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ال�ضرائب من خالل ال�سعي للر�شوة ،وقوانني
العمل ال� ل��ا�إرادي ،ونق�ص م��راف��ق النقل ،كل
هذه ت�أتي يف طريق تو�سيع القدرات والإخراج،
وبالتايل ،توظيف املزيد من النا�س .احلكاية
مثرية لل�شفقة .ويف العام  ،2014كان الرتتيب
ال� �ع ��ام ل�ل�ه�ن��د يف � �س �ه��ول��ة مم ��ار� �س ��ة الأع� �م ��ال
ال�ت�ج��اري��ة ه��و  134م��ن �أ� �ص��ل  189ب �ل��دا .لقد
حت�سنت ب�شكل طفيف يف العام � 2015إىل 130
من �أ�صل !189
ومن بني قطاعات االقت�صاد التي تطرق �إليها
ال�ك��ات��ب :ق�ط��اع الت�صنيع؛ حيث �إن االهتمام
ال� ��ذي ت �ل � َّق��اه ه ��ذا ال �ق �ط��اع م ��ن ق �ب��ل ��ص��ان�ع��ي
القرار يف الهند منذ اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي ،ال مثيل ل��ه .ومنذ الثمانينيات ،كان
هناك تطور م�ستمر لل�سيا�سة نحو الت�صنيع
بع�ضها غ�ير مبا�شر ،يف �شكل �إ��ص�لاح��ات يفال�سيا�سة التجارية -وقد رك��زت جميعها على
ج��ان��ب ال�ع��ر���ض ك�م��ا ل��و ك��ان��ت حت ��اول تقريب
العمارة امل�ؤ�س�سية املثالية .غري �أنه ميكن القول
ب�أن هناك ثالثة جوانب لنمو قطاع ما ،وهي
تهيئة بيئة م�ؤ�س�سية مواتية وق ��درات امل��وارد
الب�شرية ،وكالهما معا يحدد و�ضع العر�ض
والطلب .وي�ح��دد البنية الأ�سيا�سة والتعليم
ق ��درات ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة يف بلد
م��ا ،والتي �ستحدد بدورها ما �إذا كانت ق��ادرة
على املناف�سة عامليا �أم ال .وقد تكون ال�صناعة
ال �ه �ن��دي��ة ق ��د ح �ظ �ي��ت ب��اه �ت �م��ام م �ع �ق��ول م��ن
جانب �صانعي ال�سيا�سات فيما يتعلق بالهيكل
امل�ؤ�س�سي ،ولكن رمبا عانت من �ضعف البنية
الأ��س��ا��س�ي��ة وامل���س�ت��وي��ات التعليمية املنخف�ضة
للقوى العاملة ال�ت��ي ك��ان ميكن �أن تت�ضافر
لترتكها غ�ير ق ��ادرة على املناف�سة يف ال�سوق
العاملية .وباملقارنة مع ال�صني ،ال تزال الهند
�ضعيفة من حيث البنية الأ�سا�سية والتعليم
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وه ��ذه الأخ �ي�رة ه��ي النقطة
التي يديل بها امل�ؤلف .ومع غياب تنفي�س عاملي
خارجي لفائ�ضها املحتمل ب�سبب عدم القدرة
التناف�سية ،ك��ان على ال�صناعة التحويلية يف
الهند �أن تعتمد يف الغالب على ال�سوق املحلية.
ومب ��ا �أن �إن �ت ��اج اخل ��دم ��ات م�ستقل ع��ن �إن �ت��اج
ال�صناعات التحويلية ،ف ��إن الطلب على منو
هذا الإنتاج الأخري يجب �أن ي�أتي �إىل حد كبري
من منو زراعي �أ�سرع.
�أما يف القطاع الزراعي ،ف�إن جو�شي على دراية

ب��أه�م�ي��ة الأداء امل�ت�ف��وق يف ال ��زراع ��ة والتعليم
مل�ستقبل االق�ت���ص��اد ال�ه�ن��دي .ك�م��ا �أن ��ه مقتنع
ب��أن املزيد من الأ��س��واق هي الطريق للذهاب
يف حت�سني الأداء .ب ��دءا م��ن ال ��زراع ��ة ،هناك
ق���ض�ي��ة ق��وي��ة ل�ل�ت�ح��ري��ر يف جم ��ال ال�ت���س��وي��ق
حيث ت��دخ��ل احل�ك��وم��ة يف �شكل جلنة ت�سويق
املنتجات الزراعية (�أمبك) يف املقاطعات؛ مما
يحد م��ن فر�ص املبيعات للمزارعني .وهناك
�أي�ضا اختالل وظيفي يف �شراء الأرز والقمح،
مم��ا ي�سهم يف ت��راك��م ال�ف��وائ����ض ،ال�ت��ي كثريا
ما يرتك لتدويرها يف العراء ،مما يثبط منو
البقول الغنية بالربوتني .ولن يكون من غري
املعقول التكهن ب�أن الثورة اخل�ضراء يف �أواخر
ال�ستينيات وت���س��ارع معدل النمو ال��زراع��ي يف
اخلم�سينيات من القرن املا�ضي كان �سيجري
يف �إطار �سيا�سة عدم التدخل.
كما تطرق الكاتب للتعليم يف الهند وعن دوره
يف رفع كفاءة العامل ،ويرى جو�شي �أن قانون
احل ��ق يف التعليم م�صمم ب�شكل ج�ي��د ،ولكن
ال �ط��ري��ق �إىل حت���س�ين الأداء ه ��و ع ��ن ط��ري��ق
�إعطاء دور �أكرب للقطاع اخلا�ص فقط قد يبدو
مفرطا يف التفا�ؤل .يف مقارنة عاملية جند �أن
�أغلب الدول املتقدمة تعتمد ب�شكل �أكرب على
التعليم العام .وفيما يتعلق بالتعليم العايل،
ف�إن م�ؤ�س�سات التعليم العام ي�شاد بكفاءتها من
الهند�سة �إىل ال�ط��ب وح�ت��ى ال�ق��ان��ون والعلوم
االج �ت �م��اع �ي��ة ،ف �ه��ي م ��ن �أف �� �ض��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ات.
وك �ث�يرا م��ا ك��ان��ت ال�ك�ل�ي��ات اخل��ا��ص��ة �أك�ث�ر من
جمرد م�ؤ�س�سات تهتم بالأموال التي ال توفر

�سوى القليل من التعليم .ومع ذلك ،ال �شيء
من هذا ي�أخذ بعيدا عن ق�ضية �صاحب البالغ
لإعادة التفكري الكربى يف دور منظم للتعليم
العايل ،وجلنة املنح اجلامعية.
****
الكتاب مهم ج��دا عندما يتحدث امل��ؤل��ف عما
ي�ج��ب ال�ق�ي��ام ب��ه .والأه ��م م��ن ذل��ك �أن ��ه يق ّيم
ب�ط��ري�ق��ة غ�ي�ر م �ن �ح��ازة ك�ي�ف�ي��ة �أداء ح�ك��وم��ة
م� � ��ودي؛ ح �ي��ث ي �ث �ن��ي مل � ��ودي وح �ك��وم �ت��ه ع�ل��ى
اجلانب اخلارجي وما مت القيام به من جذب
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،والت�صدي للف�ساد
جلعل الأعمال التجارية �أ�سهل وامل�ضي قدما
يف مزيد من التحرير على عك�س حكومة �أوبا.
�أما يف جمال التنمية االجتماعية ،ف�إنه يعطي
درج� ��ة خم�ت�ل�ط��ة .وع �ل��ى اجل ��ان ��ب الإي �ج ��اب ��ي،
جن �ح��ت ال �ه �ن��د يف ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ح��وي�لات
ال �ن �ق��دي��ة� .أي �� �ض��ا ،ه �ن��اك ال�ك�ث�ير ال ��ذي يجب
القيام به يف التعليم وال�صحة ،وه��و مو�ضوع
غالبا ما �أ�شري �إىل يف الكتاب.
«الطريق الطويل يف الهند» لفيجاي جو�شي،
عامل االقت�صاد الكلي الرائد ،ي�ستحق �أن يكون
م�ط�ل��وب��ا ل �ل �ق��راءة لأي �شخ�ص م�ه�ت��م يف �أداء
الهند و�آف��اق�ه��ا .يحلل جو�شي تقريبا جميع
امل���ش��اك��ل االق�ت���ص��ادي��ة يف ال�ه�ن��د ب�ع�م��ق ك�ب�ير،
كما جنح الكتاب يف و�ضع حتليل و�صفي رائع
لالقت�صاد ال�سيا�سي يف الهند بطريقة قابلة
ل �ل �ق ��راءة ،م ��ن دون امل���ص�ط�ل�ح��ات �أو اجل�ب�ر.
وت�ستند تو�صياته املعقدة والثابتة يف جمال
ال�سيا�سات �إىل حجج و�أدل ��ة دق�ي�ق��ة .ونتيجة
ل��ذل��ك ،ف ��إن ال�ك�ت��اب �سيكون قيماً لي�س فقط
للقارئ العام ولكن �أي�ضا ل�صناع القرار .كما
�أن ��ه �سقدم ن�صا مم�ت��ازا ل�ط�لاب االق�ت���ص��اد يف
الهند .كما �صنف الكتاب �ضمن �أف�ضل الكتب
االقت�صادية ح�سب الفاينن�شيال تاميز والقى
ا�ستح�سان اجلمهور.
----------------------

الكتاب« :طريق الهند الطويل :البحث
عن االزدهار».
المؤلف :فيجاي جوشي.
الناشر،Oxford University Press :
باإلنجليزية.
عدد الصفحات 360 :صفحة.
* كاتب ُعماني
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«طريق الهند الطويل :البحث عن االزدهار
لفيجاي جوشي
محمد السالمي *
موضوع العديد من التنبؤات واآلمال الباهظة ..فكتاب «طريق الهند الطويل :البحث عن االزدهار» من قبل
لطالما كانت الهند
َ
فيجاي جوشي ،هو دراسة للرحلة االقتصادية للهند على مدى العقود الستة الماضية وتقييمها .ويتميز الكتاب بتغطية
واسعة عن اقتصاد الهند ومناقشة النظرية االقتصادية ذات الصلة .ويؤكد جوشي أنه ولكي تحقق الهند إمكاناتها الهائلة،
يجب إعادة ترتيب العالقة بين الدولة والسوق والقطاع الخاص بشكل شامل .وسيكون من الضروري تحرير أعمق وخصخصة
أكثر اتساعا .لكنها لن تكفي لتحقيق األهداف االقتصادية للهند ..الدولة بحاجة ألداء أكثر فاعلية بكثير من المهام األساسية
التي تنتمي تماما في مجالها .الهند بحاجة لمزيد من السوق وكذلك أكثر من الدولة .إن الطريق الذي تتخذه الهند لن يهم
فقط حياة شعبها المليار نسمة ،بل أيضا في مجرى االقتصاد والسياسة العالميين.

ويف �سياق حتقيقه ،جو�شي يدر�س بعمق جميع
املجاالت احلا�سمة لل�سيا�سة الإمنائية الهندية،
مبا يف ذلك العمالة و»االنفجار الدميوغرايف»؛
واال� �س �ت �ث �م��ار والإن �ت ��اج �ي ��ة؛ و�أ� � �س� ��واق ال���س�ل��ع
واملوارد والتمويل؛ وا�ستقرار االقت�صاد الكلي؛
وم���ص��ارف وم��ؤ��س���س��ات ال�ق�ط��اع ال �ع��ام؛ وعجز
ال�ب�ن�ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة؛ واحل �م ��اي ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
و�شبكات الأمان؛ والتعليم والرعاية ال�صحية؛
واال�ستدامة البيئية؛ والعالقات االقت�صادية
الدولية؛ وق��درة ال��دول��ة وامل�ساءلة؛ والف�ساد
ور�أ� �س �م��ال �ي��ة امل�ح���س��وب�ي��ة .وي���ش�م��ل ت�صميمه
ل ل��إ� �ص�ل�اح اجل� � ��ذري خم �ط �ط��ا م �ي �� �س��ورا م��ن
الناحية املالية لتوفري «دخل �أ�سا�سي» منتظم
جلميع املواطنني م��ن �ش�أنه �أن يزيل ب�سرعة
ال �ف �ق��ر امل ��دق ��ع .ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال �ق ��وي ووا� �س ��ع
النطاق ،ي�ضع فيه االقت�صادي املتميز فيجاي
ج��و��ش��ي حتليال مهما ل�ل�أ��س����س ال�ه���ش��ة لأداء
ال�ب�لاد ،وير�سم امل�سار ال��ذي ينبغي �أن يتبعه
لتحقيق الرخاء على نطاق وا�سع.
�شغل ف�ي�ج��اي ج��و��ش��ي ال�ع��دي��د م��ن املنا�صب؛
م �ن �ه ��ا :م ��دي ��ر �� �ص� �ن ��دوق ج� ��ي.ب� ��ي م ��ورغ ��ان
لال�ستثمار ال�ه�ن��دي ،وع�ين خ�ب�يرا ا�ست�شاريا
ل��دى امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة م�ث��ل ال�ب�ن��ك ال��دويل
ومنظمة ال�ت�ع��اون والتنمية ( ،)OECDكما
يعد زميال فخريا يف كلية مريتون ،يف جامعة
�أك�سفورد.
ج��وه��ر ال�ك�ت��اب ب�سيط ل�ك�ن��ه م��درو���س ب� ُع�م��ق.
ولكي تكون الهند بلدا م��زده��را وبن�سبة فقر
�أق��ل بكثري مم��ا ه��و عليه ال�ي��وم ،حتتاج الهند
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�إىل النمو بن�سبة ال تقل عن  7يف املائة �سنويا
على مدى ال�سنوات الـ 15املقبلة .و�إذا ات�ضح �أن
هذا النمو �شامل ،ف�إنه �سيجعل الهند «بلدا ذا
دخل مرتفع» مبقيا�س اليوم ،كما �أنه �سيخف�ض
ن�سبة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يعي�شون حت��ت خط
الفقر �إىل حد كبري .ومع ذلك ،يجادل جو�شي
مع �سيا�سات العمل املعتاد؛ حيث من ال�صعب
حت�ق�ي��ق ح�ت��ى  6يف امل��ائ��ة ��س�ن��وي��ا» .ك�م��ا ي�شري
�إىل �أن الإ�صالحات التي �أج��ري��ت يف الهند يف
ب��داي��ة الت�سعينيات كانت فعالة ،ولكنها الآن
تنفد من البخار وعالوة على ذلك ،كان النمو
ال �� �س��ري��ع ل�ل�ه�ن��د يف ال �ع �ق��د الأول م ��ن ال �ق��رن
احلادي والع�شرين مدفوعا بال�سيولة النقدية
والتو�سع االقت�صاد العاملي .مثل ه��ذه البيئة
العاملية احلميدة يبدو م��ن امل�ستبعد ج��دا �أن
تعود يف �أي وقت قريب .وعلى ال�صعيد املحلي،
ال يزال هناك تقدم ينبغي �إحرازه يف جماالت
عديدة مثل ملكية القطاع العام ،و�إ�صالحات
امل �� �ص ��ارف ،وال �ق ��واع ��د ال �ت��ي ت�ن�ظ��م الإف�ل�ا� ��س
واخل ��روج ،وت��وف�ير الهياكل الأ�سا�سية ،وخلق
ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل ،وت �ق ��دمي اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة.
وت�شمل هذه امل�سائل املو�ضوعية التي من غري
امل ��رج ��ح �أن ي�ك�ف��ي ف�ي�ه��ا الإ�� �ص�ل�اح م ��ن خ�لال
التخفي ،ال��ذي كان الطريقة الهندية للقيام
ب�ه��ذه الأم ��ور .وه�ن��اك �أي���ض��ا تناق�ض متزايد
ب�ين ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي يف ال�ب�ل��د،
وق�ط��اع��ه احل�ك��وم��ي ال�ضعيف وغ�ي�ر ال�ف�ع��ال،
حيث احلاجة �إىل مزيد من التحرير .لكنه ال
يكفي لأن الدولة ال ت�ؤدي وظائفها الأ�سا�سية

بفعالية .وعند النظر يف بع�ض احلقائق :على
ال��رغ��م م��ن ال�ن�م��و ال �ه��ائ��ل ل�ل���ش��رك��ات ،ت�ب��اط��أ
من��و ال �ن��اجت ب�شكل وا� �ض ��ح ،م��ن  7يف امل��ائ��ة يف
املتو�سط خالل العقد الأول من القرن احلادي
والع�شرين �إىل  5.6يف امل��ائ��ة بعد ذل ��ك .وقد
انخف�ض منو العمالة من  2يف املائة يف الفرتة
� 2000-1990إىل  0.8يف املائة بعد العام .2010
ويف ح�ين �أن ه��ذا ق��د زاد م��ن �إنتاجية العامل
الواحد ،ف�إنه يثري �س�ؤاال غري مريح :ما هي
ال�سيا�سة ال�ت��ي �ستتخذها احل�ك��وم��ة ل�ضمان
وظ ��ائ ��ف حل ��وايل � 18إىل  20م�ل�ي��ون �شخ�ص
��س��وف ي�ب�ح�ث��ون ع��ن ع�م��ل ك��ل ع ��ام ع�ل��ى م��دى
ال���س�ن��وات ال� �ـ 15امل�ق�ب�ل��ة؟ ال �سيما يف ع ��امل ال
متلك فيه الغالبية العظمى من الباحثني عن
عمل املهارات التعليمية والتقنية املطلوبة؟
وي� � �ب � ��دو �أن اجل � � � ��واب ه � ��و ال� �ن� �م ��و ال �� �س ��ري ��ع
ل�ل���ش��رك��ات امل�ت��و��س�ط��ة وال �� �ص �غ�يرة يف ك ��ل من
ال���ص�ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة واخل ��دم ��ات يف جميع
�أن �ح��اء ال �ب�لاد ،وال �ت��ي ل��دي�ه��ا ن�سب �أع �ل��ى من
الإن �ت ��اج م��ن ال���ص�ن��اع��ات ال�ك�ب�يرة .وم ��ع ذل��ك،
وك�م��ا ي�ج��ادل جو�شي با�ستخدام م�سح البنك
ال ��دويل لل�شركات وال��درا��س��ات اال�ستق�صائية
ال�سنوية لت�سهيل ممار�سة الأعمال التجارية،
ف�إننا نقدم قيودا ال ميكن حتملها على النمو
وال�ع�م��ال��ة .وع ��دم ال�ق��درة على احل���ص��ول على
ات���ص��ال ك�ه��رب��ائ��ي ،وف�شل �إم� ��دادات كهربائية
ميكن االعتماد عليها ،و�صعوبات يف ت�سجيل
الأع�م��ال التجارية ،وت��أم�ين تراخي�ص البناء
ال �ل��ازم � ��ة ،وم� �ت ��اع ��ب م� �ت� �ك ��ررة م� ��ع م�ف�ت���ش��ي

