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I. مقدمة 

 أيها الحفل الكريم،

لدعويت للتحّدث، ضمن فعاليات معرض الكتاب العريب الثاين، يف  شكربدايًة، أتوجه بال

 موضوٍع يرتبط بالكتاب ارتباطاً وجودياً، أال وهو املعرفة.

(، الحائز عىل جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية للعام Michael Spenceيقول مايكل سبينس )

، إن البلدان الفقرية تنمو من خالل (The Next Convergence، يف كتابه "التالقي املقبل" )2002

آليتني رئيسيتني: األوىل تتمثّل باكتساب املعرفة من الدول الغنية. والثانية، تتجّسد بالتخّصص 

يف إنتاج السلع التي تطلبها البلدان األخرى، وبذلك تستطيع البلدان الفقرية تجنّب معضلة 

بني ما يطلبه السكان املحليون وما تتميز القوة الرشائية املحلية املحدودة ومسألة االختالف 

تعليم سكانها واالندماج  ،ببساطة ،ويعترب سبينس أن نجاح تلك البلدان يتطلب .البالد يف إنتاجه

ويضيف سبينس أن كثرياً من البلدان تحاول إيجاد صيغة ناجحة والتمسك  .يف االقتصاد العاملي

بها، مثل االعتامد عىل الصادرات التي تتطلب عاملًة مكثفة، ومن ثم تسعى ملنع سعر رصف 

عملتها من االرتفاع يك ترّوج لهذه الصادرات بأسعاٍر منافسة. لكن سبينس يستنتج أن النمو 

لياً، حيث ينبغي استبدال التصنيع الذي يعتمد عىل العاملة املستدام يتطلب تغيرياً هيك

 iاملكثفة بتصنيعٍ متقدم مقرون بالخدمات، ويرتافق هذا مع زيادة يف املهارات واملداخيل.

نستخلص من هذا الطرح أن تحقيق النمو والتنمية املستدامني للشعوب يف بداية األلفية الثالثة 

والتقدم يف التكنولوجيا والتخصص يف اإلنتاج، أكرث مام هو ناجٌم عن أوجه اكتساب املعرفة 

مرتبٌط برتاكم رأس املال وكثافة اليد العاملة. وقد أصبح من الواضح أن ما يفصل حقاً بني 

البلدان املتقدمة وتلك األقل منواً ليس مجرد فجوٍة يف املوارد أو الناتج، إمنا هو ثغرة يف 

و البلدان النامية تتوقف إىل حد كبري عىل عرعة سد تلك املعرفة. يف الواقع، إن وترية من

 الفجوة.

يف ما ييل، سوف أتناول مفهوم اقتصاد املعرفة وأهميته وأبعاده، ثم أستعرض بعضاً من 

الواقع املعريف عربياً ولبنانياً، ألختم بعرٍض لرؤية مرصف لبنان ومبادراته يف مضامر اقتصاد 

 املعرفة.

 

II.  مهيةة والععاداقتصاد املعرفة: ال 

مع نشوء نظرية النمو الحديثة التي أضافت البعد البرشي إىل البعد املادي يف نظرتها إىل رأس 

املال، شهد مفهوم التنمية البرشية يف النمو االقتصادي دفعاً غري مسبوق. واتّخذ هذا املفهوم 

مسار البحث والتطوير. مسارين متكاملني: مسار رأس املال البرشي أو تنمية املوارد البرشية، و 

يُظهر املسار األول قدرة التعليم عىل زيادة إنتاجية البرش وكفاءاتهم وقدراتهم عىل اإلبداع، 

اإلنتاجي، مام يساعد عىل احتواء وتعويض أي انخفاٍض قد يطرأ عىل إنتاجية  الجانبمبا فيه 
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من التقدم العلمي والتقني يف حني يُظهر املسار الثاين كيفية االستفادة  ii رأس املال املادي.

والحداثة من أجل إيجاد الحلول للمعضالت االقتصادية واالجتامعية املستعصية عن طريق 

البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار. ويساهم مسارا املعرفة هذان يف تثبيت ثالثة عوامل يف 

فاهية والسالمة البيئية، التنمية االقتصادية واالجتامعية: تشجيع التنافسية واإلنتاج، تسهيل الر 

ومتكني الحوكمة املؤسسية الرضورية لحسن إدارة املوارد البرشية وضامن فعالية البحث 

 iiiوالتطوير.

مع بروز مبادئ التنمية املستدامة، بأبعادها االجتامعية واالقتصادية والبيئية، ظهر مفهوم 

د مقاربة منهجية يف التحليل، تتكامل "االستدامة اإليجابية" املستند إىل ثالثة أسس: أوالً، اعتام

فيها أنظمة كل من املوارد الطبيعية والبيئة واالقتصاد. ثانياً، السعي لتحقيق الجدوى يف إدارة 

هذا الثاليث بغرض تحقيق الرفاهية القصوى. ثالثاً، تعزيز النظرة املستقبلية من خالل تحقيق 

 ivالعدالة الحيادية بني األجيال.

هذه املفاعيل املتشابكة إىل نشوء ما يسّمى باقتصاد املعرفة، وهو االقتصاد الذي لقد أّدت كل 

يويل األهمية يف النمو ألصول املعرفة بدالً من رأس املال واألصول العاملة، حيث تصل كمية 

وتطّور املعرفة السائدة يف األنشطة االقتصادية واالجتامعية إىل مستوياٍت عاليٍة جداً. ويقوم 

قتصاد الذي يتوىّل خلق وتوزيع واستخدام املعرفة، عىل أربع دعائم: أوالً، رأس املال هذا اال 

البرشي املكّون من قوة عاملة متعلّمة وماهرة. ثانياً، بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قامئة عىل 

بعاً، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ثالثاً، نظام ابتكار فّعال يقوم عىل البحث والتطوير. را

 vنظام مؤسيس يقّدم حوافز لخلق وتوزيع واستخدام املعرفة بشكٍل مجٍد.

فيام تتضح معامل الثورة الصناعية الرابعة يف املداميك الجديدة لالقتصاد العاملي، تتأكّد يوماً 

التقني لهذه الثورة. إن املصدر األسايس لهذه -بعد يوم األهمية االسرتاتيجية للبعد املعريف

ينطلق من حقيقة أن اقتصاد املعرفة بات جزءاً ال يتجزأ، وأكرث من أي وقت مىض، من األهمية 

كافة: الصناعية،  جاالتهمبجوهر البنية التحتية الحديثة واملتطورة لالقتصاد العاملي 

الرقمي -والخدماتية، والزراعية. وما يعّزز هذا التوّجه، هو الدور الذي ميكن لالقتصاد املعريف

 تطوير عنارص النمو واإلنتاج، والتنمية الشاملة واملستدامة واملستقلة، والحداثة أن يلعبه يف

التعليمية، والحوكمة املؤسسية، والربط بينها وتكاملها. وميكن رسم مالمح هذا الدور -الرتبوية

 كالتايل:

 التكاميل.-التنافيس-صاد اإلنتاجيأوالً، العالقة بني اقتصاد املعرفة واالقت

املعرفة يقوم عىل استخدام العنارص املعرفية يف الجهود اإلنتاجية لالقتصاد  إن اقتصاد

الحقيقي، وبالتايل فهو يساهم يف إغناء اإلنتاج وتطوير البيئة التنافسية وتحجيم التوجهات 

. كام يساعد اقتصاد املعرفة وتعزيز التنوع االقتصادي االحتكارية ولجم مظاهر االقتصاد الريعي

يئات استثامرية تكاملية ما بني القطاعات االقتصادية الحيوية، مثل املؤسسات عىل إيجاد ب



 
 7112ترشين الثاين  | االقتصاد تخدم ومعرفة املعرفة يغذي اقتصاد 4/11

 

االتصااليت والقطاع النفطي -املرصيف والقطاع املعلومايت-الصغرية واملتوسطة والقطاع املايل

 الزراعية.-الخدماتية-وسائر القطاعات الصناعية

 ملستدامة واملستقلة.ة الشاملة واثانياً، العالقة بني اقتصاد املعرفة والتنمي

إن األبعاد املتنوعة القتصاد املعرفة تجعل منه مصدراً أساسياً من مصادر التنمية الشاملة 

واملستدامة، من حيث املساهمة يف دعم النمو واإلنتاج، وتأمني فرص العمل، ورفع مستوى 

صاد املعرفة رافداً من التعليم، وابتكار اآلليات البيئية، وتقليص الفوارق الطبقية. كام يشّكل اقت

روافد التنمية املستقلة من حيث تزويد االقتصاد بأكرب قدٍر من قوة الدفع الذايت، ومتكينه من 

 مواجهة الصدمات الخارجية، باإلضافة إىل تحصني الرساميل الوطنية، برشياً ومادياً.

 التعليمية.-فة والحداثة الرتبويةثالثاً، العالقة بني اقتصاد املعر 

 م تعليٍم فعال عىل الصعيد الوطنيرحلة االنتقال إىل االقتصاد املعريف، يُعترب إنشاء نظايف م

كام تساهم  vi.يعتمد مبدأ التعلّم مدى الحياة، لبنًة هامة يف إرساء أسس اقتصاد املعرفة

مامرسات اقتصاد املعرفة يف تغذية روح االبتكار، وتعزيز آليات البحث والتطوير والتدريب 

 وتحفيز التجدد الحضاري.وتطوير املهارات، املهني 

 تصاد املعرفة والحوكمة املؤسسية.رابعاً، العالقة بني اق

يرتبط التقدم االقتصادي إىل حّد بعيد بوجود أطٍر راسخة للحوكمة املؤسسية تستند إىل 

ه الدميقراطية التشاركية واألسواق الحرة واآلليات الترشيعية املتطورة. لذلك فإن وجود هذ

األطر املؤسسية هو رشط طبيعي لتطوير اقتصاد املعرفة. بل يجب عىل اإلطار املؤسيس أن 

يشمل أسواق العمل )املرونة يف العمل وقابلية االستخدام(، واألسواق املالية املتطورة )رأس 

 viiاملال االستثامري(، وأسواق املنتجات والخدمات، والحامية الفعالة للملكية الفكرية.

 

III.  املعريف عرعةاً ولبنانةاً الواقع 

يعاين املشهد العريب بشكٍل عام من ضعف بنيوي يف الواقع املعريف، وقد تعّمق هذا 

الضعف يف ظل األزمات والحروب التي تستنزف مقدرات املنطقة ومواردها البرشية واملادية. 

مقدمها  فاالقتصادات العربية عموماً تعتمد يف معظم مداخيلها عىل املصادر الريعية ويف

النفط، إىل جانب املداخيل الريعية األخرى. وهذا يحد من االبتكار واإلنتاجية ووسائل البحث 

والتطوير الرضورية لبناء اقتصاد املعرفة، كام يساهم يف إضعاف آليات الحوكمة من شفافية 

ة ومساءلة، والتي تواكب عادًة تطور االقتصاد املعريف وتحصنه. يف هذا املجال، بلغت حص

. كذلك بلغت 2022% يف العام 2املنطقة العربية من اإلنفاق العاملي يف البحث والتطوير فقط 

% فقط من براءات االخرتاع املقدمة إىل مكتب براءات 0,2مساهمة املنطقة العربية نسبة 

% من نفقات مؤسسات 2,1، و2022االخرتاع والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة يف العام 

وباإلضافة إىل تردي مستوى  viii.2022و 2002امل عىل البحث والتطوير يف العقد املمتد بني األع
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، مل تتمكن ix(281من أصل  224مناخات األعامل يف املنطقة العربية )بلغ معدل البلدان العربية 

سياسات تكنولوجيا العلوم واالبتكار يف الوطن العريب من تحفيز اإلنتاج املعريف بفعالية 

واستخدامه كقيمة مضافة إىل املنتجات ألن آليات البحث والتطوير ما زالت قارصة عن إيجاد 

أطر الرشاكة الفعالة بني القطاعني العام والخاص لالستفادة بشكل أفضل من الخربات 

وقد فشلت الدول العربية بشكل كبري يف التصنيع حتى اآلن، حيث كان نصيب الفرد  xاملتاحة.

ناعي أقل بكثري من املعايري الدولية للدول املامثلة، وبلغت حصة الصناعة من الناتج الص

 الصناعة صةمقارنًة بح xi ،% فقط من الصادرات21التحويلية من إجاميل الناتج املحيل العريب 

يف العام  الصادرات من %66العاملي التي بلغت حوايل  الناتج إجاميل منالعاملية  التحويلية

منو املقاالت العلمية املنشورة يف املنطقة العربية أعىل نسبة بلغ إشارٍة إيجابية،  ويف xiiنفسه.

 xiii.%201.6 سّجالً، 2024و 2008عاملية بني عامي 

تعاين من فجوٍة تفصلها  ، ولبنان خصوصاً،إن املنظومة التعليمية يف املنطقة العربية عموماً 

عن االقتصاد وقوى السوق والتطّورات املعرفية والتقنيات الصناعية، والتي تشّكل العنارص 

الحيوية لبناء تنميٍة عرصيٍة ونهضويٍة شاملة. فهذه املنظومة ما زالت تفتقد إىل الحّد املطلوب 

وير واإلبداع واالختبار. ومن من البنية املعرفية والعلمية التي تقوم عىل منهجية البحث والتط

هنا تنبع صعوبات املناهج التعليمية العربية وتداعياتها االقتصادية، التي تحكمها ثقافٌة سياسية 

، من النوع الذي تحّدث عنه االقتصادي وليم بومول "املدّمرين رجال األعامل"تضّخم عدد 

(Baumol الذين يبحثون عن فرٍص الستنزاف البالد، من خالل ،) استنزاف القطاع العام. فاملناهج

التعليمية العربية، ونحن جزٌء منها، ما زالت أسرية مناهج واختصاصاٍت تقليديٍة ومعلّبة، وال 

تعطي انتباهاً كافياً ألهمية الجودة واإلبداع يف الرتبية، إضافًة إىل رضورة التوّجه نحو تعزيز 

أساسيان يساهامن يف شلل العالقة بني القطاعات املهنية التصنيعية. كام أن هناك سببان 

املنظومة التعليمية وسوق العمل: األول هو أن العلم والتقنيات يف البلدان العربية يُضّخان 

إلينا بواسطة عقوٍد متنع امتالك هذه التقنيات، لتبقيها تحت سيطرة األجنبي، مسببًة يف الوقت 

بب الثاين، فهو النظام املايل الذي يخّصص نفسه الجمود يف القدرات العلمية الذاتية. أما الس

 xivاملوارد لتنفيذ املشاريع ألهداٍف تجاريٍة بحتة دومنا اعتباٍر ألهمية اكتساب املعرفة والتقنيات.

تنتمي الغالبية العظمى ، يف لبنانسوق العمل العالقة بني املنظومة التعليمية و مستوى عىل 

اجية، مثل القطاع العام وقطاعات التجارة والبناء من الوظائف ملجال الخدمات املنخفضة اإلنت

باملئة(، يف حني تتجه العاملة بعيداً عن الزراعة، والصناعة، والقطاعات ذات اإلنتاجية  71)

إىل ذلك، توظّف الخدمات العالية اإلنتاجية، مثل قطاعات املال  xvباملئة(. 28العالية )

باملئة من اليد العاملة فقط، وتوظّف قطاعات التصنيع حوايل  24واملصارف واالتصاالت، حوايل 

باملئة من العامل يعملون يف أعامل تناسب وظائفهم جزئياً  40باملئة. وتشري اإلحصاءات أّن  22

، حيث بلغت 2022كام تضاعف معدل البطالة بني اللبنانيني منذ عام  xviالق.أو ال تناسبها عىل اإلط

باملئة( والشباب  28باملئة. إن هذه املعدالت ترتفع بشكل خاص يف أوساط النساء ) 20نسبته 

باملئة(. وتكمن املفارقة يف أن معدالت البطالة ترتفع مع ارتفاع معدالت التعليم. كام يزاول  24)
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لعاملة العمل الحر، فيام يعاين غالبيتهم من تديّن املهارات وانخفاض اإلنتاجية باملئة من ا 26

. يف ظّل هذا الواقع لسوق العمل، تشري التقديرات إىل وصول ومحدودية توفّر التأمني الرسمي

ألف شخص سنوياً إىل سوق العمل يف السنوات العرش القادمة، حيث سيحتاج  22نحو 

 xviiن ستة أضعاف عدد الوظائف التي كان يخلقها قبل األزمة السورية.االقتصاد إىل خلق أكرث م

من هنا، يفّّس تضافر كل هذه العوامل، باإلضافة إىل الفجوة بني توقعات األجور للعاملني 

وأسعار السوق املنخفضة، موجات الهجرة الدامئة لشبابنا من أجل العمل يف الخارج، تحت 

 الدول املحيطة.ضغط العاملة الوافدة والنازحة من 

إن االختالل يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل يف لبنان ينبغي أن يُقارَب عن طريق 

ردم الهّوة بواسطة طريف العالقة. إذ يجب تطوير املناهج التعليمية لتساير متطلّبات العرص 

دة إنتاج بنية سوق املعريف وتواكب حاجات االقتصاد اإلنتاجي، ويف الوقت نفسه ال بّد من إعا

العمل بإطالق اآلليات الكفيلة بتنمية قدرات قوى السوق عىل خوض غامر اقتصاد املعرفة 

التقني، وعدم االكتفاء مبحدودية القطاع العام وقطاعات التجارة -الزراعي-واإلنتاج الصناعي

يف كل مراحل والبناء والخدمات. هنا ال بّد من اإلضاءة عىل ثالثة مكونات مركزية ومرتابطة 

التنمية: العلم واملعرفة، والجامعات واملعاهد، ومؤسسات األعامل. وتصبح املكونات نشطة 

حاملا يبدأ البلد باكتساب املعرفة، وتعزيز التعليم الوطني واألجنبي، واسترياد املعدات 

 xviiiوالسلع الرأساملية والخربات األجنبية.

 التي ميّر بها لبنان والنزاعات اإلقليمية تصاديةبالرغم من األزمات السياسية والعوائق االقو 

عىل ميزاٍت تفاضلية تشّكل عنارص قّوٍة  لبنان يحافظالسورية،  األزمةوعىل رأسها ، واملنطقة

: رأس املال أربعةكامنة وفرصاً واعدة إذا أُحسن البناء عليها واالستفادة منها. وأهّم هذه امليزات 

. ، وقوى االغرتاب اللبناينالقطاع املرصيف واملايلو  والنفطية الكامنة،لرثوة الغازية او البرشي، 

وإذا ألقينا الضوء عىل بعٍض من مالمح رأس املال البرشي هذا، ميكننا مالحظة اآليت: يُصنَّف 

لبنان من بني الدول العرشة األوىل عاملياً من حيث نوعية التعليم، وذلك بحسب مؤرّش نوعية 

مدى نجاح النظام التعليمي يف تلبية احتياجات االقتصاد التنافيس. كام  التعليم الذي يقيس

وقد  xixباملئة، ومتثّل املرتبة األوىل يف املنطقة. 80يصنِّف مؤرّش القدرة التعليمية لبنان بنسبة 

من حيث  228من أصل  66يف املرتبة  2027-2026ُصنّف لبنان يف تقرير التنافسية العاملية للعامني 

يف ما يتعلق بجدوى سوق العمل،  228من أصل  204واملرتبة العايل والتدريب،  التعليم

من  228من أصل  10يف ما يرتبط بالجهوزية التكنولوجية، واملرتبة  228من أصل  72واملرتبة 

 لبنان احتل كام xxيف ما يتعلق باإلبتكار. 228من أصل  18حيث تطور بيئة األعامل، واملرتبة 

 برتاجع ،2027 للعام األعامل ملامرسة الدويل البنك تصنيف بحسب 210 أصل من 226 املرتبة

عىل صعيد ريادة األعامل، وبالرغم من ضعف الدعم الحكومي xxi .الفائت العام عن نقاطأربع 

 عالية درجةوالقوى املحركة الداخلية للسوق، وباألخص ما يتعلق بالبنية التحتية، يصنّف لبنان ب

 متويل إىل الوصول وسهولة ،اتلمؤسسة لعمادال واالجتامعية الثقافية املعايري حيث من
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 املراقبدولة شملها تقرير  61ريادة األعامل. من هنا، احتّل لبنان املركز األول بني  مشاريع

 xxii.2026للعام  األعامل لريادة العاملي

ة الكبرية املنترشة يف أصقاع إضافًة إىل ذلك، يتميّز لبنان برثوٍة اغرتابيه تتمثّل بالجاليات اللبناني

العامل، والتي ميكن أن تشكّل جّساً ووكيالً تنموياً للبنان عرب إمداده باالستثامرات والتقنيات 

اإلنتاجية الحديثة ووسائط التواصل مع الطاقات االقتصادية الخارجية. وهذا ميكنه من خلق 

يات املناسبة واملبادرات إلطالق هذه فرٍص اقتصاديٍة وتنموية ال تعّد وال تحىص إذا توفرت اآلل

كام أن وجود الرثوة الغازية والنفطية الكامنة ينبغي أن تشّكل للبنان حافزاً إضافياً للبناء الفرص. 

أن وجود ثروة الطاقة امليض يف تطوير اقتصاد املعرفة. ذلك عىل ثروته البرشية املعرفية و 

بتعزيز طاقاتنا البرشية واملعرفية والعلمية وتنويع  االستفادة منهايشّكل فرصًة تاريخيًة ينبغي 

 تصاد الريعي.يك ال نقع يف فّخ االقل اقتصادنا إىل اقتصاٍد إنتاجي، مجاالتنا االقتصادية وتحوي

 

IV. ومبادراته يف االقتصاد املعريف رؤية مرصف لبنان 

الرقمي برافعتيه -عريف، يويل مرصف لبنان اهتامماً بالغاً يف تعزيز االقتصاد امل2022منذ العام 

يطلق مرصف لبنان مبادرات لتطوير اقتصاد املعرفة، واملّّسعات الرقمية. إذ  املهارات الرقمية

باالعتامد عىل كفاية ومتانة قطاعه املرصيف من جهة، والتعاون مع الدول املتقدمة لالستفادة 

 من خرباتها من جهة ثانية.

موارد الرسملة لقطاع اقتصاد  توفريرصيف، تّم فعىل مستوى البناء عىل قدرات القطاع امل

مليون  600املعرفة والرشكات الناشئة، بابتكار هندسة مالية وضعت بترصّف هذا القطاع نحو 

بهدف دعم جهود االبتكار  % من رساميلها الخاصة 4عن طريق السامح للمصارف بتوظيف  دوالر

واإلبداع يف أوساط الشباب بشكٍل خاص، وذلك بواسطة التمويل الرأساميل املساهم وليس 

مليون  400كرث من أوقد تّم توظيف  اإلقرايض، مام يجنّب هذا القطاع الناشئ أعباء املديونية.

 األوسط الرشق يف لثانيةا املرتبة احتلأن لبنان  دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن. والجدير ذكره

رشكة  800ما يقارب الـ يوجد حالياً يف السوق اللبنانية ، إذسنوات ثالث الليف القطاع املعريف خ

املليار فرصة عمل، وأضاف اىل الرثوة الوطنية ما يقارب املليار ونصف  8000خلق  مامناشئة، 

وتسعة باملئة سنوياً خالل  دوالر. ويتطلع مرصف لبنان إىل منو يف هذا القطاع ما بني سبعة

ومام ال شك فيه أن النمو يف كفاية رؤوس أموال املصارف نتيجة الثالث سنوات املقبلة. 

الهندسة املالية األخرية التي قام بها مرصف لبنان، قد وضع أمواالً إضافية يف ترصف القطاع 

سعى مرصف لبنان إىل إيجاد تعاون وثيق بني القطاع املايل ورواد األعامل يف  . كاماملعريف

لبنان بواسطة مرشوع املنصة اإللكرتونية، وهو قيد اإلنجاز من قبل هيئة األسواق املالية. 

ستوفّر هذه املنصة مجاالً عاملياً رحباً للتداول يف األسواق املالية اللبنانية بشفافية تامة، من 

ع اللبنانيني، مقيمني ومغرتبني، وغري اللبنانيني. ومن شأنها أن تعزز ثقافة املساهمة قبل جمي

 والتمويل الرأساميل للرشكات الناشئة، مام يجنبها أعباء املديونية.
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V. الخامتة 

ال أمراً التعليم واملهارات تعزيز يتزايد اعتامد االقتصاديات واملجتمعات عىل املعرفة. وبات 

إن العالقة  xxiiiالنجاح االقتصادي واملسؤولية املدنية والتامسك االجتامعي.لتحقيق  عنهغنى 

السليمة بني التعليم والحياة قد حددها االقتصاد القائم عىل املعرفة باملعادلة التالية: "كلام 

"، حيث أصبح "العمل هو االستهالك الجديد"، وتبّدل دور الحكومة تقدمنازاد تعلمنا، كلام 

، حيث أصبح من الصعب عىل "ناس لتحمل املسؤولية عن "قابليتهم للتوظيفتعبئة ال باتجاه

 .الحكومات الوطنية ضامن العاملة يف بيئة تنافسية عاملية
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