النمر

والتنين

ميكن �أن تتعلم الهند وال�صني من �إحداهما الأخرى مع تقدمهما على طريق
التنمية

مرت�ضى �سيد وجيمز وال�ش

ال�صني

والهند هما عمالقا العامل ال�صاعد.
ومع زيادة عدد ال�سكان فيهما على ثلث �سكان العامل ،يكون
لهذين البلدين ت�أثري هائل على االجتاهات العامة العاملية
حتى لو مل يكونا ينموان بوترية �رسيعة .ولكن على مدى
ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،كانت ال�صني والهند �أي�ضا من بني
االقت�صادات الأ�رسع منوا يف العامل .ومنذ عام  ،1995زاد
متو�سط الدخل يف ال�صني بنحو ع�رشة �أ�ضعاف ،بينما زاد يف
الهند بنحو �أربعة �أ�ضعاف .وعلى الرغم من االختالف ال�شديد
يف نظاميهما ال�سيا�سي واالقت�صادي ،قام البلدان بانت�شال
املاليني من هوة الفقر ،يف حني زاد التفاوت يف الدخل
والتدهور البيئي .وبالنظر �إىل نطاق هذه التغريات ،كانت
ل�صعود الهند وال�صني انعكا�سات عميقة على بقية العامل.

فني �صيني يتحدث مع عامل هندي ب�ش�أن �آالت
جتهيز اخلر�سانة يف بيون ،الهند

  36التمويل والتنمية

�سبتمرب 2012

�إال �أن ال�صني والهند انتهجتا م�سارين خمتلفني للغاية من م�سارات
التنمية .فقد تركز منوذج ال�صني على تعبئة �صناعاتها التحويلية نحو
الت�صدير لبقية العامل .و�أ�صبحت الهند �أي�ضا �أكرث تكامال مع بقية العامل،
و�إن كان الطلب واخلدمات قد �أ�سهما ،يف منوذجها ،بدور �أهم .ومع
ا�ستمرار هذه العملية� ،أ�صبحت ال�صني ور�شة العامل.
وكان منو الهند �أقل لفتا للأنظار� ،إال �أن الهند حققت على ال�ساحة
العاملية جناحا يف كثري من ال�صناعات ،بدءا بالبرتوكيماويات وانتهاء
بالربجميات .وتعر�ض �سلع ال�صني — بدءا بقم�صان التي �شريت و�أجهزة
تكييف الهواء وانتهاء مبكونات �أجهزة الآي بود والأثاث — للبيع يف
كل بلد تقريبا على كوكب الأر�ض .ويف املقابل ،يقوم املهند�سون الهنود
ب�أمتتة عمليات املكاتب ،وتقوم مراكز االت�صال بر�صد وت�شخي�ص
موا�ضع اخللل يف �أعطال الربجميات ،وتقوم �رشكات امل�ستح�رضات
ال�صيدالنية ب�إنتاج �أدوية ال حتمل عالمات جتارية لعمالء يف خمتلف
بلدان العامل.
وكيف ميكن لبلدان ،تت�شابه فيما يبدو �أو�ضاعهما الأولية — دخول
منخف�ضة للغاية ،و�أعداد كبرية من ال�سكان يف املناطق الريفية ،وعقود
من املنفى االقت�صادي االختياري ،وقدر كبري من ال�سيطرة املركزية
— �أن يختطا لنف�سيهما هذين امل�سارين املختلفني للتنمية؟ وبالنظر
�إىل هذه االختالفات ،ما الذي ميكن �أن يتعلمه �أحدهما من الآخر مع
م�ضيهما قدما؟

كيف بد�أت الإ�صالحات؟

بد�أت ال�صني الإ�صالح لديها ال ببناء امل�صانع وناطحات ال�سحاب التي
تثري �إعجاب الزوار اليوم و�إمنا بتغيري الريف .ففي عام  ،1978كان
املزارعون الذين يعي�شون على املزارع اجلماعية يف �أو�ضاع �صعبة
ي�شكلون  %80من جمموع �سكانها .ويف ذلك الوقت ،كانت �أرا�ضي امل�شاع
ت�ؤجر لفرادى الأ�رس املعي�شية ،التي كان ُي�سمح لها باختيار املحا�صيل
التي �ستزرعها وبيع �أي �إنتاج يزيد على ح�صة الدولة يف ال�سوق احلرة.
وبهذه الإ�صالحات الزراعية — التي �أحدثت زيادة هائلة يف الإنتاجية
الزراعية و�سمحت بتحريك �أجزاء كبرية من الن�شاط االقت�صادي بعيدا
عن التخطيط املركزي �إىل داخل القطاع ال�صناعي — ا�شتعلت �رشارة
التغريات التي قادت التحول االقت�صادي لل�صني .وبد�أت ال�صني بعد ذلك
تعيد �صالتها ببقية العامل وتن�شئ مناطق اقت�صادية خا�صة على طول
�ساحلها ال�رشقي يف عام  .1980ومع ت�سلح هذه املناطق ب�صالحيات
مر�شدة ،وبنية حتتية
ا�ستن�سابية يف جمال ال�رضائب ،وقواعد عمل َّ
حديثة ،جذبت هذه املناطق ا�ستثمارات وا�سعة النطاق من اخلارج،
و�رسعان ما انت�رشت التجربة �إىل املناطق الأخرى.
ويف الوقت نف�سه ،حترر النمو بف�ضل �إ�صالح امل�ؤ�س�سات اململوكة
للدولة يف منت�صف الت�سعينات ،مما �أعفى ال�رشكات من امل�س�ؤوليات
االجتماعية ،و�أطلق يديها لال�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة والبحث
عن �أ�سواق جديدة .وبدعم من ال�سيا�سات احلكومية وا�سعة النطاق،
تعلمت ال�رشكات العاملة يف قطاعات الت�صدير �أن ت�صبح ذات كفاءة
عالية بالتناف�س يف ال�سوق العاملية .وبهذه الطريقة ،وجريا على
النموذج املوجه لل�صادرات يف �رشق �آ�سيا الذي تتبعه اليابان وكوريا،
متكنت ال�صني من ربط الإمدادات الزائدة لديها من العمالة بنظام
الإنتاج العاملي .وبح�صول ال�صني على دفعة �أكرب بان�ضمامها يف عام
� 2001إىل منظمة التجارة العاملية ،ت�ضاعف جمموع التجارة لديها
(ال�صادرات م�ضافا �إليها الواردات) من �أقل من  %10من �إجمايل الناجت
املحلي يف �أواخر ال�سبعينات �إىل نحو  %50اليوم ،وارتفع اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش من �صفر تقريبا يف بداية الثمانينات �إىل �أكرث من
 150مليار دوالر �أمريكي �سنويا على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

�أما الهند فقد بد�أت �إ�صالحاتها يف وقت الحق ،يف عام  .1991ومع
وجود حاجة �أقل �إىل الرتكيز على حقوق امللكية ودرجة �أقل من �إ�رشاف
الدولة ،كانت هذه الإ�صالحات موجهة يف بداية الأمر نحو حت�سني
مرونة االقت�صاد عقب وقوع �أزمة يف ميزان املدفوعات .وقامت اجلولة
الأوىل من الإ�صالحات برفع القيود عن قطاعي ال�صناعات التحويلية
والتجارة .وقبل �أن تدخل الهند عام  ،1991كانت ا�شرتاطات الرتخي�ص
�شائعة يف جميع �أجزاء الهند تقريبا ،وكان التناف�س الأجنبي يف
معظم ال�صناعات �إما حمدودا للغاية �أو منعدما ،و�أدى تدخل احلكومة

ميكن �أن تكون قابلية ا�ستمرار منوذج
النمو ال�صيني تقرتب من نهايتها.
يف ال�صناعات ،من النقل �إىل التمويل� ،إىل خنق العمل احلر والنمو.
وخالل الت�سعينات� ،ألغيت ا�شرتاطات الرتخي�ص يف عدد كبري من
ال�صناعات ،وانخف�ضت التعريفات ،وبد�أت الأ�سواق املالية للهند تنفتح
للعامل .وارتفعت التدفقات املالية الداخلة من ال �شيء تقريبا يف مطلع
الت�سعينات �إىل نحو  %8من �إجمايل الناجت املحلي يف عام  ،2007العام
الذي �سبق الأزمة املالية العاملية.
ويف حني منا قطاع ال�صناعات التحويلية يف الهند ب�رسعة بعد �أوائل
الت�سعينات ،ف�إن النمو الأبرز حتقق يف جمال اخلدمات ،مع قدرة عدد
كبري من ال�سكان الهنود الناطقني بالإجنليزية واملدربني ب�شكل جيد على
تطويع مناذج العمل الغربية لتنا�سب بيئة ذات تكاليف �أقل .وارتفعت
�صادرات اخلدمات من � %2إىل  %7.75من �إجمايل الناجت املحلي بني
عامي  1994و  .2001وات�سع ما بد�أ كتعهيد خارجي ملهام �صغرية
من قبيل خدمة العمالء و�إعداد برجميات الكمبيوتر �إىل تطوير �أ�ساليب
عمل جديدة وبرجميات تعالج م�سائل قانونية وطبية روتينية وغري
ذلك من اخلدمات .ووجدت الهند �أي�ضا قطاعا يف ال�صناعات الأخرى
كثيفة اال�ستخدام للمعرفة ،مثل امل�ستح�رضات ال�صيدالنية .ورغم �أن منو
ال�صادرات الهندية مل يكن مماثال لنمو ال�صادرات ال�صينية ،فقد مثلت
�صادراتها من ال�سلع واخلدمات  %24.5من �إجمايل الناجت املحلي ،لتقل
بدرجة طفيفة فقط عن م�ستوى  %28.5الذي �سجلته ال�صني.

�أين الهند وال�صني اليوم؟

كانت نقطة االنطالق لدى ال�صني ومنوها الأ�رسع �سببا يف زيادة
م�ستويات الدخل فيها على م�ستوياته يف الهند .فال�صني ،باعتبارها
�أكرب البلدان امل�صدرة يف العامل ،تنتج عددا �أكرب من لعب الأطفال
والأحذية وقطع غيار ال�سيارات و�أجهزة الكمبيوتر من �أي بلد �آخر
وت�ستخدم �أكرث من  100مليون �شخ�ص يف ال�صناعات التحويلية .ولكن
مع �ضعف الطلب اخلارجي نتيجة للأزمة العاملية وتوقع انكما�ش القوة
العاملة يف ال�صني نتيجة ل�شيخوخة ال�سكان ،ميكن �أن تكون قابلية
ا�ستمرار منوذج النمو ال�صيني تقرتب من نهايتها.
وعلى مدى العقد املا�ضي ،هد�أت حركة الإ�صالح بدرجة كبرية مع
حتول الهيكل االقت�صادي ال�صيني نحو قدر متزايد من االختالل .وزاد
اال�ستثمار بنحو  13نقطة مئوية من �إجمايل الناجت املحلي ليمثل الآن
نحو ن�صف الناجت ،يف حني تراجع اال�ستهالك اخلا�ص ب�صورة حادة من
� 45إىل  %35من �إجمايل الناجت املحلي .ويف حال ا�ستمرار هذا االختالل
لفرتة �أطول مما ينبغي ،ميكن �أن ت�ؤدي زيادة اال�ستثمار �إىل �إخراج
ال�صني من م�سار منوها ،مبفاقمة القدرة الزائدة ،وخف�ض الإنتاجية،
وحتميل البنوك �أعباء القرو�ض الرديئة .وميثل ارتفاع م�ستويات التلوث
والطلب على الطاقة �سببا �آخر يتعني لأجله تغيري هذا النموذج.
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ومثلما تقر به اخلطة اخلم�سية الأخرية لل�صني ،يجب حت�سني التوازن
الداخلي بني اال�ستثمار واال�ستهالك للحفاظ على النمو يف ال�سنوات
القادمة .ولتحقيق ذلك ،يتعني تغيري التكلفة املتدنية ب�صورة م�صطنعة
لال�ستثمار بزيادة �سعر ر�أ�س املال وموا�صلة رفع �سعر املدخالت
الرئي�سية الأخرى (مثل الأرا�ضي والطاقة واملياه) وفقا للم�ستويات
الدولية ،وتوفري حماية �أف�ضل للبيئة (راجع مقال «تغري الب�ؤرة» يف هذا
العدد من جملة التمويل والتنمية) .ويتعني حفز اال�ستهالك بزيادة دخل
الأ�رس املعي�شية — من خالل تو�سيع قطاع اخلدمات كثيف اال�ستخدام
للعمالة وزيادة العمالة يف الأن�شطة ذات القيمة امل�ضافة الأكرب والأكرث
كثافة يف ا�ستخدام ر�أ�س املال الب�رشي — و خف�ض مدخرات الأ�رس
املعي�شية وال�رشكات — ومن خالل تقوية �شبكة الأمان االجتماعي
وتنفيذ �إ�صالح مايل يكافئ الأ�رس املعي�شية بعدل �أكرب ويخ�ص�ص ر�أ�س
املال بكفاءة �أكرب .ومن الأمور امل�شجعة �أن معظم هذه الإ�صالحات
ظاهرة على �شا�شات رادار احلكومة ال�صينية� ،إال �أن تنفيذها يف الوقت
املنا�سب عن�رص �أ�سا�سي.
ويف الهند� ،أتاحت قوة ن�شاط اخلدمات للبلد ميزة قل �أن تعتادها
اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة :عدد كبري من ال�رشكات اخلا�صة املناف�سة
عامليا يف جماالت القيمة امل�ضافة العالية .ف�رشكات مثل �إينفو�سي�س،
وويربو ،وتي �سي �إ�س ،تتناف�س على الرتتيب الأول يف جمال خدمات
تكنولوجيا املعلومات على م�ستوى العامل� .إال �أن العمالة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات يف الهند تقدر بنحو  2.5مليون �شخ�ص فقط� ،أي
�أقل من ن�صف درجة مئوية من جمموع ال�سكان يف عمر العمل .ومع
اقت�صار الدخل يف املتو�سط على نحو  1500دوالر �أمريكي �سنويا،
تكون الأجور منخف�ضة ملعظم العاملني.
ومع منو عدد ال�سكان يف عمر العمل يف الهند ب�رسعة على مدى
العقود القادمة� ،سيدخل عدد �أكرب من الأ�شخا�ص من �أي وقت م�ضى
يف قوة العمل .ولتزويد ه�ؤالء بفر�ص عمل جيدة �سيكون من ال�رضوري
توافر جمموعة من العوامل .ف�سيتعني حت�سني التعليم والرعاية ال�صحية،
و�سيتعني �إ�صالح الإطار التنظيمي لل�صناعات كثيفة اال�ستخدام للعمالة،
ال �سيما يف ال�صناعات التحويلية .و�سيتعني معاجلة القيود املفرو�ضة
على النمو ،بدءا بعدم كفاية طاقة املوانئ واكتظاظ الطرق وانتهاء
بالتخ�صي�ص الأخرق حلقوق التعدين وانقطاع التيار الكهربائي .ومن
العنا�رص احلا�سمة �أي�ضا حت�سني مناخ العمل بتب�سيط القواعد و�إلغاء
الإجراءات البريوقراطية الطويلة ،وخف�ض احلواجز �أمام التجارة
اخلارجية .و�سيتعني حت�سني النظام املايل حتى تتوافر لعدد �أكرب من
الأ�شخا�ص القدرة على االدخار واالقرتا�ض ،وحتى تتمكن ال�رشكات
ب�سهولة �أكرب من اال�ضطالع با�ستثمارات طويلة الأجل.
وميكن يف غياب الإ�صالحات امل�ستمرة �أن تتوقف عملية ا�ستحداث
الوظائف .و�سيتعني �إجناز ذلك كله يف الوقت الذي ت�سيطر فيه احلكومة
وبنك االحتياطي الهندي على كل من الت�ضخم ،الذي ارتفع يف ال�سنوات
الأخرية �إىل م�ستويات عالية ،وعجز امليزانية ،الذي ي�أبى �أن ينخف�ض
منذ الأزمة املالية العاملية وقد يزاحم اال�ستثمار ويعيق تطوير الأ�سواق
الر�أ�سمالية.

تقا�سم التحديات امل�شرتكة

تواجه الهند وال�صني �أي�ضا بع�ض التحديات امل�شرتكة .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،يتعني �أن يكون النمو �أكرث �شموال يف كل من البلدين .وال
يوجد مثيل تاريخي يف العامل ل�سجلي ال�صني والهند يف احلد من الفقر.
ففي الهند ،انخف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون خط الفقر ،يف
الفرتة بني  1993و  ،2009من � %36إىل  %22من جمموع ال�سكان.
ومنذ �أن بد�أت الإ�صالحات يف ال�صني ،انت�شل �أكرث من  400مليون
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�شخ�ص من هوة الفقر .وبرغم ما تثريه هذه الأرقام من انطباعات جيدة،
فال يزال هناك كثريون تركوا يف اخللف .ففي الهند ال يزال  250مليون
�شخ�ص فقراء ،وال تزال جودة اخلدمات التعليمية وال�صحية العامة
املقدمة لكثريين ،ال �سيما يف املناطق الريفية ،منخف�ضة للغاية .ويف
ال�صني ،تظل الإنتاجية يف املناطق الريفية راكدة يف ال�سنوات الأخرية،
ويجب �أن تتواءم اخلدمات العامة لتلبية تطلعات طبقة متو�سطة �صاعدة
نحو تعليم ورعاية �صحية �أعلى جودة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفع التفاوت ب�رسعة يف كل من البلدين .فارتفعت
�أجور الفئات احلا�صلة على تعليم ،ال �سيما يف املناطق احل�رضية بوترية
�أ�رسع بكثري من الأجور التي يتقا�ضاها الفقراء ،ال �سيما يف املناطق
الريفية .ون�ش�أت توترات اجتماعية يف كال البلدين ،نتيجة للفرق بني
حياة قاطني املدن من الطبقة املتو�سطة ،التي تقارب ظروفهم املعي�شية
ب�صورة متزايدة ظروف الأ�شخا�ص يف البلدان املتقدمة ،وحياة �أعداد
كبرية من الأ�شخا�ص الذي ال يزالون فقراء من �سكان املناطق الريفية
واملناطق التي مل ت�ستفد على الوجه الأكمل من �رسعة النمو.

التعلم املتبادل

حتى يت�سنى لكل من ال�صني والهند احلفاظ على �أداء النمو املثري
للإعجاب ،يتعني عليهما التحرك باجتاه هيكل اقت�صادي يحقق توازن
�أف�ضل بني الطلب الداخلي واخلارجي ،وكذلك بني ال�صناعات التحويلية
واخلدمات .ولتحقيق هذا التوازن ،يح�سن بالبلدين — اللذين يعتمدان
حتى الآن على ا�سرتاتيجيات تنمية خمتلفة للغاية — �أخذ ورقة �أو
اثنتني من كتاب �أحدهما الآخر.
ف�أوال ،بالنظر �إىل انطالقة ال�صني ،ما الذي ميكن �أن تتعلمه الهند
من ال�سجل الأطول جلارتها؟ �أحد املجاالت الذي غالبا ما يتجاهل هو
الدور الذي �أ�سهمت به الإ�صالحات الزراعية والريفية يف حفز النمو
الأويل يف ال�صني .فقد �أدى منو الإنتاجية الزراعية �إىل �إطالق �أيدي
القوة العاملة للعمل يف القطاع ال�صناعي وحرر الطلب املكبوت على
العديد من املنتجات ال�صناعية .ويف حني �شهدت الهند ثورتها اخل�رضاء
هي ذاتها يف ال�ستينات وال�سبعينات ،ال تزال ق�ضايا �أو�سع تتعلق
بالت�سعري واال�ستثمار العام دون حل .ولال�ستفادة �إىل �أكرب حد ممكن
من الإ�صالحات اجلارية ،يتعني �أن ت�سعى الهند �إىل ا�ستحداث �أوجه ت�آزر
�أكرب بني الزراعة وال�صناعة ،مثلما ا�ستطاعت ال�صني القيام به يف بداية
فرتة انطالقها .وعلى �أي حال ،ف�إن ن�صف عمالة الهند و�سد�س ناجتها
يعتمدان على الزراعة.
وثمة جمال �آخر ظهر فيه جناح ال�صني بجالء �أكرب وهو التجارة
الدولية وجذب اال�ستثمار الأجنبي ،الذي �أدى بدوره �إىل ا�ستحداث
وظائف .وقد �أ�صبحت ال�صني �أكرب طرف جتاري حموري يف العامل
ب�سماحها لل�صادرات واال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الو�صول �إىل
االقت�صاد ،و�إن كان ذلك يحدث غالبا ،كما تعرتف ،يف ظل قيود ،مع
تهيئة الظروف لل�رشكات املحلية لتعديل �أو�ضاعها خلو�ض مناف�سة
قوية مع ال�رشكات الأجنبية.
وت�ضمنت ال�سيا�سات التي �أيدت هذا النجاح �إن�شاء مناطق اقت�صادية
خا�صة تت�سم باملرونة ،وو�ضع نظام متحرر لال�ستثمارات الأجنبية،
وتهيئة مناخ عمل وبيئة تنظيمية داعمة ل�صناعات ال�صادرات ،وو�ضع
�سيا�سات اقت�صادية كلية م�ستقرة ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة.
ورغم �أنه ال توجد لأي بلد جتربة تخلو من ال�سلبيات ،فيمكن �أن تتعلم
الهند �شيئا من ال�صني ب�ش�أن طريقة فتح الأ�سواق املحلية للتناف�س
وكيف ميكن �أن ت�ساعد ال�سيا�سات احلكومية على تطوير ال�صناعات
التحويلية وتي�سري توظيف العمالة.

و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العامل الذي كان حجر عرثة يف طريق الهند
�أ�صبح قوة دافعة لنمو ال�صني :فقد كانت ال�صني لفرتة طويلة �أكرب
م�ستثمر يف البنية التحتية على م�ستوى العامل ،تبني طرقا �أحيانا
حتى قبل �أن توجد البلدات التي �ستخدمها هذه الطرق يف نهاية الأمر.
و�أدى تركيز ال�صني على ال�صادرات �إىل دفعها لال�ستثمار بدرجة كبرية
يف جماالت ال�شحن وخطوط ال�سكك احلديدية للركاب الآن ،ومرافق
املوانئ ،وحتى الطرق ال�رسيعة .وتطورت البنية التحتية احل�رضية يف
مدن ال�صني الكبرية بوترية �رسيعة ،مع ات�ساع �شبكة مرتو الأنفاق الآن
بني �شنغهاي وبكني لتكون من �أو�سع ال�شبكات على م�ستوى العامل� .إىل
جانب ذلك ،ف�إن ا�ستثمار ال�صني يف الطاقة — يف الفحم على ما جرت
عليه العادة و�إن كان ي�شمل الآن �أي�ضا جميع �أ�شكال م�صادر الطاقة
املتجددة — هو الأعلى �أي�ضا على م�ستوى العامل.
ويف املقابل ،كانت البنية التحتية يف الهند حجر عرثة .ويعقد

�أي�ضا متكني ال�رشكات التي ال توجد لديها �سوى فر�ص حمدودة للعمل
يف م�رشوعات م�شرتكة مع �رشكات �أجنبية ،يف �إطار اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،من رفع ر�أ�سمالها ب�سهولة �أكرب .ومن �ش�أن زيادة التناف�س يف
النظام امل�رصيف حتقيق منافع مماثلة ،ف�ضال عن زيادة الدخل املايل
للأ�رس املعي�شية.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مع تعديل توازن االقت�صاد يف ال�صني ،ميكن
�أن تتعلم ال�صني بع�ض احليل من الطريقة التي متكنت بها الهند من
تطوير اخلدمات .فعلى الرغم من عدم خلو النظام املايل يف الهند ،الذي
تدفعه قوى ال�سوق بدرجة �أكرب ،من ال�سلبيات ،ف�إنه يخ�ص�ص ر�أ�س
املال لل�رشكات مع تدخل احلكومة بدرجة �أقل ومع وجود ت�شوهات
�أقل .وباملثل ،فمع تزايد املخاوف ب�ش�أن قدرة ال�صناعات التحويلية يف
ال�صني على االبتكار ،ميكن �أن تتعلم ال�صني من الهند «اال�ستثمار غري
املرئي يف الإن�سان ».فقد ا�ستطاعت الهند،

ومع اتباع ال�صني والهند لل�سيا�سات ال�سليمة ،فال �شك يف �أن �أهميتهما
لالقت�صاد العاملي �ستزداد
اال�ستثمار يف خطوط ال�سكك احلديدية امللكية احلكومية املبا�رشة.
وكانت بع�ض عمليات خ�صخ�صة املطارات ناجحة� ،إال �أن اال�ستثمار يف
مرافق املوانئ ال يزال مت�أخرا ،وت�رضرت عمليات توليد الطاقة ونقلها
ب�سبب �ضعف مناذج الت�سعري والتنظيمات التي تزيد كثريا من تكاليف
اال�ستثمار .ويرتك ذلك جماال كبريا لتح�سني الطريقة التي تقوم الهند
من خاللها بتنفيذ اخلطط املتعلقة بالبنية التحتية لدعم النمو وحت�سني
املو�صولية وخف�ض تكلفة الت�صدير .وميكن �أال تتكرر الوترية ال�رسيعة
لتطور البنية التحتية يف ال�صني ب�صورة كاملة �أو ب�سهولة يف بلدان
�أخرى� ،إال �أنها تقدم بالت�أكيد درو�سا لربط اال�ستثمار يف البنية التحتية
ب�أهداف التنمية.
ويف املقابل ،ما الدرو�س التي ميكن �أن تقدمها الهند لل�صني؟ �أحد
املجاالت الأ�سا�سية هو القطاع املايل للهند ،الذي يت�سم بدرجة �أكرب
ن�سبيا من التقدم وي�ستند بدرجة �أكرب �إىل ال�سوق .وعلى وجه اخل�صو�ص،
على الرغم من انخفا�ض م�ستوى الدخل ن�سبيا ،ف�إن لدى الهند �سوقا
للأ�سهم تت�سم بدرجة كبرية من التطور وال�شفافية .ويعني انفتاحها
�أمام امل�ستثمرين الأجانب �أن ال�رشكات املقيدة يف البور�صة ت�ستطيع
فعليا احل�صول على ر�أ�س املال اال�ستثماري من امل�ستثمرين الأجانب.
وال ميثل ذلك فح�سب م�صدرا مهما لتمويل ال�رشكات الهندية التي ميكن
�أن يتعذر عليها يف غيابه احل�صول على ر�أ�س املال الأجنبي ،و�إمنا
�أدخل يف ثقافة ال�رشكات مفهومي ال�شفافية واالنفتاحية .وي�شرتط لقيد
�رشكات على �أ�سواق الأ�سهم الهندية نف�س م�ستوى الإف�صاح املعمول
به يف االقت�صادات املتقدمة .وقد �أدى ذلك �إىل حت�سني ان�ضباط ال�سوق
والثقة يف ال�رشكات الكبرية.
ويف حني ال تزال النظم املالية يف كال البلدين خا�ضعة لهيمنة الدولة
وال تزال الفر�ص للم�ستثمرين الأجانب حمدودة ،ف�إن النظام املايل يف
الهند �أكرث توجها نحو ال�سوق .ف�أ�سعار الفائدة على الودائع يف البنوك
حمررة بالكامل ،مما يح�سن العائد الذي ميكن �أن يح�صل عليه �أ�صحاب
املدخرات .وتتناف�س كل من بنوك القطاعني العام واخلا�ص على العمل
مع ال�رشكات الكبرية ،مما ي�شجع على الكفاءة وحت�سني تخ�صي�ص
املوارد .ويف املقابل ،تت�سم �سوق الأ�سهم يف ال�صني بدرجة �أكرب بكثري
من االنغالق ،ومن �ش�أن فتحها للأجانب زيادة املعلومات املتاحة
للم�ستثمرين وحت�سن ان�ضباط ال�سوق وتخ�صي�ص ر�أ�س املال .ومن �ش�أنه

من خالل الدعم املقدم للتعليم املهني وكذلك منتزهات التكنولوجيا
املوجهة نحو الت�صدير التي عززت منو التجمعات ،حتقيق وحفظ مزايا
يف �أنواع ال�صناعات التي �سيتعني �أن تطورها ال�صني لتجنب �رشك
الدخل املتو�سط .ويف جميع هذه املجاالت ،كانت احلماية القوية التي
توفرها الهند للملكية الفكرة عن�رصا حا�سما.
ومع اتباع ال�صني والهند لل�سيا�سات ال�سليمة ،فال �شك يف �أن �أهميتهما
لالقت�صاد العاملي �ستزداد مع حفاظهما على النمو غري املتدرج ومع
زيادة ترابط �سكانهما مع بقية العامل .وقد قطع كال البلدين �شوطا طويال
منذ فتح اقت�صاديهما منذ جيل م�ضى .وا�ستحالت ال�صني والهند ،من
بلدين تعي�ش فيهما جموع كبرية للغاية ،ولكن فقرية ،من ال�سكان ،ال
توجد لهما �سوى �صالت حمدودة ببقية العامل� ،إىل ثاين وثالث �أكرب
اقت�صادات على م�ستوى العامل من حيث تعادل القوى ال�رشائية .ويربهن
اختالف النموذجني االقت�صادين على �أنه ال توجد طريقة واحدة لتطور
البلدان ،ويعر�ض التحديات املختلفة التي يواجهها البلدان للحفاظ على
منوهما على املدى املتو�سط.
ومع ذلك ،ال يزال يف كل من البلدين �أ�شخا�ص ُتركوا يف اخللف ،ال
تتاح لهم اخلدمات العامة مرتفعة اجلودة �إال ب�شكل حمدود ،وال توجد
لديهم �سوى فر�ص حمدودة لتح�سني �أو�ضاعهم االقت�صادية .ويف الهند،
من �ش�أن حت�سني البنية التحتية وفتح اقت�صاد ال�صناعات التحويلية
�أمام القوى املناف�سة �أن ي�ساعد على تعجيل وترية النمو وجعله �أكرث
�شموال .وتعلم ال�صني �شيئا �أو اثنني عن هذه املجاالت .ويف ال�صني ،من
�ش�أن اخلروج باالقت�صاد من دائرة ال�صناعات التحويلية وال�صادرات
�إىل اخلدمات واال�ستهالك وجعل النظام املايل �أقرب �إىل التوجه ال�سوقي
�أن ي�ساعد على احلفاظ على النمو وتو�سيع نطاق املنافع املتحققة منه.
ويف هذه املجاالت ،توجد للهند جناحات.
ويف حني قطعت ال�صني والهند �شوطا طويال ،ك ٌل من طريق خمتلف
للغاية ،فلدى كل منهما الكثري الذي يتعلمه من الآخر ،مع اختطاط كل
منهما املرحلة التالية من منوهما املميز.

■

مرت�ضى �سيد نائب املمثل املقيم ل�صندوق النقد الدويل يف ال�صني.
وجيمز وال�ش اقت�صادي �أول يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ يف �صندوق
النقد الدويل.
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