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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

و  مختصر  طرح  با هدف  که  است  سیاستی«  »گزارش  شبکه  تولیدات  انواع  از  یکی 
مفید یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش 
سیاستی حاضر نیز در قالب برنامه »اصالح ساختارهای اقتصادی« در شبکه، در همین 

چارچوب تهیه شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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بررسی مسیر توسعه کشورها نشان می دهد که در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی 
در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  دولت ها همواره از یک 
ارزیابی و اصالح  بازوی تشخیص، تصمیم، اجرا،  نهاد به عنوان  یا چند مجموعه و 
کمک گرفته اند. در واقع در کنار نهادهای اجرایی که مشغول اقدامات روزمره هستند، 
نهادهایی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد که به نوعی متولّی پیشرفت هستند.

فعالیت این نهادها شامل ارائه بسته های سیاست گذاری، گزارش های سیاستی، برگزاری 
ارائه گزارش های روزانه، ماهانه و ساالنه، شرکت در  همایش و نشست های علمی، 
تدوین  نهادی،  بین  هماهنگی های  ایجاد  ها،  وزارتخانه  و  مجلس  دولت،  جلسات 
برنامه های اجرایی، پیگیری اقدامات اولویت دار، ارزیابی و اصالح امور و ... است که 

استفاده از آن، دولت را در مسیر کالن برای تحقق پیشرفت هدایت می کند.

مانند  بعضی کشورها  در  دارند؛  اشکال گوناگونی  نهادها در کشورهای مختلف  این 
هند و روسیه به عنوان یک اتاق فکر، در بعضی کشورها مانند چین در ساختارهای 
فراوزارتخانه ای و در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه به عنوان یک وزارتخانه فعال 
هستند. تأمین بودجه این نهادها نیز بسته به نوع ساختار آن نهاد و همچنین ساختار 

کشور، متفاوت است.

در این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با 3 نهاد متولّی پیشرفت در کشورهای هند، 
روسیه و ترکیه اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و ماموریت های آنها، جهت 

الگوبرداری در داخل، پرداخته شده است. 

خالصه مدیریتی



بخش اول 
موسسه مّلی تحول هند

در اوایل قرن 19 هندوستان به علت جنگ، کمبود منابع، فقر شدید، رکود تورمی و 
مشکالت متعدد اقتصادی دوران سختی را گذراند و این وضعیت، موجب نگرانی برنامه 
ریزان و مسئوالن کشور شد؛ لذا در سال 1938 بحث برنامه ریزی اقتصادی مطرح گردید 
و به مرور زمان بحث های پیشرفت اقتصادی در بین مسئوالن این کشور گسترش یافت. 

سه سال بعد از به استقالل رسیدن هند، یعنی در سال 1950 لعل نهرو اولین نخست 
اقتصادی  برنامه ریزی«1 برای تصمیم گیری  با عنوان »کمیسیون  وزیر هند نهادی را 
تأسیس کرد. چندین دهه گذشت و این نهاد موفقیت هایی را به همراه داشت؛ اما آن 
طور که انتظار می رفت مشکالت کشور حل نشد و چالش های اقتصادی ادامه داشت2.  

در اوایل قرن 20 تحلیلگران بر این باور بودند که ساختار کمیسیون برنامه ریزی از 
یک طرف بسیار فرسوده و غیرانعطاف پذیر شده است و افرادی که در آن مشغول به 
فعالیت هستند، نوآوری و کارکرد و به طور کلی اثربخشی الزم را ندارند و از طرف 
دیگر، یک نگاه حزبی و سیاسی و منطقه ای در بین آنان وجود دارد و فعالیت های آنها 
همه مردم کشور را شامل نمی شود و به نفع قشرهای خاصی است. بنابراین بعد از 
گذشت 65 سال با توجه به تحوالتی که در دنیا برای حرکت در مسیر پیشرفت رخ داده 
بود و مشکالت این نهاد، در سال 2015 کمسیون برنامه ریزی منحل و نارندرا مودی 
نخست وزیر هند »مؤسسه ملی تحول هند«3 را تأسیس کرد. مؤسسه ملی تحول هند 
فعالیت خود را از چهار سال پیش به عنوان یک اتاق فکر دولتی با تمرکز بر حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده است. این نهاد با استفاده از نیروهای جوان و دانشگاهی 

1. Yojana Aayog
2. پایگاه تحلیلی مین استریم ویکلی  

3. National Institution for Transforming India (NITI Aayog)
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به بررسی مشکالت کشور می پردازد و راهکارهای خود را در جهت پیشرفت کشور در 
غالب گزارش های ماهانه و ساالنه منتشر می کند.

دارای  آیوگ  نیتی  که  است  این  ریزی  برنامه  کمیسیون  به  نسبت  آیوگ  نیتی  مزیت 
کارکنان و پژوهشگران جوان است. یکی دیگر از نکات مثبت در نیتی آیوگ مشارکت 

مردم در فرآیندهای برنامه ریزی از طریق نظرسنجی است.

این نهاد متشکل از اعضای تمام وقت، پاره وقت، اعضای سابق، اعضای مدعو و شوراها 
)ملی و منطقه ای( می باشد. مؤسسه ملی تحول هند از دانشجویانی که در زمینه های 
مختلف دارای توانایی های علمی هستند به صورت پاره وقت و عضو غیردائم دعوت 
به همکاری می کند. هدف از این اقدام، استفاده از توانایی های جوانان و درگیر شدن 

آنان در مسائل پیشرفت و سیاستگذاری کشور است1.

نیتی آیوگ به عنوان یک اتاق فکر وابسته به دولت شناخته می شود و فعالیت های زیر 
را انجام می دهد:

1- شناسایی مشکالت کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از پژوهشگران

2- بررسی ابعاد مشکالت و چالش ها از طریق مطالعه گسترده در حوزه مورد نظر
3- ارائه بسته های سیاست گذاری 3، 7 و 15 ساله2

4- نظارت و ارائه گزارش از مراحل اجرای برنامه ها و نتایج آن
5- برگزاری همایش و نشست های علمی با حضور مسئوالن3
نیتی آیوگ فعالیت های خود را در سه مرکز زیر دنبال می کند:4

1. مجله بین المللی نوآوری در جامعه شناسی و علوم انسانی
2. انتشارات بین المللی علوم و تحقیقات

3. مؤسسه ملی تحول هند
4. مجله بین المللی نوآوری در جامعه شناسی و علوم انسانی
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مرکز تحقیقات نیتی آیوگ: در این مرکز کارشناسان و پژوهشگران جوان عضو شده در 
نیتی آیوگ به تحقیق و مطالعه در مورد موضوعات و حوزه های تعیین شده می پردازند 
و در فواصل زمانی مشخص، برنامه ها و بسته های سیاست گذاری پیشنهادی خود را به 

منظور حل مشکالت کشور ارائه می دهند.

توسط  ارائه شده  برنامه های  مرکز  این  در  مشاوران  آیوگ:  نیتی  مشاوران  مرکز 
مرکز تحقیقات را بررسی می کنند و جهت بهبود این برنامه ها پیشنهاداتی را ارائه 

می دهند.

مرکز ارتباطات نیتی آیوگ: این مرکز متشکل از نماینده های هر حوزه از موضوعات 
و  می کند  برقرار  ارتباط  دولتی  سازمان های  و  وزارتخانه ها  با  که  است  آیوگ  نیتی 

برنامه های تأیید شده توسط مرکز مشاوران را به آنها ارائه می دهد.

اهداف	مؤسسه	ملی	تحول	هند

نیتی آیوگ اهداف و اصولی را برای خود در نظر گرفته است. به عنوان نمونه مبارزه 
با فقر یکی مهمترین اهداف این نهاد است. مؤسسه ملی تحول هند معتقد است که 
دستیابی به توسعه همراه با فقر امکان پذیر نیست بنابراین کاهش فقر را از طریق تدوین 

برنامه های میان مدت در اولویت کار خود قرار داده است. 

تحقق  زیست،  محیط  به حفظ  کمک  زنان،  توانمندسازی  روستاییان،  مشکالت  حل 
دیگر  از  پیشرفت کشور  نهایت  در  و  دولت  در ساختار های  غذایی، شفافیت  امنیت 

اهداف این نهاد است.

همچنین نیتی آیوگ خود را پایبند به اصولی در فعالیت هایش می داند که عبارتند از:
مردم )برآورده کردن نیاز تمام شهروندان هند بر اساس برنامه های 	 

تدوین شده(
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اقدام )پیش بینی چالش های پیش روی هند در حوزه های اقتصادی و 	 
اجتماعی و پاسخ به نیازهای کشور(

مشارکت )مشارکت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی(	 
حوزه های 	  در  زنان  خصوص  به  افراد  )توانمندسازی  توانمندسازی 

مختلف(
دربرگیری )توجه به همه اقشار به ویژه قشر روستایی و برآوردن نیاز 	 

آنان(
برابری )برابری فرصت ها برای همه اقشار به خصوص جوانان(	 
شفافیت )تالش برای ایجاد شفافیت در ساختار دولت(	 

مأموریت های مؤسسه ملی تحول هند

بعد از تأسیس این نهاد در سال 2015، نشستی با حضور مسئوالن کشور هند برگزار 
شد. در این نشست همه مسئوالن کشور هند بر اهمیت توسعه کشور تأکید داشته و 
پس از بررسی های صورت گرفته قرار شد این نهاد در کنار فعالیت هایی که در سه 
مرکز اصلی خود انجام می دهد، هر سال دو نشست با دولت داشته باشد و عملکرد 

خود را ارائه دهد. 

در پایان این نشست وظایف اصلی مؤسسه ملی تحول هند توسط دولت تعیین شد. 
این وظایف به شرح زیر است:1

تدوین سیاست های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی: این نهاد وظیفه دارد سیاست های 
مورد نیاز برای بهبود سطح رفاه مردم را در افق بلندمدت پیش بینی کرده و با ارائه 
کند.  همراهی  پیشرفت  مسیر  در  را  دولت  کشور،  مشکالت  رفع  جهت  در  راهکار 

1. موسسه ملی تحول هند
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به  از دستیابی  تا  قرار گیرد  بازنگری  به صورت مستمر مورد  باید  برنامه ها  همچنین 
اهداف آن اطمینان حاصل شود.

ارائه تحقیقات و گزارش های اقتصادی: نیتی آیوگ موظف است ضمن برخورداری 
کامل از داده های اقتصادی و اجتماعی، به سیاست پژوهی در رابطه با مسائل اصلی 
انتشار  از طریق  بین المللی  و  ملی  را در سطح  یافته های خود  و  بپردازد  اقتصاد هند 

گزارش به اشتراک بگذارد.

هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای دولتی: با توجه به این که در سال های قبل از 
تأسیس نیتی آیوگ،  بین وزارتخانه های هند و دیگر بخش های دولتی ارتباط مناسب و 
هماهنگی برقرار نبود، یکی دیگر از وظایفی که دولت بر عهده این نهاد قرار داد تعامل 
میان وزارتخانه ها، برای برقراری ارتباط و هماهنگی برنامه های در حال اجرا در ادارات 

و مراکز دولتی است.

مراکز	وابسته	به	مؤسسه ملی تحول هند

4 مرکز اصلی زیر نظر مؤسسه ملی تحول هند فعالیت می کنند که در ادامه معرفی شده 
است:1

مرکز نظارت و ارزیابی توسعه )DMEO2( : این مرکز در 18 دسامبر 2015 تأسیس شد 
و یکی از وظایف مهم آن نظارت و بررسی برنامه های دولتی است. این مرکز به طور 
مداوم بر فرآیند اجرای برنامه های دولتی و پروژه های مربوط به وزارتخانه های اقتصادی 
و اجتماعی نظارت دارد. این بازرسی در باالترین سطح از بازرسی های هند قرار دارد.

هدف از اینگونه نظارت ها، ارزیابی عینی فرآیندها و تأثیر برنامه توسعه ای بر کشور، 
شناسایی مناطقی که برنامه ها در آن با موفقیت به پایان رسیده یا با شکست مواجه شده، 

1. مؤسسه ملی تحول هند
2. Development Monitoring and Evaluation Office
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دالیل آن و ارائه پیشنهاداتی برای اصالح این برنامه ها است.

مرکز ارزیابی برنامه )PEO1(: این مرکز وظیفه تحلیل و بررسی طرح های تدوین شده 
و مطالعات تشخیصی را بر عهده دارد.

بررسی  وظیفه  مستقل  نهاد  یک  عنوان  به  مرکز  این   :)IEO2( مستقل  ارزیابی  مرکز 
برنامه های تدوین شده را بدون دخالت نهادهای دولتی بر عهده دارد و نتایج برنامه های 

خود را در اختیار پارلمان و دفتر نخست وزیری قرار می دهد.

مرکز ملی توسعه و تحقیقات اقتصادی نیروی کار )NILERD3(: این مرکز  که در سال 
1962 فعالیت خود را آغاز کرده، بعد از تأسیس نیتی آیوگ ذیل این نهاد قرار گرفته 
است و وظیفه آن نیز تحقیق و  جمع آوری داده و اطالعات در مورد سرمایه انسانی 

هند است.

دستاورهای	مؤسسه ملی تحول هند

دستاوردهای چهار سال گذشته نیتی آیوگ را از حیث اثرگذاری و بهبود حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. 

اقدامات  نهاد و  این  پیگیری  با  دسته اول دستاوردهایی است که به صورت مستقیم 
یک حوزه  در  که  است  دستاوردهایی  نیز  دوم  دسته  است.  شده  آن حاصل  توان  و 
موضوعی اتفاق افتاده اما نمی توان به طور مستقیم آن را حاصل فعالیت نیتی آیوگ 

دانست؛ هرچند اقدامات این نهاد بر آن اثر قابل توجه گذاشته است. 

1. Programmer Evaluation Organization
2. Independent Evaluation Office
3. National Institute of Labor Economics Research and Development
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شکل 1 - دسته بندی دستاوردهای موسسه مّلی تحول هند

در ادامه این موارد توضیح داده شده است:

مشخص کردن وضعیت مراکز نیمه دولتی: بعضی از مراکز نیمه دولتی هند طی چند 
سال گذشته کارایی الزم را نداشته و فقط از منابع و حمایت های دولت استفاده کرده اند. 
برای مقابله با وضع موجود سال گذشته نخست وزیر هند از نیتی آیوگ درخواست کرد 

که با یک تجزیه و تحلیل کامل وضعیت مراکز نیمه دولتی را مشخص کند.

در این راستا نیتی آیوگ یک کمیسیون رسیدگی به مراکز نیمه دولتی ایجاد و چندین 
نشست تخصصی و کارشناسی را برگزار کرد، در این نشست ها اعضای کمیسیون با 
ارائه گزارش های خود به بررسی نحوه عملکرد و کارایی این گونه نهادها در چند سال 
اخیر پرداختند. این نهاد گزارش هایی را تهیه و آن را به عنوان خروجی کار به دفتر 

نخست وزیری ارسال کرد. 
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در پایان تصمیم بر آن شد که تعدادی از این مراکز که کارایی الزم را ندارند، منحل 
شوند. در حال حاضر کارگروه هایی تشکیل شده است که روند انحالل اینگونه مراکز 

را پیگیری می کند1.

جلوگیری از اتالف سرمایه در مراکز نیمه دولتی: برای جلوگیری از اتالف سرمایه 
در شرکت های نیمه دولتی در کشور هند، نیتی آیوگ با تجزیه تحلیل کامل ابعاد این 

مسئله 4 راهکار را ارائه می دهد:
شناسایی استراتژی های فروش در اینگونه مراکز و شرکت ها	 
مشاوره به این گونه مراکز و شرکت ها در مورد انتقال سهام	 
ارائه توصیه های جهت افزایش فروش	 
پیشنهاداتی در زمینه ارزیابی طرح ها	 

مؤسسه ملی تحول هند با تشکیل کمیسیون، تدوین و ارسال گزارشات کاملی حول این 
موضوع به وزارتخانه های مربوط توانست در اتالف سرمایه اقداماتی اثرگذاری را انجام دهد.2

تبدیل انجمن های پزشکی به مرکز پزشکی ملی: در ماه مارس سال 2016 نیتی آیوگ 
با تشکیل کمیسیون اصالحات در انجمن های پزشکی با حضور پزشکان و جراحان 
برجسته هند،  کارشناسان بهداشت عمومی و معاون رئیس جمهور، نشستی را برگزار 
انجمن های  تبدیل  این نشست، الیحه  نتایج  با بررسی  کرد. مؤسسه ملی تحول هند 

پزشکی به مرکز پزشکی ملی را به وزارت بهداشت و رفاه ارسال کرد.

راه آهن سریع السیر بمبئی – احمد آباد: این پروژه با تالش های مؤسسه ملی تحول 
هند تصویب شده است. راه آهن سریع السیر بمبئی – احمد آباد با همکاری ژاپن انجام 
می شود. این پروژه در حال حاضر در حال تکمیل است و در آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.

1. مؤسسه ملی تحول هند
2. همان
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مأموریت نوآوری اتال1: یکی از برنامه های نیتی آیوگ برنامه )AIM(  است. مأموریت 
این برنامه کارآفرینی و استفاده از ظرفیت استعدادهای درخشان جامعه است. تأسیس 

3 آزمایشگاه تحقیقاتی از دستاوردهای این برنامه است.

گسترش  و  تسهیل  اهمیت  به  توجه  با  دیجیتال:  اقتصاد  به  هند  اقتصاد  تبدیل 
پرداخت های دیجیتال در سراسر دنیا در 25 نوامبر 2016 کمیسیونی در مؤسسه ملی 
تحول هند برای اولین بار تشکیل شد تا گزینه های کارآمد و کاربر پسند پرداخت های 
دیجیتال را شناسایی کند و این روش ها را اجرایی نماید. هدف از این کمیسیون تبدیل 

اقتصاد هند به یک اقتصاد دیجیتال است.

برای  را  هند  جزایر  مزیت های  شناسایی  آیوگ  نیتی  هند:  جزایر  اقتصادی  توسعه 
گسترش حمل و نقل دریایی، ماهیگیری، محیط زیست، نفت و گاز و دیگر فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده است. هدف از این کار ایجاد تحول در مصرف انرژی و 
استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی جزر و مد و در نهایت به توسعه رسیدن 
هریک از جزایر این کشور است. در این راستا برنامه هایی با تالش مؤسسه ملی تحول 
هند به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. همچنین طرح هایی در زمینه افزایش 

اشتغال در مناطق ساحلی در دستور کار قرار گرفته است.

از  نیمی  با  برابر  هند  در  کشاورزان  تعداد  آیوگ  نیتی  بررسی های  طبق  کشاورزی: 
جمعیت نیروی کار تخمین زده شده است. طی چند دهه گذشته محصوالت کشاورزی 
کاهش یافته و بدهی باال، عامل نگرانی شدید کشاورزان بوده است؛ بطوریکه بعضی 
از افراد، کشاورزی را به طور کامل کنار گذاشتند. در این زمان نیتی آیوگ پیشنهاد داد 
تا کشاورزان با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی های جدید، تغییر در شیوه آبیاری و 
استفاده از ظرفیت های باغات، پرورش طیور، بخش شیالت و جنگل ها، بهره وری در 

کشاورزی را متحول سازند.

1. Atal Innovation Mission (AIM)
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نیتی آیوگ با بررسی قوانین موجود در زمین های کشاورزی اجاره ای این قوانین را 
اصالح کرد. این اصالحات به مرور زمان در سال 2016 موجب تحول شغلی در بخش 
کشاورزی شد و کشاورزان را نسبت به کار بر روی این گونه زمین ها امیدوارتر کرد 1.

زیرساخت های حمل و نقل: یکی از اهدافی که موسسه ملی تحول هند دنبال می کند، 
بودجه  است  معتقد  آیوگ  نیتی  است.  کشور  نقل  و  حمل  ساخت های  زیر  توسعه 
مشخص شده برای پروژه های کلیدی مانند جاده ها، راه آهن، بنادر و هواپیمایی باید 
به درستی هزینه شود؛ این نهاد بر روند اجرا و پیشرفت این پروژه ها نظارت دارد. در 
سال 2015 بیش از 140 هزار نفر در حوادث رانندگی هند فوت کردند؛ در این زمان 
مؤسسه ملی تحول هند برنامه ای را تدوین کرد که به موجب آن جاده های روستایی 
گسترش پیدا کنند و با افزایش ایمنی، تلفات جاده ای به صفر برسد. همچنین با تسهیل 
سفرهای هوایی و تأسیس اداره ایمنی جاده، برنامه ریزی هایی انجام شد تا شبکه حمل 

نقل هند متحول گردد2.

قوه قضاییه: طبق گزارش نیتی آیوگ، هند در حال حاضر 30 میلیون پرونده قضایی در 
حال بررسی دارد و این کشور به شدت با کمبود قاضی روبروست. موارد مذکور باعث 
روند کند رسیدگی به پرونده های قضایی شده که نیتی آیوگ برای سرعت بخشیدن 
به این روند یک راهکار ارائه داده است: تربیت نیروی مختصص در حوزه قضاوت و 
جذب سریعتر نیرو؛ این نهاد همچنین یک شاخص برای دادگاه های هند در نظر گرفته 
که اگر در بررسی های بعدی توسط خود نیتی آیوگ مشخص شد این دادگاه ها در روند 

بررسی پرونده ها تعلل می کنند، آن ها را به دادگاه قضات معرفی خواهد کرد.3

آموزش و پرورش: تا سال 2020 هند به عنوان جوان ترین کشور جهان با میانگین 
سنی 29 سال، دارای بیشترین نیروی کار است. این کشور قصد دارد تا با توسعه بخش 

 Down-to-Earth و Scroll1. پایگاه خبری تحلیلی
Scroll 2. پایگاه خبری تحلیلی

3. همان
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آموزش و پرورش و کیفیت آموزشی بتواند نیروی کار مختصص را در سال های آینده 
به جامعه تحویل دهد .مؤسسه ملی تحول هند پیشنهاد کرده است که برای تحقق این 

هدف، یک نهاد مستقل برای نظارت بر برنامه های آموزش و پرورش تأسیس شود.1

سالمت: طبق بررسی های صورت گرفته توسط نیتی آیوگ، هزینه های بخش سالمت 
هند معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد؛ این در حالی است که این رقم 
در چین 3 درصد و در آمریکا  8.3 درصد می باشد. نیتی آیوگ برای بهبود وضعیت 
برای کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان و بهداشت  برنامه هایی را  بخش سالمت، 

)کاهش سل و ...( تدوین کرده است2.

محیط زیست: هند یکی از مناطق آلوده جهان است. برای رفع این مشکل نیتی آیوگ 
اتخاذ  با  چندین راهکار را پیشنهاد داده است؛ لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی 
تدابیری، تغییر موتورهای بزینی و دیزلی به CNG و استفاده از وسایل الکتریکی و غیره 

از جمله این راهکارهاست.3

بخش انرژی: هند در سال 2014 میالدی چهارمین مصرف کننده انرژی در دنیا بود؛ 
در این سال تقاضای مصرف انرژی در هند 7 درصد افزایش یافت. برای مقابله با این 
وضعیت و بهبود شاخص ها در سال 2015 نخست وزیر هند طی نامه ای دستور داد تا 
یک سیاست کلی در بحث انرژی تدوین شود. این وظیفه توسط دفتر نخست وزیری 

هند بر عهده مؤسسه ملی تحول هند قرار گرفت. 

در این زمان نیتی آیوگ فعالیت خود را در این راستا با همکاری اتاق فکرهایی که در 
زمینه انرژی فعال هستند آغاز کرد. همچنین نیتی آیوگ چندین نشست را با گروهی 
از اقتصاددانان برجسته هند برگزار کرد. در پایان پیش نویس این سیاست ها در مارس 

1. همان
2. همان
3. همان
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سال 2016 تهیه شد و برای اعمال نظرات وزاری دولت به وزارتخانه ها ارسال گردید.1

تولیدات الکترونیکی: صنایع الکترونیک یکی از سریعترین صنایع در حال رشد جهان 
است. اما سهم صنعت الکترونیک هند در بازار جهانی ناچیز بوده است و این کشور 

وارد کننده اصلی محصوالت الکترونیکی محسوب می شد .

دولت هند در 2 سال گذشته طرح های مختلفی را برای جذب سرمایه گذاری در بخش 
الکترونیکی و افزایش تولید قطعات آن در دستور کار قرار داد. این طرح ها توانست در 

جذب سرمایه گذاری به این حوزه موفق عمل کند.

 مؤسسه ملی تحول هند نیز پس از بررسی دقیق موضوع یک برنامه برای محصوالت 
پیشنهاد  واردات  برای  جایگزینی  گرا  صادرات  استراتژی  نام  با  هند  در  الکترونیکی 
می کند. این برنامه تولید کاالهای الکترونیکی را در کوتاه مدت افزایش می دهد و هند 

را قادر می سازد تا توان رقابتی صنعت الکترونیک خود را در بلند مدت افزایش دهد.

در این راستا نیتی آیوگ توانست با ارائه برنامه هایی در جهت توسعه مهارت ها، ارتقاء 
نوآوری و افزایش کیفیت محصوالت، تولید کاالهای الکترونیکی را تقویت کند2.

جمع	بندی

کشور،  وضعیت  رصد  در  هند  ملی  موسسه  فعلی  حرکت  می دهد  نشان  بررسی ها 
بررسی مشکالت، مطالعه و تحقیق، ارائه بسته های سیاست گذاری و نظارت بر اجرای 
برنامه های تصویب شده در کنار دولت، گامی مثبت و مؤثر در پیشرفت این کشور بوده 
است. نیتی آیوگ به عنوان یک نهاد حاکمیتی با دستاوردهایی که کسب کرده، جای 

خود را در میان نهادهای حاکمیتی اثرگذار کشور هند باز کرده است.

1. همان
2. همان
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طبق نظر وزیر سابق درآمدی وزارت اقتصاد هند1، »در حال حاضر نیتی آیوگ پرچم 
با برنامه ریزی  دار برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی در کشور هند است. این نهاد 
کشور  توسعه  برای  ها،  برنامه  پیشرفت  بر  نظارت  و  مدت  بلند  گذاری  سیاست  و 
مدل های  تدوین  با  هند  تحول  ملی  مؤسسه  است  معتقد  سیوارامن2  می کند«.  تالش 
مختلف توسعه برای کشور، در سال های گذشته توانسته است اختالفات بین بخش ها 

و سازمان های دولتی را کاهش دهد و موجب تسریع روند توسعه در کشور شود 3.

همچنین بکول دوالکیا4 اقتصاددان ارشد هند و مدیر موسسه مدیریت بین المللی دهلی 
نو در این خصوص گفته است که مؤسسه ملی تحول هند با هدایت و رهبری نخست 
وزیر این کشور و با همراهی تیم بسیار مختصص و مجرب خود می تواند هند را در 

سال های آینده به یک ابر قدرت اقتصادی تبدیل کند5.

با این اوصاف، وجود نهادهای بین دستگاهی و بین بخشی که با همراهی و همکاری 
دولت و اختیارات کافی بتوانند چالش ها و موانع پیشبرد اقدامات اولویت دار در کشور 
را مرتفع نموده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نمایند، حائز اهمیت است. این 
نهادها می توانند در قالب های غیرمتعارف و با تکیه بر توان جوانان و نخبگان، ماموریت 

پیشرفت کشور را دنبال کنند.

1. Revenue Secretary of the Government of India
2. Sivaraman

Orfonline 3. پایگاه
4. Bakul Dholakia

 Businesstoday 5. مجله



بررسی سازمان های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه22

بخش دوم
 مرکز تحلیلی روسیه

مرکز تحلیلی روسیه از جمله اتاق های فکر دولتی است که ابتدا تحت عنوان کمیته برنامه 
ریزی1 شوروی از اکتبر سال 1959 آغاز به کار کرد و با تشکیل گروهی از اقتصاددانان و 

ریاضیدانان و برنامه نویسان کامپیوتری، فعالیت خود را تا سال 1991 ادامه داد. 

در دسامبر سال 1991 این مرکز ساختار و عملکرد خود را تغییر داد و به مرکز تحلیل و 
پیش بینی های اقتصادی2 تغییر نام یافت. هدف از این کار ارائه اطالعات آماری و کمک 

به دولت در تصمیم گیری ها بود. نهاد جدید فعالیت خود را تا سال 2005 ادامه داد. 

در سال 2005 با توجه به تحول برنامه ریزی و گسترش اتاق های فکر وابسته به دولت 
در کشورهای مختلف، مجموعه مذکور به مرکز تحلیلی روسیه3 تبدیل شد و از آن زمان 

تاکنون، در قالب جدید فعالیت های خود را پیگیری می نماید.4

معرفی مرکز	تحلیلی	روسیه

مرکز تحلیلی روسیه، یک اتاق فکر وابسته به دولت و یکی از قدیمی ترین و شناخته 
شده ترین اتاق فکرهای روسیه است. این نهاد با تهیه و تدوین سیاست های اقتصادی، 
توسعه  به  رسیدن  روش های  و  مفاهیم  بررسی  کشور،  مشکالت  و  مسائل  تحلیل 
اقتصادی-اجتماعی و ارائه پیش بینی کوتاه مدت و بلندمدت در این حوزه ها، پیشرفت 

کشور را دنبال می کند.

1. Center of the Planning Committee
2. Center for Economic Analysis and Forecasting
3. The Analytical Center for the Government of the Russian Federation

4. تاریخچه مرکز تحلیلی روسیه
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پروژه های  برنامه ها و  بر اجرای دستورالعمل ها،  نظارت  با  از سال 2008  این مرکز 
و  کارشناسی  گزارش های  ارائه  طریق  از  جمهور،  رئیس  نظر  زیر  دولتی  کمیسیون 

سیاستی، به دولت در اقدامات خود می کند. 

مرکز تحلیلی روسیه با مطالعه و تحقیق در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، 
و  گزارش ها  قالب  در  را  بلندمدت خود  و  کوتاه مدت  سیاستی  بسته های  و  برنامه ها 
نشریات اقتصادی ارائه می دهد و اثرات احتمالی برنامه ها و پروژه ها را در توسعه کشور 

با استفاده از تجربیات بین المللی بررسی و تحلیل می نماید.1

این مرکز بیش از 200 کارشناس نخبه اقتصادی و اجتماعی را به کار گرفته است که در 
فعالیت های خود با وزراتخانه های روسیه در ارتباط هستند.

در  فکر  اتاق های  بندی  رتبه  مرکز  توسط   2013 سال  در  که  گزارشی  آخرین  طبق 
دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا منتشر شده است، مرکز تحلیلی روسیه در بین بهترین 
اتاق های فکر در دنیا قرار گرفته است. این مرکز در بین 6826 اتاق فکر در 182 کشور 

جهان رتبه 17 را کسب کرده است.2

فعالیت	های	مرکز	تحلیلی	روسیه

مرکز تحلیلی روسیه نتایج بررسی های کارشناسی و سیاست پژوهی، پیگیری مسائل 
مختلف و فرآیند تصمیم سازی در مسائل مختلف را در 5 قالب فعالیت انجام می دهد. 

این 5 قالب در ادامه توضیح داده شده است:

انتشار گزارش ها و نشریات اقتصادی: یکی از اولین و مهمترین فعالیت های مرکز 
تحلیلی روسیه، انتشار گزارش ها و نشریات اقتصادی است. این مرکز به طور خاص 
بانکداری،  و  مالی  بازارهای  انرژی،  وری  بهره  انرژی،  و  سوخت  موضوعات  در 

1. گزارش سال 2016 مرکز تحلیلی روسیه
popflock 2. پایگاه
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مدیریت  فلزات،  صنعت  جهانی،  تجارت  سازمان  برنامه های  نقل،  و  حمل  اقتصاد 
زمین  مقررات  عمومی،  خدمات  و  مسکن  نوآوری،  و  پرورش  و  آموزش  پروژه، 
از محیط  منابع طبیعی، حفاظت  از  استفاده  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  و ملک، 
نامه و ماهنامه منتشر  اقتصاد سبز، گزارش هایی را در قالب بولتن، هفته  زیست و 

می کند.

در این نشریات روند اقتصاد روسیه به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد و در 
صورت وجود مشکل، راهکارهایی به منظور رفع آن بیان می گردد. مرکز تحلیلی روسیه 
دارای 19 مجله و بولتن است. مجله اقتصاد روز، هفته نامه اقتصادی، ماهنامه اقتصادی، 

اقتصاد جهان و ماهنامه انرژی، از نشریات این نهاد است. 

سه مورد از اصلی ترین نشریات مرکز تحلیلی روسیه به شرح زیر است:1 
اقتصاد روز:  این مجله به صورت روزانه منتشر می شود و به بررسی 	 

جاری  آمار  و  اقتصادی  مهم  اخبار  مالی، خالصه  و  اقتصادی  شاخص های 
می پردازد.

توسعه 	  شاخص های  مناطق،  وضعیت  بررسی  اقتصادی:  نامه  هفته 
عملکرد  مورد  در  اطالعات  آخرین  ها،  شرکت  و  اخبار صنعت  اجتماعی، 

بودجه های فدرال و منطقه ای بصورت هفتگی در این مجله منتشر می شود.
ماهنامه اقتصادی: موضوعات این ماهنامه شامل بررسی مسائل کلیدی 	 

توسعه اقتصادی و اجتماعی در روسیه است.

که  هایی  گزارش  از  دیگر  نوعی  ای:  مشاوره  خدمات  و  درخواستی  گزارش های 
توسط مرکز تحلیلی روسیه منتشر می شود، به درخواست دولت و یا سازمان ها از این 
مرکز برای بررسی دقیق یک موضوع خاص و مهم تهیه می گردد. طبق وظیفه ای که 
دولت بر عهده مرکز تحلیلی روسیه قرار داده است، این مرکز پس از بررسی و تجزیه 

1. گزارش های ساالنه مرکز تحلیلی روسیه
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و تحلیل کامل موضوع یا سیاست و ابعاد آن، یک گزارش کامل و تحلیلی آماده کرده 
و آن را به دولت ارائه می نماید.

معاونان اجرایی دولت نیز می توانند حول یک حوزه یا یک سیاست مبنی بر حل مشکل 
و یا بررسی ابعاد آن، به طور جداگانه از مرکز تحلیلی روسیه درخواست ارائه گزارش 

نمایند.

یکی دیگر از متقاضیان گزارش های مرکز تحلیلی روسیه، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی 
هستند. این نهادهای وابسته به دولت برای پیشبرد اهداف خود از گزارش های تحلیلی 

این مرکز استفاده می کنند. 

غیر از دولت و نهادهای دولتی، سازمان های که در روسیه اهداف ملی و بین المللی 
گزارش های  تهیه  و  همکاری  روسیه درخواست  تحلیلی  از مرکز  می کنند  دنبال  را 

کارشناسی و سیاستی دارند.

در ادامه به چند مورد از این درخواست ها اشاره شده است:

کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا: یکی از پروژه های تحقیقاتی مرکز تحلیلی روسیه 
برای کمیسیون اقتصادی اوراسیا، تجزیه و تحلیل و بررسی در زمینه شکل گیری و 
پروژه های  است.  بوده  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  برای  مشترک  گاز  بازار  توسعه 
تدوین قوانین در صنعت برق و توزیع ظرفیت خطوط برق در بین ایاالت از دیگر 
پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی مرکز تحلیلی روسیه در همکاری با این اتحادیه است. 

سازمان ارتباطات روسیه: این سازمان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمان های 
ارتباطی در روسیه و کشورهای مشترک المنافع است که در سال 1990 تأسیس شده 
است. مرکز تحلیلی روسیه برای این سازمان در رابطه با توسعه صنعت حمل و نقل 

عمومی و همچنین کارآفرینی، خدمات مشاوره ای ارائه داده است.

بنیاد خیریه روسیه: بنیاد خیریه در روسیه نزدیک به 20 سال است که پروژه های ملی 
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و بین المللی را در زمینه رفاه اجتماعی، ورزش، فرهنگ و مذهب انجام می دهد. مرکز 
تحلیلی روسیه برای این بنیاد یک گزارش تحلیلی را به منظور بازنویسی قوانین تدوین 
و  یتیم  کودکان  از  زمینه حمایت  در  دولت  کارایی  بهبود  آن،  که هدف  است  نموده 

مراقبت از آنان است.

مرکز iMARS : ایمارس یک گروه ارتباطی پیشرو در روسیه است که طیف گسترده ای 
از خدمات را در زمینه ارتباطات انجام می دهد. این مرکز که در سال 2001 تأسیس 
شده است، اکنون به عنوان یک سازمان مستقل در روسیه در سطح بین المللی فعالیت 
این مرکز خدمات مشاوره ای در زمینه تجاری و  برای  می کند. مرکز تحلیلی روسیه 

تخصصی تر شدن ارائه نموده است.

مؤسسه قیمت گذاری و انحصار: این مؤسسه روسیه در سال 1995 تأسیس شده است. 
هدف این موسسه در ابتدا حل چالش های قیمت گذاری بوده است اما اکنون طیف 
گسترده ای از وظایف در بخش هایی همچون مدیریت عمومی و توسعه بازار را در 
دست دارد. مرکز تحلیلی روسیه برای بررسی خطرات و عواقب مقررات دولتی در 
زمینه خدمات که در بنادر عرضه می شود، گزارش های تحلیلی و خدمات مشاوره ای به 

این موسسه را ارائه داده است.

برگزاری نشست های علمی: برگزاری نشست های علمی از دیگر فعالیت های مرکز 
تحلیلی روسیه در پیگیری اقدامات مرتبط با تصمیم سازی است. این نهاد با برگزاری 
از مناطق مختلف روسیه،  از نخبگان  با دعوت   ... میزگردهای کارشناسی، سمینار و 
سازمان های ملی و بین المللی و مراکز تحقیق و توسعه، گزارش های تحلیلی را تهیه و 

تدوین می کند و آن را در اختیار دولت روسیه قرار می دهد.

 طبق آخرین گزارش ساالنه مرکز تحلیلی روسیه، این مرکز 222 نشست کارشناسی را همچون 
میزگرد، کنفرانس، نشست های علمی و ... با دعوت از 9947 نفر برگزار کرد. 
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عناوین اهم رویدادهای علمی مرکز تحلیلی روسیه در 4 فصل سال 2016 به صورت زیر است:
میزگرد علمی برای ارزیابی و رفع مشکالت حوزه نفت و سوخت 	 
نشست بهبود کارایی و بهره وری مقامات دولتی 	 
میزگرد علمی بررسی چالش های توسعه شهری 	 
ارائه گزارش در مورد سود سهام حوزه های دیجیتال	 
کنفرانس بهبود مدیریت پروژه های دولتی	 
سمینار افزایش رقابت برای استانداردهای توسعه ای مناطق	 
میزگرد استفاده از فناوری اطالعات در ادارت دولتی	 
میزگرد بررسی ریسک اجرای توافق نامه تغییرات اقلیمی بر اقتصاد و 	 

امنیت ملی روسیه
کنفرانس مدیریت پروژه های بخش عمومی  	 

تهیه و تدوین پیش نویس قوانین: یکی دیگر از فعالیت های این نهاد تهیه و تدوین 
پیش نویس قوانین است. مرکز تحلیلی روسیه تاکنون بیش از 25 پیش نویس قانون را 
برای دولت روسیه تهیه و تدوین کرده است. در ادامه به 6 مورد از مهم ترین پیش 

نویس قوانینی که توسط مرکز تحلیلی روسیه تهیه شده است اشاره می شود:
پیش نویس قانون بودجه	 
پیش نویس قانون مالیات ها	 
پیش نویس قانون جرائم	 
پیش نویس قانون امالک و زمین	 
پیش نویس قانون دادگاه ها	 
پیش نویس قانون بازار های سهام	 
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همکاری با نهادهای علمی: مشارکت و همکاری با مراکز علمی همچون دانشگاه ها 
و موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان برای تهیه یادداشت و گزارش های کاربردی 
در زمینه سیاست گذاری از دیگر فعالیت های این نهاد است که با هدف تصمیم سازی 

انجام می شود.

مراکز	وابسته	به	مرکز	تحلیلی	روسیه

مرکز تحلیلی روسیه از مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی متعددی تشکیل شده و در حال 
حاضر، 25 مرکز وابسته به این نهاد مشغول فعالیت هستند. در ادامه برخی از مهمترین 

این مراکز معرفی می شود:

مرکز سوخت و انرژی: این مرکز به مطالعه در حوزه انرژی می پردازد. کارشناسان 
این مرکز در بخش تغییرات ساختار انرژي و بازارهای جهانی آن مطالعه می کنند. در 
سال های 2013 تا  2015 حدود 100 گزارش تحلیلی، به همراه پیش بینی نوسانات 
مصرف و قیمت انرژی در سال 2040 در این مرکز تهیه و یک برنامه جامع تا 2035 
به  مرکز  این  گزارش های  است.  گردیده  تدوین  بخش  این  بهبود شاخص های  برای 

صورت ماهانه منتشر می شود.

مرکز تحلیلگران: این مرکز برنامه های تصویب شده توسط دولت را برای رسیدن به 
توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و گزارش هایی را در مورد اجرای 

آن و مراحل پیشرفت کار ارائه می دهد.

و  پذیری  رقابت  سیاست های  اجرای  بر  مرکز  این  رقابتی:  سیاستگذاری  مرکز 
ارائه  با  رقابتی  گذاری  سیاست  مرکز  دارد.  نظارت  و  تحقیق  انحصاری  فعالیت های 
توصیه ها و پیشنهادها به منظور چگونگی حل مسائل اولویت دار، قوانین این حوزه را 

تدوین و پیش نویس می کند.
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در سطح  را  اجتماعی  و  اقتصادی  تحقیقات  مرکز  این  تحقیقات:  و  مطالعات  مرکز 
جهانی انجام می دهد. بررسی توسعه کشورهای مشترک المنافع، برنامه های توسعه آنها 
و ارزیابی پیامد برنامه های دیگر کشورها در روسیه از جمله موضوعات مورد بررسی 
این مرکز است. این مرکز از سال 2014 میالدی به طور ماهانه روند فعلی اقتصاد روسیه 

و جهان و پیامدهای آن را به صورت بولتن منتشر می کند.

مرکز بخش های اقتصادی: این مرکز بخش های مختلف اقتصادی را تجزیه و تحلیل 
می کند. همچنین صادرات کاالهای غیرنفتی و روش های حمایت از آنها را مورد بررسی 

قرار می دهد.

مرکز سیاستگذاری اجتماعی: این مرکز به بررسی سیاست های اجتماعی و تجزیه و 
تحلیل آن می پردازد و طرح های پیشنهادی خود را در حوزه های اجتماعی به دولت 
ارائه می دهد. یکی از موضوعات مورد توجه این مرکز تدوین برنامه های حمایت از 

معلوالن و استانداردسازی شاخص های اجتماعی روسیه است.

مرکز مدیریت بخش دولتی: این مرکز برای بخش عمومی روسیه برنامه ریزی می کند 
و به منظور بهبود روش های مدیریت پروژه تالش می نماید. یکی از پروژه های کلیدی 
این مرکز به منظور افزایش بهره وری سازمان های دولتی، بررسی بهترین روش های 
مدیریت دولتی است که از سال 2014 تحقیقات گسترده ای پیرامون آن آغاز شده است.

پیامدهای  وتحلیل  تجزیه  و  کالن  اقتصاد  بر  نظارت  کالن:  اقتصاد  تحقیقات  مرکز 
اجرای سیاست های پولی و مالی از وظایف این مرکز است.

مرکز سیاست گذاری منطقه ای: این مرکز مسئول برنامه ریزی در مورد سیاست های 
منطقه ای، سرمایه گذاری، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و افزایش بهره 

وری در این حوزه ها است.

وضع  بهبود  و  گذاری  سیاست  مسائل  زمینه  در  پیشنهاداتی  حقوقی:  مشاوره  مرکز 
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قوانین ملی و بین المللی دولت و بهینه سازی فعالیت های قانونی مقامات اجرایی از 
وظایف مرکز مشاوره حقوقی است.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات: این مرکز مسئول بررسی ابزارهای توسعه نرم 
افزار و سیستم های اطالعاتی برای ادارات دولتی است و از طراحی، توسعه و استفاده 

نرم افزار های کاربردی حمایت می کند.

اقتصادی  حوزه  فعالیت های  در  مرکز  این  خارجی:  اقتصادی  فعالیت های  مرکز 
خارجی، تجارت بین الملل و موانع اقتصادی این حوزه فعالیت می کند. کارشناسان این 
مرکز در زمینه بازار کاالها و خدمات، بازاریابی بازارهای خارجی و بهبود تراز تجاری 

روسیه با دیگر کشورها مطالعه و تحقیق می کنند.

جمع	بندی

مرکز تحلیلی روسیه به عنوان یک اتاق فکر دولتی، از 13 سال گذشته با رصد وضعیت 
اقتصاد کشور در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و ارائه گزارش ها و نکات 
انتخاب  ایجاد هماهنگی های فرادستگاهی، نقشی مؤثر در  به دولت و  سیاستی خود 

مسیر درست تصمیم گیری و سیاست گذاری این کشور داشته است. 

مراکز فعال این نهاد هر کدام به نحوی در تهیه گزارش های سیاستی و اعالم نظر راجع 
به موضوعات حوزه فعالیت خود نقش آفرینی نموده تا مرکز تحلیلی روسیه بتواند راجع 

به جمیع مواردی که روسیه در مسیر پیشرفت خود به آن نیاز دارد، اثرگذار باشد.

تصمیم  و  بوده  تشخیص  در حوزه  عمدتا  روسیه  تحلیلی  مرکز  نقش  این وجود،  با 
سازی، کمتر در فعالیت های این مرکز نمود داشته است؛ هرچند طی سال های اخیر این 
مرکز در این زمینه نیز نقش آفرینی نموده و دولت روسیه نیز چنین ماموریتی برای آن 

متصور است.
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بخش سوم 
وزارت توسعه ترکیه

وزارت توسعه ترکیه فعالیت خود را از سال 1960 تحت عنوان سازمان برنامه ریزی 
دولتی1 آغاز کرد؛ سپس در سال 2011 طبق حکم قانونی شماره 641 ترکیه به وزارت 
توسعه تبدیل شد. اصلی ترین فعالیت این وزارتخانه تدوین برنامه های توسعه است که 

با هدف تسریع در روند پیشرفت کشور صورت می گیرد.2

تدوین  و  تهیه  ترکیه  توسعه  وزارت  توسط  که  اجتماعی  و  اقتصادی  چارچوب های 
می شود بر چند اصل استوار است: کاهش نااطمینانی این کشور در مسائل اقتصادی 
اجتماعی و به خصوص امنیتی؛ بهبود عملکرد تجارت بین المللی ترکیه؛ ارتباط گیری 
ترکیه با دیگر کشورها و افزایش شرکای تجاری آن و کاهش نوسانات مالی و خطرات 

ژئوپولتیک از جمله این اصول است.

بر اساس جدیدترین برنامه توسعه ترکیه که توسط این وزارتخانه تدوین شده، اهداف 
ذیل برای این کشور در نظر گرفته شده است:

تحول ساختاری بر مبنای ارزش های اصیل ترکیه و انتظارات شهروندان	 
رشد اقتصادی باال و با ثبات	 
زندگی شاد، باشکوه و شرافتمندانه برای هر شهروند ترکیه ای	 
افزایش سطح کیفیت زندگی در ترکیه	 
کاهش تفاوت میزان توسعه شهرهای ترکیه	 
تحول در خدمات عمومی و قابل دسترس بودن آن برای همه	 
تبدیل شدن به یک کشور با درآمد سرانه باال 	 

1. State Planning Organization
2. تاریخچه وزارت توسعه ترکیه
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ساختار	وزارت	توسعه	ترکیه

ساختار وزارت توسعه ترکیه متشکل از مراکز تخصصی، پژوهشی و اداری است که 
در قالب دو معاون و چهار قائم مقام مدیریت می شود. این وزارتخانه همچنین در 81 
استان این کشور، 26 سازمان توسعه منطقه ای و محلی را تأسیس کرده است که وظیفه 
اصلی آنها، هماهنگی با وزارتخانه های مختلف است. این مراکز به بررسی وضعیت 

توسعه اقتصادی در استان های مختلف می پردازند.1

هدف از تأسیس این مراکز حمایت از توسعه سریع مناطق مدنظر، تحقق سرمایه گذاری و 
ارائه خدمات   زیرساخت، صدور مجوز مسکن،  صنعت،  معدن، انرژی و حمل و نقل است. 
همچنین این مراکز، بهبود سطح کیفی و کمی آموزش و تحصیل ساکنان را نیز به عهده دارند. 

ماموریت	برنامه	ریزی	در	وزارت	توسعه	ترکیه

یکی از اصلی ترین ماموریت های وزارت توسعه ترکیه، تدوین برنامه های مختلف برای 
این کشور است؛ بر این اساس، این وزارتخانه مدل های مختلف برنامه ریزی را در 
دستور کار قرار داده است که شامل برنامه های بلندمدت، میان مدت، ساالنه و همچنین 
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای اصالحات به جهت پیوستن به 

اتحادیه اروپا می شود. 

در ادامه به اقدامات این وزارتخانه در هرکدام از برنامه های اشاره شده پرداخته می شود:

برنامه های بلندمدت توسعه: یکی از برنامه های بلندمدتی که توسط وزارت توسعه 
ترکیه طراحی و تدوین شده، برنامه دهم توسعه این کشور است. وزارت توسعه ترکیه 
برنامه دهم توسعه این کشور را در تاریخ 2 جوالی 2013 با همکاری نهادهای دولتی 

مربوطه تهیه و تدوین کرد. 

1. کتاب معرفی وزارت توسعه ترکیه
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استاد  تیم های کارشناسی که شامل 3000  برنامه 66 کمیته تخصصی و  این  تهیه  در 
دانشگاه، کارشناس بخش عمومی، خصوصی و نمایندگان سازمان های غیردولتی بودند، 

مشارکت کرده اند.

دهمین برنامه توسعه ترکیه از 4 محور اساسی تشکیل شده است که در ادامه به آن ها 
اشاره می شود:1

جامعه امن: گسترش رفاه اجتماعی پایدار و همه جانبه، توجه به امنیت 	 
اجتماعی، گسترش مدارس و مراکز آموزشی،  کاهش نرخ اقتصاد زیرزمینی 
)غیررسمی( از 37.5 درصد به 30 درصد و تقویت پایه های سرمایه اجتماعی.

تولید و رشد پایدار: رسیدن به رشد اقتصادی 5.5 درصد و ایجاد 4 	 
میلیون شغل از طریق افزایش نرخ سود سرمایه گذاری در بخش های دولتی، 
افزایش بودجه برای تحقیق و توسعه، توجه به بخش گردشگری خارجی و 
تا 45 میلیارد دالر، توجه به بخش کشاورزی و  افزایش درآمد گردشگری 

ظرفیت بنادر.
کشوری پاک و بدون آلودگی: توجه به محیط زیست و استفاده مناسب 	 

از منابع طبیعی برای همه روستاها و مناطق مختلف ترکیه.
همکاری های بین المللی برای توسعه: همکاری با کشورها برای تبادل 	 

تجربیات و تسریع روند توسعه ترکیه.

اهداف کّمی در این برنامه برای سال های  2018 و 2023 به صورت زیر تدوین شده 
است: 

1. دهمین برنامه توسعه ترکیه
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شکل 2 - اهداف کّمی برنامه های وزارت توسعه ترکيه

برنامه های میان مدت توسعه: برنامه های میان مدت1 وزارت توسعه ترکیه با هدف 
دستیابی به استراتژی های تعیین شده در سند توسعه است. این برنامه ها در واقع یک 
منابع  برای هدایت سیاست های بخش عمومی و تخصیص  راه  نقشه  خطی مشی و 

تعیین می کند. 

این برنامه ها برای یک دوره سه ساله تهیه می شود و هرساله با توجه به نتایج آن و تغییر 
شرایط کشور، در چارچوب ها و بندهای آن تجدید نظر می شود )سیزدهمین برنامه میان 

مدت توسعه2 2018-2020(. 

در  که  کلی  سیاست های  به  توجه  با  توسعه  ساالنه  برنامه های  ساالنه:  برنامه های 
برنامه های توسعه تدوین می شود، به صورت ساالنه توسط این وزارتخانه تهیه می گردد. 
این برنامه ها اهداف و سیاست هایی که باید در هر سال پیگیری شود را تعیین می کند.

1. Medium Term Programme
2. www.mod.gov.tr/Pages/MediumTermPrograms.aspx
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ریزی  برنامه  شورای  توسط  ترکیه  توسعه  وزارت  توسط  شده  تهیه  ساالنه  برنامه 
وزیران تأیید می شود. همچنین بودجه و برنامه های کاری سازمان های دولتی باید با 

اهداف و سیاست های برنامه های توسعه ساالنه سازگار باشد. 

برنامه های ساالنه از طریق گزارشات این وزارتخانه نظارت و ارزیابی می شود. البته از 
سال 2011 تاکنون برنامه ساالنه ای در سایت وزارتخانه منتشر نشده است )پنجمین 

برنامه ساالنه وزارت توسعه ترکیه1(.

برنامه های سرمایه گذاری: وزارت توسعه، برنامه های سرمایه گذاری در ترکیه را به 
منظور سرمایه گذاری در بخش های زیر تدوین می کند:

موسسات دولتی	 
شرکت های اقتصادی دولتی	 
نهاد های امنیتی اجتماعی	 
ایل بانک2 ترکیه 	 
موسساتی که در حوزه خصوصی سازی مشغول به کار هستند	 

و  جامعه  مختف  بخش های  در  تعادل  حفظ  هدف  با  گذاری  سرمایه  برنامه های 
اولویت های منطقه ای تدوین می شود. این برنامه ها توسط وزرات توسعه ترکیه و مطابق 

با قانون بودجه دولت تهیه می گردد. 

ترکیه  توسعه  وزارت  که  هایی  برنامه  از  یکی  اقتصادی:  اصالحات  برنامه های 
در تدوین آن نقش مهمی دارد، برنامه اصالحات اقتصادی است. ترکیه به عنوان 
جهت  به  را  برنامه ها  این  اروپا،  اتحادیه  در  عضویت  کاندید  کشورهای  از  یکی 
پیوستن به اتحادیه اروپا طراحی می کند و در دستور کار قرار می دهد. این برنامه 

1. www.mod.gov.tr/Pages/AnnualPrograms.aspx
2. İlbank



بررسی سازمان های متولّی پیشرفت در کشورهای هند، روسیه و ترکیه36

شامل اصالح ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بوده و به صورت سه ساله طراحی 
می شود.

اقدامات	مهم	وزارت	توسعه	ترکیه 

وزارت توسعه ترکیه طراحی، تصویب و پیگیری برنامه هایی را با هدف تقویت تولید و 
توان رقابتی و ایجاد پویایی در مناطق کمتر توسعه یافته این کشور، در دستور کار قرار 

داده است و به عنوان متولی اصلی، اجرایی شدن آن را دنبال می کند.

مهمترین این موارد در ادامه معرفی شده است:

مرکز مالی بین المللی استانبول1: برنامه مرکز مالی بین المللی استانبول یا IFC، توسط 
وزارت توسعه ترکیه تهیه شده است و هدف آن تبدیل شهر استانبول به یک مرکز مالی 
منطقه ای و در نهایت یک مرکز مالی جهانی است. در این برنامه، اقدامات زیر به عنوان 
اولویت مد نظر قرار گرفته است: ایجاد یک زیرساخت قانونی با توجه به استانداردهای 
بین المللی،  افزایش تنوع محصوالت و خدمات مالی، طراحی یک سیستم مالی ساده و 

مؤثر، بهبود چارچوب های نظارتی و ...

پروژه آب آشامیدنی و زیرسازی فاضالب2: یکی دیگر از برنامه های وزارت توسعه 
ترکیه برنامه لوله کشی برای آب آشامیدنی و تأسیس زیرساخت های فاضالب شهری 
و روستایی است که برای مناطق ترکیه با 25 هزار نفر جمعیت یا کمتر در نظر گرفته 

شده است و توسط این وزارتخانه دنبال می شود.

برنامه حمایت از رشد شهری3: هدف این برنامه حمایت از مراکز شهری و تفریحی 
است که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند. در حال حاضر چندین استان ترکیه 

1. Istanbul International Financial Center (IFC)
2. Drinking Water and Sewerage Infrastructure Project (SUKAPP)
3. Growth Poles Support Program
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زیر پوشش این برنامه قرار دارند. محور اصلی این برنامه بهبود ظرفیت های گردشگری 
و دیده شدن آثار تاریخی شهرهای ترکیه در سطح ملی و بین المللی است که وزارت 

توسعه متولی طراحی و پیگیری آن بوده است.

برنامه حمایت اجتماعی1: این برنامه به عنوان یک برنامه توسعه اجتماعی به منظور 
رفع مشکالت مهاجرت،  فقر و بیکاری در نظر گرفته شده و توسط وزارت توسعه دنبال 
می شود. اهداف این برنامه عبارت است از: ایجاد اشتغال، افزایش مشارکت گروه های 
محروم جامعه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تشویق کودکان، جوانان و زنان 

برای شرکت در فعالیت های فرهنگی هنری و ورزشی.

برنامه حمایت از زیرساخت های تحقیقاتی2: یکی دیگر از برنامه های وزارت توسعه 
ترکیه، ایجاد مراکز پژوهشی در دانشگاه ها و نهادهای عمومی و توسعه ظرفیت های آن 
است. هدف از این برنامه توسعه منابع انسانی در این بخش، مشارکت دانشگاه و صنعت 
در بخش های علمی و آزمایشگاهی و گسترش زیرساخت های پژوهشی عنوان شده 

است.

پروژه حمایت از زیرساخت های روستایی3: یکی از پروژه هایی که توسط وزارت 
با هدف  این پروژه  توسعه ترکیه طراحی و پیگیری می شود، پروژه کویدس است. 
رفع مشکالت روستایی مربوط به آب آشامینی و ساخت جاده در 51 استان ترکیه، 
آسیب  جاده های  تعمیر  پروژه  این  در  می گردد.  اجرا  بزرگ،  شهرهای  از  غیر  به 
دیده روستایی و آسفالت آن همراه با لوله کشی آب آشامیدنی به روستاها و مناطق 
مسکونی اطراف آن که دسترسی کمی به  آب آشامیدنی داشتند، در دستور کار قرار 

گرفته است.

1. Social Support Program (SODES)
2. Research Infrastructure Support Program
3. Project for Supporting the Infrastructure of Villages (KÖYDES)
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جمع	بندی

وزارت توسعه ترکیه به عنوان یک نهاد دولتی، متولی اصلی برنامه ریزی و پیگیری 
اقدامات بین دستگاهی در این کشور است. این وزارتخانه همچنین از طریق نهادهای 

استانی خود، برنامه ها و پروژه های استانی را دنبال می کند.

در حال حاضر وزارت توسعه متولی طراحی برنامه های بلندمدت، میان مدت، ساالنه 
و برنامه های اقتصادی و اصالحاتی در ترکیه است. جدیدترین برنامه وزارت توسعه 
ترکیه برنامه دهم توسعه بوده که با اهداف مشخص کمی و کیفی تدوین و تصویب 

شده است و این وزارتخانه، اجرای آن را دنبال می کند.

نقش دیگر وزارت توسعه ترکیه، نظارت بر اجرای برنامه ها، پیگیری و ارزیابی آن 
است که جلوی تشریفاتی شدن برنامه های تدوین شده را می گیرد. به عنوان نمونه این 
وزارتخانه در طول اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسط نهادهای مسئول، 
اهداف مدنظر در برنامه های بلندمدت ترکیه را پایش می کند تا طبق برنامه ریزی های 

انجام شده، اجرای این برنامه ها همچنان در دستور کار قرار داشته باشد. 

نقش وزارت توسعه در ترکیه تقریبا مشابه نقش سازمان برنامه و بودجه در کشور است؛ 
با این تفاوت که این نهاد در کشور ترکیه، اقدامات جدی تری پس از تدوین برنامه را 
نیز بر عهده دارد و ماموریتش صرفا در تدوین و طراحی برنامه ختم نمی شود. مدلی که 

می تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.




