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الوظائف والتصنيع والعولمة
هين�ه ت .دين�ه

ملخص
ً
لقد حققت معدالت الدخل ومستويات العيش تحسنا غير مسبوق في
ً
ً
العديد من مناطق العالم ،وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا مطردا على مدى

عقود متت�الية .بي�د أن آفاق التجارة العالمية والنمو االقتصادي ما تزال
محفوفة بالغموض ،كما يب�دو أن النزعة الحمائي�ة سائرة في تزايد مستمر.

ففي الدول المتقدمة ،هناك قلق ناجم عن فقدان الوظائف التصنيعية
َّ
اليت شغلت فيما مىض فئة كبيرة من العمالة ،وخلقت طبقة متوسطة
شكلت نواة الديمقراطية في هذه الدول .هذا ولم تنجح معظم الدول
َّ
ذات الدخل المتوسط في اللحاق بنظيرتها العالية الدخل رغم عقود

من النمو .من جهة أخرى ،فإن التقدم الذي تم تحقيقه في الدول ذات
الدخل المنخفض ،خاصة منها دول إفريقيا جنوب الصحراء – من حيث

تحقيق النمو في اإلنت�اجية وتفعيل التغييرات الهيكلية ،واليت تعد من
ً
السمات الرئيسية للتنمية االقتصادية – ال يمكن اعتب�اره مشجعا ،بل
ً
ً
ً
إن بعض الدول شهدت تحوال هيكليا عكسيا ،وفي بعض الحاالت وصل
األمر إلى انكماش النشاط الصناعي.

إن هذا الكتاب المعنون «الوظائف والتصنيع والعولمة»
يدرس المشاكل الهيكلية في مجموعة من الدول (معروضة

حسب مستويات دخلها) ويبحث عن حلول لها .فعلى سبي�ل
المثال ،يكشف التحليل الذي يقدمه الكتاب عن إشكاليات
ً
رئيسية في الدول ذات الدخل المنخفض :أوال ،وبالنظر

إلى الفروقات الشاسعة على مستوى اإلنت�اجية بي�ن

مختلف القطاعات في هذه الدول ،فإن تحسين اإلنت�اجية
العامة سيكون مفعوله أكبر إذا ما تم تخصيص الموارد بي�ن

مختلف القطاعات وليس تركيزها داخل قطاع واحد ،من
خالل المزيد من االستثمار في قطاعات بعينها .لذلك فإن
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نقل الموارد من القطاعات ذات اإلنت�اجية المنخفضة إلى

نظيرتها ذات اإلنت�اجية المرتفعة ستكون له آثار إيجابي�ة؛
ً
ثاني�ا ،وحىت يتحقق هذا األمر ،يجب استحداث المزيد من
الوظائف في القطاعات ذات اإلنت�اجية المرتفعة ليكون

بإمكان العمالة العاطلة أو اليت تم تسريحها االنتقال للعمل
ً
في هذه القطاعات؛ ثالثا ،قد ال يكون دائما التحول إلى
القطاعات اليت ترتفع إنت�اجيتها ،مثل المالية أو الخدمات
العالية القيمة ،بمثابة االستراتيجية األمثل ،ألن ذلك من
ُ
السعي وراء
شأنه خلق فائض في العمالة ،إذ سيقلص

درجات فعالية أكبر من احتي�اجات هذه القطاعات إلى
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َّ
القوة العاملة ،إال إذا توسعت هذه القطاعات بوتيرة

الصناعات المحلية عن طريق االنتقال إلى مهام ذات قيمة

هيكلي قد تعرفه اقتصادات تلك الدول يكمن في نقل

فهدف الشركات الذي يتمثل في تعظيم االنت�اج يختلف

أسرع من وتيرة نمو إنت�اجيتها .لذلك فإن أفضل تحول

أنشطتها من المجاالت ذات اإلنت�اجية المنخفضة إلى
المجاالت ذات اإلنت�اجية المرتفعة بشكل متواصل مثل
ً
َّ
التصنيع .أما رابعا ،فيمكن اعتب�ار استحداث الوظائف نواة

االستراتيجية الرامية إلى إنعاش النمو وتحقيق التحول

الهيكلي المذكور.

ً
ويسلط الكتاب الضوء أيضا على الفرصة الهائلة المتاحة

أمام الدول ذات الدخل المنخفض لتحويل الموارد من
القطاعات ذات اإلنت�اجية المنخفضة إلى نظيرتها ذات
اإلنت�اجية المرتفعة .هذا وتعتبر دول إفريقيا جنوب
ً
الصحراء أرضا خصبة لمثل هذا التحول الهيكلي ،حيث إنها

تتميز بخاصيتي�ن تعززان فرص نجاح السياسات المذكورة
أعاله؛ أوالهما أن الدين�امية السكاني�ة في هذه الدول

– حيث تتصاعد نسب الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم
ً
–تضع ضغوطا متزايدة على السلطات المعني�ة من أجل

استحداث مزيد من الوظائف؛ والثاني�ة تكمن في أن
اقتصاد العديد من دول هذه المجموعة تعتمد بالخصوص
على استغالل الموارد الطبيعية وتواجه مشاكل جمة
بسبب البطالة .لذلك فإن مسألة استحداث الوظائف تأتي
على رأس أولويات أجندتها السياسية.

من جهة أخرى ،فإن التصنيع الخفيف في الدول ذات
الدخل المنخفض – وما يصاحبه من متطلبات رأسمالية

منخفضة ،وتكنولوجيا متوفرة بسهولة نسبي�ا ،باإلضافة
إلى إمكاني�ات تسويق في األسواق المحلية والدولية
– يختزن إمكاني�ات مهمة للعب دور منصة االنطالقة
االقتصادية اليت ستمكن من توسيع القاعدة اإلنت�اجية

وزيادة الوظائف واإلنت�اجية والصادرات .ومن أجل تجاوز
العقبات المتعددة اليت تواجه تنمية هذا القطاع ،يقترح

الكتاب مقاربة هادفة ومتدرجة يتم من خاللها تحديد
اإلكراهات في قطاعات التصنيع الخفيف باإلضافة إلى
الحلول الالزمة لتقليص أو حىت إزالة هذه اإلكراهات.

مضافة أعلى داخل نفس القطاع أو في قطاعات متعددة.
عن هدف الدول الذي يكمن في تعظيم القيمة المضافة.

ويعتبر تحقيق عملية االرتقاء أكثر صعوبة بالنسبة للدول
ً
النامية في ظل نظام تصنيع متخصص عموديا ،حيث
ال يكون هذا التخصص عبارة عن سياسة وطني�ة مبني�ة

على تقدير الحكومة ،بل يتم توجيهها من طرف الشركات
ً
الرائدة اليت غالبا ما تتواجد مقراتها في الدول المتقدمة.
لذلك غالبا ما يوجد تعارض محتمل بي�ن السياسات الوطني�ة
وسياسات الشركات الرائدة.

على صعيد اخر ،لطالما كانت الفترة اليت تحتاجها دولة ما

للمرور عبر مرحلة الدخل المتوسط طويلة .ويب�دو أن الدول
ً
الواقعة حاليا في شرك الدخل المتوسط تنتيم إلى فئتي�ن:
األولى تشمل الدول المخضرمة مثل األرجنتي�ن والبرازيل
اليت ظلت تت�أرجح في وضعية الدخل المتوسط لمدة
ً
طويلة .وتضم الفئة الثاني�ة الدول المنضمة حديث�ا لهذه

المجموعة ،مثل ماليزيا وتايالند ،حيث نمو الناتج المحلي

اإلجمالي للفرد -نتيجة استراتيجية التصنيع المتخصص
ً
عموديا -بدأ يتب�اطأ بعد فترة طويلة من محاولة اللحاق
بالدول ذات الدخل المتوسط األعلى.

ً
وغالبا ما تفوت الدول ذات الدخل المتوسط ،واليت

تهيمن فيها المواد الخام والسلع على اإلنت�اج المحلي وبني�ة
الصادرات (مثل األرجنتي�ن والبرازيل) ،فرصة اتخاذ الطريق
ً
ً
األسرع نحو التصنيع .ونظرا لألجور المرتفعة نسبي�ا في
هذه الدول (المخضرمة) ،فإن السياسة المنطقية بالنسبة
لها قد تشمل التركيز على البحث العليم وتطوير القدرات

التقني�ة للصناعات العالية التكنولوجيا المرتبطة بالموارد

الطبيعية .هناك مجال تركيز آخر يتمثل في استحداث

وظائف في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية
أو تلك اليت تملك إمكاني�ة رفع القيمة المضافة ،مثل
القطاع البنكي والمالي والتأمين�ات والرعاية الصحية،

وبصورة خاصة ،الخدمات اليت يمكن تصديرها .ويجب على

ً
لقد أصبح االقتصاد العاليم أكثر تكامال ،حيث لم يعد

الحكومات في الدول ذات الدخل المتوسط واليت تملك
ً
ً
ً
تصنيعا متخصصا عموديا مثل ماليزيا وتايالند ،لعب دور
ً
أكثر فاعلية في التعليم والتدريب ،وأيضا في إيجاد طرق

منتج ما في مصانع تتواجد في دول مختلفة .هذا اإلنت�اج

لألجانب وفي السوق الدولية .ويجب معاملة المصدرين

االنت�اج يتم في دولة واحدة ،بل هو عملية مقسمة .ففي

ظل البحث عن أرخص التكاليف ،يتم إنت�اج مختلف مكونات
القائم على المهام أو سلسلة القيمة العالمية هو نتيجة

مباشرة للعولمة ،وتترتب عنه آثار مهمة على انتقال الدول
من وضعية الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع .وفي هذا
السياق ،يتطلب النمو االقتصادي والتحول الهيكلي توسع
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من أجل إدماج المنتجين المحليي�ن في الشركات المملوكة

غير المباشرين كنظرائهم المباشرين ،كما يجب صياغة
سياسات بغرض تعزيز تنوع السلع الوسيطة وجودتها،

هذه السلع اليت عادة ما تحتاج إلى رؤوس أموال أكبر
وتتطلب مهارات أكثر من السلع النهائي�ة .هذا ويجب على
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الحكومات العمل كمحفز للمساعدة في نمو الشركات

وحىت وإن أغلقت الواليات المتحدة حدودها ،سيستمر

والتطوير في مؤسسات التعليم العالي.

ال سيما األتمتة واستعمال الروبوتات .حيث أن مستقبل

في مختلف مراحل دورة حياتها ،وربط الشركات بالبحث

بعد الحرب العالمية الثاني�ة ،منحت الوظائف في مجال

التصنيع مداخيل مرتفعة ومزايا وظيفية جيدة في الواليات
المتحدة ،ما سمح للعمال بتشكيل طبقة متوسطة قوية
ذات قدرة شرائي�ة مهمة .لذلك كان فقدان الوظائف

التصنيعية بالواليات المتحدة بمثابة خسارة قاسية ،تمت
إساءة تقدير أثرها .وقد نجمت هذه الخسائر عن عاملين
اثني�ن :المنافسة األجنبي�ة ،واألتمتة وغيرها من التغييرات

التكنولوجية .فقد ظهر العامل األول بجالء عند انضمام

الصين إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر ،2001

ومع تواصل انتشار العولمة سنة بعد أخرى .هذه األخيرة

قد تسببت في آثار عكسية غير مقصودة في الواليات

المتحدة ،تمثل أولها في ارتفاع تكلفة التكيف االقتصادي
في المجتمع األمريكي مما جعل الطبقات المحرومة هي
من تتحمل الجزء األكبر من أعباء العولمة .أما ثانيها فيتمثل

في أن ارتفاع الفعالية اإلنت�اجية صاحبه اتساع الهوة بي�ن
الطبقات االجتماعية ،وذلك راجع باألساس إلى المكاسب
اليت ذهبت ألصحاب رؤوس األموال ورواد األعمال من

ذوي المهارات العالية ،فيما تضطر المجموعات اليت لم
تحظ بتعليم جيد لتحمل الخسائر .ويتجلى األثر الثالث في

فقدان الوظائف في االزدياد بسبب التقدم التكنولوجي،
التصنيع األمريكي يت�أثر بشكل كبير بالتقني�ات الحديث�ة.
إن إعادة تشكيل طبقة متوسطة كما كان عليه الحال في

الواليات المتحدة في الفترة بي�ن نهاية الحرب العالمية
ً
ً
الثاني�ة وسنة  2000قد ال تتم أبدا نظرا للفجوة الكبيرة بي�ن
المهارات القليلة المتواجدة في القمة والمهارات اليت
تملكها بقية الساكنة .لذا فإن تقلص الطبقة المتوسطة

سيستمر ما لم يتم وضع وتفعيل سياسات لوقف
هذه التوجهات السائدة .ومن الممكن أن يكون جزء من
الطبقة المتوسطة في حاجة لدعم المجتمع لكي تستمر
الديمقراطية ،وإال فإن كافة الموارد المالية والسلطة

والمهارات ستتجمع لدى مجموعة صغيرة من األشخاص.

حينها سيصبح دور الحكومة أكثر أهمية .وفيما قد تعتبر
ً
ً
األغلبي�ة العظىم مجتمعا كهذا عادال ،قد ال ينطبق األمر
على أولئك الذين استثمروا المهارات واتخذوا االبتكار
ً
سبيلا لهم للوصول إلى القمة.

ومن المنظور السياساتي ،يجب الحفاظ على سياسة
تعليمية مرنة لالستمرار في تقديم المواد العلمية
والرياضيات لألطفال في سن مبكرة ،وربما تطوير وقيادة

مخطط سيايس واقتصادي لتمويل إعادة تشكيل الطبقة

ضعف تنقل العمالة ،حيث إن بعض المناطق الجغرافية
ً
قد شهدت نسبا مرتفعة من البطالة وتزايد السخط

في الدخل من خالل مخطط دخل شامل (لجميع الفئات

وذات اإلنت�اجية الضعيفة اليت لم يعد العامل األمريكي

منه ،وهو ما قد ينتج عنه ،إلى جانب ظهور اقتصاد

االجتماعي .كما أن بعض الوظائف ذات األجور المنخفضة
العادي مهتما بها قد تعرضت لجزء من هذه الخسائر.

ولذلك فمن غير المحتمل أن تعود وظائف من قبي�ل صنع
األحذية وإصالحها والخياطة إلى الواليات المتحدة .ومع

المتوسطة .هذا ويب�دو أن تضييق فجوة التفاوتات

المجتمعية) أو من خالل الدخل المكتسب أمر ال مفر
تشاركي ،إعادة تشكيل المجتمع دون المساس بأسسه

الديمقراطية.

ذلك ،يمكن لبعض الوظائف التصنيعية والخدمات الراقية
ً
أن تعود ،على الرغم من أن عددها سيكون ضئيلا.
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عن الكاتب ،هين�ه ت .دين�ه
ً
ً
ً
يعمل السيد هين�ه ت .دين�ه حاليا بجامعة «إنديانا» بالواليات المتحدة بصفته زميال باحثا أول ،باإلضافة إلى كونه رئيس
َ
شركة «التحول والنمو االقتصاديي�ن» (“ )”Economic Growth and Transformationومديرها التنفيذي ،عالوة على اشتغاله
ً
إلى جانب مركز الدراسات واألبحاث (“)”OCP Policy Centerبصفته زميال أول .قبل ذلك كان السيد دين�ه قد أمىض ما يزيد

عن  35سنة لدى مجموعة البنك الدولي اليت انضم إليها عن طريق "برنامج المهنيي�ن الشباب" .وقد شغل منصب كبير
الخبراء االقتصاديي�ن بمكتب نائب الرئيس األول ورئيس الخبراء االقتصاديي�ن في البنك الدولي (بي�ن  2009و ،)2014وقبلها

في منطقة إفريقيا ( ،)2009-1998وفي المجمع المالي "ذي فاين�انس كومبليكس" ( ،)1998-1991وفي منطقة
َّ
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( .)1991-1978ومن هذه المواقع المختلفة وفر السيد دين�ه القيادة اإلدارية لخبراء

البنك الدولي في االقتصاد وذلك عند صياغة التحليالت االقتصادية والمشورات السياساتي�ة ،بما يشمل تقييم السياسات
ً
الماكرو-اقتصادية والهيكلية لصالح العديد من البلدان ،من أمريكا الجنوبي�ة إلى آسيا مرورا بإفريقيا .هذا وقد تخرج السيد

دين�ه من جامعة «والية نيويورك» بإجازتي�ن واحدة في االقتصاد والثاني�ة في الرياضيات ،كما حصل على شهادتي�ن من درجة

الماستر ،واحدة في العلوم االقتصادية والثاني�ة في الهندسة الصناعية ،من جامعة «بيتسبورغ» األمريكية ،اليت حاز فيها
على شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية سنة  .1978لإلشارة فإن للسيد دين�ه منشورات عديدة في مجاالت التصنيع

واإلدارة المالية والتنمية االقتصادية في إفريقيا ،ومن بي�ن آخر إنت�اجاته نذكر «الصناعات التحويلية الخفيفة في إفريقيا»

( ،)2012و«أداء الشركات التصنيعية في إفريقيا» ( ،)2012و«الصناعات التحويلية الخفيفة في زامبي�ا» (،)2013
و«حكايات من المشارف التنموية» ( ،)2013و«الصناعات التحويلية الخفيفة في فيتن�ام» (.)2013

مركز الدراسات واألبحاث «»OCP Policy Center
مركز الدراسات واألبحاث « »OCP Policy Centerهو مؤسسة تفكير استراتيجي مغربي تهدف إلى المساهمة في تقاسم
المعرفة ،وفي إغناء التفكير حول الرهانات األساسية اليت تتحكم في العالقات اإلقتصادية والعالقات الدولية واليت

تعتبر أساسية بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب ،وللقارة اإلفريقية بشكل عام.

ولتحقيق هذه الغاية ،يعتمد المركز على أبحاث مستقلة تقدمها شبكة من الشركاء والخبراء الذين ينكبون على البحث عن
حلول ترتكز ،أساسا ،على روح المصلحة العامة ،وذلك باإلعتماد على منصات لتب�ادل األفكار وللنقاش المفتوح.

اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.

مركـز الدراسات واألبحــاث OCP Policy Center
العنوان :مركز األعمال حي الرياض  -الجهة الجنوبي�ة  -الطابق 4
محج الرياض .الرباط .المغرب.
الهاتف+212 5 37 27 08 08:
الفاكس+212 5 37 71 31 54 :
البريد اإللكتروني contact@ocppc.ma :

www.ocppc.ma
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