيير و تحـول زيـادي را                        

ين شيوه برنامه ريزي از نمونه هاي كامل آن چيزي است كـه برنامـه               تجربه كرده است اما در مجموع ا      

پيرماسه كه خود مدت ها كميسر كـل برنامـه          . ريزي ارشادي با آگاهي اطالع رساني ناميده شده است          

. ريزي فرانسه رئيس سازمان برنامه فرانسه بود و از متفكران به نام فرانسوي در امر برنامه ريزي اسـت                    

ه شيوه فرانسوي را جست و جوي راه ميانه اي بـازار و دولـت كـه پايبنـدي بـه آزادي و                       برنامه ريزي ب  

در دوران حدود نيم    . ابتكار فردي را با جهت گيري مشترك براي توسعه اشتي مي دهد ، خوانده است                

 برنامه بـه اجـرا گذاشـته        10 برنامه ميان مدت تهيه و       11قرن هدايت اقتصاد فرانسه به كمك برنامه ،         

هـدف  .  اولين برنامه فرانسه براي اجرا در يك دوره چهـار سـاله تهيـه شـد         1383توفيق ،   . شده است   

  .اصلي برنامه اول ترميم خرابي هاي ناشي از جنگ دوم و نوسازي اقتصاد فرانسه بود 

 در نظر گرفته شده بود ، اما با پيش آمدن طرح            1947 – 50اين برنامه ، نخست براي دوره چهار ساله         

 تمديـد  1953مارشال ، جهت بهره مندي بهتر فرانسه از اعتبارات آن تا سال پايان طرح مارشال سـال                

  .شد 

در اين برنامه دولت فرانسه ، اولويت با اقدام هايي بود كه تنگناهـاي بـه جامانـده از جنـگ را از ميـان                         

يل هـاي اجتمـاعي بـه       در برنامه نخست فرانسه تحليل هاي اقتصادي كالن ماكرو و تحل          . برمي داشت   

با توجه به ميزان تحقق هدف هاي كمي برنامه در مجموع  مي             . استثناي امحاي بيكاري جايي نداشت      

 57( در برنامـه ي دوم      .  درصد و رضايت بخش ارزيابي كرد        90توان نتيجه اجراي برنامه اول را حدود        

فيت توليد و سودآوري هم در دسـتور         عالوه بر توليد بيشتر شعار توليد بهتر يعني ؛ بهبود كي           1954 –

 درصد توليد ناخالص ملي در سال بـود كـه           4/4هدف كمي برنامه دستيابي به رشد       . برنامه قرار گرفت    

.  درصد در طول برنامه بوده است كه فراتر از هدف برنامه است         31/5در عمل دستاورد برنامه نرخ رشد       

اي نسل جوان جويندگان كار و رقابتي كردن اقتصاد   جهت تامين كار بر    ) 1958 – 61( برنامه ي سوم    
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هـدف  .  ميليـون دالر بـود       300فرانسه در عرصه بازار مشترك اروپايي و افزايش سطح تراز تجاري بـه              

 درصـد در سـال انتخـاب        6 درصد توليد ناخالص ملي در افق برنامـه          27كمي برنامه دستيابي به رشد      

  .همان حدود برآورد شده است شده بود كه دستاورد برنامه تقريبا در 

عالوه بر هدف گسترش توليد ، نوسازي و اولويت سرمايه گذاري ها ،              ) 1962 – 65( برنامه ي چهارم    

آرمان توزيع نمره هاي رشد در سطح ملي از سويي و آمايش سرزمين و اقدام هاي منطقه اي از سـوي                     

 درصـد در    5/5 درصد در افق برنامه      34د  هدف كمي برنامه دستيابي به رش     . ديگر هم پديدار مي شود      

سال انتخاب شده بود كه دستاورد برنامه تقريبا در همان حدود برآورد شده است كه از مقايـسه آن بـا                     

برنامه ي پـنجم  . رشد برنامه سوم نشان از كند شدن عملكرد اقتصاد فرانسه و كم اثر شدن برنامه دارد               

ه چهار ساله بودند ، براي پنج سال تهيه شد تا خاتمـه آن               بر خالف برنامه هاي گذشته ك      1966 – 70

مصادف با آغاز كامل كار بازار مشترك اروپا باشد و چون بر اثر اين تحول قرار بود حمايت هاي گمركي                

از توليدات داخلي برداشته شود ، مهم ترين هدف برنامه ، افزايش توان رقابتي اقتصاد فرانسه بـا سـاير                    

 درصـد انتخـاب شـده       5هدف كمي برنامه پنجم دستيابي به رشد        . ترك بوده است    كشورهاي بازار مش  

اما عملكرد برنامه در حد انتظار نبود و هم چنين برنامه موفق بـه دسـتيابي كامـل اهـداف كمـي                      . بود  

  .انتخاب شده نيز نشد 

 ، افزايش    درصد در سال   6 تا   6/5جهت ايجاد رشد سريع اقتصاد رشد        ) 1971 – 75( برنامه ي ششم    

)  درصد در سال     2/3رشد قيمت ها كمتر از      (توان رقابتي ، تعادل ارزي و پولي و ثبات نسبي قيمت ها             

دوران اجراي برنامه ششم با شـوك نفتـي         . تهيه شده و اولويت در آن به بخش صنعت داده شده است             

ف تعيـين شـده ، ناكـام         مصادف شد و برنامه در اجرا با مشكالتي رو به رو در دستيابي به اهـدا                1973

 بـراي  1973 با توجه به وضعيتي كه پس از شوك نفتـي سـال             1976 – 80براي برنامه ي هفتم     . ماند

 6 تـا  5/5اقتصاد فرانسه پيش آمد و به منظور مبارزه با بيكاري ، دستيابي به هدف كمي رشـد سـاالنه     
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ارد كه دستاورد برنامه هفتم تقريبـا       ارزيابي ها نشان از آن د     . درصد در توليد ناخالص ملي انتخاب شد        

  .در همه زمينه ها كمتر اهداف انتخاب شده بوده است 

نيز همانند برنامه ي ششم اولويت بخش صنعت با تكيه خـاص بـر               ) 1981 -85( در برنامه ي هشتم     

 نكته جالب آن كه برنامه هشتم فاقد هـدف كمـي          . زير بخش هايي با تكنولوژي برتر ، از نو مطرح شد            

 مورد تجديد نظـر قـرار       1983برنامه ي هشتم با تغيير دولت ، در سال          . رشد توليد ناخالص ملي است      

از توسـعه اقتـصادي بـه برنامـه اقتـصادي ،             ) 1984 -88( عنوان برنامه ي نهـم      . گرفت و تغيير كرد     

ي برنامه هاي   اجتماعي و فرهنگي ارتقا يافته است و عنوان هدف اصلي برنامه نهم از رشد كمي اقتصاد               

 هدف اجتماعي اين برنامه مـي تـوان بـه           12از جمله   . قبلي به دگرگوني جامعه تحول پيدا كرده است         

نوسازي نظام آموزشي و تربيت جوانان گسترش پژوهشي و نوآوري ، گسترش صنايع ارتباطي ، كاهش                

خـل كـشور ، تـامين       وابستگي به واردات انرژي ، توسعه اشتغال فروش بهتر محصوالت فرانـسوي در دا             

محيط مساعد براي خانواده و باروري ، پيشرفت در امر تمركز زدايي ، بهتر زيستن در شهرها نوسازي و                

ارزيـابي عملكـرد برنامـه      . بهبود مديريت نظام درماني و بهبود سيستم دادگستري و امنيت اشاره كرد             

  .  تقريبا ناممكن است نهم به دليل انتخاب اهداف كيفي و خال شاخص هاي اندازه گيري ،

 ساله انتخاب شد تا 4به دليل آغاز كار بازار واحد مشترك اروپايي ،         ) 1989 – 92( دوران برنامه دهم    

در برنامه دهم براي روشـن كـردن وضـع آينـده در بلنـد مـدت از                  .  باشد   1992خاتمه برنامه در سال     

 كمتر به پيش بيني هاي كمي مي پردازد         برنامه. گزارش ورود به قرن بيست و يكم استفاده شده است           

  . و بيشتر در فكر گام هاي مهمي است كه بايد در دوران برنامه برداشته شود 

از جمله آنهـا    . جهت گيري برنامه از نوع ساختاري و هدف هاي انتخاب شده بيشتر از نوع كيفي است                 

ماعي و انطباق با وضع بـازار       مي توان به دستيابي به سطح باالي اشتغال جست و جوي همبستگي اجت            

 تهيه شده بود ولـي دولتـي كـه          1997براي افق    ) 1993 – 97( برنامه يازدهم   . بزرگ اروپا را نام برد      

 سر كـار آمـد ، از پـذيرش برنامـه سـر بـاز زد و حاضـر بـه                      1993پس از انتخابات قوه مقننه در سال        
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دين ترتيب مكانيزم برنامـه ريـزي و هـدايت          ب. كارگيري مكانيزم برنامه جهت هدايت اقتصاد ملي نشد         

الزم به ذكر است كه برنامه ريزي در فرانـسه          . اقتصاد ملي به كمك برنامه در فرانسه كنار گذاشته شد           

به كلي از بين نرفت پس از كنار گذاشتن برنامه در سطح ملي ، نسل سوم قرار دادهاي برنامه اي يعني                     

همزمـان روسـاي شـوراهاي منطقـه اي         . صه وجود گذاشـت      پا به عر   1994 – 1998 مناطق   –دولت  

دعوت مي شوند كه با هماهنگي با همه دست اندركاران و بازيگران اقتصادي و اجتماعي ، برنامه هـاي                   

  .تمام عيار منطقه اي و آمايش سرزمين تهيه كنند 

رنامه پـنجم بـه بعـد ،        يك ارزيابي كلي از عملكرد برنامه هاي اقتصادي فرانسه نشان از آن دارد كه از ب               

عملكرد برنامه ها در حد انتظار نبوده و برنامه ها موفق به دستيابي به اهداف تعيين شده ، نشده انـد و                      

از برنامه ي هفتم ، بحران در برنامه ريزي فرانسه آشـكار شـده و پـس از برنامـه دهـم ، برنامـه ريـزي                           

  .اقتصادي در سطح ملي در فرانسه كنار گذاشته مي شود 
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