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العودة

عامل في م�صنع معدات طبية في مدينة مونتيري ،المك�سيك.

هيرمان كاميل وجيريمي زووك

ظل

�سوق الواليات املتحدة على امتداد فرتة طويلة �سوقا مهما
للمك�سيك – لي�س لقطاع ال�صناعات التحويلية املك�سيكية
وح�سب ،ولكن �أي�ضا لقوتها االقت�صادية ككل .وعندما
وقعت املك�سيك على اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية («نافتا»)
منذ ما يقرب من عقدين ما�ضيني ،كانت زيادة �إمكانية النفاذ �إىل
الأ�سواق الأمريكية مبثابة هبة ح�صلت عليها قاعدة ال�صناعة التحويلية
يف املك�سيك ،فنمت ح�صتها يف �إجمايل الناجت املحلي للبالد بنحو 4
نقاط مئوية يف اخلم�س �سنوات التي تلت توقيع االتفاقية .وازدادت
ح�صة املك�سيك بدورها يف �سوق الواردات الأمريكية من ال�سلع امل�صنعة
مما يزيد قليال عن  %7يف � 1994إىل حوايل  %13يف .2001
ولكن م�صائر املك�سيك تغريت ب�صورة جذرية بعد ان�ضمام ال�صني
�إىل منظمة التجارة العاملية يف  .2001فرتاجع كثري من احلواجز
�أمام �صادرات ال�صني بف�ضل ع�ضويتها يف منظمة التجارة العاملية.
ومتكنت ال�صني بف�ضل قاعدة �صناعاتها التحويلية منخف�ضة التكلفة
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وطاقتها الإنتاجية الوفرية من املناف�سة ب�شكل مبا�رش فتقل�صت ح�صة
�صادرات املك�سيك �إىل ال�سوق الأمريكية كثريا برغم الأف�ضلية التجارية
التي ُمنِحت للمك�سيك مبوجب اتفاقية «نافتا» .وخالل الفرتة من 2001
وحتى  ،2005ارتفعت �صادرات ال�صني من ال�سلع امل�صنعة �إىل الواليات
املتحدة مبعدل �سنوي بلغ يف املتو�سط  ،%24بينما تباط�أ منو �صادرات
املك�سيك ب�صورة حادة من حوايل  %20يف ال�سنة �إىل  %3يف املتو�سط
كل �سنة على امتداد نف�س الفرتة .ونتيجة لذلك ،ارتفعت ح�صة ال�صني
يف الواردات الأمريكية من ال�سلع امل�صنعة بنحو ال�ضعف بحلول عام
 ،2005فت�آكلت بالتايل املكا�سب التي حققتها املك�سيك بزيادة ح�صتها
يف ال�سوق يف وقت �سابق (راجع الر�سم البياين .)1
ومتكنت ال�صني من مزاحمة �صادرات املك�سيك يف ال�سوق الأمريكية
لأن املك�سيك خ�رست ميزتها يف العديد من قطاعات ال�صناعات
التحويلية كثيفة اال�ستخدام للعمالة التي تتخ�ص�ص فيها – ومنها
املالب�س ،واملعدات املكتبية ،والأثاث ،ومعدات الت�صوير واملعدات

الب�رصية .وبحثا عن عمالة �أرخ�ص ،اجته كثري من ه�ؤالء امل�صنعني
�إىل نقل عملياتهم من املك�سيك �إىل ال�صني ،مبن فيهم العاملني يف
ت ِّمع
مناطق حرة لتجهيز ال�صادرات («ماكيالدورا» املعروفة (التي جُ َ
�أجزاء تكون م�ستوردة يف الغالب وحتولها �إىل منتجات مكتملة جاهزة
للت�صدير �إىل الواليات املتحدة).
ولكن مبجرد ما �أن تعرثت املك�سيك �رسعان ما ا�ستعادت توازنها
وبد�أت ت�شق طريقها من جديد .وعلى مدى ال�سبع �سنوات املا�ضية،
ارتفعت ح�صة �صادرات املك�سيك من ال�سلع امل�صنعة يف �سوق الواردات
الأمريكية من حوايل � %11إىل �أعلى م�ستوياتها على الإطالق وهو
 - %14.4بد�أت ب�إزاحة مناف�سني مثل اليابان وكندا ،ولكنها ك�سبت
ح�صة �أكرب يف ال�سوق خالل ال�سنوات الأخرية على ح�ساب ال�صني .وخالل
الفرتة ما بني  2005و ،2010ك�سبت كل من املك�سيك وال�صني ح�صة
يف ال�سوق الأمريكية .لكن منذ عام  2010تزامنت مكا�سب املك�سيك يف
�سوق الواردات الأمريكية مع تراجع م�شاركة ال�صني يف ال�سوق.

عودة املك�سيك
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كانت �صادرات املك�سيك من الإلكرتونيات و�أجهزة االت�صاالت ومعدات
النقل هي الدافع الأ�سا�سي وراء ارتدادها الإيجابي .فمنذ عام ،2005
�أخذت ح�صة املك�سيك يف الواردات الأمريكية من معدات النقل ومنتجات
االت�صاالت تزداد باطراد حتى و�صلت �إىل  ،%18وهو ما ي�شكل  %76من
جمموع �صادرات املك�سيك من ال�سلع امل�صنعة يف الن�صف الأول من عام
 .2012ولكن بدءا من عام  ،2009حققت معظم قطاعات ال�صناعات
التحويلية مكا�سب  20 -فئة من فئات الواردات امل َُ�ص َّنعة البالغ عددها
 – 26ف�شكلت معا  %80من جمموع �صادرات املك�سيك .ومل تخ�رس �سوى
قلة قليلة من ال�صناعات ح�صتها يف ال�سوق ،ومنها املعدات الكهربائية
(لكنه ال يزال قطاعا رئي�سيا ي�شكل  %14من �صادرات املك�سيك)
واملالب�س.
و�ساهم قطاع ال�سيارات ب�أكرب قدر من الزيادة يف ح�صة املك�سيك
الكلية يف ال�سوق ،فكان وراء ن�صف هذا االرتفاع يف الفرتة بني 2005
و .2012وارتفعت ح�صة املك�سيك يف �سوق الواردات الأمريكية من
ال�سيارات وقطع غيار ال�سيارات ولوازمها (ما عدا ال�شاحنات) بنحو 9
Kamil,
1/16/13
ح�صة
نقاط مئوية خالل هذه الفرتة ،وخا�صة منذ عام  .2009وت�شكل
املك�سيك ُخم�س جمموع الواردات الأمريكية من ال�سيارات وقطع غيارها
– ثاين �أكرب مورد خارجي للمنتجات املرتبطة بال�سيارات �إىل الواليات

املتحدة ،بعد كندا مبا�رشة .وي�شكل قطاع ال�سيارات ربع �صادرات
املك�سيك من ال�سلع امل�صنعة ككل �إىل الواليات املتحدة .وارتكز هذا
االرتفاع الكبري يف الطاقة الإنتاجية وال�صادرات �إىل ا�ستمرار تدفق
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش نحو القطاع– معظمه من الواليات املتحدة،
ولكنه جاء �أي�ضا م�ؤخرا من اليابان و�أملانيا.
ويعر�ض الر�سم البياين  2التغريات التي طر�أت على ح�صة املك�سيك
يف �سوق الواردات الأمريكية مقارنة بح�صة ال�صني يف كل قطاع من
قطاعات ال�صناعات التحويلية ال�ستة وع�رشين ،يف الفرتتني من -2005
 2007و .2012-2010وا�ستبعدنا عامي  2008و 2009نظرا ملا
�سببته الأزمة االقت�صادية العاملية من ت�شويه للتجارة يف �أنحاء العامل.
ويف كل لوحة ،ميثل الربع الأي�رس العلوي (الفقاعات احلمراء) قطاعات
�شهدت ارتفاع ح�صة ال�صني وانخفا�ض ح�صة املك�سيك يف ال�سوق يف
ذات الوقت؛ والربع الأمين ال�سفلي (الفقاعات اخل�رضاء) ير�صد القطاعات
التي �سجلت ارتفاعا يف ح�صة املك�سيك وانخفا�ضا يف ح�صة ال�صني (�إن
وجدت) .ويعر�ض الربعان الآخران القطاعات التي �سجلت ارتفاعا �أو
انخفا�ضا متزامنا يف ح�ص�ص البلدين .ويتنا�سب حجم الفقاعات مع
Kamil,ومل
1/25/13فرتة.
م�ساهمة كل قطاع يف تغري احل�صة يف ال�سوق ككل عن كل
ي�سجل �أي قطاع يف الفرتة من ( 2007-2005اللوحة العليا) ارتفاعا
يف ح�صة املك�سيك وانخفا�ضا يف ح�صة ال�صني على نحو متزامن .ويف
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واقع الأمر ،كانت املك�سيك تفقد ح�صة يف العديد من القطاعات التي
�شهدت ارتفاعا يف م�شاركة ال�صني .وعلى العك�س من ذلك ،فخالل الفرتة
من ( 2012-2010اللوحة ال�سفلى) �سجل العديد من القطاعات ارتفاعا
يف ح�صة املك�سيك وانخفا�ضا يف ح�صة ال�صني .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،نرى
عدد القطاعات التي �سجلت ارتفاعا يف ح�صة ال�صني وتراجعا يف ح�صة
املك�سيك و�أهميتها الن�سبية يف �أحدث فرتة زمنية.
وح�سبنا اجلزء الذي ميثل ارتفاع ح�صة املك�سيك يف ال�سوق والتي
ميكن �أن نقرنها بانخفا�ض ح�صة ال�صني ،مع حتييد �أثر التغريات يف
ح�ص�ص املناف�سني الآخرين (بناء على املنهجية التي و�ضعتها درا�سة
 .)Jorge Chami Batista, 2008وميكن خالل الفرتة من 2012-2010
عزو  %40من مكا�سب املك�سيك حم�سوبة بالدوالر يف القطاعات التي
�سجلت ات�ساع ح�صتها �إىل تراجع ح�صة ال�صني– وميكن �إرجاع بع�ض
منها �إىل حتول ال�صني نحو ت�صدير جمموعة خمتلفة من ال�سلع .وجاءت
�أكرب املكا�سب التي حققتها املك�سيك على ح�ساب ح�صة ال�صني يف
جمموعة متنوعة من ال�سلع – منها الآالت الكهربائية ومواد البناء.
وعلى العك�س من ذلك ،فخالل الفرتة من  ،2007-2005كان ن�صف
ارتفاع ح�صة املك�سيك يف ال�سوق راجع �إىل انخفا�ض ح�صتي كندا
واليابان ولي�س ال�صني.

�ستة �أ�ضعاف؛ ويف  2011كانت الأجور �أعلى مبا ال يزيد عن ( %40راجع
الر�سم البياين  .)3و�أدى ذلك �إىل انخفا�ض امليزة التناف�سية لل�صني
كمورد منخف�ض التكلفة لل�سلع امل�صنعة �إىل الواليات املتحدة يف �أوائل
الألفينات( .ونظرا لعدم توافر بيانات موثوقة عن تكاليف وحدة العمل
يف قطاع ال�صناعات التحويلية ال�صيني ،مل يت�سنى لنا ح�ساب التغريات
يف �إنتاجية ال�صناعات التحويلية ومدى م�ساهمتها يف تغري الأجور).
ووجدنا �أي�ضا �أن ح�صة املك�سيك يف ال�سوق ات�سعت يف الفرتة من
 2012-2010مقارنة بال�صني يف قطاعات كان للعمالة فيها دور �أكرب
من ر�أ�س املال ،ك�صناعة الأثاث و�أنابيب املياه ،والتدفئة ،وجتهيزات
الإ�ضاءة على �سبيل املثال .ويبدو ذلك متوافقا مع النظرية القائلة ب�أن
ارتفاع ح�صة املك�سيك يف ال�سوق مقارنة بال�صني خالل الفرتة الأخرية
كان مدفوعا يف جانب منه بتح�سن تكاليف العمالة ن�سبيا .وعلى العك�س
من ذلك ،مل تكن هناك يف الفرتة من � 2007-2005أي عالقة منتظمة
بني التغريات يف ح�صة ال�سوق الن�سبية والأهمية الن�سبية للعمالة يف
عملية الإنتاج.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االرتفاع القوي يف الإنتاجية مرتكزا
على اال�ستثمارات الكبرية يف قطاع الت�صنيع يف املك�سيك �ساعد على
تخفي�ض تكلفة العمالة لكل وحدة �إنتاج ورفع القدرة التناف�سية لإنتاج
ال�صناعات التحويلية (راجع الر�سم البياين .)4

ُتعزى ا�ستعادة املك�سيك حل�صتها يف ال�سوق الأمريكية �إىل عاملني هما
حت�سن قدرتها التناف�سية والتطورات التي تزيد من تكلفة �صادرات
ال�صني ن�سبيا .ومن �أهم هذه التطورات �ضيق الفجوة يف تكاليف العمالة
بني املك�سيك وال�صني ،وارتفاع مكا�سب الإنتاجية يف املك�سيك ،وازدياد
تكاليف ال�شحن عرب املحيطات .كذلك كان حلماية املك�سيك حلقوق
امللكية والتزامها بالتجارة احلرة دور يف ت�شجيع امل�صنعني على
االنتقال �إىل �أرا�ضيها.
وارتفعت الأجور يف قطاع ال�صناعات التحويلية يف ال�صني مبعدل
�سنوي متو�سط بلغ  %14عند ح�سابها باليوان يف الفرتة من 2003
وحتى  ،2011وقرابة � %20سنويا عند ح�سابها بالدوالر (مما يعك�س
كال من منو الأجور اال�سمية وارتفاع �سعر �رصف العملة ال�صينية) .وعلى
التحويلية
العك�س من ذلك ،ظل متو�سط الأجور يف قطاع ال�صناعاتKamil, 2/5/13
املك�سيكي ثابتا �إىل حد ما عند ح�سابه بالدوالر ،مرتكزا على اعتدال
زيادة الأجور وانخفا�ض �سعر �رصف البيزو .ويف  ،2003كان متو�سط
الأجور مقي�سا بالدوالر يف املك�سيك �أعلى من الأجور يف ال�صني مبقدار

متيز املوقع اجلغرايف

ارتفاع قدرة املك�سيك التناف�سية
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ا�ستفادت املك�سيك �أي�ضا �إىل حد بعيد من قرب موقعها من الواليات
املتحدة .وارتفع �سعر النفط من  25دوالرا للربميل يف مطلع الألفينات
�إىل �أكرث من  100دوالر يف فرباير  ،2013مما �أدى �إىل حدوث ارتفاع
كبري يف تكاليف ال�شحن العابر للمحيطات .ومنح قرب املوقع اجلغرايف
للمك�سيك ميزة تناف�سية مقارنة بال�صني ،وخا�صة حينما يتعلق الأمر
بال�سلع الع�رصية احل�سا�سة للوقت وال�سلع الثقيلة وال�ضخمة.
فعلى �سبيل املثال� ،أ�صبحت املك�سيك يف  2009امل َُ�ص ِّدر الرئي�سي
ل�شا�شات التلفاز امل�سطحة يف العامل ،فتفوقت على كوريا اجلنوبية
وال�صني .ووفقا ملا ورد يف «�أطل�س التجارة العاملية» (خدمات معلومات
Kamil,
التجارة العاملية) ،فاملك�سيك �أي�ضا هي املُ�صنع الرئي�سي 1/28/13
للثالجات ذات
َ ِّ
البابني .واكت�سب قرب املوقع اجلغرايف �أهمية كذلك ،كمتغري بديل
ل�رسعة الو�صول �إىل ال�سوق ،لأن ال�رشكات الأمريكية تتجه ب�صورة
متزايدة �إىل �رشاء املدخالت (كقطع الغيار مثال) بدال من �صناعتها،
كما اعتمدت طريقة الت�صنيع يف الوقت املنا�سب فقط ،لتخفي�ض تكلفة
4 ÊÉ«ÑdG º°SôdG

ÜGÎbE’G
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االحتفاظ باملخزون – مما يقت�ضي توخي الدقة وااللتزام بالوقت
املنا�سب لت�سليم هذه املدخالت .وبلوغ هذا الهدف �أ�سهل بكثري على
املوردين املك�سيكيني.
ووفقا ملا ورد يف «م�ؤ�رش تكاليف التعهيد اخلارجي لل�صناعات
التحويلية يف الواليات املتحدة لعام U.S. Manufacturing- 2011( »2011
) ،Outsourcing Cost Index (AlixPartners, 2011),كانت ال�سلع التي
تنتجها املك�سيك هي الأقل �سعرا على �أ�سا�س ت�سليم ر�صيف امليناء (�أي
�سعرها يف ميناء كاليفورنيا)  -بالن�سبة للم�ستوردين الأمريكيني عام
 2010مقارنة بجميع بلدان التعهيد اخلارجي الرئي�سية منخف�ضة التكلفة
(راجع الر�سم البياين  .)5ويف نف�س الوقت ،بد�أ املنتجون يف الواليات
املتحدة يختارون «ال�شواطئ القريبة» للح�صول على مدخالتهم – �أي
�رشائها من م�صادر قريبة بدال من م�صادرها البعيدة ،مما يعزز ميزة
املك�سيك كمركز ت�صنيع قريب .كذلك �أوقفت �رشكات غري �أمريكية �أعمالها
يف ال�صني ونقلت �إنتاجها �إىل املك�سيك.
وبف�ضل التزام املك�سيك القوي بحماية التكنولوجيا احل�رصية،
متكنت من جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،مع ت�أثريه الإيجابي
على الكفاءة .وتتمتع املك�سيك ب�صيت ذائع يف حماية حقوق امللكية
الفكرية ،وبراءة االخرتاع ،والعالمات التجارية على امل�ستوى الدويل
وهي طرف يف العديد من املعاهدات الدولية ،ومنها معاهدة حقوق
امل�ؤلف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .و�ساعد هذا الأمر على
احلد من خماطر القر�صنة ،والتزوير ،وغريها من حاالت التعدي
على حقوق امللكية الفكرية التي تكت�سب �أهمية خا�صة يف قطاعات
التكنولوجيا املتطورة ويف تكنولوجيا قطاعات الت�صنيع التي
تنطوي على تطبيقات ع�سكرية .ويف يناير  ،2012ان�ضمت املك�سيك
�إىل «اتفاق وا�سينار ل�ضوابط ت�صدير الأ�سلحة التقليدية والب�ضائع
والتكنولوجيات ذات اال�ستعمال املزدوج» ،مما زاد احتماالت
اجتاه ال�رشكات الأمريكية والأوروبية �إىل اال�ستثمار يف قطاعات
التكنولوجيا العالية يف املك�سيك ،مبا يف ذلك ال�رشكات العاملة
يف جماالت �إنتاج �أ�شباه املو�صالت والربجميات والف�ضاء اجلوي
Kamil, 1/23/13
والليزر و�أجهزة اال�ست�شعار والكيماويات.
كذلك �ساهم االنفتاح االقت�صادي يف تدعيم قاعدة الت�صنيع
يف املك�سيك .ف�شبكة اتفاقات التجارة يف املك�سيك واحدة من �أكرب
ال�شبكات يف العامل؛ ف�أبرمت املك�سيك اتفاقات ب�ش�أن التجارة
5 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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احلرة �أو التجارة التف�ضيلية مع  44بلدا و�أبدت التزاما قويا بتجنب
ا�ستخدام القيود التجارية و�ضمان عدم فر�ض قيود على النفاذ
�إىل الأ�سواق وو�صول املدخالت الو�سطية �إىل ال�رشكات العاملة يف

قوة التزام املك�سيك بحماية التكنولوجيا
احل�رصية �ساعدها �أي�ضا على جذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�رش.
املك�سيك .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وقعت املك�سيك اتفاقات ب�ش�أن املعايري
الدولية واجلودة وهو ما ي�سهل ان�ضمام �رشكات الت�صنيع املحلية
�إىل �سال�سل العر�ض العاملية ،وخا�صة يف جمال �صناعات ال�سيارات
والف�ضاء.
و ُيرجح بقاء العوامل التي �ساهمت يف رفع القدرة التناف�سية
للمك�سيك وا�ستعادة ح�صتها يف ال�سوق الأمريكي لفرتة طويلة
– �أو هي عوامل هيكلية ،على حد قول خرباء االقت�صاد .وت�شمل
هذه العوامل متيز املوقع اجلغرايف ،وحت�سن تكاليف وحدة العمل
بف�ضل تعزيز �إنتاجية ال�صناعة التحويلية وزيادة م�شاركة العمالة،
واالنفتاح التجاري الذي يبدو �أنه كان ركيزة حت�سن القدرة التناف�سية
للمك�سيك يف ال�سوق الأمريكية يف ال�سنوات الأخرية .ومع ذلك ،من
املتوقع �أن تظل ال�صني هي قاطرة ال�صناعات التحويلية منخف�ضة
التكلفة لكثري من ال�سلع التي ت�ستوردها الواليات املتحدة ،ب�سبب
ن�ضج قدراتها الت�صنيعية وتكاليف التحويل الباهظة التي تنطوي
عليها عملية نقل الإنتاج �إىل اخلارج ) .(AlixPartners, 2011ولهذا
ال�سبب ،فمن �ش�أن جهود الإ�صالح الهيكلي يف املك�سيك الرامية �إىل
رفع الإنتاجية وزيادة اال�ستثمار �أن ت�ساعد على دعم ديناميكية
ال�صادرات امل َُ�ص َّنعة ورفع منو �إجمايل الناجت املحلي املمكن.
وينبغي �أن تت�ضمن هذه اجلهود �أمورا مثل اتخاذ تدابري لرفع م�ستوى
املناف�سة وزيادة املرونة يف �سوق العمل ،وحت�سني التعليم ،ودعم
�سيادة القانون.
لقد تعر�ضت ال�صناعة التحويلية يف املك�سيك ل�صدمة عنيفة
جراء �صعود ال�صني على ال�ساحة العاملية يف مطلع العقد املا�ضي؛
ولكن اليوم ،ويف ظل ت�آكل بع�ض مزايا التكلفة التي تتمتع بها
ال�صني� ،أ�صبح قطاع ال�صناعات التحويلية يف املك�سيك واحدا من
�أف�ضل القطاعات امل�ؤهلة لال�ستفادة من امل�شهد العاملي املتغري.

■

هريمان كاميل ،اقت�صادي �أول ،وجريميي زووك ،م�ساعد باحث،
وكالهما من �إدارة ن�صف الكرة الغربي يف �صندوق النقد الدويل.
ي�ستند هذا املقال �إىل الف�صل الثاين يف تقرير الق�ضايا املختارة ال�صادر
عن �صندوق النقد الدويل.IMF’s 2012 Selected Issues Paper for Mexico :
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