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 :الممخص
اليند من الدول ذات المساحة الكبيرة أذ انيا تصنف السابع عالميا من 
حيث المساحة والثانية في قارة اسيا بعد الصين ، فضال عن انيا تمتمك 

استراتيجيا وسط اسيا ، ودولة قارية بحرية في الوقت نفسو تمتمك موقعا 
موقعا استراتيجيا يطل عمى احد اىم المحيطات وىو المحيط اليندي واحد 

اذ اعطى لميند ميزه سوقيو ، فضاًل عن  من اىم خطوط المالحة البحرية
اىميو موقيا الفمكي الذي اكسبيا تنوعا في النباتات و المحاصيل ذات 

مطار الموسمية ، وتعد اليند االولى عالميا من حيث معدل السرعة في اال
النمو االقتصادي ، وتمثل ثالث اكبر قوه اقتصادية في العالم بعد الواليات 
المتحدة االمريكية والصين ، واكبر مصدر لمبرمجيات في العالم بعد 

عالم بعد الواليات المتحدة االمريكية ، وتعد القوة النووية السابعة في ال
الواليات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا واسرائيل . والقوى 
العالمية الخامسة في جذب االستثمارات بعد الصين والواليات المتحدة 
وبريطانيا والمكسيك . وتمثل ثالث اضخم جيش في العالم تسانده قوات 

 احتياط ، ولدييا سابع اكبر ميزانية معمنة لمدفاع.
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Abstract: 

India is one of the countries with a large area that ranks 

seventh in the world in terms of area and the second in 

the Asian continent after China, in addition to having a 

strategic location in Central Asia, and a maritime 

continental country at the same time it has a strategic 

location overlooking one of the most important oceans, 

which is the Indian Ocean,  one of the most important 

shipping lines gives India a marketing advantage, in 

addition to the importance of its astronomical position, 

which has given it a diversity of plants and crops with 

seasonal rains.    India ranks fourth in the world in the 

production of minerals on the basis of size and India is 

the first in the world in terms of the rate of speed in 

economic growth, and it is the third largest economic 

power in the world after the United States of America 

and China, and the largest source of software in the 

world after the United States of America, it is the 

seventh nuclear power in the world after the United 

States, Russia, China, France, Britain and Israel, and the 

fifth world power in attracting investments after China, 

the United States, Britain and Mexico.  It represents the 

third largest army in the world backed by reserve forces, 

and it has the seventh largest declared defense budget. 
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 المقدمة: 
تعد اليند احدى الدول االسيوية الناشئة اقتصاديا و بصورة ممفتو لمنظر ، و اكد            

ذلك دخول اليند في اكثر من منظمة اقتصادية عالمية من اىميا ) منظمة جنوب اسيا ، و 
بريكس ( و يشكل النمو االقتصادي اليندي نموا متصاعدا اال انو طفيف نتيجة الحجم 

تعاني اليند من عّدة مشكالت ولعّل أبرزىا الفقر واألمّية وسوء التغذية ما السكاني الضخم ك
عمى الرغم من التطّور االقتصادّي الذي شيدتو، ويرجع حدوث ىذه المشاكل إلى الكثافة 
السكانية العالية ، أذ تعد اليند ثاني أكبر بمٍد من حيث عدد السكان عمى صعيد العالم . 

لمركز العاشر عالميا في تبادل العمالت ، والثالث من حيث تعادل االقتصاد اليندي ا ويشغل
أصبحت اليند في السنوات األخيرة قوة اقميمية يحسب ليا حساب، بفضل القوة الشرائية، 

اقتصادىا الصاعد وقوتيا النووية، ولكنيا ايضا تواجو تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية 
مة االقتصادية والمركز المالي لمبالد ، وتعد الزراعة ، تعد مدينة مومباي العاصكبيرة جدا 

المحرك الرئيس لالقتصاد اليندي في بداية تطور االقتصادي وكانت تشكل مدخوالت القطاع 
الزراعي جزءا ميما من الدخل القومي وعرفت اليند معو باالستقالل االقتصادي ، وفي الوقت 

% من الناتج المحمي االجمالي . أذ 15ى الحاضر نمحظ تراجع مساىمة القطاع الزراعي ال
برزت اليند كأىم مركز عالمي في مجال تكنموجية المعمومات والبرمجيات ومعالجة االعمال 

 االدارية ، وتشكل واجية االقتصاد اليندي الحديث وتعد اسرع القطاعات نموا.
 مشكمة البحث : 

 بيا حسب الدول االقميمية ليا  ؟كيف يمكن قياس الوزن االقتصاد اليندي ، وما ىو ترتي -5
 ىل اثرت  المشاكل االجتماعية عمى االقتصاد اليندي ؟ -1
 ماىي سيناريوىات المستقبمية  لالقتصاد اليندي ؟    -3

 فرضية البحث : 
اعتمد البحث عمى االسموب االحصائي لقياس الوزن االقتصادي اليندي ) االرتباط  -5

جاء بالمرتبة الثانية مقارنة بدول الجوار القياس  المتعدد ( كما ان االقتصاد اليندي
 الوزن .

 اثرت عدة مشاكل في تباطئ االقتصاد اليندي تارا ، و نمو ببطيء تارا اخرى . -1
 تم وضع ثالث سيناريوىات لالقتصاد اليندي كرؤية مستقبمية . -3
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د امام :   قياس الوزن االقتصاد اليندي ووضع رؤى مستقبمية  لمعرفة ىل يصم هدف البحث
 التحديات التي يواجيا ام ال .

 اعتمد البحث عمى منيج تحميل قوة الدولة في ايضاح الوزن االقتصادي لميند منيج البحث :
:تم تقسيم البحث بمطمبين  االول / قياس الوزن االقتصادي لميند  و الثاني هيكمية البحث 

 الرؤى المستقبمية .
 قياس الوزن االقتصادي لدولة الهند :  -المطمب االول 

 : لوزن السياسي لدولة الهند -
ُيعد موضوع تحديد القوة لمدولة وتقييميا من الموضوعات الميمة التي أىتم بيا الفكر 
االستراتيجي، وذلك الرتباطيا الوثيق باألمن القومي لمدولة من حيث حماية قدرة الدولة عمى 

رارية والمحافظة عمى قيم المجتمع، الذي لن يتأتى إال من استخدام الدولة لكل البقاء واالستم
 عناصر قوتيا. 

وأن القوة االقتصادية تعد أحد متغيرات التوازن اإلقميمي أو الدولي وىي محصمة تفاعل 
عناصرىا المادية وغير المادية وباعتبار الدولة جزًء من المجتمع الدولي فأن التعرف عمى 

ال يكون بمعزل عن المجتمع الدولي، فالقوة مسألة نسبية وليست مطمقة أي أنيا تفيم في قوتيا 
إطار المقارنة بين دولة ما وقوة دولة أو مجموعة دول، كما ال يمكن التعرف عمى قوة الدولة 
دون النظر لميدف من استخدام ىذه القوة والسيما ونحن نشيد مرحمة من مراحل تطور النظام 

راىن وتعدد أقطاب ىذا النظام في ظل نشوء التكتالت العمالقة ىذا يعني إن العالم الدولي ال
المعاصر يتجو في ظل ما يسمى بالنظام الجديد لالعتماد المتبادل والعالقات الدولية 

 . ( 1009عبد المجيد فرج ، ( (*))المتشابكة
 -التحميل العاممي لقياس قوة الهند : -

لقد ازدادت أىمية تحديد مفيوم القوة االقتصادية وتقييميا في المدة التي تمت الحرب         
العالمية الثانية وظيور نظريات التوازن النووي بين الدولتين العظميين في ذلك الوقت وتجدر 

مراحل اإلشارة إلى أن مفيوم القوة لُو جذور تاريخية قديمة منُذ الفكر اإلغريقي وتطور خالل ال
التاريخية، إذ برزت عدة اتجاىات لقياس قوة الدولة منيم من ربط قوة الدولة بالقدرة العسكرية 
أمثال ميكافيممى وأخر ربط قوة الدولة بموقعيا الجغرافي أمثال أفالطون وماكندر وسبيكمان 
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كفيل وماىان وأخير ربط قوة الدولة بطبيعة النظام السياسي القائم أمثال أرسطو واليكس تو 
. ولغرض  (1000)جمان زاىر،(†))حتى ظيرت محاولة كالين لقياس قوة الدولة بأسموب كمي

قياس القوة االقتصادية ىنالك عدة محاوالت استخدم فييا نوعان من المعايير ىي معايير 
مادية والتي يمكن قياسيا ومعايير معنوية تكون حسية إذ تعد الوعاء الذي يحوى المعايير 

عتقد الباحثة أنو من أجل تحديد أو تصنيف قوة دولة اليند وبالمقارنة مع دول المادية، وت
جوارىا اإلقميمي وعمى ىذا األساس اختيرت خمس دول تقع ضمن النطاق الجغرافي القريب 

مؤشر متنوع ، وىي تختمف من حيث  13( بين الدول و5والبعيد لدولة اليند أنظر الجدول )
ا يعطى لمعينة أىمية كبيرة، فضاًل عن اختالف المؤشرات منيا المميزات الجيوبولتيكية وىذ

البشري ومنيا الطبيعي وأخر ذو طابع اقتصادي وتكنولوجي وتقني وصحي وعسكري ، ويتم 
في ىذا المبحث التعرف عمى قوة االقتصادية لدولة اليند من خالل اختيار بعض المؤشرات 

عيا إحصائيًا لموقوف عمى موقع ىذه الدولة االجتماعية والبشرية واالقتصادية والتعامل م
بالقياس إلى دور الجوار الجغرافي، باستخدام أسموب التحميل العاممي المتعدد، الذي يعد من 
أساليب تحميل متعدد المتغيرات التي تيتم بالتعامل مع مجموعة من المتغيرات، ويعتمد التحميل 

 .( 1000مد محمود السرياني، )مح(‡)العاممي عمى معامل االرتباط بين العناصر
 

 0281( مؤشرات قوة الدولة / حسب أحصائيات  8جدول ) 

  ت
 باكستان إيران الصين روسيا الهند العامل

1 
مساحة 

 الدولة
3,187,163 57,098,141 9,596,965 5,648,595 885,653 

2 
عدد 

 السكان
5,380,004,3

85 
545,934,46

1 
5,439,313,7

76 
81,051,00

0 
156,565,35

8 

3 
الناتج 

المحمي 
اإلجمال

1,759 5,658 53,650 454 355 
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  ت
 باكستان إيران الصين روسيا الهند العامل

ي 
)مميار 
 دوالر(

4 

اإلنفاق 
العسكر 

ي 
)مميار 
 دوالر(

75.55 65.39 165.99 516.51 55 

5 
نسبة 

االستثما
 ر

39% 14.7% 40.1% 17.7% 10% 

6 

حجم 
االستيراد 

)مميار 
 دوالر(

380.6 313.9 5960 66.97 39.85 

7 
حجم 

التصدير 
 )مميار(

315.5 510.3 57779 95.75 15.55 

8 

األسمحة 
النووية 

 /
الرؤوس 
 النووية 

540 6500 190 5000 560 

9 

حجم 
اإلنتاج 

الزراعي 
 )طن(

56,169,958 9,658,446 134,534,136 
85,100,00

0 
13,611,000 

 57,500,0056,675,000 375,475,367 39,056,711 31,318,550حجم 1
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  ت
 باكستان إيران الصين روسيا الهند العامل

اإلنتاج  0
الصناع

 ي

0 

1
1 

متوسط 
دخل 
الفرد 

 )دوالر(

5,636 40,519 55,933 3,100 3,540 

1
2 

 %6.7 %50.7 %4.5 %6 %3.4 البطالة

1
3 

معدل 
نمو 

الناتج 
 المحمي

0.7% 3.1% -0.1% -50.5% 5.95% 

1
4 

 %84.8 %44.1 %16.5 %50.5 %69.61 الدين

1
5 

إنتاج 
الفحم 

)مميون 
 طن(

554.54 354.1 1.536 5.100 3.600 

1
6 

إنتاج 
الغاز 

)مميار 
متر 

 مكعب(

71.300 654.000 69.170 555.900 35.700 

1
7 

إنتاج 
النفط 

)مميون 
 برميل(

1.555 50.800 3.980 3.995 0.08 
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  ت
 باكستان إيران الصين روسيا الهند العامل

1
8 

إنتاج 
اليورانيو 
 م )طن(

550,000 3,515,000 769,000 150,000 45,000 

1
9 

احتياط
ي الفحم 
 )مميون(

66.800 573.074 516.155 5.137 1.181 

2
0 

احتياط
ي الغاز 

)مميار 
متر 

 مكعب(

5.075 48.700 4.643 33.600 0.754 

2
1 

احتياط
ي النفط 

)مميار 
 برميل(

4.495 80.000 30.000 108.600 5.500 

2
2 

احتياط
ي 

اليورانيو 
م )ألف 

 طن(

570 546 68 300 510 

2
3 

نسبة 
الفقر 
 )%( 

15.9 45.9 4.9 58 31.6 

 ، صفحات متفرقة  . 1058احصائية لعام المصدر: مجموعات 
 الحسابات حسب أسموب فوكس - 

استخدم المفكر األلماني فوكس معادلة لحساب القوة الشاممة لمدولة تعتمد عمى عنصرين ىما 
 الناتج القومي والقوة البشرية من خالل المعادلة اآلتية : 
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 √          أو              س√×   ق = ج   
 
  

 ( ىي القوة الشاممة Powerق )حيث 
 ىي الناتج القومي  (P)ج 
 ىي القوة البشرية  (B)س 

 ( بيان القوة الشاممة0جدول )

 السكان الدولة ت
الناتج 
 القومي

الجذر 
 التكعيبي

 القوة الشاممة

 30272 11.133 2719 1380 الهند 1
 8710 5.254 1658 145 روسيا 2
 153654 11.290 13610 1439 الصين 3
 1972 4.344 454 82 إيران 4
 1891 6.005 315 216.5 باكستان 5

 ( .5( والجدول )SPSSالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج )         
 الحسابات حسب أسموب راي كالين وتعديالت نبيل فؤاد :  -

تعتمد القوة الشاممة ألي دولة عمى عدة عوامل ، رئيسة وفرعية ... وحسب تعديالت نبيل فؤاد 
 فإنيا تعتمد عمى عاممين رئيسين ىما القدرات الممموسة وغير الممموسة 

ولكننا في ىذا البحث سنعتمد عمى القدرات الممموسة فقط الفتقادنا إلى بيانات دقيقة لمقدرات 
 غير الممموسة 

 ة الشاممة لمدولة = الكتمة الحيوية + القدرة االقتصادية + القدرة العسكرية القو 
 مالحة : أىممت القدرة السياسية الداخمية والقدرة التكنولوجية لعدم توفر البيانات الخاصة بيما 

 الكتمة الحيوية = الوزن النسبي لمسكان + الوزن النسبي لممساحة 
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 ية( بيان الكتمة الحيو 3جدول )

 باكستان إيران الصين روسيا الهند المؤشر

 0.096 0.079 0.759 0.596 0.537 الكتمة الحيوية

 0.033 0.318 0.522 0.625 0.147 القدرة العسكرية

 0.118 0.285 0.604 0.564 0.338 القدرة االقتصادية

 0.247 0.681 1.885 1.785 1.023 المجموع النهائي
 ( . 5المصدر : جدول )                

( يمكن القول أن العامل األول يؤشر عناصر القوة البشرية 3ومن تحميل نتائج الجدول )      
( وىي تجمع المؤشرات 0.5-( وتقل عن )0.5والعسكري التي تزيد قيمة معامالتيا عمى )

 -اآلتية:
 -ىي:مؤشرات  4الجانب البشري )القدرة الحيوية (، ويشمل  .5
 عدد السكان                                                 -
 مساحة الدولة                                               -
  -مؤشرات ىي: 4الجانب العسكري ، ويشمل  .1
 األنفاق العسكري   -
 االسمحة النووية                                           -
 -مؤشرات ىي: 3االقتصادي ، ويشمل الجانب  .3

حجم االستثمار  –حجم التصدير  –حجم االستيراد  –االستثمار  -ناتج الدولة    
معدل نمو الناتج  –الدين  -البطالة  –دخل الفرد  -حجم االستثمار الصناعي  –الزراعي 
 –حتياطي الفحم ا –انتاج اليورانيوم  –انتاج النفط  –انتاج الغاز  –انتاج الفحم  –المحمي 

 احتياطي اليورانيوم .                                                –احتياطي النفط  –احتياطي الغاز 
وبيدف قياس قوة الدولة فقد استخدمت طريقة التحميل العاممي، فقد تحولت قيم  

لمدولة ولمعرفة  المؤشرات لمدول التسعة إلى )خمسة عوامل( يمكن بيا احتساب القوة النيائية
( ولتوضيح قوة كل الدولة 4مدى توفر درجة العامل األول في دول المنطقة نالحظ الجدول )
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من دول المنطقة احتسبت العوامل المعيارية لكل دولة ولكل عامل من العوامل الثالثة إذ 
ثانية كانت نتائج العامل األول تظير الصين في المرتبة االولى وظيور اليند في المرتبة ال

وروسيا بالمرتبة الثالثة وايران بالمرتبة الرابعة وباكستان في المرتبة الخامسة كما موضح 
 بالجدول االتي : 

 ( العوامل المعيارية 4جدول )
 (3الدرجة من ) النسبة التسمسل الدول ت
 0.6000 %19.70 2 اليند 5
 0.1500 %5.60 3 روسيا 1
 3.0000 %100 1 الصين 3
 0.0384 %1.28 4 ايران 4
 0.0369 %1.23 5 باكستان 5

 ( .5المصدر: جدول )
 ( مؤشرات القوة الشاممة8خريطة )

 
 (. 3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )

من خالل ما ذكر سابقا من البيانات والخريطة ايضا يتضح لنا ان اليند تعد قوة اقتصادية   
صاعدة وواعدة في القغرة االسيوية لما تممكو من مقومات القوة االقتصادية والسيما الموارد 
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الطبيعية واالقتصادية والقدرة التكنموجية العالية فيي تعد بحق منافس لصين ايضا من خالل 
اج صناعات منافسة لصين من حيث سعر السمعة وكمية االنتاج نتيجة توفر االيدي انت

( ان اليند ثاني بالمرتبة الثانية حسب الدول الخمسة 69العاممة الرخيصة ، كما اشار جدول )
 التي تمت المقارنة بينيا . 

س ، وىذا وال ننسى دور اليند في التكتالت االقتصادية االسيوية واىميا تكتل بريك
وعدد العمالة الرخيصة وكذلك القدرة النووية و التكنولوجية حين يصنع فييا باسعار بسيطة 

 جدا ، ناىيك عن التعميم والصحة . 
قبل التطرق لوضع سيناريوىات عن المستقبل االقتصاد اليندي يجب دراسة التحديات 

 التي تواجييا : 
 المستقبمية :المشاكل والتحديات االقتصاد الهندي وأفاقه 

 المشاكل والتحديات :  -8
وعمى الرغم من أن االقتصاد اليندي يمر بمرحمة صعبة ودقيقة، بسبب العوامل         

المحمية والخارجية، والعجز الذي يسجمو ميزان المدفوعات، إال أن حصة اليند من اإلنتاج 
والتجارة العالمية قد واصمت الصعود، فاالقتصاد اليندي يشغل حاليا المرتبة الثالثة في أكبر 

عدل القوة الشرائية )من حيث تعادل القوة الشرائية(، وظيرت الشركات اقتصادات آسيا بم
اليندية الرائدة في عدد من القطاعات عمى مستوى العالم، وخاصة في مجال تكنولوجيا 

 المعمومات، وخدمات األعمال.
لقد واجو االقتصاد اليندي تحديين رئيسين خالل المدة الماضية ىما: سوء اإلدارة، وبطء 

نع القرار، وىو نتيجة لعممية تراكمية عمرىا عشرات السنين، والتحدي اآلخر ىو عممية ص
ضعف البنية التحتية التي تحتاج إلى إعادة بناء وتطوير، كما أن اليند تعاني من مشاكل 
الفقر والبطالة واألمية المرتفعة، والجريمة والفوارق االقتصادية واالجتماعية السائدة، وكميا 

 ( . Sebastian Dullien) (§)عوقات أمام تحقيق النمو االقتصادي.تشكل عثرات وم
 ( المشكالت االجتماعية لالقتصاد اليندي :5وكما موضح في الجدول ) 
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 0281( المشكالت االجتماعية لمهند 5جدول )
 نسبة % المشكالت االجتماعية ت

 
 15.9 الفقر 5
 5.5 البطالة 1
 39.5 االعالة 3
 59.4 االمية 4
 54.5 اليجرة 5

 . 1058المصدر: احصائيات اليند                  
تعد اليند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في العالم بنحو مميار نسمة         

بعد الصين ، والشك ان الوضع السكاني لو تأثير كبير عمى الوضع االجتماعي ، وتخمق 
المشاكل االجتماعية تفشي االمية والجيل وتراجع في الرعاية الصحية والفقر واليجرة وسوء 

، ويعد الفقر العدو االول لمتنمية في اليند أذ ان االقتصاد اليندي عانى الكثير منو التغذية  
وعمل عمى تخفيض معدل الفقر في اليند ، أذ تمكنت اليند من وضع خطة لتقميل اعداد 
الفقر في اليند مع انيا لم تقض عمى الفقر نيائيا فما يزال يمثل ربع سكان اليند تحت خط 

ير في درجة الفقر بين االقاليم . إذ تشير النسبة الفقراء في اليند انيا تعدت الفقر مع تباين كب
%  . وسبب ىذا  15.9انخفض عددىم ليصبح  1058ولكن في عام  5990% عام 45.3

الفقر العالي ناجم بسبب ارتفاع البطالة في اليند بين المتعممين اصحاب الشيادات العميا أذ 
حاصمين عمى الثانوية والتعميم العالي . أذ ان عدد  من العاطمين عن العمل %73ان 

الوظائف التي يوفرىا مجال صناعات المعرفة والخدمات ضئيل بالنسبة لممخزون الضخم من 
% من العمالة اليندية ، لكنو 0.5سوق العمالة في اليند اذ يوظف قطاع البرمجيات اقل من 

% 5.5ىي  1058سبة البطالة في عام % . أذ ان ن5يسيم في اجمالي الناتج المحمي بنحو 
الى  1058وىذا بسبب عدد السكان الضخم وبسبب ارتفاع نسبة االمية اذا وصمت في عام 

% بسبب ان االميين يعممون بمجال الزراعة بسبب قمة معرفتيم وخبرتيم بجوانب 59.4
المكائن قل الصناعية فأن الزراعة تحتاج الى حرفة وىذه الحرفة وايضا بسبب وجود اآلالت و 

الطمب عمى االيدي العاممة  ، اضافة الى ان الوارد المالي من الزراعة قميل جدا ، وىذه 
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الجوانب منيا الفقر بسبب عدد السكان المرتفع وارتفاع البطالة بسبب وجود االمية بحجم كبير 
الة جدا سببت بارتفاع اليجرة الى خارج اليند وخاصة اصحاب الخبرة العالية أذ تعد العم

اليندية المختصة في تقنية المعمومات ذات كفاءه عالية ، تمقى جزء كبير من افرادىا درجات 
عممية من الغرب والى الخميج فساىموا في النجاح السريع لميند . ورغم وجود ىذه العوامل في 
القطاعات االقتصادية ووجود عدد عاممين اال انو توجد بطالة وىي بتزايد االمر الذي يسبب 

 ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع حجم االعالة في اليند . 
نما الناتج المحمي اإلجمالي في اليند بمعدالت أعمى بكثير من متوسط نمو الناتج 
المحمي اإلجمالي العالمي، ومتوسط الدول المتقدمة التقميدية أيضا، غير أن ذلك ال يمثل غاية 

يند لتمكين تحسين مستويات شعبيا بشكل في حد ذاتو ، إنما ىو وسيمة تسعى من خالليا ال
تدريجي، فاستطاعت تخفيض نسبة الفقر الحاد، وتنامت الطبقة الوسطى لتشكل مصدرا ىاما 
لفرص العمل العالية التي تبحث عنيا الشركات المحمية واألجنبية ، ووسعت من دائرة 

نامية فييا، ولكن ذلك االستيالك المحمي، فأصبحت سوقا استيالكية كبيرة لمطبقة الوسطى المت
لم يؤد إلى الحد من عدم المساواة بين الرجل والمرأة من جية، وبين شرائح وطبقات المجتمع 
من جية أخرى، فازداد التفاوت الطبقي عمى الرغم من انخفاض نسبة الفقراء، ما يمكن أن 

طاعات نتيجة يؤدي إلى تفاقم بعض المشكالت االجتماعية. فضال الى أن ىذا االرتفاع في الق
)ايياب  **لتطور قطاعي الصناعة والخدمات وزياده االستثمارات الداخمية والخارجية فييما 

 ( .1001شريف،
 الرؤية المستقبمية :  -0

من خالل العرض السابق لقياس الوزن االقتصادي لدولة اليند و التحديات التي تواجو 
 : االقتصاد اليندي ، يمكن وضع سيناريوىات ثالثة وىي 

 السيناريو االول :صعود االقتصاد الهندي والفرص المتاحة:
إن ميزة الزيادة السكانية العالية تشكل تحديا كبيرا لميند ، وبالوقت نفسو تشكل ميزة 
يمكن االستفادة منيا ، وتحويميا إلى يد عاممة منتجة في سوق العمل اليندي والعالمي ، وليذا 
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الذين سيكون  -عالية في اليند ، فسكانيا من الشباب  يعتقد أن إمكانات النمو المستدام
 بالمقارنة مع المعدالت الدولية ،  -معظميم في سن العمل عمى مدار العقود القادمة

تشيد اليند ارتفاعا في القوى العاممة في الوقت الذي تشيد فيو بعض القوى  -5
إلى انخفاض معدالت الكبرى انخفاضا فييا، كما أن انخفاض معدالت الخصوبة قد أدى 

اإلعالة ، وازداد معدل االدخار الوطني الذي يمكن أن يتنامى أيضا في المدى المتوسط بسبب 
العوامل السكانية المواتية، وتوفير رأس المال الالزم لالستثمار في البنية التحتية، والتوسع 

 الكبير في المشاريع الخاصة.
ر االقتصاد المعرفي ، منطمقة من بنية تعمل الحكومات اليندية عمى بناء وتطوي -1

جامعة مشتركة في برامج التعميم اإللكتروني،  400ألف كمية جامعية ، و 15تحتية تحوي 
ولدييا أرخص جياز كومبيوتر لوحي في العالم يستخدمو تالميذىا في مدارسيم، وىذا يمكن 

ول الجميع عمى أن يؤدي دورا حاسمة، وقاعدة صمبة لالنطالق نحو توفير إمكانية حص
 التعميم الجيد، ويشكل عامال ىامة في تطور اليند كقوة معرفية عظمى .

ألف قرية باستخدام  150كما أن مشروع الحكومة اليندية الذي ييدف إلى ربط  -3
، عزز من قدرة الحكومة عمى تنفيذ 1055شبكات األلياف البصرية والذي أكتمل في عام  

تطوير العديد من التطبيقات المفيدة في مجاالت مختمفة، من  مخططاتيا بنجاح ، ويمكنيا من
مثل الرعاية الصحية، والتعميم والزراعة والتجارة، وشؤون البيئة، وأتاح فرص المشاركة لمجميع 

 في برامج وخطط التنمية المستدامة.
حققت اليند من تقدم في صناعة الدواء ، إلى تحسين الرعاية الصحية االمان  -4

واالستشفاء من أمراض مختمفة ، أىميا مشكمة نقص المناعة المكتسبة الذي تعاني منو اليند 
، وىذا ما سينعكس بشكل إيجابي عمى النمو االقتصادي، وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية في 

 األنشطة االقتصادية جميعيا.
ا في وقيام اليند بتحسين بيئة األعمال ، وتعديل تشريعات العمل ، سيساعدى -5

جني الفوائد الكبيرة من سكانيا ، والسيما من خالل ازدىار الصناعات كثيفة العمالة ، وىذا ما 
يؤدي إلى دعم النمو االقتصادي مستقبال ، ولذلك تحاول الحكومة اليندية تكثيف جيودىا 
لدعم النمو االقتصادي ، حيث خفضت القيود عمى االستثمار األجنبي، ووافقت عمى مشاريع 
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مميار دوالر أمريكي في مجاالت النفط والغاز، والطاقة  18.4البنية التحتية تبمغ قيمتيا في 
 والطرق والسكك الحديدية.

وتتمتع اليند بنظام مالي متين، استطاع الصمود أمام األزمة المالية العالمية  -6
 لصين.% في ا10%، مقابل 1وتداعياتيا، فالديون المعدومة في اليند ال تتجاوز نسبتيا 

من بين أبرز نقاط القوة التي تتمتع بيا اليند ، ارتفاع معدالت التعميم ، وخاصة  -7
تعميم المغات االجنبية ، كما أن عدد المتحدثين بالمغة اإلنجميزية في اليند يتزايد باستمرار، 

م وبالتالي يتزايد االعتماد عمييم في أداء بعض األعمال لمشركات الخارجية، وىم في مواقعي
داخل األراضي اليندية. وتمتمك اليند ميارات فكرية وفنية وىندسية مرتفعة، جاءت نتيجة 
الستثمار اليند في التعميم العالي، ما أتاح ليا المشاركة في سوق العمل العالمي بعد التغيرات 

 الحاصمة في ىيكل االقتصاد العالمي .
ومجتمع مدني وكميا عوامل  واليند أيضا دولة ديمقراطية ، لدييا صحافة حرة ، -8

توفر قدرة من االستقرار السياسي الذي يوفر مناخات التطور والتقدم االقتصادي ، ألن 
 الكثيرين يعتقدون أن وراء تفاعل المؤسسات السياسية واالقتصادية يكمن النجاح االقتصادي.

تمتمك اليند موارد بشرية ضخمة ، وعدد كبير من المينيين ، والفنيين  -9
لمتخصصين ، وسوق واسعة لكل المنتجات ، ورجال أعمال ىنود وأجانب ، ومدخرات ا

حكومية وفردية ، فاليند واحدة من القوى االقتصادية المزدىرة في القرن الواحد والعشرين ، 
وتمتمك قطاع خدمات ينمو بسرعة ، وخاصة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات ، 

في تكنولوجيا االقتصاد المعولم ، انطالقا من برمجيات بنغالور  فاليند تحتل مكانة ىامة
 .(††)المدينة السميكون اليندية" 

عن الشروع في مجموعة  1055كما أن الحكومة اليندية قد أعمنت في مطمع عام 
من التدابير والمشاريع التي سيكون ليا منعكسات إيجابية ىامة عمى االقتصاد اليندي 

 (‡‡)وىي:
س محطات كبيرة لتوليد الطاقة الكيربائية، لتخفيف أزمة الطاقة التي إنشاء خم• 

 تعاني منيا البالد.
                                                 

(††)
) Rashmi Banga: “ Doing business in India" Gurgaon, Haryana, India 2012, p23  

(‡‡)
 www.aleqt.com .7472آرار  7، 1177االقتصادية، النسخة اإللكترونية، العذد  -
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 مميار دوالر، لتحفيز النمو.  55.3زيادة اإلنفاق في مجال البنى التحتية بواقع • 
تأسيس نظام عام وشامل لمضمان االجتماعي، يتيح لمفقراء الينود الحصول عمى • 

 أسعار مدعومة.خدمات التأمين والتقاعد ب
 . 1056إدخال ضريبة خدمات ومبيعات عامة بحمول نيسان من عام • 
دفع مستحقات الضمان مباشرة في حسابات المستحقين، لمقضاء عمى الفساد • 
 والتبذير. 

 إلغاء الضريبة المفروضة عمى الفقراء ، واستبداليا بضريبة تفرض عمى األثرياء .•  
 % في السنوات األربع المقبمة.15خفض ضريبة الشركات بنسبة •  
 امتالك اليند الى قوة عسكرية والقدرة النووية والتكنموجيا .• 
 دخول اليند كعضو فعال في التكتالت االقتصادية العالمية ابرزىا تكتل بريكس .• 

 السيناريو الثاني : التراجع االقتصاد الهندي  
االقتصاد اليندي يمر بمراحل عدة ومنيا ىي تراجع االقتصاد اليندي وان سبب ىذا  
 التراجع: 

زيادة عدد السكان : ان زيادة السكان تسبب الكثير من المشاكل لميند منيا زيادة  -5
نسبة الفقر وارتفاع نسبة الوفيات خاصة بين االطفال ، وان الزيادة تؤدي انخفاض مستوى 

ة االمراض بسبب الوضع الصحي المتدني اضافة الى زيادة البطالة بسبب زيادة لمعيشة وزياد
نسبة االمية في اليند وان السكان االميين غير قادرين عمى القيام باإلعمال التكنموجيا 
والصناعية والخ فقط العمل في الزراعة وفي الوقت الحاضر فأن تطور المكائن واآلالت 

يدي العاممة قميل جدا ، اضافة الى تدىور الجانب الصحي الزراعية جعمت الطمب عمى اال
وزيادة عدد الوفيات، وترتبط سوء التغذية بالزيادة السكانية ونتيجة وجود مناطق فقيرة جدا 
بسبب الزيادة السكانية اليائمة التي تسبب ضغط عمى الموارد االقتصادية والطبقية االمر الذي 

وازدياد حجم الفئة المعيمة وتكيد الفئات العمرية الصغيرة ادى الى انخفاض مستوى دخل الفقر 
جدا إلعمال شاقة.  وان سوء التغذية يجعل الناس اكثر عرضة لإلصابة باإلمراض التي تيدد 
حياتيم. وان النمو السكاني اثر بشكل سمبي عمى البيئة وذلك بسبب االستخدام اليائل 

دي النمو الكبير لمسكان في المدن واالرياف لألراضي سواء كان لمزراعة او لسكن ، حيث يؤ 
 الى استيالك كميات كبيرة من الموارد البيئية .
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زيادة االستيالك لدى االفراد في اليند يؤدي الى تقميل مدخراتيم مما يؤدي الى  -1 
الحد  من امكانية رفع مستوى الدخل لألفراد ، أذ يصبح الدخل اقل من معدالتو السابقة ، 

دي الى انخفاض مستوى المعيشة لألفراد ، وبذلك الن زيادة التعداد السكاني يسبب بالتالي يؤ 
 انخفاض في الدخل . 

انتشار ظاىرة البطالة بين االفراد بخاصة بين صفوف المتعممين يؤدي الى ىجرة  -3
الكفاءات العممية الى الخارج ، واالنخفاض في نسبة االجور في القطاعين العام والخاص 

بب توفر الكثير من االيدي العاممة ، وايضا يؤدي الى ارتفاع اسعار السمع والخدمات وذلك بس
نتيجة زيادة الطمب عمييا بصورة ال تتناسب مع نسبة االجور مما يؤدي الى انخفاض مستوى 

 المعيشة لالفراد . 
ة انييار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عمييا وعدم كفاية االستثمارات الالزم -4

لتجديدىا والتوسع فييا فمثال انقطاع التيار الكيربائي و المياه وظيور مشكالن مرورية 
 وازدحام يؤثر عمى وصول االفراد الى اعماليم بالتالي تؤثر عمى العممية االنتاجية .

 0221وأن معدالت النمو االقتصادي السنوي قد تباطأ بعد األزمة المالية العالمية 
 Sebastian Dullien )(§§)، ويعود هذا التباطؤ لألسباب اآلتية:عما كان عميه قبمها

P152 ) 
. تباطؤ االقتصادات الغربية التي تشيد أزمة خانقة، وخاصة بعد األزمة المالية 5
 ، أدت االنخفاض الطمب عمى المنتجات اليندية.1008العالمية 

لطمب الداخمي . ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد اليندي، ما أدى النخفاض ا1
 عمى السمع والخدمات، وأدى ىذا إلى انخفاض معدالت االستثمار في االقتصاد اليندي.

. البيئة القانونية والقيود البيروقراطية المعوقة لدخول االستثمارات األجنبية إلى 3
 اليند. 

. نقص الطاقة الالزمة لدفع العممية اإلنتاجية في ظل ازدياد الطمب عمى الكيرباء، 4
 وخاصة مع اتساع حجم الطبقة الوسطى. 

 تباطؤ عممية تحديث البنى التحتية الالزمة لتحقيق نمو اقتصادي فعال.  5
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. إمكانية فقدان اليند لميزتيا النسبية بوجود أيد عاممة رخيصة، وذلك في ظل 6
افسة ارتفاع نسبة الطبقة الوسطى، وارتفاع األجور محمية، والتحديات الخارجية المتمثمة بمن

األيدي العاممة الرخيصة في االقتصادات الصاعدة األخرى. ، وترى الباحثة أن عممية إعادة 
بناء وتحسين البنية التحتية، قد تستطيع اليند تحقيقيا في فترة زمنية قصيرة، ولكن التحدي 
األول قد يحتاج إلى فترة زمنية أطول من ذلك بكثير، فإن تمكنت اليند من تعزيز وتفعيل 

حوكمة بكل أبعادىا، وتطوير البنية التحتية لدييا، ستكون ىناك آفاق مستقبمية جيدة ال
 لالقتصاد اليندي

 السيناريو الثالث : بقاء االقتصاد الهندي ثابت 
يرى ىذا السيناريو بقاء االقتصاد اليندي لما ىو عمية ، وفي الواقع ال يوجد اقتصاد 

وجمود وكساد اقتصادي ولكل من الصعود  يسير بنمط خطي واحد فيسوده أحيانا صعود
والكساد نتائج ايجابية وسمبية عمى االقتصاد اليند ونمحظ ان اقتصادىا رغم كل التحديات 
والصعوبات اال ان اليند دولة واعدة اقتصاديا وتمتمك موارد اقتصادية طبيعية ، وموقعا 

ر والبطالة واليجرة واالقميات أثرت استراتيجيا ىاما ، اال ان المشاكل الداخمية والمتمثمة بالفق
بشكل غير مباشر عمى االقتصاد ونموه كما تؤثر ايضا المشاكل التجارية مع دول الجوار 
ألنيا سوف تؤثر عمى ميزانية الدولة باالتفاق العسكري ، ىذا السيناريو وىو ما تتبناه الباحثة 

ى نموىا ومحاولة القضاء عمى بإلقاء االقتصاد اليندي أي انيا تحاول الحفاظ عمى المستو 
الصعوبات ، رغم بروز قوة منافسة ليا اقتصاديا لذلك نجد اليند تحاول الدخول لتكتالت 
دخول لتكتالت اقتصادية مثل جنوب اسيا وتكتل بريكس حيث تكون ميمة ىذه التكتالت 

النظام  حماية الدول اقتصاديا ودعميا سياسيا ، لكون النظام السياسي جزء اساسي وميم من
 االقتصادي حيث ال يمكن ال يمكن فصالىما عن بعض وىذا ما اشاره الية مودليكي .

 االستنتاجات :
تأتي اليند  بالمرتبة الثانية من حيث قياس مؤشرات االقتصادية لموزن  -5

 االقتصادي .
 اليند دولة عظمى اقتصاديا وىذا واضح من خالل المؤشرات االقتصادية .  -1
تتوقع صعود االقتصاد اليندي بشكل واضح يجعل من اليند قوة يمكن ان  -3

 اقتصادية منافسة لصين وايران معا . 
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