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 هي الصفحة هذه في عنها أعرب التي اآلراء

 برنامج آراء بالضرورة وليس الكتاب آراء

 .البرازيل حكومة أو اإلنمائي المتحدة األمم

 : والهند الصين في اإلجتماعية السياسات

 اإلقتصادي والحجم األراضي ملكية من كل دور
 التنمية اآلسيوي بنك معهد ليو، مينكان                                                                                                

 من األدنى الحد ضمان في ودورها تطورها - اإلجتماعية السياسات تستحق قضايا 

 بالنسبة خاصة اإلستكشاف -المستقبل إتجاهاتها فيو التنموية ووظائفها العدالة،

 ومرحلة اإلقتصادي، الحجم حيث بدرجة كافية من الدولتان تتشابه. والهند للصين

 حيث بدرجة كافية من تختلفان ولكنهما يواجهها كل منهما، والتحديات التي التنمية،

مما  والثقافة واإلقتصادية الكبيرة، والتاريخ السياسية واإلجتماعية والنظم المؤسسات

قة لخبرات التنمية مقارنة لدراسة طبيعيين يجعلهما مرشحين  . ُمَعمَّ

أعتبرها  التي الحاسمة العوامل من إثنينإلى  أشير سوف القصير التعليق هذا في

 اإلجتماعية السياسة دور والهند حول الصين بين مغزى ذات لمقارنة أساسية مكونات

  .التنمية عملية في

الهند فملكية األراضي ليست  أما في عامة، ملكية ملكية األراضي في الصين أوالً،

 توسع تسهيل الصين في رئيسيا دورا اإلخنالف قد لعبويبدو أن هذا . كذلك

 وسياسات والمدن الصناعية التحتية، البنية تقودها الحكومة في التي اإلستثمارات

 في السنوات األخير في اإلقتصادي للنمو هامة مصادر وكلها وبرامج التحضر،

 تنفيذ برامج لألراضي، يمكن أن يكون الخاصة في ظل الملكية الهند، في أما. الدولة

 أن تكون بصورة أو بأخري  ويمكن الحكومية اإليرادات خطير بشكل إستنفد مماثلة قد

 كانت مبيعات الصين بينما في التمرير على الحكومة، صعبة وإداريا قانونيا

 الحكومات إليرادات رئيسيا مصدرا بالفعل ملكية عامة المملوكة الكبيرة األراضي

 أيضاً  هذا أحدث فقد ذلك، ومع. أوائل التسعينيات منذ برامجمثل هذه  لتمويل المحلية

 زيادات الصين التي كانت تتوق لرؤية في المحلية فقد أدت الحكومات. آثارسلبية

 إلى الدفع بشكل رئيسي يأسعار األراضي، اإليرادات المتحققة من مبيعات في سريعة

 اآلن يهدد الذي التوسع فقاعةإلى  أدى مما والمساكن في إتجاه التصاعد، األراضي

  .ككل اإلقتصاد بإبتالع

في  اإلقتصادي النمو مسار فقط على كبير تأثير لألراضي العامة للملكية ولم يكن

 السياسات اإلجتماعية وتطوير العدالة على هام تأثير الصين، بل كان لها أيضا

 أيضا كانت لكنها. بديهياً  الدخل على توزيع كان تأثيرها بدايةً،. الدولة في اإلجتماعية

تستحق  بموجبه والذي الريف، في األسرية المسؤولية لنظام الرئيسي الزاوية حجر

 بيع هذه األسرة تستطيع وال. أرض قطعة كبير، حدإلى  منصفة بطريقة أسرة كل

 يستطيع أي ، وال(ذلك تأخذها بعد أن الحكومة أرادت إذا إال)القطعة  من األرض 

 أراضي شراء طريق عن األراضي من واسعة مساحات أن يستجوز على شخص

 عمل كأداة ولكن األرض، حول إنتاجية قضايا النظام هذا أثار وقد .األخرى األسر

 تحديد النظام على أيضا عمل. الريفية المناطق في للفقراء اإلجتماعية للحماية رئيسية

 ساعد المدن، مما في عمل المهاجرين للبحث عن الريفيين للعمال األساسية األجور

 أن إن حقيقة. الحضرية المناطق النطاق في واسع الفقر في الحيلولة دون حدوث 

 ترجع كثيراً  الهند الفقر في مستوى من بسيط جزء سوى ليس مدن الصين في الفقر

  (.7002 وآخرون، رافاليون) فيها األراضي إستحقاق بنظام للعالقة

إستثنائي، حيث يوجد بهما  بشكل كبيرة إقتصاد ناشئ والهند الصين من أن كل ثانياً،

 الكبير، منافع من هذا الحجم أن هناك ومن الواضح. العالم في سكانيين تجمعين أكبر

 المحلية األخرى، والسوق والموارد البشرية المواهب من كبيرة مجموعة ذلك في بما

ذلك  في بما سلبية، الكبير آثار من الواضح أيضاً أن لهذا الحجم ولكن. الكبيرة

إلى  أدى الدولة ، مما داخل واإلقتصادية اإلجتماعية الظروف في الكبيرة اإلختالفات

 اإلقتصادية التنمية لتحقيق واألسواق للموارد أكبر وإحتياجات الالمساواة من مزيد

  .المستهدفة

 لويس، أي عملية باعتبارها اإلقتصادية التنمية تصور تم إذا الخصوص، وجه على

 األكثر القطاعاتإلى  الريفية وفرة العمالة فائض تحويل يحددها عملية يقودها وأيضا

 تنمية على أي إستراتيجية واضحة هناك قيود عندئذ والخدمات، في الصناعة إنتاجية

 عملية إدارة في( FDI) المباشرة األجنبية التصدير واإلستثمارات أسواق على تعتمد

  .كبيرة دولة أي التنمية في

يمكن أن  نسبية، لديها ميزة صادرات الدولة التي في كبيرة زيادة أن أي احد األسباب،

 في كبير وتخفيض والخدمات، السلع لتلك الدولية األسواق في خطير تؤدي إلى إغرق

 هذا من قبل مثل إعتماد أن أي سبب آخر،. لدولةلوفي العائد الصافي  سعرها

 عملية لويس وإستكمال تشغيلل المباشر األجنبي اإلستثمار تدفقات اإلقتصاد على

 مجموع من كبيرة حصة يمثل أن يمكن ألن هذا الواقع، في جداً  سوف تكون محدودة

أيضا،  تعتمد قد األصغر الناشئة اإلقتصادات أن حين وفي. المتاحة في العالم التدفقات

 فيها، إال أنه من عملية لويس الستكمال التدفقات هذه على أو إلى حٍد كبير، أو كليا

 مثل (للغاية)كبير  للتطبيق في حالة إقتصاد قابال أن هذه اإلستراتيجية ليست الواضح

  .والهند الصين

 كبيرة فعالة لدولة إجتماعية سياسة وتطوير تتطلب ضرورة واضحة آثار له هذا كل

 إلقتصاد بالنسبة المعقول من يكون قد أنه حين وفي .اإلقتصادية التنمية مسيرة في

 بسرعة عملية أجنبي لكي يستكمل المال رأس تدفقات على أساسا أن يعتمد صغير

إال أنه بالنسبة  اإلجتماعية، السياسات في تطوير بعد ذلك يفكر التنموية،  ثم لويس

 رئيسياً  الفعالة عنصراً  اإلجتماعية السياسات تكون أن يجب والهند الصين مثل لدول

لكي تكتمل،  بكثير أطول لويس تستغرق وقتا أن عملية أوالً،: لسببين العملية، هذه في

 الالمساواة لزيادة جيد بشكل تعمل قد يها كوزنتسإل ألمح التي أن العوامل حين في

 ثانيا، .صغير يتفاداه أيضاً إقتصاد قد وذلك على نحوٍ  العملية، هذه زيادةً كبيرةً خالل

 سياسات تتطلب برنامج التنمية سوف لدعم المحلية األسواق توسيعإلى  أن الحاجة

 ليو،) الحالي الوقت في نفسها فيه الصين وهذا هو الوضع الذي تجد فعالة، إجتماعية

7022.)  
 الحجم أهميةإلى  تعر اإلنتباه لم عام بشكل اإلجتماعية والعلوم علم اإلقتصاد إن مهنة

وتوازن  الدولة في التنمية وسياسات إختيار إستراتيجيات تحديد في اإلقتصادي

حالة  تساعد دراسة وقد .اإلجتماعية السياسات وتطوير اإلقتصادي النمو ضرورات

 .الفجوة هذه بشكٍل جيٍد في ملء والهند الصين كل من
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