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ألكثر من جیدًا البالد الھند في المطبق البینحكومیة المالیة الترتیبات خدم نظام لقد
القضایا لحل عملیًا نظامًا الخدمات وأسس كبیرة في مساواة حقق فقد عامًا. ٥٠
وتكیف والوالیات، الھند- في “المركز” المسماة القومیة- الحكومة بین البارزة
في دولة التماسك من درجة تحقیق في فقد أسھم وبالتالي المتغیرة، وفقًا للمتطلبات
النقطة أن إال لإلصالح، حاجة في مجاالت عدة یثیر التفكیر وبینما ومتنوعة. كبیرة

كبیر. حد إلى ممكن ذلك اإلصالح أن ھي األكثر ثباتًا

والوالیات  بالمركز الخاصة اإلنفاق ومسؤولیات الضریبیة الصالحیات إن
ومع المتزامنة.  والقوائم  والوالیات المركز قوائم في  وذلك الدستور في محددة
الریفیة المناطق في المحلیة الحكومات حصلت ،١٩٩٢ عام الدستور تعدیل
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ضمان جانب إلى الوالیات، وتلعب أیضًا. دستوري اعتراف على والحضریة
التعلیم والصحة مثل االجتماعیة الخدمات توفیر في مھیمنًا دورًا والنظام، القانون
المركز لدور مساویًا دورًا أن لھا كما األسریة. االجتماعیة والمساعدات واإلسكان
والري الزراعیة التنمیة في مجال أدوارھا وتعتبر االقتصادیة.  الخدمات توفیر في
الوقت، نفس وفي خاص. بشكل ھامة للنقل التحتیة والبنیة الصناعیة والتنمیة
للمركز. العریضة القاعدة التصاعدیة والضرائب ذات الضرائب معظم ُیَخصص
السلع المصنعة على ھي الجمارك والرسوم الضریبیة الھامة والضرائب المركزیة
القواعد من القلیل یوجد كما الشركات.  وضرائب  الشخصیة الدخل وضرائب
صالحیة فإن اإلیرادات، نظر وجھة من ولكن للوالیات، المخصصة الضریبیة 
للوالیات ویمكن أھمیة.  األكثر ھي (بالقطاعي) بالتجزئة البیع ضریبة فرض
ولكن السوق، من االقتراض كذلك یمكنھا كما المركزیة. من الحكومة االقتراض
على استمرار المركز یوافق أن یجب المركزیة، للحكومة مدینة الوالیة كانت إذا

االقتراض.

التوازن  اختالل من عالیة درجة بوجود الھندیة المالیة الفدرالیة وتتصف
تقریبًا ٪٣٩ حكومات الوالیات جمعت ،٢٠٠٣-٢٠٠٤ وفي عام والرأسي. األفقي
٪٥٥ من أكثر وكان .٪٥٧ كان من النفقات نصیبھا ولكن اإلیرادات، إجمالي من
المالیة واالعتمادات المركزیة التحویالت من مموًال الوالیات نفقات إجمالي من
فإن األفقي، التوازن اختالل جبھة المقترضة. وعلى
الصغیرة الجبلیة والیة ١١ الـ ھي حظًا األقل الوالیات
إنتاجي نشاط ذات خاصة” “فئة كوالیات صنفت والتي
من اإلیرادات جمع  على ضعیفة قدرة  أو ضعیف
١٧ حتى الوالیات الـ ولكن المخصصة لھا. المصادر
كبیرة اختالفات بینھا یوجد العامة” “الفئة في المتبقیة
والجھود اإلیرادات  تحصیل على والقدرة الحجم في
متوسط كان وقد المالیة. والتبعیة اإلنفاق ومستویات
جوا والیة ١٩٩٩-٢٠٠٢ في في السنوي للفرد الدخل
أعلى روبیة)، ٥٦,٥٩٩) دخًال الوالیات أعلى وھي 
الدخل السنوي للفرد وھي بیھار حیث من بأقل الوالیات مقارنة ضعفًا ٨,٧ بمقدار
غیر مالئمة للوالیات الضریبیة الصالحیات بأن الدستور ویقر روبیة). ٦,٥٣٩)
الضرائب إیرادات في  بالمشاركة یسمح  فھو ولذلك  اإلنفاق باحتیاجات للوفاء

المركزیة.

من  یمكن متعددة قنوات وجود التحویالت في الھند في البارزة السمات ومن
التي التخطیط، لجنة ھذه القنوات، وھي وإحدى االعتمادات المالیة.  تحویل خاللھا

بأن الدستور  ویقر 
الصالحیات الضریبیة
مالئمة غیر للوالیات
باحتیاجات للوفاء
فھو ولذلك اإلنفاق
في بالمشاركة یسمح
الضرائب إیرادات

المركزیة



٢١ الھـــنـد

طریق عن المساعدة تقدم ،١٩٥٠ مارس/آذار في الھند حكومة من بقرار إنشاؤھا تم
١٩٦٩، كانت عام وحتى خططھا. بمتطلبات للوفاء الوالیات إلى والقروض المنح
جانب إلى المساعدة درجة وكانت محددة لمشروعات تقدم الوالیات خطط مساعدة
منذ ولكن المختار. المشروع طبیعة أساس على تتحدد القرض المنحة- مكونات
والقروض المنح من كل طریق عن الوالیات خطط یتم تقدیم مساعدة ،١٩٦٩ عام
ویتولى رئیس الوزراء للتنمیة. القومي المجلس علیھا أساس صیغة یوافق على
التخطیط لجنة وأعضاء الوزراء من عدد من ویتألف للتنمیة القومي المجلس رئاسة
٪١٦ بین ما التخطیط تقدمھا لجنة المنح التي الوالیات. وتشكل وزارات ورؤساء

المركزیة. التحویالت إجمالي من و٢٠٪

أعوام ٥ كل مالیة لجنة الھند جمھوریة رئیس یعین أن على الدستور وینص
ومنح الضرائب بتحویل والتوصیة والوالیات المركز في المالیة الشئون لمراجعة
الذكر سالفة التخطیط لجنة انضمت وعندما  التالیة.  الخمس للسنوات المساعدة
محصورًا في نطاق لجنة التمویل أصبح المنح، في مجال تقدیم التمویل إلى لجنة
وإلى الوالیات. الخطط في تتبع ال التي بالمتطلبات  للوفاء بالتحویالت التوصیة
تشكل الحاضر،  الوقت وفي  تقاریرھا. وقدمت تمویل لجنة  ١٢ تشكلت اآلن، 
بھا تقوم التي تلك أما التحویالت، إجمالي من ٪٦٠ حوالي التمویل لجنة تحویالت
تعطي عدة السابقتین، إلى القناتین وباإلضافة .٪٢٠ حوالي فتشكل التخطیط لجنة
متطلبات أو غیاب في وجود للوالیات الغرض محددة تحویالت وزارات مركزیة
من أھمیة لھ منھا ولكن القلیل النوع، ھذا من ٢٠٠ مشروع حوالي وھناك مماثلة.

المالیة. النظر وجھة

قنوات التحویل  أھداف تتضارب فأحیانًا بالمشكالت. مليء التحویل نظام إن
حظًا األقل على الوالیات تركیز التحویالت خطیرة في مشكالت یخلق مما المتعددة،
بسد والتي تتعلق - التمویل لجنة تحویالت تبنتھا فالمنھجیة التي المالیة. الناحیة من
بل فحسب، خطیرة عقبات تخلق لم والنفقات المتوقعة - اإلیرادات الفراغات بین
توضع حیث كبیرة، خلق مساواة النظام یحاول وال أیضًا. المساواة انعدام إلى أدت
الفراغات ملئ یتم وفیما منخفضة. قاعدة من فقرًا األكثر الوالیات نفقات توقعات
واقتصاد الضریبیة  الجھود على العقبات توضع التحویالت، خالل  من المتوقعة
تقسیم إلى المخططة وغیر المخططة التحویالت بین التمییز أدى  كما النفقات. 
انتشار أدى ذلك، إلى المالیة. وباإلضافة اإلدارة على مضادة نتائج وخلق الموازنة
تلك وقد أضفت النفقات. إدارة انعدام الكفاءة في إلى الغرض التحویالت محددة

التحویالت. على نظام كبیرة بدرجة طابعًا سیاسیًا المشكالت
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تصنیع  سیاق في الھند في البینحكومیة والمؤسسات السیاسات تطورت  وقد
في ضمنًا واردًا وكان الثقیلة الصناعات إلى ویستند العام القطاع علیھ یسیطر
االقتصاد، وانفتاح االقتصادي ولكن سیاسة التحرر المخططة. التنمیة استراتیجیة
بعض بین  ومن ضروریًا. أمرًا المالیة الفدرالیة في الكبرى التغییرات جعلت 
خسارة إیرادات وتعویض بالضرائب، العام االستثمار إیرادات استبدال التحدیات
ظل االقتصاد المقصد. وفي على قائمة مضافة قیمة الجمارك، وتطویر ضریبة
ذات تكون  أن  الوالیات حكومات من  المطلوب یكون  العولمة، نحو یتجھ الذي
حیث من المعادل ودورھا االجتماعیة الخدمات توفیر أجل  دورھا من في كفاءة
النظام المالي على إلى ذلك، وباإلضافة المادیة. التحتیة البنیة توفیر في األھمیة
إلیقاف القومیة دون المستویات االنضباط المالي في قضیة ضمان مع یتعامل أن
أدى ظھور وقد وتراكم الدیون.  الوالیات عجز ازدیاد في المتمثل المتدھور الوضع
أو التنافسیة، الشعبیة إلى الوالیات مستوى وفي المركز في  االئتالفیة الحكومة
وقد أدت المالیة. النتائج عن مع التغاضي الناخبین لدى شعبیة ذات تبني سیاسات
من األعضاء أصبحت والتي الوالیات، مستوى على الحاكمة اإلقلیمیة األحزاب
غیر المتماثلة. الترتیبات من العدید تبني إلى المركزي، االئتالف في المحوریین

المالیة. اإلدارة سلبي على العوامل تأثیر لتلك كان وقد


