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بالنمو  اخلا�س  الفر�س  عك�س  على 
ال�صغوط  من  مزيد  بدون  االقت�صادي، 
له  وفًقا  املفرت�س  من  والذي  البيئة  على 
باالأزمة  النا�صئة  االقت�صاديات  تتاأثر  اأال 
الكبري  احتياطها  بحكم  العاملية،  املالية 
الر�صيد  ك�صوف  اأن  اإال  االأجنبية،  العملة  من 
قد  ال�صحية،  البنكية  القطاعات  ما  حد  واىل 
�صعرت باالأثر)1(. وهو ما يت�صمن الهند التي 
من  االقت�صادي  النمو  يف  كبري  بانحدار  مرت 
 .2008 %7.3 يف  2007 اىل  %9.3 يف العام 
وفق  النمو  كان  فقد   2009 لعام  وبالن�صبة 

تنبوؤ �صندوق النقد الدويل 4.5%)2(.
لقد كان انهيار �صوق املال يف 2008 موؤ�صـًرا 
االأ�صواق  تكن  ومل  لالأزمة،  دال  تعمق  على 
من  وبالرغم  عافيتها.  ا�صتعادة  على  قادرة 
اأنه  اإال  االأحوال،  تغري  بكيفية  التنبوؤ  �صعوبة 
باأن  للحكومة  االأّويل  التنبوؤ  اأن  الوا�صح  من 
البلد لن تتاأثر، كان تنبوؤًا ق�صري النظر. فمن 
اأن ن�صتك�صف االأثر على فقراء الهند  االأهمية 

ا�صتجابة  فعالية  واأي�ًصا  املهم�صة  والفئات 
احلكومة حتى االآن.

اآثار االأزمة االقت�صادية
ال�صناعي  النمو  يف  االنهيار  روؤية  ميكننا 
املنخف�س، والت�صخم، وات�صاع العجز املحا�صبي 
يف  واالنخفا�س  املال،  �صوق  وانهيار  الراهن، 
�صاحب  وقـد  الروبية.  املحلية،  العملة  قيمة 
اأ�صعار  بع�س  يف  ارتفاع  اأي�ًصا  املالية  االأزمة 
 ،)WPI( الغذاء. فوفًقا ملوؤ�صـر ا�صعار اجلملة
اآذار/ يف   12.8% االأرز  تكلـفة  ارتفعت  فقد 
اآذار/مار�س  يف  بال�صعر  مقارنة   2009 مار�س 
مقدارها  عاملية  بزيادة  مقارنة  وذلك   ،2008
 5.2% بن�صبة  القمح  �صعر  ارتفع  بينما   ،1.0
وارتفع   .47.5% العاملي  باالنخفا�س  مقارنة 
 2008 اآذار/مار�س  يف   7.7% من  الت�صخم 
اآب/ يف   12.9% بن�صبة  ذروته  اىل  لي�صل 
اأ�صعار  موؤ�صـر  اأن  نالحظ  )قد   2008 اأغ�صط�س 
اآذار/ يف   0.3% اىل  ب�صدة  هبط  قد  اجلملة 

اأ�صعار  يف  الت�صخم  ويربز   .)2008 مار�س 
ال�صلع الرئي�صية حدة امل�صكلة. فقد بلغ ت�صخم 
يف   9.6- 10.8% من  اال�صتهالكية  االأ�صعار 
الفرتة من كانون الثاين/يناير �صباط/فرباير 
حزيران/ يف   8.8% بـ7.3  مقارنة   2009

�صباط/فرباير  يف   6.4% و5.2   ،2008 يونيه 
.)3(2008

اأ�صاب  ما  مبا�صـرًة،  االأزمة  تاأثريات  اأكرث  ومن 
اال�صتثمار االأجنبي املوؤ�ص�صي. فقد مت ت�صجيل 
اأ�صواق  من  دوالر  بليون   15 مقداره  ت�صـرب 
واآذار/  2008 ني�صان/اإبريل  بني  ما  املال، 
مار�س 2009 مقارنة بتدفق 20.3 بليون دوالر 
 -  2007 ال�صابق  العام  من  نف�صها  الفرتة  يف 
مثل  ورقية  ا�صتثمارات  �صجلت  كما   .2008

 الهند
فرملة على الطريق وفقدان العالمات

على الرغم من املوؤ�رصات العديدة التي تبني اأن حالة الهند لي�صت االأ�صواأ يف العامل، 
اإال اأن قطاعات كثرية �صهدت انحداًرا ب�صبب انهيار االقت�صاد العاملي، بينما مل ت�صتطع 
قطاعات اأخرى املحافظة على م�صار منوها. فعلى �صبيل املثال، كان هناك منو �صديد 
االنخفا�س يف القرو�س ال�صخ�صية واال�صتهالكية واالإنتاج ال�صناعي. كما ياأتي الت�صخم 
وارتفاع البطالة، واالنحدار يف اال�صتثمار االأجنبي املوؤ�ص�صي لت�صيف اأعباًء واآثاًرا 
اإ�صافية. وعلى احلكومة اأن حتقق التوازن بني االإ�صالحات االقت�صادية لتن�صيط النمو 

والتخفيف ال�رصوري عن 250 مليون هندي يعي�صون يف فقر مدقع. 

(1) Subbarao, D. “India: Managing the 
Impact of the Global Financial Crisis”. 
Speech delivered at Confederation of 
Indian Industry Annual Session, 26 
March 2009.

(2) Outlook Indi. “IMF Lowers India’s 
Growth Estimate to 4.5% for 2009”. 
22 April 2009. Available from: < news.
outlookindia.com/item.aspx?658780>. 

(3) RBI. Macroeconomic and Monetary 
Development in 2008-09. Reserve Bank 
of India. Available from: <rbidocs.
rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/
MMDAPRFull2004.pdf>.

BCI موؤ�صـر القدرات االأ�صا�صية
موؤ�صـر القدرات اال�صا�صية يف الهند = 68.5

GEI موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني
موؤ�صـر امل�صاواة بني اجلن�صني يف الهند = 40.7

اطفال يبلغون التمكني
ال�صف اخلام�س

والدات باإ�صـراف 
موظفني كفوئني

جتاوز �صن 
اخلم�س �صنوات

الن�صاط التعليم
االقت�صادي
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االمريكية/االإي�صاالت  االإيداعية  االإي�صاالت 
االإيداعية العاملية امل�صار نف�صه)4(.

االأجنبية  اال�صتثمارات  خلروج  كان  وقد 
دوالر  بليون   66.5 بلغت  والتي  املوؤ�ص�صية، 
يف  الهبوط  م�صار  ي�صحذ  اأن   ،2008 بداية  يف 
�صوق املال. والنتيجة اأن موؤ�صـر “�صين�صك�س” 
وهو موؤ�صـر الأكرب م�صـروعات البلد، "هبط من 
الثاين/ كانون   8 يف   20.873 اإغالقه  ذروة 
 17 يف   10.000 من  اأقل  اىل   2008 يناير 
اأ�صفر  كما   .)5("2008 االأول/اأكتوبر  ت�صـرين 
خروج اال�صتثمارات عن هبوط �صديد يف قيمة 
مقابل   39.99 من  انخف�صت  التي  الروبية 
 52.09 اىل   2008 اآذار/مار�س  يف  الدوالر 
لكل دوالر يف اآذار/مار�س 2009. كما هبطت 
الروبية مقابل عمالت اأخرى، مبا فيها اليورو 
)%6.5(، والني )%22.8( واليوان ال�صيني 
تبدو  قد  هذه  اأن  من  وبالرغم   .)6()23.6%(
الهندية،  لل�صادرات  بالن�صبة  جيدة  اأخباًرا 
الواليات  اقت�صاديات  يف  الهبوط  اأن  اإال 
املتحدة، واالحتاد االأوروبي وال�صـرق االأو�صط 
التي ت�صكل ثالثة اأرباع جتارة الهند ال�صلعية 
الطلب.  يف  انخفا�س  اىل  ترجم  قد  واخلدمية 
من  الفرتة  يف   24.5% مقداره  منو  فمن 
الثاين/ وت�صـرين   2007 ني�صان/اإبريل 
اىل  ال�صادرات  انحدرت   ،2008 نوفمرب 
-2008 بني  نف�صها  ال�صهور  يف   17.6%

.)7(2009
ت�صدير  يف  البطء  باأن  اأي�ًصا  احتمال  وثمة 
يتعمق  “حيث  حدة  �صيزداد  اخلدمات، 
التي  املالية  املوؤ�ص�صات  وتعيد  الركود 
للخدمات  الكبري  التقليدي  امل�صتهلك  متثل 
ناحية  ومن  هيكلها”)8(.  الباطن  من  امل�صندة 
�صداد  التزامات  راكموا  ملن  فبالن�صبة  اأخرى، 
الروبية  انخفا�س قيمة  فاإن  االأجنبية،  بالعملة 
ال ميثل اأخباًرا جيدة، وال ي�صاعد ذلك احلكومة 

يف جهودها لكبح الت�صخم)9(.
حقيقة  ال�صناعي  االإنتاج  منو  يف  البطء  وُيرِبز 

 8.8% كان  للتو�صع،  ال�صنوي  املعدل  اأن 
و�صباط/  2007 ني�صان/اإبريل  بني  فيما 
فرباير 2008، ولكنه هبط ب�صدة اىل %2.8 يف 
االإنتاج  موؤ�صـر  �صجل  وقد   .)10(2009-2008
ال�صناعي متو�صط منو بن�صبة %5.6 يف الفرتة 
 ،2008 متوز/يوليو  اىل  ني�صان/اإبريل  من 
وانحدر اىل %1.7 يف اآب/اأغ�صط�س، ولكنه عاد 
ثانية اىل عافيته ن�صبًيا لي�صجل %6 يف اأيلول/
االإنتاج ال�صناعي �صجل  �صبتمرب. ولكن موؤ�صـر 
منًوا �صلبًيا مرة اأخرى، فيما بني كانون االأول/
2009. وكان  2008 و�صباط/فرباير  دي�صمرب 
انحدر  قد  الت�صنيعي،  القطاع  يف  النمو  معدل 
)ني�صان/اإبريل   2008-2007 يف   9.3% من 
نف�صها  الفرتة  يف   2.8% اىل  �صباط/فرباير( 
القطاع  وكان   .2009  2008 التايل  العام  من 
مبعدل  منًوا  �صهد  قد  للت�صنيع  اجلوهري 
2009 )ني�صان/اإبريل �صباط/  2008 %3 يف 
الفرتة  اأثناء   5.8% من  منخف�ًصا  فرباير( 

نف�صها يف العام ال�صابق 2008-2007)11(.
يف  ترتاجع  البنوك  فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً 
�صباط/فرباير  فبني  االعتمادات.  تقدمي 
معدل  انحدر   ،2009 و�صباط/فرباير   2008
النمو انحداًرا حقيقًيا من %12 اىل %7.5 يف 
ال�صكن، ومن %13.2 اىل %8.5 يف القرو�س 
يف   14.5% اىل   5.9% ومن  ال�صخ�صية، 

القرو�س اال�صتهالكية)12(.

التدخل لفح�س الهبوط
ت�صـرين  يف  الع�صـرين  جمموعة  قمة  بعد 
الوزراء  رئي�س  �صكل   ،2008 الثاين/نوفمرب 
خطة  لو�صع  قيادته؛  حتت  جمموعة  الهندي 
واملوقوت.  املالئم  الدولة  لتدخل  مف�صلة 
وال�صناعة  املالية  وزيري  من  كل  وكان 
التخطيط  جلنة  رئي�س  ونائب  والتجارة، 
هذه  يف  اأع�صاء  االحتياطي  البنك  وحمافظ 
يف  املطروحة  العالجات  وجاءت  املجموعة. 
االأوىل  اأعلنت  تن�صيطية”،  “دفعات  �صكل 
والثانية   2008 االأول/دي�صمرب  كانون  يف 
وت�صمن   .)13(2009 الثاين/يناير  كانون  يف 

بليون   200 مقداره  اإ�صافّيا  اإنفاًقا  التدابري 
البنية  تغطي  دوالر(  بليون   4.15( روبية 
ومنظومات  احلرجة  الريفية  االأ�صا�صية 
�صـرائب  يف  وتخفي�س  االجتماعي،  ال�صمان 
 ،4% بن�صبة  امل�صافة  املركزية  القيمة 
يف  الب�صائع،  جمارك  على  خا�صة  وتدابري 
وتخفي�س  واالأ�صمنت،  احلديد  مثل  قطاعات 
يف  الرتاجع  ملعدالت  وتعزيز  ال�صـرائب،  يف 

ال�صادرات. 
كما مت تبّني تدابري اإ�صافية، �صملت: م�صاندة 
معدالت الفائدة واالعتمادات ما قبل ال�صحن 
العمالية؛  الكثافة  ذات  لل�صادرات  وبعده 
مببلغ  الوطني  االإ�صكان  بنك  متويل  واإعادة 
40 بليون روبية )831 مليون دوالر( من اأجل 
قطاع االإ�صكان، و70 بليون روبية )1.5 بليون 
دوالر( لبنك تنمية ال�صناعات ال�صغرية، من 
اأجل امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، وكذلك 
االأ�صا�صية  البنية  متويل  �صـركة  تفوي�س 
100 بليون روبية  الهندية املحدودة، لطرح 
)2.1 بليون دوالر( من خالل روابط معفية من 
التدابري  بع�س  تبّني  مت  كما  ال�صـرائب)14(. 
الهندي،  االحتياطي  البنك  قبل  من  النقدية 
اإعادة ال�صـراء  مثل تخفي�س معدل اتفاقيات 
repo rate )املعدل الذي تقرت�س به البنوك 
من  االحتياطي(  بنك  من  الروبيات  الهندية 
يف   5% اىل   2008 اآب/اأغ�صط�س  يف   9%
معدل  تخفي�س   ،2009 الثاين/يناير  كانون 
ن�صبة  وتخفي�س  االحتياطي،  ال�صـراء  اإعادة 
االحتياطي النقدي من %9 يف اآب/اأغ�صط�س 
 2009 الثاين/يناير  كانون  من   5% اىل 

ف�صاعًدا)15(.
ما  يف  اأ�صا�صية  م�صكالت  ثمة  ذلك،  ومع 
املتوقعة  واالآثار  وتوجيه  بطبيعة  يتعلق 
املبالغ  اأن  منها  التن�صيطية.  الدفعات  لهذه 
يجب  حيث  باملرة،  مالئمة  غري  املخ�ص�صة 
املبالغ  اإجمايل  اأن  حقيقة  اىل  االلتفات 
بليون   5.6( روبية  بليون   311 التن�صيطية 

)4( املرجع ال�صابق.
)5( Chandrashekhar C. P. and Ghosh، J. 

”India and the Global Financial Crisis“. 
Macroscan. 2008. Available from: <www.
macroscan .org/the/trade/oct08/
trd15102008Crisis.htm>.

)6( املرجع ال�صابق.
)7( Macroeconomic and Monetary 

Development in 2008-09.
)8( Subbarao, D., op. cit.

)9( املرجع ال�صابق.

)10( املرجع ال�صابق.

)11( املرجع ال�صابق.
)12( املرجع ال�صابق

"تدابري حكومية اإ�صافية لتن�صيط  )13( حكومة الهند 
الثاين/يناير  كانون   2 �صحفي  بيان  االقت�صاد". 

.2009
 Government of India. ”Additional
 Government Measures for

 Stimulating the Economy“. Press
release, 2 January 2009.

ال�رصيبة  يف  االمتيازات  من  مزيد  عن  و"االإعالن 
 24 �صحفي  بيان  اخلدمية".  وال�رصيبة  املركزية 

�صباط/فرباير 2009.
 Further Concessions in Central Excise“
 and Service Tax Announced“. Press
release. 24 February 2009.

)14( املرجع ال�صابق.

)15( املرجع ال�صابق.
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الناجت  اإجمايل  من   0.8% فقط  متثل  دوالر( 
غمو�س  هناك  فاإنه  ذلك  عن  ف�صالً  القومي. 
مبالغ  اإنفاق  �صيتم  التي  القطاعات  حول 
 4.2( روبية  بليون   200 قيمتها  اإ�صافية 
على  تكد�س  بالفعل  فهناك  دوالر(.  بليون 
الفعلي.  االإنفاق  يف  اأ�صهر  ثمانية  مدى 
هذا  مثل  وجود  مع  اإ�صافية،  اأموال  واإ�صافة 
التكد�س يجعل من ال�صعوبة اأن يكون االإافاق 

موقوًتا)16(.
العامة  املوازنة  تخ�صي�صات  انحدرت  لقد 
اىل   2003-2002 يف   7.5% من  للتنمية 
قواعد  ظل  يف   2008-2007 يف   6.0%
املوازنة.  واإدارة  املالية  امل�صئولية  قانون 
 2008 ي�صكل تخ�صي�س املوازنة للتنمية يف 
2009 نحو %6.8 من اإجمايل الناجت القومي، 
وكان من املفرت�س اأن ترتفع على االأقل اىل 
كلي، وهو ما يعني  تاأثري  لها  ليكون   7.5%
اأن يدور يف فلك  "االإنفاق االإ�صايف ينبغي  اأن 
400 بليون روبية )8.3 بليون دوالر( بدالً من 

200 بليون روبية )4.1 بليون دوالر(")17(.
بن�صبة  امل�صافة  القيمة  �صـرائب  وانخفا�س 
على  فقط  �صينطبق  هذا  اأن  يعني   ،4%
منتجات ت�صل �صـرائبها اأكرث من %4، وهو ما 
ي�صتلزم تعزيًزا للطلب اال�صتهالكي، وب�صكل 
رئي�صي على �صلع الرفاهية. ف�صالً عن ذلك، 
فقد تبني اأن هذا “�صيكون له اأثر يف ما يتعلق 
بدعم الن�صاط االقت�صادي فقط، اإذا ا�صتجاب 
املنتجون بتخفي�س االأ�صعار. وهو ما �صيولد 
بالتايل ا�صتجابات على م�صتوى الطلب”)18(، 
�صبيل  على  يبدو.  كما  يحدث  لن  ما  وهو 
تخفي�صات  الطريان،  �صناعة  يف  املثال، 
اأ�صعار  الوقود مل ترتجم اىل تخفي�س  اأ�صعار 

للم�صتهلكني كما هو متوقع. 
لربنامج  عديدة  مطالب  هناك  كانت  لقد 
البنية  على  ينفق  كبري،  عمومي  ا�صتثمار 
االأ�صا�صية االجتماعية واالقت�صادية يف الهند، 

موفًرا فر�س عمل ومو�صًعا للطلب املحلي.

وحتديات  الوظائف  فقدان 
ال�صمان االجتماعي

من  كثري  يف  الوظائف،  فقدان  يفر�س 
�صيا�صات  اأمام  حتدًيا  الرئي�صية،  القطاعات 
االأدنى.  احلد  على  اأ�صا�ًصا  تعمل  اجتماعية 
الت�صديرية،  لل�صناعات  عينة  م�صح  ويك�صف 
فقدان  وجود  عن  التجارة،  وزارة  به  قامت 
اآب/ من  الفرتة  اأثناء  وظيفة  لـ109.513 

الثاين/يناير  كانون  اىل   2008 اأغ�صط�س 
باإجراء  العمل  وزارة  قامت  وباملثل،   .2009
�صناعة  مثل  املهمة،  للقطاعات  م�صح 
واملعادن،  والن�صيج،  والتعدين،  ال�صيارات، 
جمتمعة  ت�صهم  والتي  واجلواهر،  واملا�س 
يف  القومي  الناجت  اإجمايل  من   60 من  باأكرث 
اأن حوايل  عن  ك�صف  ما  وهو   ،2008-2007
يف  وظائفهم  فقدوا  قد  عامل  مليون  ن�صف 
وكانون  االأول/اأكتوبر  ت�صـرين  بني  الفرتة 

االأول/دي�صمرب 2008. 
وهذا ما يطرح حتدًيا خطرًيا لل�صمان االجتماعي، 
حيث اإنه من اإجمايل قوة العمل 457.5 مليون، 
غري  كعمال  م�صنفني  مليون   422.6 هناك 
 395.5 منهم  حمميني،  غري  اأو  بهم  معرتف 
مليون  و29.2  الر�صمي  غري  القطاع  يف  مليون 
فقط يف القطاع الر�صمي. وت�صكل الن�صاء حوايل 

%38 من هذه العمالة غري املحمية)19(.

خامتة
بالت�صويت  ثقتهم  الهند  مواطنو  اأظهر  لقد 
مرة اأخرى، لالئتالف التقدمي املتحد احلايل، 
الذي  التحدي  فاإن  ذلك،  ومع  ثانية.  ملدة 
حتقيق  يف  يتمثل  احلالية،  احلكومة  يواجه 
توازن ر�صيد بني اأجندة االإ�صالح االقت�صادي 
االجتماعية  االإعانة  وتوفري  امل�صتمر، 
هندي  مليون   250 حلوايل  واالقت�صادية 
البنك  الإح�صاءات  وفًقا  يعي�صون،  مازالوا 
الدويل، يف فقر مدقع)20(. واالأزمة الراهنة اإمنا 

تطرح جمموعة جديدة من امل�صكالت يف بلد، 
يعاين اأ�صا�ًصا من انعدام التكافوؤ، وم�صتويات 

خطرية من اجلوع و�صوء التغذية)21(.

(16) EPW Research Foundation. “Stimulus 
Packages Facing Institutional Constraints”. 
Economic and Political Weekly, 44 (04), 24 
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)17( املرجع ال�صابق.
(18) Ghosh, J. “Weak Stimulus”. Frontline, 

22 January 2009.

(19) Government of India. “Unorganized 
Manufacturing Sector in India: Input, 
Output and Value Added”. National Sample 
Survey Report 526. Ministry of Statistics 
and Programme Implementation. 2009.

(20) Chen, S. and Ravallion, M. (). “The 
Developing World is Poorer than We 
Thought, But No Less Successful in the 
Fight against Poverty”. Policy Research 
Working Paper 4703. Washington, DC: 
World Bank. 2008.

(21) According to IFPRI (2008), India 
is home to the world’s largest food 
insecure population, with more than 
200 million people who are hungry. 
The report shows that strong economic 
growth has not translated into lower 
hunger levels.
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