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ريزي براي ايرانمجموعه مطالعات الگوي مطلوب برنامه

 ريزي توسعه در هندوستان برنامه.7

دهكيچ

ريزي در كشور اولين تالش براي تدوين يك برنامه ملي با تشكيل كميته ملي برنامه 1938در سال

و منتشر كرد گزارش 1948از شد ولي اين كميته فقط در سال هندوستان آغ در سال. هايي تهيه

با هدف دو برابر كردن درآمد» اي براي توسعه اقتصادي هند برنامه«هم كتابي با عنوان 1944

 500درصدي محصوالت كشاورزي، افزايش 130سرانه، سه برابر كردن درآمد ملي، افزايش 

ا و شد15درصدي خدمات براي يك دوره 200فزايش درصدي ستانده صنعتي . ساله منتشر

و از 1947بعد از استقالل هندوستان در سال يك كميته برنامه اقتصادي تشكيل داد ، كنگره هند

و اجرا گرديده است آن پس برنامه .هاي مختلفي در اين كشور تهيه

ار منظور برنامه به ككريزي در هندوستان و نهادهايي نظير ريزي در مركز، ميسيون برنامهان

و نهادهايي كه در سطوح ريزي در ايالت هيئت توسعه ملي، دپارتمان يا هيئت برنامه ها، كارشناسان

و ايالت و تشكل مختلف مردم هستند، نمايندگان مركز و قانونگذاران و ها ها نقش NGOهاي علمي

به قابل توجهي دارند كه هريك به نحوي در تدوين برنامه نقش و اين همه كشور هندوستان را دارند

.ريزي بدل ساخته است يكي از كشورهاي موفق در برنامه

 مقدمه

اقتصاد«ابزاري براي توسعه اقتصاد به انتشار كتاب عنوانبهريزي در هندوستان، سابقه برنامه

انتشار اين. گردد برمي 1934در سال Sir M. Visvesvarayyaتوسط»ريزي شده براي هند برنامه

و تشويق حلقه و در نهايت منجر به انتشار كتاب سبب جلب توجه هاي دانشگاهي به اين امر شده

شد كتاب .هاي بيشتري در اين زمينه

يك برنامه ملي براي هند، در سال ملي 1938اما اولين تالش براي تدوين با تشكيل كميته

شد Pandit Jawaharlal Nehruريزي به رياست برنامه به. آغاز علت بروز جنگ كار اين كميته

و آشوب در. هاي سياسي كه منجر به استعفاي اعضاي كنگره شد، متوقف گرديد جهاني دوم تنها

و منتشر كند ريزي توانست گزارش بود كه كميته ملي برنامه 1948سال  .هايي را تهيه
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منتشر»براي توسعه اقتصادي هنداي برنامه«كتابي با عنوان 1944اين موارد در سالبر عالوه

شد عنوانبهشد كه اين كتاب  و شناخته كه15اين برنامه يك برنامه. برنامه بمبئي مشهور ساله بود

از. داشت1هزار كرور 100اي معادل هزينه دو برابر كردن درآمد: هدف اين برنامه عبارت بود

 500محصوالت كشاورزي، افزايش درصدي 130سرانه، سه برابر كردن درآمد ملي، افزايش 

و افزايش .درصدي خدمات 200درصدي ستانده صنعتي

و توسعه را زير نظر دولت هندوستان دپارتمان برنامه 1944در آگوست  Sir Dalalريزي

ساز اقتصادي بعد از جنگ جهاني دومو مدت براي ساخت اين دپارتمان يك برنامه كوتاه. تشكيل داد

.مدت براي توسعه اقتصادي كشور تهيه كرددو يك برنامه بلن

شد»نويس برنامه مردم پيش«همزمان با برنامه بمبئي، همچنين تقريباً اين برنامه براي. تهيه

و براي15اي معادل كارگران هند فدرالي بود كه با هزينه تأكيد. سال تنظيم شده بود10هزار كرور

و تو و صنعتي از طريق ملي كردن اصلي اين برنامه بر توسعه كشاورزي ليد كاالهاي مصرفي

و توزيع آنها بود .توليدات كشاورزي

و 1947بالفاصله بعد از استقالل در سال يك كميته برنامه اقتصادي تشكيل داد ، كنگره هند

شد عنوانبهجواهر لعل نهرو دولت 1950ساما پس از طي مدتي در مار،رئيس آن انتخاب

و رياست جواهر لعل نهرو،»يزير كميسيون برنامه« تهيه يك برنامه براي منظوربهرا زير نظر

نويس برنامه پنج ساله اول را در سال اين كميسيون پيش. استفاده بهينه از منابع كشور تشكيل داد

شد 1952تهيه كرد كه نسخه نهايي آن در سال 1951 .منتشر

از پرسش :هاي محوري اين نوشتار عبارتند

و برنامه مرادـ ،ريزي در هندوستان از برنامه

،ريزي در هندوستانو مراحل برنامه فرآيندـ

و نظارت بر برنامهـ ،ها چگونگي تصويب

آن ريزي غير چگونگي برنامهـ و جايگاه ،متمركز

،ريزي رويكرد به برنامهـ

.چگونگي تعامل با بخش خصوصيـ

پر اين بر و در تالش براي يافتن پاسخ برسشاساس هاي ياد شده، اين نوشتار با تمركز

ريزي اين هاي اصلي نظام برنامه ريزي در هندوستان تالش دارد تا به معرفي مؤلفه مقوله برنامه

و سپس جايگاه اينبر. كشور بپردازد اساس ابتدا مروري سريع بر نظام اقتصادي اين كشور شده

 
.كرور معادل يك ميليون روپيه استهر.1
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و برنامه مي برنامه ريزي اين بحث با معرفي نظام برنامه. شود ريزي در هندوستان مرور

و به معرفي  مي برنامه فرآيندهندوستان ادامه يافته مي. پردازد ريزي بر در نهايت تالش كند با تكيه

.بندي ارائه كند هاي محوري ياد شده را در قالب جمع معرفي صورت گرفته پاسخ پرسش

 نظام اقتصادي.1

واقع اقتصاد ايندر. شكل گرفته است)يبكيتر(مختلط اقتصاد هندوستان در چارچوب اقتصاد

همكدريو بخش دولتيكشور تركيبي است از بخش خصوص دريبخش خصوص. نار بر معموالً

:استيديت توليگونه فعال رنده چهاريگ

،يع دستيو صنايشتيمعيشاورزك.1

ويصنا.2 ،يليت فامكياس با ماليمقكوچكاركوسبكع

وو با اندازه متوسط در صنعت، تجارت، حمليها بنگاه.3 ،و باالخرهيشاورزكنقل

.ها بزرگ مثل معدنيها ارخانهك.4

و بزرگ مشغول به فعاليو صنايع سنگييربنايزيها نيز در بخشيبخش دولت در.ت استين

و خصوصي براساس دو اصل مهم زير تنظيم مي :شود اين چارچوب رابطه بخش دولتي

و همچنيرا تجهيت منابع داخلدولـ ميرا افزايخارجين مالين تأميز ه انتظاركدهديش

ردن منابعكمثل فراهم.ندكقيتشويديتوليهاتيرا به فعاليرود اين اقدامات بخش خصوصيم

سيتوليها آهن، پروژه براي راه آبيد برق، .ياريستم

سـ سيخاصياقتصاديها استيدولت ها،، تعرفهيصنعتيها نامهي، گواهاتيستم ماليمثل

ق و ميمتيدستمزدها و نرخ بهره را اعمال بخشياقتصاديهاتيفعاليكه باعث تحرككند ها

بمييخصوص و خود نيز باعث هماهنگي .شوديميو دولتين دو بخش خصوصيشود

و اعمال سياست كه مبتني 1991در اين چارچوب پس از اصالحات سال هاي بر آزادسازي

ف نترلكبازارگرايانه بوده است،  و دولت انتخاب يكيزيهاي هكردهكموجود در اقتصاد كاهش يافته

حتيبخش خصوص 1.بزنديبه اهداف اجتماعيا اگر صدمهيرا آزادتر بگذارد؛

به... هاي آموزش رايگان، افزايش فقر، كاهش دسترسي به بهداشت، چالش.1 :نگاه كنيد
Richard Palmer-Jones and Kunal Sen, 2001, “On India's Poverty Puzzles and Statistics of Poverty, Economic 
and Political Weekly, Vol. 36, No. 3. 
Utsa Patnaik , 2005, Theorizing Food Security and Poverty in the Era of Economic Reforms, Source: Social 
Scientist, Vol. 33, No. 7/8. 
Angus Deaton and Jean Dreze , 2002, Poverty and Inequality in India: A Re-Examination, Economic and 
Political Weekly, Vol. 37, No. 36. 
Jagdish Bhagwati, 2001, Growth, Poverty and Reforms, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 10. 
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و برنامه و محوري در هندوستان تأسيس ريزي توسعه، دو نهاد تعيين در حوزه اقتصاد كننده

و كميسيون مالي سيون برنامهكمي: شده است .ريزي

در كميسيون برنامه يك نهاد دائمي است كه و وسيلهبه 1950 سال ريزي، يك كميسيون قانوني

و اين كميسيون داراي نخست. تأسيس شده است1قانون مركزي وزير رئيس اين كميسيون بوده

ملي برنامه كميسيون. تحت نظر دولت مركزي است دبيرخانه بزرگي است كه كامالً ـ ريزي يك نهاد

و مشورتي است براي فراهم كردن شرايط الزم براي پيگيري امور كارشناسي در خصوص تهيه

ملي تدوين برنامه بر كميسيون برنامه. هاي توسعه بر ريزي اساس ديدگاه نهرو شكل گرفته كه

و اقتصادي تأكيد زيادي دارد برنامه فرآيند كميسيون نقش مركزي در اين. ريزي متمركز اجتماعي

ريزي به مردم در حقيقت كميسيون برنامه. هاي ايالتي را دارد مالياتي دولت توزيع درآمدهاي غير

و تحت تسلط قوه مجريه مركزي است 2.پاسخگو نيست

در عنوانبهنگاه قانون اساسي به كميسيون مالي. نهاد دوم كميسيون مالي است نهاد كليدي

هر. ستان استساختار فدرالي هندو يك پنجاعضاي اين كميسيون جمهور بار توسط رئيس سال

تشكيل شده 2007و سيزدهمين در سال 2002دوازدهمين كميسيون در سال. شوند انتخاب مي

هاي ايالتي ها را به دولت ون مالي انتظار دارد كه سهم ماليات اتحاديهيقانون اساسي از كميس. است

مت گونه به قانون اساسي اين كميسيون براساسهمچنين. ها باشد ناسب با نياز آن دولتاي اعالم كند

در اين چارچوب پيشنهاد. هاي ايالتي را بازنگري كند بايد نيازهاي مالي واحدهاي مختلف دولت

و توصيه اين كميسيون داراي تأثير صورتبهكميسيون مالي براي دولت مركزي،  يك حكم بوده

ا و افزايش فرآيندتغيير طبيعتعلتبههاي اخير در سال. هاست يالتزيادي بر بودجه همه سياسي

در انواع مختلف رقابت اند، نقش كميسيون مالي بسيار سال گذشته شدت يافته بيستهاي فدرالي كه

.مهم شده است

آن اي به كميسيون برنامه الزم به توضيح است كه در قانون اساسي اشاره و تشكيل ريزي

اما برخالف،تشكيل شده است Central Act براساسكننده بلكه اين كميسيون تعيين،نشده است

قانون اساسي هندوستان هشتادمو دويستاصل براساسريزي، كميسيون مالي، كميسيون برنامه

: موجب اين اصلبه. تشكيل شده است

يا، بايد در دو سال پس اجرا اين قانون حداكثر پيش از انقضجمهور رئيسـ اي پايان سال پنجم

و چهار عضو در مدتي كوتاه يك رئيس تر كه صالح بداند، كميسيون مالي را تشكيل دهد كه شامل

مي جمهور رئيسهستند كه توسط  .شوند انتخاب

1. Central Act 
2. Taheri, 2009. 
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و صالحيت براساسـ و قانون، پارلمان شرايط هاي الزم براي انتخاب اعضاي كميسيون

.كندميهمچنين شيوه انتخاب آنها را تعيين 

:در موارد زير وظيفه كميسيون مالي است جمهور رئيسبه) پيشنهاد(ارائه توصيهـ

و ايالت• آن توزيع ماليات خالص ميان دولت مركزي و تخصيص از براساسها سهم آنها

 ماليات فوق،

.ها رعايت شوند هاي مالي به ايالت اصولي كه بايد در ارائه كمك•

ب• درها ها براي تكميل منابع شهرداري راي تقويت صندوق تثبيت ايالتمعيارهاي مورد نياز

 ها،ط شعبه كميسيون مالي در ايالتهاي ارائه شده توس توصيه براساسهر ايالت

 جمهور به كميسيون مالي احاله شود، رئيسهر موضوع ديگري كه توسط•

و فرآينداين كميسيونـ و قدرت تعيين ظايف اجرايي را نيز دارد، كاري خود را تعيين كرده

مي هر .خصوص به اين كميسيون مشاوره دهد تواند در اين چند پارلمان نيز

جمهور رئيس«اين ماده براساس. نيز ناظر بر فعاليت كميسيون مالي است)281(اين مادهبر عالوه

به بايد از كميسيون مالي بخواهد تا در حوزه امور مالي توصيه و همراه هاي خود را يادداشت توجيهي

.»بايد صورت گيرد، ارائه كند]مجلس ايالتي يا مجلس ملي[ها يك از مجلس همچنين اقداماتي كه در هر

و كميسيون مالي كميسيون برنامه(در كنار دو نهاد ياد شده به)ريزي وجود آمدن، براي

ب»263«بند براساسها، دار بين ايالت همكاري معني ميينقانون اساسي، مجلس  1990ايالتي در

و نخست ميسهاين مجلس در سال،. وزير رئيس اين مجلس است تشكيل شده . شود بار تشكيل

و تصميم مجلس بين يك مجلس مشورتي است آن ايالتي، هدف. توافق عام است براساسگيري در

و ايالت ه اصلي اين مجلس كمك به قانونمند كردن گفتگوها، بين مركز و همچنين مكاري بيشتر ها

و ايالت .هاست مركز

و برنامه.2  ريزي در هندوستان جايگاه برنامه

و برنامه مي اين بخش از نوشتار به جايگاه برنامه و تالش كند ريزي در هندوستان اختصاص داشته

و جايگاه برنامه در اقتصاد اين كشور ارائه شود منظور در ابتدا با اشاره بدين. تا تصويري از نقش

مي به منطق برنامه در ريزي در هندوستان تالش شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا

و مراد از برنامه اقتصاد اين كشور به برنامه اين بحث با مروري. ريزي چيست ريزي پرداخته شده

.ريزي خواهد رسيدي نظام برنامهريزي به معرف بر هدف از برنامه
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يزير منطق برنامه.1-2

ه 1:از اسباب توسعه پذيرفته شده است يكيعنوانبهياقتصاديزير ندوستان به داليل زير، برنامهدر

سيمحدود.1 ، دولت هندوستان متوجه شد راه 1947بعد از استقالل در سال:ستم بازاريت

و انگليكآمريتوسعه اقتصاد ديا پيس و همچنينيريگيگر قابل كهيست ن به اين اجماع رسيد

ستوا نمي اكستم بازار تكيهيند تنها بر و بيرده نين سيستم راه در نتيجه.ستيرون آمدن از تله فقر

بيسيهاتيردن بر محدودكغلبهيبراياقتصاديزير برنامه و ايجادييآاركعد ستم بازار در

دريزير اي از نياز به برنامه در اين زمينه نبايد فراموش كرد كه بخش عمده.شديطراحيبرابر

عقبعلتبهاقتصاد هندوستان، .بوده استيماندگ تالش براي غلبه بر

بس:ياجتماعياز به برابرين.2 مكازياريهندوستان نيز مانند رد رشد،كيشورها تصور

بهلكمش م فقر را شد،ندكيطور خودكار رفع تكاما پس از مدتي دولت هندوستان متوجه هكيه فقط

ن ن.ستينياهش فقر منطقكيبازار برايروهايبر بهيپس ضرورت يبرايبرنامه عمليكاز

.ردككبرقراري برابري اجتماعي را در

و تخصيتجه.3 در چارچوب برنامه توسعهيز منابع حال توسعهدريشورهاكدر:ص آنها

.يد براساس منافع اجتماعي باشد تا براساس سود خصوصيبايا توسعهيها انتخاب پروژه

طريردن سود اجتماعكدخالت دولت در اقتصاد همراه با حداكثر ساسا اين بر بهياز ردنكنهيق

.استيمصرف منابع ضرور

و نظام برنامهيها ات برنامهين خصوصيمهمتر اساس اين بر آن هندوستان ريزي در اين كشور

و واقعيتياقتصاديزير است كه برنامه و انديشه توسعه به عمل .است با هدف انتقال قول

ياقتصاديزير اهداف برنامه.2-2

و كيفيت زندگي پايين بود در زمان استقالل، هندوستان كشوري توسعه . نيافته با فقر زياد

مدت ساله ميان پنجهاي براي افزايش سطح زندگي مردم، دولت شروع به تدوين برنامه اساس اين بر

بز در ابتدا، در برنامه. كرد و نقش بسيار كوچكي هاي توسعه، نقش بسيار رگي براي بخش دولتي

و فضاي بسيار كوچكي براي بازار در .نظر گرفته شده بود براي بخش خصوصي

تايزير در اين چارچوب اهداف بلندمدت نظام برنامه در هندوستان بدين قرار بوده است كه

ازيبرنامه هفتم، مهمتر :ن اهداف عبارت بودند

،)ساليانهدرصد5حدود(يرشد اقتصادـ

.كاركرد ريزي، پيوند امهسايت كميسيون برن.1
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،ييفاكخودـ

بـ بياز ،ياريكن بردن

،يدرآمديردن نابرابركمكـ

،فقرينكشهيرـ

.يساز مدرنـ

تأيها البته برنامه ايد مساوكيمختلف و وزنيبر اهكين اهداف نداشتند ن اهدافيآنها به

در. مختلف متفاوت استيها دادند در برنامهيم هياوليهاه برنامهكيحال همچنين بايد اشاره كرد

و ششم اهمد داشتهكيتأيع اقتصاديبر رشد سر وياند در برنامه پنجم ،ييفاكبه خودياژهيت

ر و و در برنامه هفتم مدرنينكشهياشتغال، كاهش تأيساز فقر .د قرار گرفتكيمورد

كم برنامه) 1991(تا برنامه هفتم و بيش با موفقيت به موقع اجرا گذاشتو هاي هند ه شده بودند

در،ريزي ترديد به خود راه دهند، زياد نبودند اين دوران كساني كه در ضرورت برنامه در اما

و، عملكرد اقتصاد رضايت1993ـ 1992و 1991ـ 1990هاي سال بخش بود، كسر فزاينده بودجه

ز اتالف منابع ارزي تنش و محدوديت ياد در واردات هاي مهمي را در نظام اقتصادي پديدار ساخت

و ركود صنايع شد و 1989ـ 1988هاي رشد توليد ناخالص داخلي كه در سال. سبب پيدايش تورم

كه( 1992ـ 1991و 1991ـ 1990هاي درصد بود، در سال9/6و6/10ترتيببه 1890ـ 1989

بهبه) سال اول برنامه هشتم است از8/0و4/5ترتيب و رشد صنعت 8/0 درصد كاهش يافت

هاي خارجي خود انداز عدم توانايي در پرداخت بار، كشور با چشم براي نخستين. درصد بيشتر نشد

به 1991در ماه ژوئن سال.دشمواجه  ميليارد دالر تنزل كرده بود كه حتي1/1ذخاير ارزي هند

آن. واردات هند كافي نبود براي سه هفته ، دولت 1980 ها در دهه كه در پي كسري تراز پرداختضمن

طياناگزير به استقر درصد توليد ناخالص12(ميليارد دالر22، 1981ـ 1980ض شده بود كه

1.رسيد) درصد توليد ناخالص داخلي24(ميليارد دالر82به 1991ـ 1990در سال،بود) داخلي

ادي در پي بحران شديد اقتص) مصادف با سال نخست برنامه هشتم( 1991در نتيجه در سال

و همچنين كمبود شديد ارز حتي براي واردات نيازهاي ضروري  و كسري بسيار باالي تجاري

و اجراي برنامه پنج ساله را متوقف كرد تا در مواجهه كشور دولت از اهداف بلندمدت دست برداشته

و و توجه طركثبات اقتصاديبرنامه برايكياي به اجراژهيبا بحران اقتصادي قيالن از

و رفع موانع نظام بازار آزاد نشان داده استآزا اصالحات مهمي كه در مشخص طوربه. دسازي

از 1992ـ 1991بودجه سال  :پيشنهاد شده بود عبارت بودند

ص 1383توفيق، فيروز.1 ،181.
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زاـ ،د بوديحذف كمك نقدي به صادرات كه با كاهش ارزش روپي

،هاي كودها كاهش يارانهـ

و تنزل باالترين تعرفهـ به 150به حداكثر كاهش حقوق گمركي ،درصد 300جاي درصد

1،كرور روپي 2500واگذاري منتخبي از اعمال تصدي دولت مركزي براي تحصيل خالصـ

يك اقتصاد با مداخله زياد دولت برنامه هشتم برنامه اساس اين بر يك اي بود براي عبور از به سمت

و بازار هاي اقتصادي دولت سياست 1991ي سالهاو نيمه 1990در اوايل سال. محور اقتصاد آزاد

و نقش بسيار زيادي را براي بخش خصوصي قا و نگاه بازارئرا عوض كرد محور به اقتصادل شد

كه در پي اين سياست سيستم برنامه. مسلط شد ريزي در هندوستان دستخوش تغييرات زيادي شد

و واگذاري امور به نظام بازار آزاد زدايي، انعطاف بازار آزا لغو مداخالت دولت، مقرراتبر مبتني د

.بوده است

و سيستم دستوري مبتني بود ولي سيستم به بيان خالصه سيستم قديمي بيشتر بر طبيعت

و براساس دستور دولت. فعلي بيشتر غيردستوري است قبالً بيشتر تخصيص منابع در اختيار دولت

بر. بود و نقشي در تخصيص منابع در در نامهبازار آزاد وظيفه و در عوض دولت ها نداشت

به. كننده بود بسياري از موارد تعيين و ها سهميه، گواهينامه وسيله كنترل قيمت بخش خصوصي ها

در نرخ برابري ارز كنترل مي و بخش خصوصي شد ولي سيستم جديد نقش بزرگي براي بازار آزاد

.تخصيص منابع فراهم كرده است

و سهم عمده سرمايه ها بخش بزرگي از فعاليت در سيستم قديمي در برنامه به ها عهده گذاري

و جملهازها ولي در سيستم جديد بخش دولتي از مسئوليت بسياري از بخش،دولت بود بخش كاال

و بخش خصوصي جاي آن را گرفته است هايي مانند بهداشت، ولي بخش. خدمات كناره گرفت

خ و زيربناها كه مشوقي براي بخش برآموزش سيستم قديم رابطه. عهده دولت است صوصي ندارد

مددر. اي با اهداف دارد ويژه و بيشترين نظر در برنامه حالي كه مهمترين اهداف ها مشترك بوده

و براي حمايت از صنايع داخلي  و تجمع سرمايه صنعتي بوده و سنگين توجه به توسعه صنايع پايه

ميو رسيدن به هدف خودكفايي بر جانشيني  خالصه در هشت برنامه طوربه.شد واردات تأكيد

و سنگين بود اول، تأكيد بر رشد بخش عمومي با سرمايه  طوربهولي. گذاري عظيم در صنايع پايه

شد 1997مشخصو صريح، بعد از برنامه نهم در سال كم .تأكيد بر بخش دولتي

ريزي سوق استفاده از برنامه توان گفت داليلي كه سبب شد تا دولت به سمت به هر حال مي

:پيدا كند عبارت بود از

.182ص همان،.1
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و رويه براساستالش براي رسيدن به توسعه:سوداي توسعه.1 .هاي متعارف موازين

ريزي براي اطمينان از ساختن سريع ظرفيت توليدي كشور برنامه:ها ايجاد زيرساخت.2

ملي چرا. ضروري است ام بايدكه قسمت عظيمي از منابع آهن، كانات زيربنايي شود مثل راهصرف

و .اي ارتباطات، كاالهاي سرمايه راه ... 

مي هندوستان به اين اجماع رسيد كه برنامه:غلبه كردن به ضعف اقتصاد.3 در ريزي تواند

و جدي. غلبه كردن بر مشكالت توسعه در كشور كمك كند ترين كمبودها نبود طبقه يكي از مهمترين

و مؤسس و ضعف بخش صنعت كارآفرين واقعدر. همچنين غالب بودن بخش كشاورزي در اقتصاد

و سريع بود همچنين عالقه. طبقه بازرگان وجود داشتند ولي عالقه آنها در كارهايي با بازدهي زود

و سرمايه گذاري داران به سرمايه سرمايه اي از قبيل گذاري آنها در بخش غيرتوسعه هاي مدرن نبود

و كاالهاي لوكس بودخريد طال، زم مي اساس اينبر. ين و دولت بايد جاي طبقه كارآفرين را گرفت

مي اين مسئوليت را بر پس بايد دولت بسياري. گذاري تجهيز كند گرفت تا منابع را براي سرمايه عهده

و ضعف مي كمبودها .كرد ها را از طريق برنامه برطرف

بزرگبر.4 با:گذاري از قبيل افزايش نرخ پايين سرمايهعهده گرفتن بسياري از كارهاي

و نهادهاي بين كمك به تجهيز منابع خارجي از طريق دولت المللي همچنين تغيير رويه صادرات ها

مي هندوستان كه فقط كاالهاي اوليه صادر مي و كاالهاي مصرفي وارد يك كرد و تغيير طرفه كرد

ك تجارت با انگلستان به راه دو .ريزي امكانپذير بوده جمله اين موارد از طريق برنامهطرفه تجارت،

ريزي براي حل كردن بسياري از مشكالت برنامه:روبرو شدن با شرايط اوليه نامناسب.5

بي. ضروري بود و همچنين از دست دادن مشكالتي كه برآمده از ورود رويه مهاجران از پاكستان

و سرشار از منابع خام زمين .بودند)ه سبب جدايي پاكستانب(هاي حاصلخيز

و جهت.6 و تنظيم فعاليت:دهي اقتصاد راهنمايي هاي مختلف اقتصاد براي رشد وظيفه تناسب

.صاديسريع اقت

در طول. اقتصاد است كارآيييكي از مهمترين وظايف برنامه افزايش:كارآييافزايش.7

.ها اين هدف همواره منظر بوده است برنامه

به:بري اجتماعيايجاد برا.8 و به سبب آثار جاي مانده از دوران استيالي انگلستان بر اين كشور

و همچنين طور به و عميق بهـ شرايط سياسي علتبهمشخص فقر گسترده ويژه اجتماعي پس از استقالل

آن(كاستبر مبتنينظام اجتماعي  و ممنوعيت ،)قوانين براساسعليرغم الغاي رسمي آن توسط گاندي

و ريشه هاي برابري ديدگاه و خواهان عدالت اجتماعي در اين كشور بسيار قوي ،دار هستند طلبانه

و انعكاس ديدگاه .اند هاي توسعه هندوستان داشته هاي چشمگيري بر برنامه هايي كه آثار




	��� �و��_________________________________________________���������را�ا ��

 ريزي در هندوستان شكل برنامه.3-2

هم مانند بقيه كشورها برنامه زمان با صفات ويژه كشور رنگ گرفته ريزي در طول در هندوستان

گذاري كه اين صفات به نوبه خود به شرايط اوليه تاريخي، اهدافي كه به وسيله جامعه اولويت

از منابع تأمين اين هزينه.و منابع در دسترس كشور بستگي دارند اند شده :ها عبارتند

،ها مالياتـ

،استقراضـ

پر كمكـ و در انجام بعضي دريها وژههاي خارجي و گاهي هم همراه است بخش خصوصي

.تأمين مالي آنها

و در الگوبرداري از نظام برنامه چه هندوستان برنامه اگر ريزي ريزي را با رويكردي متمركز

و اين ديدگاه تا اواخر دهه  مديريت توسعه اين كشور سيطره داشت، اما 1980شوروي آغاز كرد

و پشت سر گذار و ناكامي دن موفقيتدر پي كسب تجارب و ها مشخص در اثر بحران طوربهها

شد كه منجر به اجراي برنامه( 1990ابتداي دهه  و همچنين در چارچوب نظام) هاي آزادسازي

در، امروزه سيستم برنامه)فدراليسم(سياسي هندوستان و هم هم در تهيه برنامه ريزي هندوستان

ك هم در نظارت، غيرمتمركز است و و مشخصات اين سيستم ترين ويژگيه يكي از بزرگاجرا ها

از اين طريق. اثرگذار هستندها مردم از طريق نمايندگانشان در مقياسي وسيع بر برنامه. است

مي برنامه از شود كه به آرزوهاي مردم در برنامه گذار از يك طرف قادر و ها جامعه عمل بپوشاند

ميگذاران برنامه فرآيندطرف ديگر اين  .رساند را در اجراي برنامه با كمك مردم، ياري

ياقتصاديزير نظام برنامه.4-2

و تعيين بنا بر تعريف منظور. ريزي است ريزي، نظام برنامه ترين مباحث در برنامه كننده از مهمترين

و  ساسا اينبر. است فرآينداز نظام، ماشين توليد برنامه است كه داراي دو عنصر اصلي اركان

مي معرفي نظام برنامه منظور به .شود ريزي در هندوستان به اين دو عنصر پرداخته

 كليات

پيش از هر بحث شايد اشاره به اين نكته الزم باشد كه در هندوستان نيز به مانند بسياري ديگر از

مي كشورهايي كه از برنامه زم برند، برنامه ريزي براي مديريت توسعه بهره اني، در ها از منظر افق

مي) ساليانه(مدتو كوتاه) ساله پنج(مدت، ميان)مدت بلند(انداز سه سطح چشم شايان. شوند تنظيم

مي20تا15اي انداز براي دوره مدت يا چشم بلندتوضيح است كه برنامه  آن سال تهيه و طي شوند

ميمدت مانند دو برابر شدن درآمد سرانه مورد هاي بلند حصول برخي از هدف . گيرد بررسي قرار
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و در برش مدت، در راستاي برنامه چشم برنامه ميان مي پنجانداز و برنامه ساله تهيه شوند

افق كوتاه مي) همان بودجه( ساليانهمدت در 1.شوند تنظيم

و دستورات برنامه اي در نظام از طرف ديگر بايد اشاره كرد كه الزامات برخاسته از احكام

و دستوري نيستنديستياليسوسيشورهاكهندوستان، ماننديزير برنامه يها برنامهيول. اجباري

نيه در دست بخش دولتكييها بخشيهندوستان معموالً برا ميستند، اهدافيهم . نندكيرا مشخص

دريشاورزكمثالً بخش دولتيول. استياختيار بخش خصوص در هندوستان به تمامي

تعنيايرا براياهدافزير ميييبخش از،كندن مدكآنجا اما ايريه ين بخش در دست بخش دولتيت

رسين ايست تعيدن به نين شده تضميين اهداف چنيدل.ستين شده سيل وجود اقتصاديستمين

سيا. در هندوستان است) مختلط(يبكيتر بهين و همراه كنترل ستم هاي دولتي، محركي گسترده

يكدر هندوستانيزير توان گفت كه برنامهمي اساس اينبر.دهديميه خصوصيوسيع به سرما

و تحريك استيزير برنامه .به همراه تشويق

.يماليزيرا برنامهياست يكيزيفيزيرا برنامهيعمده طوربهدر هندوستانيزير برنامه

نيداللت بر تخص يكيزيفيزير برنامه ويانسانيرويص منابع در مفهوم يه براكدارد ...، مواد

ردنكداللت بر فراهميماليزير اما برنامه،نظر گرفته شده در برنامه است رسيدن به اهداف در

ممكاستيمنابع مال ميكه اجراي برنامه را ا.ندكن ناركدريو مال يكيزيفيزيرن برنامهيهر دو

.حضور دارنديزيرهم در نظام برنامه

ك با اين يك برنامهيزيره برنامهحال نبايد از نظر دور داشت ياجتماعيزير در هندوستان

بيزير بدين مفهوم كه برنامه. است .ياست تا فقط اقتصادياجتماعيزير شتر برنامهيدر هندوستان

و چارچوبيماهعلت به درياسيسـ اجتماعييحاكم بر جامعه، اثر فضايهاي اجتماعت

ديبسيزير برنامه ميار ط. شوديده زمهيبقه سرمامثل اثر و زمكدار، مالنيدار نيان بزرگ

زيشاورزك و مالي نيز در چارچوب ريزي برنامه اساس اينبر. اد هستنديمورد توجه هاي فيزيكي

و جنبه اجتماعي بسيار مهمي هستند .چنين فضايي داراي خصلت

ريزيي برنامهخصوص بايد اشاره كرد وضعيت اطالعات مورد نياز برا از ديگر نكاتي كه در اين

صحيبا براي رسيدن به اهدافيا بديهي است كه هر برنامه. است چه اگر.ح باشديد براساس اطالعات

انينم دريا شرفت قابل مالحظهيپ) زمان آغاز برنامه در هندوستان( 1951ه نسبت به سالكردكاركتوان

و اطالعا و اجتماعي ثبت شده و عرضه اطالعات اقتصادي يآورت بهتري جمعيفكيت با گردآوري

2.رو دارد اي در اين خصوص پيش اما هنوز اين كشور راه طوالني،شونديم

.125ص، 1383توفيق، فيروز.1

.نامه خود در هندوستان دارد اين داوري تكيه بر تجربه نگارنده طي تدوين پايان.2
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و نهادهاي برنامه.1-4-2  ريزي اركان

و نهادهاي اصلي در نظام برنامه از اركان :ريزي هندوستان عبارتند

،ريزي در مركز كميسيون برنامهـ

 ئت توسعه ملي،هيـ

ياـ ،ها ريزي در ايالت برنامهئتهيدپارتمان

،كارشناسانـ

به ها، برنامه بعد از تهيه برنامه مي ها دقيقاً :گيرند وسيله نهادهاي زير مورد بررسي قرار

،نهادهايي كه در سطوح مختلف نماينده مردم هستندـ

و ايالت هيئتدر سطح ملي،ـ ،هاست توسعه ملي كه متشكل از نمايندگان مركز

،ران در سطوح مختلفقانونگذاـ

و حتي تشكلـ .هاNGOهاي علمي

 ريزي هندوستان كميسيون برنامه

به كميسيون برنامه براي اجراي اهداف دولت 1950سوسيله تصميم دولت هندوستان در مار ريزي

و افزايش سريع در استاندارد سطح زندگي مردم به وسيله استخراج بهينه منابع منظور به پيشرفت

ه و و فرصتكشور شد مچنين افزايش توليدات كميسيون1.هاي شغلي براي همه، تشكيل

مي برنامه و ارزيابي همه منابع كشور فعاليت و ازدياد منابع ريزي با هدف دستيابي و توسعه كند

و همچنين فرمول و باالنس، مصرف بهينه كارآييها به هدف بيشترين بندي برنامه داراي كمبود

و تصميم بر ري درباره اولويتگي منابع .عهده دارد ها را

 هاي كميسيون وليتئمس

شد ريزي با اين مسئوليت كميسيون برنامه 1950در سال : ها تشكيل

ارزيابي مواد، سرمايه، منابع انساني كشور كه امكان گسترش منابع داراي كمبود در ارتباطـ

.گيردميبر با نياز كشور را نيز در

،و تعادل استفاده بهينه از منابع كارآييه براي بيشترين بندي برنام فرمولـ

و مرحله گيري در مورد اولويت تصميمـ و هاي جامعه  فرآينداي كه برنامه بايد از آن اجرا شود

،تخصيص منابع براي تكميل هر مرحله

و تصميمـ در شناسايي عواملي كه نياز توسعه اقتصادي بوده گيري درباره شرايط آن

مدچارچو و اقتصادي كه بايد براي اجراي موفق برنامه .نظر قرار گيرندب شرايط سياسي

ا.1 برتشكيل اين كميسيون به به(اساس تصميم دولت بوده است ستناد قانون اساسي نيست، بلكه .)Taheri, 2009نگاه كنيد



__________________________________________________________��

.گيري در مورد روند اداري كه براي اجراي مراحل برنامه در ابعاد مختلف نياز است تصميمـ

و چندـ و موفقيت ارزيابي مكرر و توصيه باره از پيشرفت هاي برنامه در مراحل مختلف برنامه

تع سياست و اندازههاي و ارزيابي موارد ضروري ديل ،گيري

و موقتي ارائه توصيهـ .هاي كمكي

 ريزي هاي تكميلي كميسيون برنامه مسئوليت

بهـ ريزي ارشادي حركت ريزي بسيار متمركز به سوي برنامه تدريج از برنامه اقتصاد هندوستان

اي در نتيجه كميسيون برنامه. كرده است و شكلريزي خود را در جايگاه گيري ديدگاه جاد

و تصميم .هاي كشور قرار داده است گيري در مورد اولويت استراتژيك بلندمدت براي آينده

و اي در شكل ريزي نقش برجسته كميسيون برنامهـ و بسط رويكرد مناسب به توسعه گيري

و همچنين تدوين سياست چشم و كليدي در زمينهها اندازهاي مربوط به آن توسعه انساني هاي مهم

و هنوز بايد براي در بخش اجتماعي طرح.و اقتصادي دارد هايي هستند كه نياز به برنامه داشته

و توسعه آنها تالش شودوبهبود  مواردي مانند بهداشت روستايي، آب خوراكي، انرژي. ضعيت

و حفاظت از محيط زيست .مورد نياز روستا، سواد

بهكميسيون بر حداكثر كردن ستاندـ به بيان ديگر. وسيله استفاده بهينه از منابع محدود تأكيد دارده

به جاي توجه صرف به افزايش در هزينه كميسيون مراقب است تا به هاي برنامه، اقدامات معطوف

و تخصيص بهينه باشند كارآييافزايش  .در استفاده بهينه

و بروز محدوديت با شكلـ ها ي، سيستم تخصيص منابع بين ايالتا هاي شديد بر منابع بودجه گيري

و محدوديت مواجه شده استو وزارتخانه اين امر بر اين نكته داللت. هاي دولت مركزي، با مشكل

و تسهيل ريزي كه نقش تعديل دارد كه كميسيون برنامه بخشي را بازي كند، با نظر داشتن كنندگي

و تأكيد داشته باشدمعيار تخصيص بهينه، بر حصول اطمينان از سيستم مدير .يت بودجه توجه

و خلق فرهنگـ و كمك به ايجاد .وري باال در دولتو بهره كارآييايجاد تغييرات

و كارـ در. مديريتي مناسب، در تمام مراحل استي منابع، كليد ايجاد سازوكار خودآياستفاده بهينه

م اين زمينه كميسيون برنامه و ارائه ميريزي نقش تغيير سيستم به. كند شورت به دولت را بازي

و منافع، كميسيون برنامه .ريزي نقش انتشار اطالعات را برعهده دارد همين دليل براي توزيع سود

 ريزي كميسيون برنامه) عناصر(تشكيالت

توسعه هيئتكلي تعيين شده توسط ريزي است كه در چارچوب ون برنامهوزير رئيس كميسي نخست

و اعضاي تمام انشين يا قائمج. كند ملي كار مي يك ركن عنوانبهوقت كميسيون نيز مقام رئيس

هاي ايالتيو برنامه ساليانههاي ساله، برنامه هاي پنج براي برنامههاي الزم فعاليت دارند كه راهنمايي




	��� �و��_________________________________________________���������را�ا ��

.كند را فراهم مي

د اداره كه هر قسمت توسط مديري ارشهاي مختلفي است ريزي داراي قسمت كميسيون برنامه

از. شود مي : كميسيون تشكيل شده است

 رئيس،.1

 مقام رئيس، قائم.2

 وزير ايالت،.3

 نفر،8: اعضا.4

،اعضاي كابينه.5

 هاي رسمي ارشد، مقام.6

،)كارشناسان(كارمندان دولتي.7

 ريزي كميسيون برنامه) هاي بخش(تقسيمات اداري

و بخش كميسيون برنامه و هايي است كه زير ريزي داراي واحدها مجموعه كميسيون تعريف شده

مي) بخشي بخشي يا فرا(تخصصي در حوزه كاري خود صورت به و واحدهاي. كنند فعاليت اين دفاتر

به. شوند تخصصي با عنوان حوزه كاري آنها شناخته مي :شرح زير است فهرست اين واحدها

 كشاورزي،.1

و اطالعات،ITارتباطات،.2

 ريزي غيرمتمركز، برنامه.3

و چشم استراتژي.4  ريزي، انداز برنامه توسعه

و محيط جنگل.5  زيست، ها

 منابع مالي،.6

و رفاه خانواده،.7  بهداشت، تغذيه

و خانه.8  سازي، امور شهري

 توسعه منابع انساني،.9

 صنايع،. 10

 زيربناها،. 11

 المللي، اقتصاد بين. 12

 المللي، روابط بين. 13

و اشتغال،. 14  كارگران

 معادن،. 15
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 ها، اقليت. 16

و تناس. 17  سازي برنامه،بمديريت

 انرژي،. 18

و ارزيابي برنامه،. 19  مديريت

 توسعه روستايي،. 20

 تكنولوژي علوم،. 21

و برابري اجتماعي،. 22  عدالت اجتماعي

و اجتماعي،. 23  تحقيقات اقتصادي

 هاي ايالتي، برنامه. 24

و حملتوريس. 25  نقل،وم

و روستايي بنگاه.26 به(هاي كوچك مقياس ميجاي قبالً ،)شد بنگاه، صنايع استفاده

 كارهاي اختياري،. 27

 تحقيقات رفاه،. 28

و كودكان،) رفاه(توسعه امور. 29  زنان

 ارگان ارزيابي برنامه،.30

و مأموريت كميسيون برنامه بخ بدين ترتيب فعاليت و هاي تكنيكيشريزي در واحدها

و گروه. سازماندهي شده است و اصلي، كارشناسان اين كميسيون با كارشناسان برجسته

و بخش. شود كارمندان اداره مي مي هاي مختلف كميسيون برنامه دواير توان در سه دسته ريزي را

:بندي كرد تقسيم

اد) تقسيمات(اين دسته از اركان:بخش اداري.1 اري، حسابداري، خدمات وابسته به بخش

و ديگر خدمات عمومي براي كارمندان كميسيون را اداره مي .كنند كتابخانه، آموزش

الملل، هماهنگي برنامه، ريزي، منابع مالي، اقتصاد بين انداز برنامه چشم:ادارات كلي.2

ميهاي برنامه م كنند كه اين موارد برنامه ايالتي را پيگيري ناطق ريزي در سطوح مختلف توسعه

و تكنولوژي، ارزيابي پروژه، مديريت، سياست  و نيروي كار، علوم كوهستاني، اشتغال كارگران

و اجتماعي را دربر و تحقيقات اقتصادي .گيرندمي توسعه

و حوزه اين دسته از ادارات بخش:هاي موضوعي بخش.3 از ها و مشخصي هاي خاص

و جنگل م توسعه مانند كشاورزي، محيط زيست و صنايع، حملها، و انرژي، معدن نقل،و نابع آبي

و تغذيه،  و كوچك، توسعه روستايي، آموزش، بهداشت و اطالعات، صنايع روستايي ارتباطات
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و برنامه و گروه توسعه اجتماعي مي زنان و به حاشيه رفته را شامل .شوند هاي بازمانده

و وزراي دولت مركزي از يك هاي ريزي با دولت همه اين تقسيمات در كميسيون برنامه ايالتي

و آژانس و. هاي غيررسمي از طرف ديگر ارتباط نزديكي دارند طرف و بررسي مشكالت مطالعه

و اجراي برنامه مسائل مختلف در ارتباط با فرمول و سياست بندي هاي مورد هاي برنامه در بخش ها

و پژوهش نظر به مي هاي الزم در اين همراه سازماندهي مطالعات كارمندان ارشد. شوند ادارات انجام

ها معرفي يا كارشناس ايالت)ها برنامه ايالت(كارشناسان اصلي عنوانبهريزي كميسيون برنامه

مي. شوند مي و اين عده كساني هستند كه كمك كنند تا كميسيون ارتباط نزديكي با پيشرفت برنامه

را هر كارشناس. ها داشته باشد اجراي آن در ايالت يك يا چند ايالت و يا كارشناس، مسائل اصلي

و،هايي كه در قبال آنها مسئوليت دارند اين عده، از ايالت. كند پيگيري مي و نظرات بازديد دارند

و كارشناسان در سطح ايالت هاي الزم خود را به كميسيون برنامه راهنمايي مي ريزي . دهند ها ارائه

و مسائلبر عالوه مي) در مركز(ريزي ها را در كميسيون برنامه ايالتاين مشكالت . كنند مطرح

مي برنامه اساس اين بر و ايالت اداره .شوند هاي ايالتي با همكاري مشترك مركز

قانون اساسي هندوستان نظام براساسچه در كنار اين همه الزم به توضيح است كه اگر

و اگر) دراليف(نظام ايالتي براساساقتصادي اين كشورـ سياسي هاي چه در سال استوار است

.هاي ايالتي محدود است فزوده شده است، اما هنوز قدرت مالي دولتاها اخير بر قدرت ايالت

مي دولت اساس اين بر : توانند از سه طريق كسب درآمد كنند هاي ايالتي

مي:ماليات.1  تواند براي شهروندان ماليات وضع كند، دولت ايالتي

مياز.2 ،صنايعي را اداره كند تواند خود انجام دهد مثالً طريق كارهايي كه دولت ايالتي

.قرض گرفتن از دولت مركزي.3

مي طور به و در بياني فشرده به توان نظام برنامه خالصه :شرح زير معرفي كرد ريزي هندوستان را

مليشورا) الف مليشورا:يتوسعه مييهندوستان، شورايتوسعه ازكراست ب

وزيوز نخست و اير و اعضاييران اعظم همه تين شورا مسئوليا.يزير ون برنامهيسيمكاالت

بيزير برنامهيها استيسيهماهنگ ايرا مرين و دولت ن شورا با وجوديا. عهده داردبهيزكاالت

هكآن سايوياز نظر قانون اساسيگونه اقتدارچيه د احترامن ندارد، اما مصوباتش مورير قوانيا

يته دائميمكيكين شورا دارايا. استيزير ون برنامهيسيمكويالتيايها، دولتيزكدولت مر

هركاست آنه مليمتر از تعداد اعضاي شوراكچند قرار بوده تعداد اعضاي و تعداديتوسعه

ب ازيبيجلساتيشتر از جلسات شورا باشد، اما در عمل شورا دارايجلسات آن يدائمتهيمكشتر

.خود است
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و مشورتيكهندوستانيزير ون برنامهيسيمك:يزير ون برنامهيسيمك)ب يارگان بدون قانون

و در درون وزارت برنامهكاست بهكيزيره توسط دولت هندوستان .وجود آمده است شور

تهيمسئول و برنامهه برنامه پنجيت و همچنيكيها ساله تاً آنها عمدين نظارت بر اجرايساله

ا بر ركونيسيمك. ون استيسيمكنيعهده بهيوزه آن را نخستياست عاليه يكيعهده دارد دارار

رئينا و سه تا چهار عضو استس تماميب مريابكياز آنها وزرايه تعدادكوقت بقيزكنه و ازياند ه

تيارشناسان عالكانيم مديينولوژكدر اقتصاد، صنعت، ميريا يير دارايوز. شونديت انتخاب

ويسيمكهندوستان همواره عضو وزييكون بوده ديابكريا دو مرينه ميزكگر از دولت انيدر

در هندوستان،يزير در مسائل برنامهيريگمين ارگان تصميتريعال. ون قرار دارنديسيمكياعضا

مليشورا ربه(ريوزه از نخستكاستيتوسعه نا)يزير ون برنامهيسيمكاستيعنوان رئي، سيب

و اعضاييابكيوزرا1،وزيران ايالتي ون، نخستيسيمك مكيتشيزير ون برنامهيسيمكنه .شوديل

هميزير برنامه هم)يطبق قانون اساس(يفه قانونيوظيكدر هندوستان و ضرورتيكاست

بهيزير ون برنامهيسيمكدولت هندوستان سه سال پس از استقالل،.ياقتصاد هكوجود آورد را

يهايزير كه برنامهآنعلتبه.ر استيوز نخستيارگان مستقل فقط پاسخگويك صورتهب

حيهندوستان شامل هر دو بخش دولت و در مردمياجتماعـيات اقتصاديو خصوصي است

حيزير ون برنامهيسيمكيت دارد، گاهيار اهميهندوستان بس ومتكهندوستان را قوه چهارم

م . نامنديهندوستان

بهكويلكف اهدا مليله شورايوس الن برنامه مييتعيتوسعه واقع خالصهدر. شودين

ميتهيزير ون برنامهيسيمكه توسطكيا برنامه زميشود، مبانيه نييتعيالزم را برايهانهيو

مليهاي برنامه توسط شورايريگو انتخاب جهتيلكيها هدف ميتوسعه با اعالم. كندي، فراهم

ميزكمرياز وزرايزير ون برنامهيسيمك،يلكاهداف  دريه برآوردهاكندكيدرخواست خود را

ذ و طرحيمورد اعتبارات بخش است اعالم شدهيسيهايريگ آن بخش را با توجه به جهتيها ربط

مليتوسط شورا تهيتوسعه بهي، و ايا پاره.م كننديتسليزير ون برنامهيسيمكه پياز وين شنهادها

درراعتبا و برگشتيفرآيكات دريدستخوش تعديند رفت  صورتبهاز آنهاياه پارهكيحالل شده،

تلق و مستقل .شونديميداده شده، مفروض

نيايزير ادارات برنامه طرياالت رايهاو طرحيياجرايها مشابه، برنامهيقيز به دركبرنامه ه

پكـكبلو سطح بهيارخانه و حجم برنامهتياولوشنهاد شده را با توجه هاي مشخص شده توسط ها

 
ميوزير ايالتي رئيس منتخب ايالت است كه توسط اعضاي قوه مقن نخست.1 وزير ايالتي رئيس كابينه نخست. شود نه ايالت انتخاب

و نيز رئيس قوه مقننه ايالت است وزير ايالتي توسط فرماندار صادر اما براساس قانون اساسي هندوستان حكم نخست،ايالتي

.شود مي
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م، جمعيزير ون برنامهيسيمك ن. كننديبندي خوديهاو طرحيياجرايها برنامهيهايبندز جمعيآنها

ميزير ون برنامهيسيمكرا به  .نندكيارسال

پ ايزكمريها وزارتخانهيشنهادهايمجموعه ر دفاتـ واحدها(ياركيها االت، توسط گروهيو

سايزير ون برنامهيسيمكارشناسانكتكبا مشاريزير ون برنامهيسيمكدر) بخشي ري،

و پاره وزارتخانه مي، مورد بررسياوقات نمايندگان بخش خصوصيا ها .رنديگيقرار

نيمكـ اريكگروهين، تعداديابر عالوه در سطحيبرآورد حجم منابع قابل دسترسيز برايته

احك ميزير ون برنامهيسيمكه توسطكاقتصاديتمالالن، درباره رشد تشيفراهم لكيشود،

اينتا. شونديم نين بررسيج همكزيها ميزير ون برنامهيسيمكيكنزدياركه با شوند، نقطهيانجام

م»ه منابعيپا«نييتعيبرايشروع .شونديبرنامه محسوب

ايجدا ونيسيمكمستقل توسطرطوبهو گذشته اقتصاديفعلين موارد، روندهاياز

و تحليمورد تجزيزير برنامه ميه تيمناسب رفتاريرند تا پارامترهايگيل قرار و يكينولوژك،

تعيالزم براياستيس يتعادل عموميالگويكيها داده عنوانبهن پارامترهايا.ن شوندييبرنامه

بهيبخش كيكتفيدارا مي، نيها، همچنو طرحيياجرايهامهبرنايو سازگاريريپذهيتوج. روند كار

ايتخم و اكن مهمين منابع ميه از تعين اطالعات چگونه ين شده توسط شوراييتوان به اهداف

مل ييرسيتوسعه مكاد شده د، توسط الگوي تعادل عمومي و آزمون گاههر. شودينترل

وييهايسازگارنا آنيمشاهده شود غكا پيرقابل تحقق تشخيه اهداف يشنهادهايص داده شوند،

و مربوط به اعتبارات برنامه، به وزارتخانه ايها ميها جهت تجدالتيا يگاه. شونديدنظر مسترد

ايزير ون برنامهيسيمكيامل از اعضاكجلسهيكدرياوقات پس از بررس ين مجموعه به شوراي،

مل ميجهت بازنگريتوسعه بدين فرآيا. شوندياهداف ارجاع تآند تا مكنجا شود تا ميانيرار

اميزير ون برنامهيسيمكويزكمريها ها، وزارتخانهالتيا ويياجرايها برنامهيريانپذكدر مورد

.ن شده، تفاهم حاصل شودييتعيماليهاتيها در چارچوب محدود طرح

ا ميته»س خالصه برنامهينوشيپ«ن مرحله،يپس از يوراشبيبا تصوسنوي اين پيش. شوديه

مل ميي، به برنامه نهاييتوسعه ا. شود تبديل تقديدر ادامه، مين برنامه به پارلمان .دشويم

 تدوين برنامه فرآيند.2-4-2

و مقررات با توجه به :قوانين

 همكاري مشترك عمومي براي توسعه ملي،) الف

،)بجز مناطق شمال شرقي(برنامه توسعه مناطق كوهستاني)ب

انانستيتو تحق)ج هايي را واگذار كرده وليتريزي مسئ ساني، به كميسيون برنامهيقات كاربردي
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به هر حال براساس. ريزي براساس مسئوليت گروهي است كار معمول كميسيون برنامه. است

يك گروه از موضوعات است . توافق، هر عضو مسئول

و پنجريزي تنظيم برنامه مسئوليت اصلي كميسيون برنامه هايي كه براي اله است، برنامهسيكساله

و همچنين ارزيابي  و سرمايه انساني و برقراري تعادل در استفاده بهينه از منابع، سرمايه بهترين تأثير

و اصالح سياست و پيشنهاد بازنگري و برنامه مستمر از پيشرفت در اجرا مي ها .شوند ها تنظيم

بر ريزي ساله، كميسيون برنامه پنجدر تنظيم برنامه و نظارت نقش منظم كردن، متناسب كردن

و دولت هاي توسعه وزارتخانه برنامه و تلفيق آنها در برنامه ملي هاي هاي مركزي  كه دربر(ايالتي

و بخش خصوصي است بر) گيرنده بخش عمومي هايي در نتيجه اين اقدامات طرح. عهده دارد را

و همچنين هر ايالت،  ميويژه تأمين مالي براي مركز  در مركز، كميسيون. شوند مشخص

و تخصيص منابع نقش بسيار برجسته ريزي در برنامه سرمايه برنامه .اي دارد گذاري

يك برنامه يك برگ با عنوان پنجاولين قدم در تنظيم انداز چشمـ ديدگاه برنامه«ساله تهيه

و گروه در كنار اين مرحله كميته. است1»برنامه ميهاي كار هاي راهنما دري تعيين شوند تا پيشرفت

در اجراي برنامه پنج و ارا ساله جزئحال اجرا و كاربردي با توجه به برنامهئه پيشنهادات ـهاي

و اهداف هزينه،ها سياست،ها پروژه و هم فيزيكي(ها و براي بخش)هم مالي هاي مختلف

.ها، را انجام دهند زيربخش

ب اعضاي اين گروه ريزي، برنامه وده كه شامل كارمندان كميسيونها از كارمندان

و دولت هاي مركزي، دپارتمان وزارتخانه و ديگر نهادها و كارشناسان در زمينه ها هاي هاي ايالتي

و گروه23در اين راستا در برنامه نهم. مورد نظر هستند گروه كاري تعيين شده بودند 116راهنما

و27و در برنامه دهم  2.گروه كاري98 گروه راهنما

مي انداز براساس وظايف اصلي كميسيون برنامه سند چشم اي شود مانند پروژه ريزي تنظيم

در پنجهاي سال كه دوره20تا15كردن رشد اقتصادي در محدوده اين سند. گيردميبر ساله را

طي بخش مسائلي كه بايد در اين براساسدر ابتدا توسط واحدهاي بخشي كميسيون) برگيتك( ها

مي هاي پنج مدت برنامه به،شود ساله حل شوند، تنظيم البته واحدهاي بخشي در تنظيم اين سند بايد

هاي هاي ايالتي، كميته هاي مركزي، دولت ديدگاه وزارتخانه. هاي گذشته توجه كنند تجربه پروژه

ت) پانل(مشورتي، اعضاي پارلمان، ميز  و كارشناسان نيز در سند(هيه سند ديدگاه اقتصاددانان

مي) انداز چشم .گيرند نيز مورد توجه قرار

اعالم) ديدگاه(انداز ساله همه در سند چشم پنجهاي هاي كلي برنامه اهداف، استراتژي، سياست

 
مي همان سندي كه در ايران با عنوان سند چشم.1 .شود انداز شناخته

و تشكيالت كميسيون برنامهنگاه كنيد به سايت.2 .ريزي، بخش سازمان
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هم عرضه بعضي اوقات سناريوهاي جايگزين كه نياز به درجه. شود مي هاي مختلفي از تالش دارد

ميا در نشست كميسيون برنامهاين سند در ابتد. شود مي به ريزي بررسي و سپس وسيله شود

و در نهايت توسط پارلمان بررسي مي .شود كابينه

و آغازين برنامه در وقتي مراحل ابتدايي هاي ايالتي حال انجام است، دولت ريزي در سطح ملي

درئارا) ديدگاه(انداز هاي اوليه براي تهيه چشم هاي خود را در قدم نيز مشاوره و همچنين ه كرده

مي مواردي كه الزم است، گروه .دهند هاي كاري تشكيل

وسيله شوراي توسعه ملي به تصويب رسيد، كميسيونبه) ديدگاه(انداز بعد از اينكه سند چشم

و دولت ريزي به وزارتخانه برنامه مي هاي مركزي دهد كه عمليات تهيه جزئيات هاي ايالتي دستور

خ و راهنمايي البته بدين،ساله را آغاز كنند ود براي برنامه پنجپيشنهادهاي  هاي منظور خطوط كلي

.شود مناسب نيز توسط كميسيون ارائه مي

گذاري، انداز، سرمايه كار بر روي جزئيات استراتژي توسعه، پارامترهاي كالن مانند پس

و هدف هاي ريزي از طريق داده هاي بخشي در داخل كميسيون برنامه اشتغال، صادرات، واردات

در گروه و توجه در اين مرحله. ريزي است برنامه فرآيندهاي كاري، مرحله بعدي مهمترين تأكيد

و همچنين برقراري سازگاري ميان اين اهداف يا پروژه ها با دستورهاي داده شده توسط كميسيون

.انداز است موارد مطرح شده در سند چشم

مي ريزي از دولت مالي كميسيون برنامه همزمان بخش منابع طور به كند هاي ايالتي درخواست

و منابع ايالت را براي برنامه تا جزئيات منابع خود را براي برنامه پيش كه پنجبيني كرده ساله

و گروه در مركز تخمين منابع توسط كميته. حال تنظيم است، تخمين بزنند در هاي كاري هاي راهنما

و نهايي مي نمايندگان كميسيون) ريزي است مهمي از برنامه فرآيندكه(در اين مقطع. شود بررسي

و بانك مركزي حضور دارند برنامه .ريزي، وزير دارايي

) دفاترـواحدها(هاي كاري هاي گروه ريزي به رسيدگي توصيه برنامه فرآيندمرحله بعدي در

كه توسط كارشناس برنامه ايالت ها اختصاص دارد خصوص برنامه پيشنهادي ايالت بخشي، در

و گفتگوهاي) دفاترـواحدها(هاي كاري هاي گروه اين كارشناس توصيه. شود انجام مي بخشي

و همچنين دانش به و ايالت و كارشناسان مركز هاي دست آمده از فعاليت غيررسمي با كاركنان

و سابقه ايالت(توسعه در ايالت  مد) پيشينه مي را مي.دهد نظر قرار كند كه حاوي وي گزارشي تهيه

در توصيه و پيشنهادهايي و مبلغ سرمايه ها و اهداف اين. است) هزينه(گذاري خصوص برنامه

و مبناي گفتگوها بين كميسيون برنامه و دولت ايالتي براي نهايي كردن برنامه گزارش پايه ريزي

و گردش منابع(در آخر با توجه به منابع خود ايالت. ايالت مورد نظر است كه استقراض از بازار

و كمك در اضافي مي) گيردميبر هاي مركزي را نيز .شود محتواي برنامه نهايي
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و گردش آن خطوط كلي مندرج در سند براساساما در مورد برنامه مركزي، تقسيم كار

ا هاي كاري مورد نظر، پيشنهادات وزارتخانهههاي گرو توصيه. انداز است چشم و هاي رزيابيها

درهاي بخشي برنامه كه. نظر گرفته شده است توسعه پيشين نيز ضروري الزم به توضيح است

و دبيران وزارتخانه برنامه انداز پايه گفتگو بين كميسيون سند چشم و دپارتمان ريزي هاي مورد ها

و در پرتو گفتگو با وزارتخانه و پيش نظر را شكل داده برنامه مركزي، بيني كل منابع براي ها

و هزينه ريزي، برنامه كميسيون برنامه مي هر دپارتمان يا وزارتخانه .كند هاي آنها را بررسي

ريزي مشورت با كميته مشورتي نهايي كردن برنامه، چنانچه كميسيون برنامه فرآينددر

و كه از يك طرف با وزارتخانه(اعضاي پارلمان  گها ارتباط دارند هاي روهاز طرف ديگر با

را سازمان و ديگر كارشناسان و دانشمندان اجتماعي و كشاورزي و رهبران كارگري يافته صنايع

و ديدگاه) كنند نمايندگي مي و مطالب هايي كه بايد، را ضروري تشخيص دهد، اين مهم صورت گرفته

مي مد وتصوربههمچنين الزم به يادآوري است كه اعضاي پارلمان نيز. گيرد نظر قرار شخصي

بر عنوانبهدر قالب وظايفي كه  و صاحبنظران نماينده پارلمان عهده دارند، از طريق ارتباط با نهادها

و مؤثر هستند و طرح پيشنهادهاي ارزشمند .مختلف در پي گردآوري

به در نهايت برنامه و ايالتي، نويس برنامه همراه تلفيق تأمين مالي آنها، در پيش هاي مركزي

ميسا پنج به بعد از تأييد اين پيش. شوند له تركيب و كابينه وسيله كل كميسيون برنامه نويس ريزي

ميوزيران، برنامه به كميته توس كه كميته آن را تأييد كرد به روي بعد از اين. شود عه ملي ارائه

و مجلس ايالتي(ميزهاي دو مجلس  .رودمي) مجلس ملي

ريزي مركزي به سمت ريزي هندوستان از برنامه هاي مديدي است كه سيستم برنامه سال

ريزي خود امروزه، كميسيون برنامه. راهنمايي باشدبر مبتنيسيستمي حركت كرده كه بيشتر 

و تدوين يك ديدگاه استراتژيك بلند و جهت مشغول تهيه به مدت اقتصادي براي هدايت دهي

و سياستدر اين چارچوب كميسيون بيشتر. هاي اقتصادي است تصميم با بر انطباق اهداف ها

و اولويت نيازهاي اوليه دهنده اين مهم نشان. هاي شناسايي شده تمركز دارد ديدگاه استراتژيك

هم در مفهوم سرما تغيگذارهيدولت و هم سييها .درك اهداف است منظوربهها استير

د1كنندگي نقش تلفيقيزير ون برنامهيسيمك و ارائه كليدگاهيدر توسعه س2ي ها استيدر

زمو به جايو اقتصاديحساس توسعه انسانيهانهييژه در مركييدارد، مخصوصاً وكه هاالتياز

تريهاي بخش اجتماع اين موارد شامل طرح. داراي نقش مشتركي هستند وكياست كه نيازمند ب

نكي، آب خوراييهايي مانند بهداشت روستا طرح. هستندياركهم وييروستايژانريازهاي، ، سواد

1. Integrative 
2. Holistic 
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زيحفاظت از مح هم.ستيط و ناهماهنگ شده باعث شكلييهاياركنبود چنين گيري متوليان متعدد

هزيو افزا ونهيش ديدر چارچوب فدرال. را در پي داردييآاركاهشكها فقط)يائتالف(دگاه تلفيقيي،

بايكنزدياه وابستگه اين ديدگكابديتواند توسعهيميزير ون برنامهيسيمكقياز طر هم ي

مر وزارتخانه .ها داردالتيايهاو هم با دولتيزكهاي

رويون همچنيسيمكدكيتأ بهيثرسازكحداين بر بهيوس ستانده اقتصاد نه از منابعيله استفاده

اينبر عالوه. استيزيرش ذخيره منابع هم، از اجزاي مهم برنامهيافزايها چه راه اگر. محدود است

و رعايت اولويتآاركش استفادهيهمزمان، افزا طوربهارد مو و ها در برنامه از منابع موجود ها

.ها نيز مورد توجه كميسيون استياستراتژ

و جايگاه كميسيون برنامه و گستردهيوس طوربهريزي، اين كميسيون به سبب نقش اي موردع

و با پرسش هستند،يزيرو مكانيسم برنامهيزيرهه مربوط به برنامك يكينكتيها توجه بوده

س اساس اينبر.ستا روبرو بايها ات طرحيو جزئها استيضروري است كه مندرج در برنامه

و دولتكمريياجرايها وزارتخانه و مرتبط باشنديالتيايهاز .هماهنگ

يها، طرف مشورت وزارتخانهينهاد مشورتيك عنوانبهيزير ون برنامهيسيمكمجموع در

ه دولت بتواندكن امر باعث شدهيا. استياو مسائل توسعهيدر تمام مسائل مهم اقتصاديزكمر

و تصميم در هر زمان از تطابق سياست سيهاي اجرايي با استراتژ ها مندرج در برنامهيها استيو

.اطمينان حاصل كند

مي طور به و در بياني فشرده ب فرآيندتوان خالصه و تدوين در رنامهتهيه هاي توسعه

ته هندوستان را به و تنظيشرح زير معرفي كرد كه كلي پنجيهام برنامهيه ساله، در سه مقطع يا گام

م :رديگيصورت

،)انداز سند چشم(يريگه گزارش جهتيتهـ

پيتهـ  ساله،س برنامه پنجينوشيه

 ساله، ردن برنامه پنجكينهايـ

و يادآوري است كه پ سند چشمشايان تذكر و برنامه نهاينوشيانداز، ونيسيمكدرييس

ميتهيزير برنامه چهار مرحلهيدر هندوستان دارايزير ند برنامهيدر اين چارچوب فرآ. شوديه

ز به :ر استيشرح

جديه سه سال قبل از شروع اجراكن مرحلهيا:مرحله اول ميبرنامه يا شود، مرحلهيد آغاز

طكاست و ارز منظوربهيآن مطالعاتيه تعكيت اقتصاديوضعيابيسنجش و ين تنگناهاييشور

ميو نهادي، اقتصادياجتماعياساس ايج مقدماتينتا. شوديانجام تهيحاصل از وين مطالعات در ه

م برنامه پنجيلكيريگم جهتيتنظ و جهتيا.رديگيساله بعد مورد استفاده قرار يريگن مطالعات
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مريابكميتقديزير برنامهونيسيمكتوسطيلك مليسپس شورا. شوديميزكنه اينتايتوسعه نيج

و سند چشم اتيانداز را مورد بررس مطالعات و به و اولوياكقرار داده رايلكيهاتيآن نرخ رشد

و تنظيتهيه در مراحل بعدك بايه تعيد رعايم برنامه مييت شوند .ندكين

ا: مرحله دوم مشخصيبرنامه با توجه به نرخ رشد مقدماتيلكويعمومن مرحله ابعاديدر

مليشده توسط شورا تهيتوسعه و تنظي، ميه ن منظوريايه مطالعات الزم براكيحالدر. شوديم

اريكيها همزمان تعدادي گروه طوربهدر دست انجام است،يزير ون برنامهيسيمكدر خود

تشيذيزكمريهاو وزارتخانهيزير ون برنامهيسيمكل از مقاماتكمتش) دفاترـ واحدها( لكيربط

ميز توصينيالتيايها به دولت. شونديم بهياركيهاه گروهكشوديه تش مربوط .ل دهندكيخود را

غيكدريالتياياركيها گروه ميزكمرياركيها با گروهيررسميارتباط . رنديگيقرار

جرمختلياركيهاه مطالعات گروهكيحال در از نظراتيزير ون برنامهيسيمكان است،يف در

غكيمشورت طريررسميارشناسان هياز يبررسيه براكيهايتهيمكويمشورتيهائتيق

وعيوسيها جنبه سيلكتر و جهت استيتر تهيريگ ها و تنظيها تشيه مكيم برنامه دهد، استفادهيل

ته.ندكيم و اساسيهايژگيويه حاوك»سينوشيپ«هيمرحله دوم با تهيعمده هيبرنامه در دست

ميو تنظ ا. ابدييم است، خاتمه سيادداشت مهمترينيدر باكياسين مسائل ن سطوحيد در باالتريه

گيريگميتصم ذيمورد دقت قرار مكرد، پيا. شودير بهينوشين مريابكس بهيزكنه و سپس

مليشورا« ميتقد»يتوسعه .شوديم

اد: مرحله سوم تهير و تنظين مرحله اقدامات الزم در جهت پيه س برنامهينوشيم خالصه

و نظرات شورا پنج مليساله با توجه به مالحظات م»سينوشيپ«در مورديتوسعه .شودي، انجام

پ تفصينوشيخالصه دقيليس برنامه، شرح اقيو وينيتر و يلكيهايژگيادداشت است

سميها بخشيياجرايها برنامه و ها به اجرا در آمدن آن برنامهيالزم براياساسيها استيختلف

پ. داردبر را در آنينوشيخالصه بهكس برنامه، قبل از مريابكه مليو شورايزكنه ميتقديتوسعه

ميزكمريو وزرايالتيايهاو اظهارنظر دولتيشود، مورد بررس خالصه.رديگيقرار

مليب شورايس، پس از تصوينوشيپ ميبرايتوسعه نيا. شودياظهارنظر عامه مردم منتشر

و همچنيب از اعضاكمريررسميغيته مشورتيمكيكخالصه توسط ن خود پارلمانيپارلمان

ميمورد بررسيلك طور به .رديگيقرار

ا: مرحله چهارم ته در مورد برنامه پنجين مرحله گزارش نهاييدر ميساله ونيسيمك. شوديه

هميزيرهبرنام خصوصدريالتيايها را با دولتيليرات تفصكربط، مذايذيها وزارتخانهياركبا

بهيها برنامه م مربوط به آنها سيبرآورد منابع قابل دسترس. آورديعمل يالزم برايها استيو




	��� �و��_________________________________________________���������را�ا ��

 هيئت توسعه ملي

ريزيكميسيون برنامه

 هاي وزارتخانه

مركزي

 هاي دولت

 ايالتي

 نهادهاي

پژوهشي

ها اتحاديه

هاو تشكل

 هاي اتحاديه

 ايالتي

 نهادهاي

 پژوهش ايالتي

 هاي وزارتخانه

 ايالتي

مجموعه كميسيون گانه زير30دواير

 ريزي برنامه
 مرحله نخست

 انداز تهيه سند چشم

ه سوممرحل

نويسپيشتهيه

 مرحله دوم

و كليات  ابعاد عمومي

 مرحله چهارم

 گزارش نهايي

پيو همچنيز منابع اضافيتجه پيايبخشياجراييها مربوط به برنامهيهادهاشنين ازياالت، هكآنش

هم در سطوح ادارييم نهايتصم سياتخاذ شود، و تبادل نظرياسيو هم در سطوح ، مورد بحث

م ازيافته در بخش خصوصيع عمده سازمانيندگان صنايز با نماينييتبادل نظرها.رديگيقرار

بهيو صنايبازرگانيهان اتاقيو همچن» توسعهيشورا«نيق چنديطر مع .ديآيعمل

 ريزي در هندوستان آيند برنامهفرنمودار

در به سبب چارچوب:تذكر ـ سياسي حاكم بر اين كشور، كليه اركان ياد شده هاي اداري

دو نمودار باال، داراي ارتباط به هاي منظور رعايت سادگي، از ترسيم طرفه با يكديگر هستند كه

.ر خودداري شده استطرفه بين اركان مشاهده شده در نمودا خطوط دو
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 برنامهيابيارز.5-2

و طرحو برآورد پروژهيابيارز نقشيها ها يزير برنامهيد اطالعات برايدر توليديلكتوسعه

حالدريهاع برنامهيسريابيج ارزينتا. حال توسعهدريشورهاكتوسعه دارد، مخصوصاً در

م شرفت، نكاتي كه براي اصالح برنامه در زمان اجرايپ ن تهيهيهمچن.ندكيالزم است را فراهم

تعيتشخيج براينتايابيق ارزيبازخورد از طر و بهن شيوهييص ويژه در زمان هاي اجرا مهم است،

ا و استفاده از .ندهيآين اطالعات برايمواجه شدن با نتايج اجراي برنامه

و تحق بدين و براي رسيدن به اهداف باال، مطالعات ازيمنظور دريابيق ارگان ارزيطر قات

مييالتيايابيارزيهاو ارگانيزير ون برنامهيسيمك و تأث انجام بريشوند تا ميزان تحقق اهداف ر

و ساختمان اجتماعيذ ميو اقتصادينفعان و همچنين ويانكجامعه سيفاكسم ستم شناسايييت

بهياطالعات اول. شود و تحقه تهيدست آمده از اين دسته از مطالعات و بلنديهاه برنامهيقات در مدت

ميانيم .شوند مدت استفاده

و بخش مجموعه هاي زير نكته الزم به توضيح آن است كه در چارچوب تقسيمات اداري

و ارزيابي برنامه وجود دارند كميسيون برنامه و ارزيابي .ريزي، دو بخش متفاوت با عنوان مديريت

هر،بسيار مشابه است) بخش(چه عنوان اين دو واحد اگر مس اما و متوليئيك و سطح ول گونه

از طوربه. متفاوتي از ارزيابي هستند و ارزيابي عبارت است :مشخص وظايف واحد مديريت

و راهنماي پيشنهاد پروژهـ و طرح تهيه شكل از ها و تصويب آنها هاي مهم بخش عمومي

و اقتصادي ،ديدگاه فني

د كمك به وزارتخانهـ و اياالت براي ارزيابي درست پروژههاي و طرح ولت مركزي ،ها ها

و بخش كمك به وزارتخانهـ و اياالت ريزي براي هاي موضوعي كميسيون برنامه هاي مركزي

و بهره و استفاده از تحليل برداري از سيستم ايجاد امپيسيـ هاي زمانبندي نوع پرت هاي اطالعاتي

)PERT/CPM (مهم هاي در اجراي طرح،

و منظوربههاي آموزشيو برگزاري دوره كارآييتحليل مديريت از ديدگاهـ به حداقل رسانيدن زمان

و ارتقاي بهره هزينه، بهبود روش و همچنين بهبود ديگر ابزارهاي اجراي برنامه شناسي ،ها وري

و نگهداري بانك اطالعا هاي داده كمك به بهبود پايگاهـ و ايجاد ت براي همه هاي اقتصادي

،ريزي هاي كميسيون برنامه بخش

از(گذاري بزرگ هاي سرمايه اين بخش طرح دولت مركزي را از ديدگاه) كرور روپي15بيشتر

هم ارزيابي مي .كند نه تنها اقتصادي كه از ديدگاه اجتماعي

و كليدي ارزيابي برنامه با ها اشتغال دارد، ارگاني است اما واحد ديگري كه به امر مهم كه
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مي عنوان سازمان ارزيابي برنامه تشكيالت صورتبه 1952اين سازمان در سال. شود ها شناخته

شد اما تحت نظارت كلي كميسيون برنامه،مستقل ابتدا وظيفه مشخص ارزيابي. ريزي تأسيس

بهو ديگر برنامه1هاي توسعه اجتماعات برنامه شد هاي توسعه محلي . عهده اين سازمان گذاشته

و روش و تشخيص راهكارها . هاي ناموفق بود هدف، حصول اطمينان از درستي مسير كارها

هاي كشاورزي، صنايع روستايي، هاي اين سازمان به ارزيابي برنامه حال حاضر دايره فعاليت در

و جز اينها گسترش يافته است و رفاه خانواده، سيستم توزيع دولتي، عمران عشايري . بهداشت

بهترتيب كا :شرح زير استر سازمان

و كمي اوليه ارزيابي نتايج برنامه با توجه به هدفـ ،هاي كلي

،اند سنجش اثر آنها بر وضع كساني كه مشمول برنامه بودهـ

،اقتصادي اجتماع مورد نظرـاثر ساختار اجتماعيـ

،هاي پذيرفته شده ارزيابي كفايت ساختار اداري روشـ

.هاي هدف ات به گروهچگونگي ارائه خدمـ

و دفتر منطقه پنجاين سازمان، و نواحي گوناگون10اي ارزشيابي واحد ميداني در مناطق

به اين سازمان اگر. كشور دارد .فرد است نه در دنيا، دستكم در هندوستان سازماني منحصر

 ريزي هندوستان مشخصات كليدي نظام برنامه.3

ا همان و برنامه شاره شد پرسشطور كه پيش از اين نيز ريزي محوري در اين نوشتار مراد از برنامه

و  و همچنين نظام در اين. ريزي در كشور هندوستان بوده است برنامه فرآينددر هندوستان

اي به نظام ريزي در اين كشور، اشاره چارچوب پس از معرفي بسيار فشرده پيشينه برنامه

بر(اقتصادي اين كشور  و در ادامه نظام برنامه) ريزي نامهمرتبط با بحث آن شده و اركان ريزي

و سپس  شد برنامه فرآيندمعرفي .ريزي در اين كشور معرفي

و در بياني فشرده آمد، مي در به استناد آنچه به اجمال خصوص توان درباره نكات كليدي زير

:ريزي هندوستان داوري كرد نظام برنامه

،ريزي رويكرد به برنامهـ

،ريزي غيرمتمركز گونگي برنامهچـ

.چگونگي تعامل با بخش خصوصيـ

دردر. در پاسخ به محورهاي ياد شده الزم است به چند نكته توجه شود واقع محورهاي باال،

 
1. Community Development 
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و در ابتدا پاسخ و مشخصي ندارند بادي امر به،هاي مستقل و تمامي بلكه اين محورها بستگي تام

و متغيرهاي ديگري دارن ميمباحث به بيان ديگر براي شناخت. كنندد كه پاسخ اين محورها را تعيين

و بايد به حوزه آنو دستيابي به پاسخ محورهاي باال الزم است هاي ديگري مراجعه كرد كه از قضا

و. كننده پاسخ به محورهاي باال هستند ها تعيين حوزه مي طوربهدر اين چارچوب به مشخص توان

ك :ردموارد زير اشاره

و برآمده از چارچوب نظام برنامهـ هاي سياسي، قانوني، اقتصادي، ريزي بنا بر تعريف تركيب

و حتي اداري حاكم بر جامعه است توان مستقل از موارد ياد شده اين نظام را نمي. فرهنگي، اجتماعي

و بدون توجه به آنها نظام برنامه و طراحي كرد فهم كرد است كه گفتهاساس اينبر. ريزي را تعريف

در شود نظام برنامه مي 1:برگيرنده ريزي

،ريزي مباني نظري پذيرفته شده براي برنامه•

و حاكم بر فضاي ذهني برنامه)اي انديشه(فضاي معرفتي• و مديران توسعه غالب ،ريزان

را هاي سياسي واقعاًَ انديشه• و مسلط بر جامعه روندها و تعيين طوربهموجود كننده واقعي

،دهند جهت مي

و غير(هاي اجتماعي حاكم بر جامعه انديشه• و ضمنيـرسمي رسمي كه توزيع) صريح

و مطلوب مي مواهب توسعه را رقم زده ،شوند هاي كمياب اجتماعي در چارچوب آنها توزيع

و تصريح شده در مقررات حاكم بر جامعهـ نظام حقوقي• ،قانوني مدون

ح چارچوب• و ترتيبات هاي كلي . است اداري در جامعه) تشكيالت(اكم بر سازمان

و مجزا از چارچوب توان نظام برنامه بنابراين نمي وـهاي اجتماعي ريزي را مستقل سياسي

اي چون هندوستان كه بنا بر مفاد فصل سوم قانون در جامعه اساس اينبر. قانوني حاكم تصور كرد

ن)با عنوان حقوق اساسي(اساسي  :ظام سياسي با سه مشخصه،

 دمكرات،) الف

،جمهوري)ب

و مبنايي)ج و اصل زيربنايي كه همچون جوهره قوانين مادر» فدراليسم«سكوالر معرفي شده

ريزي را به دور از اين موازين متصور توان نظام برنامهو قوانين عادي حاكم بر جامعه است؛ نمي

ويطوربه. شد و غيرمتمركز«ريزي در هندوستان هاي نظام برنامه ژگيي كه از مهمترين مشخصات

.آن است»بودن

و مناسب است غيرمتمركزـ شايان توضيح است كه توقف در اين سطح از بحث كفايت نداشته

 
و مديريت توسعه نظام برنامه«.1 و چشم، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، همايش چالش»ريزي اندازهاي توسعه ايران، مؤسسه عالي ها

و برنامه و پژوهش مديريت .1381، ريزي آموزش
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:خصوص اشاره به سه نكته الزم است در اين. بودن بيشتر توضيح داده شود

شد برنامه فرآيندطور كه در بحث همان.1 ريزي هندوستان، كميسيون برنامهريزي اشاره

مس نهاد متولي برنامه عنوان به و تدوين سند چشمئريزي در اين كشور، سند(انداز وليت تهيه

) هاي ايالتي دولت(ريزي در اياالت ريزي واحدهاي برنامه برنامه فرآينددر ادامه. را دارد) رويكرد

بر مسئوليت ت تدوين برنامه را و واحدهاي تخصصي عهده داشته كه براي أييد اوليه آن، بايد با دفاتر

و مهم آن است كه برنامه توسط. ريزي در تعامل باشند مجموعه كميسيون برنامه زير نكته كليدي

و نقش كميسيون برنامه دولت در اين مقطع تنها ارائه) مركز(ريزي هاي ايالتي تدوين شده

و جهت چارچوب و همچنين ارائه راهنماييدهي به برنامه در قالب هاي كلي هايي سند رويكرد

ريزي در هندوستان را بايد در زمره برنامه فرآيند اساس اينبر. است) حسب مورد(تخصصي الزم 

.هاي غيرمتمركز دانستفرآيند

از در ادامه نكته باال الزم است توضيح داده شود كه غيرمتمركز بودن برنامه.2 ريزي غير

اي آن است كه مركز تنها به تدوين منظور از سياستگذاري منطقه. استاي سياستگذاري منطقه

و جهت چارچوب مي گيري هاي كلي و تا سطح سياستگذاري نيز دخالت . كند هاي كلي بسنده نكرده

هاست كه اين تنها تدوين اقدامات اجرايي در ذيل سياست)ها ايالت(در اين چارچوب نقش مناطق

ميقهاقدامات با مالحظات منط به حالي كه در برنامهدر. شوند اي تدوين ريزي غيرمتمركز، مركز تنها

و تدوين سياست گيري تدوين جهت كه)ها ايالت(ها توسط مناطق هاي كلي اقدام كرده انجام شده

به اساس اينبر. اي خواهند يافت اي نقش برجسته طبيعي مالحظات منطقه طور به  فرآيندو با توجه

ميريز برنامه ريزي ريزي در اين كشور را بايد در زمره برنامه توان گفت برنامهي در هندوستان،

.قلمداد كرد)اي با تأكيد بر تمايز آن با سياستگذاري منطقه(غيرمتمركز 

طور همان. صورت نبوده است ريزي هندوستان از ابتدا بدين درجه عدم تمركز در نظام برنامه.3

شد برنامهكه پيش از اين نيز آمد،  . ريزي در اين كشور در ابتدا با رويكردي متمايل به متمركز آغاز

اجتماعيـرفته به وضعيت فعلي رسيد كه در اين گذار بيش از هر متغيري، فضاي سياسي اما رفته

و تحوالت فضاي سياسي. كننده بوده است جامعه هندوستان عنصر تعيين به بيان ديگر در اثر تغيير

ج و دگرگوني شده است امعه نظام برنامهو اجتماعي .ريزي نيز دستخوش تحول

مي نكته و سير دگرگونه شدن نظام اي كه تالش شود بر آن تأكيد شود آن است كه تحول

آن نامهبر و در فضاي اقتصاد هندوستان رخ داده كه پديدهريزي در هندوستان بيش از اي اقتصادي

ا باشد، پديده پر فضايزاي است كه متأثر و و اجتماعي آن جامعه بوده و سياسي واضح است

آن اي و تحوالت اقتصادي بسا نياز به اشاره نباشد كه اين داوري منكر اثر متغيرهاي اقتصادي

اي كه ديگر متغيرها كننده است، عنصر يا مؤلفه كشور نيست؛ بلكه بحث بر سر عنصر تعيين
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مي) اقتصادي( اس. زند را نيز رقم و در نتيجه قضاوتي شايان تذكر و بنيان چنين درك ت كه ريشه

و حقوقي حاكم نهفته استها ريزي با چارچوب در ارتباط وثيق نظام برنامه .ي سياسي

ميـ كه. توان نقش بخش خصوصي را نيز توضيح داد در ادامه مطالب اشاره شده، در مطالبي

و خصوص نظام برنامه در مي آن در كشور هندوستان فرآيندريزي توان نقش بخش خصوصي آمد

:شرح زير شناسايي كرد را به

نخست:ريزي در هندوستان بخش خصوصي از دو زاويه قابل طرح است برنامه فرآينددر•

و نقشي كه بخش خصوصي در مركز  هاي مركزي، ريزي، وزارتخانه كميسيون برنامه(ارتباطات

د) دولت هيئت و تأثير بخش خصوصي و دوم نقش اما از آنجايي كه نظام.هار سطح ايالتدارد

و تأثير بخش خصوصي در دو سطح ياد شده برنامه ريزي در هندوستان غيرمتمركز است، نقش

و جهت گيري چارچوب در سطح مركز، نقش بخش خصوصي در شكل. متفاوت است هاي گيري ها

نقش كلي است، اما در سطح ايالتي، بخش خصوصي در سياست دارد كه اين تأثير هاي برنامه

و پروژه منطقي منتهي به طرح طور به مي ها .شود ها

را»سيستم نمايندگي«ريزي هندوستان از طريق بخش خصوصي در نظام برنامه• نقش خود

ملي. كند ايفا مي مليـبدين ترتيب كه در سطح مركز بخش خصوصي نمايندگان خود را در پارلمان

پ دداشته كه در چارچوب نظام آن.ر تعيين دولت مؤثر استارلماني، كه در نظام سياسي توضيح

و اكثريت پارلمان دولت را در اختيار دارد  اساس اينبر. هندوستان، دولت، دولتي پارلماني بوده

و هدايت تواند در شكل بخش خصوصي از طريق اين سيستم مي ها براي تدوين سند فرآيندگيري

.انداز ايفاي نقش كند چشم

نهنظا و هاي مشابه از طريق پارلمان طوربهتنهام نمايندگي در سطح ايالتي نيز جاري بوده

و نقش آنها در شكل در، ريزي نقش دارد گيري دولت ايالتي، بخش خصوصي در برنامه ايالتي بلكه

و وزن تشكل و اتحاديه سطح ايالتي بر نقش مي ها ب. شود هاي مربوطه افزوده آناين نكته  مفهومه

و نيست كه اتحاديه ،قشي ندارندنريزي هاي مركزي برنامهفرآيندهاي بخش خصوصي در مركز

چشمگيري افزايش طوربهبلكه مراد آن است كه با ورود به سطح ايالتي نقش بخش خصوصي

كه. يابد مي :دليل اين مطلب نيز آن است

در) الف سي واقع، در سطح ايالت برنامه و و تدوين شده در(هاي مربوطه استها تهيه البته

مي در سطح ايالت) چارچوب سند رويكرد و مسا. شوند ها تدوين و ل، واقعيئدر نتيجه مباحث تر

و عيني و نظر فراهمتر بوده  تر است، فضا براي بحث

و پروژه ريزي به طرح ها در مسير منطق برنامه سياست)ب مي ها شوند كه بنا بر هدف ها منتهي

و اين طرحي بخش خصوصي جذابكسب سود، برا و پروژه تر هستند ها در سطح ايالتي تعريف ها
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.شوندو مشخص مي

در• و نكته ديگري كه خصوص نقش بخش خصوصي در هندوستان، توجه بدان بسيار مهم

از تعيين و پيامدهاي ناشي . است» 1991اصالحات اقتصادي سال«كننده است، تحوالت اقتصادي

پي همان ش از اين نيز اشاره شد، دولت هندوستان بعد از كسب استقالل در سطح بسيار قابل طور كه

كه غلبه اين ديدگاه به ميزاني بود1متأثر بود) الگوي شوروي سابق(هاي سوسياليستي توجهي از ديدگاه

و ريشه گونهو تحوالت اين كشور به و آزادي اي رقم خورد كه عليرغم مباني هاي هاي عميق تكثر

و توجه به مالحظات منطقها و سياسي در اين جامعه بر جتماعي اي، در نهايت رويكردهاي كنترلي

و محدود اقتصاد سايه انداخت كه در مسيري قابل انتظار، به دخالت هاي گسترده دولت از يك طرف

شد فرآيندشدن نقش بخش خصوصي در  و توسعه هندوستان منتهي حا،رشد ز اهميتئاما نكته بسيار

و شوروي عليرغم تأثير شوروي بر هند دو تفاوت اصلي ميان برنامهآن است كه وجود ريزي هندي

آن. دارد آن. نيستي بسيار متمركزي بودكه شوروي كشور كمونخست كه هند يك دمكراسي پارلماني حال

طر ها ضمن داشتن مبني سوسياليستي بايد به تصويب پارلمان در نتيجه برنامه. است يق مردمو از آن

حال در شوروي بخش خصوصي حذف شده بود. وجود بخش خصوصي است،دوم ويژگي. برسند

و بزرگ، بازرگاني، ساختمان، آن بخش خصوصي ... كه در هندوستان در كشاورزي، صنايع كوچك

و دارد مي. فعالي وجود داشته و نه اجبار در نتيجه دولت هندوستان تنها و ارشاد ، تواند از طريق اقناع

2.هاي برنامه كند بخش خصوصي را وادار به اجراي هدف

پر آثار و سوسياليستي در جامعه و غلبه رويكرد متمركز وو پيامدهاي منفي تسلط جمعيت

و فاقد متكثر هندوستان كه دهه هاي طوالني فشار استعمار انگلستان را نيز متحمل شده

صالحاتي در اقتصاد اين كشور به انجام برسدا 1980هاي اوليه بود، سبب شد تا در دهه زيرساخت

و فرصت براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي بود در،كه اين اصالحات در چارچوب ايجاد فضا اما

به اوج خود رسيد، دولت 1991كه در نيمه سال 1990پي بحران عميق ارزي در ابتداي دهه 

و محور اصلي اين اصالحات بر كان. هندوستان انجام اصالحات عميق اقتصادي را اعالم كرد ون

و به مانند موارد مشابه كنترل» آزادسازي اقتصاد«مدار  و غيرمستقيم تعريف شد هاي مستقيم

يك اقتصاد با مداخله زياد دولت به سمت  و مرحله به مرحله اقتصاد از دولت بر اقتصاد رفع شده

م فضا براي فعاليت بخش خصوصي در پي اين اعال. نظام بازار آزاد حركت كرد براساساقتصادي 

مبه روز و اين روند با شتاب گستردهتاهيروز و داردر شده 3.اي ادامه داشته

ص 1383توفيق، فيروز.1 ،6.

.122ص همان،.2

به.3 :نگاه كنيد
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و در ادامه بحث نقش بخش خصوصي در ريزي در هندوستان برنامه فرآينددر اين چارچوب

و پس از اصالح بايد اشاره كرد كه در نگاهي كلي، اين بحث را مي ات توان در دو مقطع پيش

و. مطرح كرد 1991اقتصادي سال  پيش از اصالحات فضا براي مشاركت بخش خصوصي محدود

و كنترل و ضوابط علي اين بخش با مقررات و وسيع دولت روبرو بود، آنهاي گسترده كه در رغم

هم از طريق سيستمـ فضاي سياسي هم از فضاي عمومي جامعه، اجتماعي، بخش خصوصي

هم از طريق و مي نمايندگي و تدوين برنامه سيستم فدرالي . ها نقش خود را ايفا كند توانست در تهيه

و محدوديت 1991اما در مقطع بعد از اصالحات سال هاي فعاليت بخش خصوصي،و با رفع موانع

و شكل بسيار بارزي به و تأثير بخش خصوصي در مسيرهاي سابق رنگ در. خود گرفت مشاركت

ك بر رد كه در پي فراهم شدن فضا براي فعاليت بخش خصوصي، رفتهاين چارچوب بايد اشاره رفته

و توان اين بخش براي :بنيه

، ريزي مشاركت در برنامه) الف

شد مسئوليتعهده گرفتنبه)ب .و نقش، بيشتر

:ريزي را بايد در چارچوب مجموع نقش بخش خصوصي در برنامه بنابراين در

،ريزي غيرمتمركز نظام برنامه.1

.، فهم كرد1991اقتصادي سال) آزادسازي(اصالحات.2

آننكته ديگري كه شايان توجهـ » جامع«رويكرد براساسريزي در هندوستان، كه برنامهاست

و در و سياسي كماكان رويكرد شكل گرفته و اجتماعي و عليرغم تمام تحوالت اقتصادي حال حاضر

صله بايد اضافه كرد كه غلبه رويكرد جامع در البته بالفا،حاكم است فرآيندجامع در اين 

و اغلب برنامه اي(ريزي تنها اختصاص به اين كشور نداشته و) بسا تمامو كشورهايي كه تهيه

مي) ساله پنج(مدت هاي ميان تدوين برنامه از اقدام مي اين كنند، .برند رويكرد بهره

و تعا سازي برنامه در اثر پيادهـ و ريزي غيرمتمركز و واحدهاي دولتي، عمومي مل نهادها

و پيامدهاي اصالحات اقتصادي اخير، برنامه و آثار يك طرف ريزي در هندوستان خصوصي از

از اين ويژگي. هاي خاصي شده است داراي ويژگي و يك طرف اختصاص به اين كشور نداشته ها از

بلكه مراد،ريزي هندوستان نيستمهها در برنا معناي كامل بودن اين ويژگي طرف ديگر ذكر آنها به

و كليدي در بحث نظام برنامه هايي تعيين اشاره به ويژگي از. ريزي است كننده :اين موارد عبارتند

Goyal, S.K., 1996, Political Economy of India’s Economic Reforms, Centre for Development and the 
Environment, University of Oslo, Norway. 
Mohan, Rakesh, 2006, Economic Reforms in India: Where are We and Where do We Go?, Institute of South 
Asia Studies in Singapore. 
Hanumantha Rao, C. H. and Dev, S. Mahendra, Economic Reforms and Challenges Ahead: An Overview, 
2003, Economic and Political Weekly, Vol. 38, No. 12/13. 
Desai, Ashok, 2001, A Decade of Reforms, Economic and Political Weekly, Vol. 36, No. 50. 
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به برنامه• از گونه ريزي در هندوستان در عمل رقم خورده است كه داراي وجه چشمگيري اي

اس. است» تحققي بودن يا به متعين بودن«صفت   طوربهها در هندوستانت كه برنامهمنظور آن

و داراي دستاوردهاي عيني تحققي)و حداقل در مقايسه با ايران(نسبي و محقق تر بوده تري شده تر

يا. هستند و و فقط به عملكرد برنامه در اينجا تأكيد بر اين مطلب است كه اين ويژگي را نبايد تنها

و تدوين برنامه با اجراي آن به،احاله داد)ها قابليت اجرايي بودن برنامه( ارتباط تهيه نظر بلكه

و بيش از آن، اين امر را بايد به ديدگاه مي و سطوح هاي حاكم نزد متوليان در اليه رسد پيش ها

و فضاي كلي حاكم بر نظام برنامه و حتي بيش از آن به اجماع ريزي ارتباط داد؛ ديدگاه، مختلف

ق و مالك داورياجماع يا فضايي كه اصرار و عيني بودن داشته ها ابل توجهي بر تحققي بودن

و عملكرد آنها درباره برنامه و»عملكرد واقعي«ها آنهاست؛ عملكردي كه منجر به تغييري واقعي

1.محقق شده در جامعه شده باشد

و اجماعي سبب شده تا در برنامه و تأكيد قابل توجهي بر قابل وجود چنين فضا يت ريزي، توجه

و سياست تحقق، پيوند برنامه بر ها با واقعيات اجرايي، پيوند ميان اهداف و باالخره اصرار ها

و به عينيت رسيدن اهداف وجود داشته باشد شكل در اين چارچوب الزم به تأكيدي مؤكد. گيري

و مبنا شدن اين توافق در چارچوب فضاي اجتماعي است كه شكل سياسيـ گيري اين اجماع

دم بزرگ(ستان هندو و يا سمبل كه قابل درك است،) كراسي آسياييترين دمكراسي دنيا فضايي

و نظارت نهادهاي مردمي در سطوح مختلف را نه و امكان فعاليت، مشاركت مي اجازه كند تنها فراهم

و غير بلكه اين نقش نه فقط اثر .كننده است نمايشي، بلكه تعيين گذار

در• د برنامهخصوص نكته ديگري كه آنريزي ازر هندوستان الزم به توضيح است كه پس

و مباحث بسيار تعيين جملهاز،)سازي اقتصاد آزاد( 1991شروع اصالحات اقتصادي در سال  كننده

و حتي نظام برنامه اثرگذار بر برنامه هاي خارجي گذاري ريزي در اين كشور، نقش فعال سرمايه ها

و افزايش ارتباطات به بيان فني،.و مبادالت اقتصادي هندوستان با خارج بوده است از يك طرف

و اين مهم از آنجا بر نظام برنامه. اقتصاد هندوستان با انجام اصالحات بازتر شده است ريزي

مي برنامه نه ها تأثير بر تقويت اين ارتباطات) هاي كلي در قالب چارچوب(تنها دولت مركزي گذارد كه

 عنوانبهريزي، اين بخش در چارچوب نقش بخش خصوصي در نظام برنامهتأكيد دارد، بلكه 

و تقويت مبادالت خارجي، گرايش و خواست پيشگام در برقراري بر باز بودن هاي خود مبني ها

و ارتباط با دنياي خارج را به برنامه مي اقتصاد هاي نظام يكي از مؤلفه اساس اينبر. كند ها تزريق

و برن برنامه و امهريزي و تقويت ارتباطات با دنياي خارج هاي توسعه در هندوستان، برقراري

 
و مطالعه كتاب بندي نگارنده از حضور در همايش اين مهم مستند به جمع.1 در ها، جلسات سخنراني و مقاالت منتشر شده ها

.ستان استوهند
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.المللي است تقويت نقش بخش خصوصي در مسير مبادالت بين

بهو باالخره در كنار مباحث ياد شده، طرح نكته• مي اي ديگر الزم در چارچوب. رسد نظر

اقتـ هاي سياسي چارچوب(شرايط نهادي هندوستان  و و اجتماعي)صادياجتماعي ، فضاي سياسي

و برجسته حاكم بر جامعه، بر برنامه ميطوربه. اي دارد هاي توسعه اثر پررنگ گفتي كه توان

و مالي نيز داراي رنگ اجتماعي هستند برنامه .هاي توسعه در اين كشور حتي در ابعاد فيزيكي

م و خذĤمنابع

و بودجههنديبر توسعه اقتصاديمرور.مردوخي، بايزيد.1 .1367، وستان، وزارت برنامه

و برنامه تجربه چند كشور در برنامه.توفيق، فيروز.2 و پژوهش مديريت ، ريزي ريزي، مؤسسه عالي آموزش

1383.
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