حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات

د .عمر حيياوي

الفصل األول:المدخل النظري للشركات متعددة الجنسيات
تمهيد:
تعد الشركات ادلتعددة اجلنسية أىم شلثل وزلرك للمبادالت الدولية ،وبادلشاركة يف ىذه ادلبادالت أصبحت "شركات عابرة للحدود القومية "،حيث أضحت
ىذه األخَتة عابرة للقارات دبجرد قيامها بإنتاج نفس ادلنتجات واخلدمات يف العديد من ادلناطق اجلغرافية مع تسويق منتجاهتا عادليا،وىو ما أحدث تنظيم
جديد لالنتاج العادلي ،يعرف باسم "التقسيم الدويل دلراحل االنتاج".

المطلب األول:ماهية الشركات متعددة الجنسيات:
تعد الشركات ادلتعددة اجلنسيات من مالمح ظاىرة العودلة ،نظرا لضخامةحجمها وتنوع نشاطها وانتشارىا اجلغرايف والسوقي،وسنفصل ماىية الشركات
متعددة اجلنسيات فيما يلي:
أوال:مفهوم الشركات متعددة الجنسيات:
لقد اختلف الباحثون االقتصاديون كثَتا يف ربديد ادلعٌت احلقيقي دلصطلح الشركات متعددة اجلنسيات ،وحىت ادلنظمات العادلية واذليئات احلكومية وغَت
احلكومية ،رلموعة النقابات ومديرو الشركات ،كل ىؤالء مل يتفقوا على معٌت موحد ذلذا ادلصطلح،إال أن بعض الدراسات حاولت أن توازن بُت سلتلف
وجهات النظر وبُت اآلراء ادلتعددة،وذلك من خالل وضع بعض احملددات اليت سبيز كل معٌت عن ادلعٌت اآلخر ،واليت ؽلكن حصرىا يف أربعة زلددات:
 ضخامة النشاط وسعتو.
 ربقيق وجود فروع تابعة يف عدة دول أجنبية.
 مركز قرار موحد.
 البعد االسًتاتيجي العادلي.
ففيما يتعلق بضخامة النشاط وسعتو،حسب  Vernonيعرفها بأهنا " فقط الشركات اليت يزيد رقم أعماذلا أو مبيعاهتا السنوية عن  100مليون دوالر.
واليت سبتلك تسهيالت أو فروعا إنتاجية يف ستة دول أجنبية على األقل.
فيما ؼلص ربقيق وجود فروع تابعة يف عدة دول أجنبية ؽلكن القول بأن كل شركة سبتلك فروعا يف بلدين أجنبيُت فأكثر،وأن فروعها ربقق على األقل 10
 %من رقم أعمال الشركة األم،نعتربىا شركة متعددة اجلنسية.
وأما فيما يتعلق دبحدد وحدة مركز القرارات،فهو مرتبط بطبيعة التنظيم ذلذه الشركات،وذلك من خالل قيام ادلكتب الرئيسي بالشركة األم بتسيَت الشركات
الفرع ادلتواجدة يف البلدان األجنبية،ومن خالل ىذه ادليزة اخلاصة بالشركات ادلتعددة اجلنسية دون سواىا من الشركات،ظهرت تسمية أخرى ذلا،وىي
الشركات العابرة للحدود.
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وأما فيما يتعلق باحملدد األخَت فهو كذلك على ارتباط كبَت باحملدد السابق ،حيث يرى االقتصادي  Michaletأنو مهما كانت األشكال اليت ؽلكن أن
ربيط هبذا النوع من الشركات ،فهي شركات مسؤولة عن كل عمليات اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف أكثر من بلد ،شلا يعطي تلميحا واضحا عن عادليتها،
وأهنا ربافظ على عملياهتا اإلستثمارية اآلنية وادلستقبلية عرب تبنيها إلسًتاتيجية تسيَت طويلة ادلدى،ومن الواضح أن مركزية القرارات ادلرتبطة بتسيَت ىذه
الشركات تشَت إىل صعوبة الوصول إىل األىداف ادلنشودة دون وجود إسًتاتيجية معينة،من أمثال تسيَت ادلؤسسات وفق إسًتاتيجية الفروع أو إسًتاتيجية
التكامل العمودي أو أنواع أخرى من اإلسًتاتيجيات.
عرفت الشركات ادلتعددة اجلنسيات على أهنا شركات يؤسسها أفراد أو مساعليُت وتتمتع بشكل قانوين زلدد يف عقد التأسيس يف دولة ما تسمى دولة ادلقر
اليت يوجد فيها مركز الرئيسي للشركة ،ويتم تأسيس و إنشاء الشركة تبعاً لقانوهنا الوطٍت وتأخد جنسية ىذه الدولة ،وزبضع جلميع قوانُت دولة ادلقر  ،أو
قوانُت الدولة ادلضيفة لنشاطها وفروعها و الشركات التابعة ذلا .
وقد عرف اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم ادلتحدة الشركة متعددة اجلنسيات ” بأهنا تلك ادلنشأة اليت سبتلك وسائل االنتاج ،وتسيطر عليها
وتباشر نشاطها سواء يف رلال االنتاج او ادلبيعات او اخلدمات يف دولتُت أو اكثر ” .
وعليو ،فالشركات ادلتعددة اجلنسية ىي كل شركة ذلا مركز رئيس يف بلد وؽلارس نشاطو يف بلد أو بلدان أخرى بواسطة فروع تنخرط يف االستثمار يف
األصول إنتاجية أو مبيعات أو تشغيل الفروع وىي ليست رلرد استثمار لرؤوس أموال مهما كان حجمها وإظلا ىي بناء اقتصادي واجتماعي ذو آثار
شاملة ،ويرى البعض ضرورة توفر بعض ادلعايَت عند و صف الشركات ادلتعددة اجلنسية تتمثل يف:
 عدد الدول اليت امتد اليها نشاط الشركة والذي قد يصل اىل ست (  ) 06دول.
 عدد اجلنسيات اليت تشارك يف ملكية الشركة.
 نسبة الدخل ادلتولد من العمليات يف الدول األخرى ادلضيفة ذلا اليت قد تًتاوح ما بُت  20و% 30
 درجة التغلغل أواخًتاق األسواق األجنبية إىل احلد الذي يؤثر يف ملكية الشركة.
ثانيا :أهداف الشركات متعددة الجنسيات:
إن أىداف الشركات ادلتعددة اجلنسيات عديدة ،وىي تسعى إىل ربقيقها جبميع ما لديها من وسائل ،وبشىت الطرق ،ولو كان ذلك على حساب السيادة
الوطنية للدول ادلضيفة ،خاصة النامية منها،وىذه األىداف ؽلكن ذبميعها يف نقطتُت أساسيتُت ىي كاآليت  :الربح  -النمو واالستمرارية
 .1الربح:إن لب الرأمسالية ىو زبفيض التكاليف وتعظيم األرباح،وتعترب الرأمسالية كفؤة لكونها تسخر بالضبط قوى التنافس اليت ال تعرف الرمحة ،من
اجل ربقيق الثراء واحلصول على أعلى األرباح ادلمكنة،فالرأمسايل ال يعرف راحة التفكَت ،مشغول البال ،يفكر دائما يف ربقيق اقل التكاليف وأعلى
األرباح ،فال يتوقف عن تسريح العمال عندما يشعر أن استمرار وجودىم يهدد ىدفو ادلنشود يف ربقيق أعلى األرباح ،ويسعى دائما إىل تبٍت تقنيات
إنتاجية جديدة ،وذات كفاءة اكرب حىت تعود عليو بعوائد تفوق ادلعدالت السائدة يف السوق .فالرأمسايل بطبعو ادليال إىل ادلادة ال ػلبس نفسو يف
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حدود األساليب القدؽلة لتحقيق ىذا التفوق .وتأسيسا على ذلك تدخل الشركات ادلتعددة اجلنسيات السوق حُت ترى أن النشاط الصناعي سيعود
عليها بأرباح تفوق ادلعدل السائد،وسرعان ما زبرج عندما تشعر أن أرباحها ستنخفض إىل دون ادلستوى السائد يف األسواق،وبهذه العملية،أي
الدخول واخلروج السريع إىل ومن السوق ،تعمل الشركات ادلتعددة اجلنسيات على موازنة عوائدىا ،وتضمن لنفسها استثمار أمواذلا يف األماكن اليت
توفر ذلا أعلى األرباح.
ولتحقيق أعلى األرباح تتجنب الشركات ادلتعددة اجلنسيات االستثمار يف بلد تكون فيو معدالت الضرائب عالية ،وكذلك يف البالد اليت يكون فيها
اإلنفاق على الرعاية االجتماعية عاليا ،كالسويد مثال،وعادة تلجأ ىذه الشركات إىل البلدان اليت تنخفض فيها معدالت الضرائب وكذلك اإلنفاق
االجتماعي ،كبلدان شرق آسيا مثال.
فهي تًتك بلدا كالسويد كي تتجنب دفع ضرائب عالية ،تعترب يف نفس الوقت ضرورية لتمويل اخلدمات واإلعانات االجتماعية اليت يطالب بها
الناخبون
والواقع يشَت إىل انو دبقدور شركات األعمال العادلية أن زبتار البلدان اليت ترى فيها أن أسواق العمل والضرائب واألنظمة والقوانُت ادلوجهة أكثر
مالئمة ،فتنتقل رؤوس األموال واإلنتاج حبرية عرب األسواق ادلختلفة يف العامل بسبب اختالف األجور وادلهارات والبٌت األساسية وادلخاطر السياسية يف
العامل،ومن خالل ىذه الظروف غَت ادلتماثلة رباول الشركات ادلتعددة اجلنسيات ربقيق األرباح عن طريق قيامها باالستثمارات وإقامة ادلصانع يف
األماكن ادلتعددة من العامل .فراس ادلال العادلي ذو القابلية العالية على التنقل يتفادى دخول البلدان واألقاليم اليت تفتقر إىل البنية األساسية ،أو قوة
عمل ماىرة متعلمة ،أو االستقرار السياسي.
 .2النمو واالستمرارية :إن الشركات ادلتعددة اجلنسيات ال تهدف فقط إىل ربقيق األرباح ،بل تسعى كذلك إىل مواصلة ظلوىا واستمرارىا وذلك من اجل
البقاء والربوز أكثر على ادلستوى الدويل،فمثال الشركات األمريكية كثفت من جهودىا خالل اخلمسينيات والستينيات من اجل إنشاء فروع ذلا يف أوروبا
وكندا عكس بلدان أمريكا الالتينية
وسلتلف الدول النامية ،رغم أن ىذه الشركات ربقق أرباح كبَتة يف تلك الدول النامية أين يكثر الطلب على السلع االستهالكية وتتوفر اليد العاملة
الرخيصة عكس أوروبا .ومنو نستنتج أن النمو واالستمرارية علا عنصران مهمان بالنسبة للشركات ادلتعددة اجلنسيات مثل الربح ،حبيث أن حضور ىذه
الشركات يف أوروبا وكندا ؼلضعها إىل منافسة كبَتة مع الشركات األوروبية والكندية الكبَتة وىذا ما غلربىا على تطوير أساليب إنتاجها وتسَتيها ،قصد
الظفر دبكانة يف تلك األسواق وبالتايل التطور والنمو ،ومنو االستمرار يف احلياة.
ثالثا:خصائص الشركات المتعددة الجنسيات  :تتميز ىذه الكيانات االقتصادية دبجموعة من اخلصائص تتمثل يف :
 .1احلجم الكبَت  :تتميز ىذه الشركات بكرب حجم نشاطها يف التجارة الدولية وخاصة يف ميادين صناعة السيارات وادلعادن ،وادلواد الكيماوية والبًتولية.
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 .2تنوع ادلنتجات:حيث زبرج الشركات عن دائرة التخصص يف اإلنتاج دبا ينطوي عليو من االرتباط بقيود سلعة معينة وذلك تفاديا ألخطار تقلبات
السوق ،ففي دراسة أجرهتا جامعة ىارفورد األمريكية أن الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلوجودة يف الواليات ادلتحدة األمريكية تنتج يف ادلتوسط  22سلعة
من أنواع سلتلفة مثال:شركة جنرال موتورز ال تكتفي بإنتاج قاطرات السكك احلديدية فحسب،بل تتعداه إىل إنتاج الثالجات والسيارات ادلختلفة األغراض.
 .3التنوع يف النشاطات :مثل األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية يف وقت واحد ،من أجل تفادي أخطار الكساد الذي قد يلحق بأحد
األنشطة االقتصادية.
 .4التشتت اجلغرايف :حيث يصل التوزيع بُت الدول يف ادلتوسط إىل  12دولة  ،وقد يصل يف بعض احلاالت إىل 100دولة  ،وىذا التوزيع يعطي الشركة
العمالقة إمكانيات ضخمة يف التعامل مع حكومات متعددة  ،فضال عن أن توزع النشاط جغرافيا على العديد من الدول ػلد من أثر تأميم أي
فرع للشركة يف ىذا البلد.
 .5التفوق التكنولوجي :إن احلجم الضخم واألرباح الكبَتة للشركة متعددة اجلنسيات،يوفران ادلوارد ادلالية واخلربة الالزمة للبحوث العادلية  ،كما أن ىذه
الشركات ىي ادلركز األساسي لتلقي ما تنفقو الدول الرأمسالية الكربى على تطوير األسلحة فتستفيد من نتائج ىذا التطور يف إنتاجها ادلدين  ،والشك أن
امتالك مفاتيح التقدم التكنولوجي ىو أحد األسلحة األساسية يف يد الشركات متعددة اجلنسيات يف فرض سيطرهتا حيث تلجأ ىذه األخَتة إىل
االتفاقات اخلاصة دبنح واستخدام الرباءات ،واليت غالبا ما تتضمن ضغوطا اقتصادية وذبارية بشكل يعيق من حرية التصرف وػلد من استخدام وتطوير
التكنولوجيا ادلستوردة.
 .6تركيز اإلدارة العليا :حيث سبارس الشركات سيطرة مركزية كاملة من البلد األصلي على فروعها ادلنتشرة يف أضلاء العامل  ،وقد ساعد على قيام ىذه
ادلركزية التقدم الكبَت يف استخدام احلسابات اإللكًتونية يف مجع وتصنيف ادلعلومات ومعاجلتها رياضيا باألساليب احلديثة .

المطلب الثاني:نشوء وتطور الشركات المتعددة الجنسيات:
يذىب جانب من العلماء والكتاب اىل اعادة جذور الشركات ادلتعدة اجلنسيات اىل العصور التارؼلية القدؽلة حيث اكدت بعض ادلصادر التارؼلية عن
وجود عالقات ذباريو بُت االغريق والفنيقُت من العراق القدمي خاصة ذبارة االموال ادلنقولة بينما يرى اخرون بان نشأة ىذه الشركات يعود اىل القرون القليلة
ادلاضية ربديدا عندما بدأ ذبار الدول األوربيو بتوسيع نطاق اعماذلم لتشمل مناطق سلتلفة من العامل وىذا االمر يتطلب رؤوس اموال ضخمة لكي تتمكن
تلك الشركات من ادارة اعماذلا ونشاطها التجاري من اجل ربقيق اذلدف من وجودىا  ،بينما يتفق معظم الفقهاء والكتاب االقتصاديون على ان نشأة
وظهور ىذه الشركات يعود اىل اواخر القرن التاسع عشرعندما بدأت الشركات االمريكية واالوروبية بنشر نشاطها التجاري واالنتاجي وتوسيع استثماراهتا
خارج حدودىا الوطنية واالقليمية،وسنفصل زلتلف ادلراحل فيما يلي:
أوال:أولى الشركات المتعددة الجنسيات الحديثة :إن أوىل الشركات ادلتعددة اجلنسيات احلديثة أوروبية ،حبيث ظهرت يف بداية القرن التاسع عشر وحدد
 )1974-1970 ( Wilkinsبروز الشركات احلديثة ما بُت  1892-1865مثل  Singerو Général Elctric،Standard Oïlويف
احلقيقة  Singerليست أول شركة متعددة اجلنسيات ،حبيث دلا أنشئت ىذه الشركة األمريكية فرعا ذلا يف قالسكوا باسكتلنده كانت شركة الفوالذ
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 Cockerilالبلجيكية قد أقامت مصنعا يف بروسيا سنة  ،1815و Bayerاألدلانية قد اجتازت احمليط االطلسي سنة 1865لتنشأ ذلا فرع يف الواليات
ادلتحدة االمريكية ،وىناك بعض الشركات األوروبية النشطة أيضا يف تلك ادلرحلة ومنها Siemens :اليت أقامت فروعا يف اخلارج سنة  ،1875وlever
بدأت يف إنشاء فروع ذلا يف اخلارج سنة 1890حيث فسر ذلك مؤسسها  William Leverقائال  ":دلا الرسوم اجلمركية والعوائق ادلختلفة تعيق
البيع يف بلد ما ،غلب اإلنتاج فيو مباشرة"
ثانيا:الموجة األمريكية :وىذه ادلوجة معروفة جدا ،وكانت أمريكية زلضة بدأت سنة  1945إىل أواخر الستينيات ،وساعدىا على ذلك إعادة بناء أوروبا،
حيث استفادت الواليات ادلتحدة األمريكية من احلرب بُت القوى األوروبية،فالشركات األمريكية باإلضافة إىل سوقها احمللي مولت السوق األوروبية اليت
كانت شركاتها متوقفة عن النشاط بسبب احلرب ،ونظرا لتكنولوجياتىم ادلتقدمة،األمريكيون يصدرون ألوروبا ادلنتجات احلديثة الصنع ،وىذه التكنولوجية
عمل األوروبيُت على نقلها وتطويرىا عندما شرعوا يف بناء اقتصادىم ،أي استوردوا التكنولوجية األمريكية واستعملوىا،وىذا ما مسح لشركاتىم دبنافسة
الشركات األمريكية يف أوروبا فيما بعد،وىكذا بدأت معاناة الشركات األمريكية من ىذه ادلنافسة يف السوق األوروبية ،فباإلضافة إىل تكاليف اإلنتاج
تضاف إليها تكاليف النقل والرسوم اجلمركية اليت جعلت سعر السلع األمريكية يرتفع،فًتاجعت مبيعاتها واخذ نصيبها من السوق األوروبية يتقلص ،ومن
اجل اسًتجاع ذلك ،أنشأت ىذه الشركات مصانع يف أوروبا،وىذه الظاىرة بدأت بسرعة يف الستينيات.
ومع إنشاء السوق األوروبية ادلشًتكة اليت ألغيت فيها احلقوق اجلمركية ،الشركات األمريكية اعتربت ىذه السوق الوحيدة اليت ؽلكن إنشاء ادلصانع فيها.
ويف السنوات اخلمسينيات والستينيات الشركات األمريكية كثفت من جهودىا من اجل إنشاء فروع ذلا يف أوروبا وكندا عكس بلدان أمريكا الالتينية
وسلتلف الدول ادلتخلفة.
ثالثا:ظهور الشركات المتعددة الجنسيات األوروبية واليابانية:
بدأت يف بداية السبعينيات وسبيزت بتنوع أصوذلا وىي مبدئيا أوروبية ويابانية وكانت بعضها من الدول النامية وىذه األخَتة نتطرق إليها يف الفقرة الرابعة،
حبيث انو لو عدنا إىل منتصف السبعينيات،أي يف الفًتة اليت كثر احلديث فيها عن ىذه الشركات واالعتناء بتصرفاتها ،لوجدنا أن من بُت الشركات
ادلتعددة اجلنسيات يف العامل اليت مت إحصائها هناية  1976من طرف األمم ادلتحدة  21منها أمريكية و  2فقط من العامل الثالث وىي ناشيونال إيرانيان
أويل يف ادلرتبة السابعة وبًتو براز الربازيلية يف ادلرتبة التاسعة والثالثُت،أما البقية فأوروبية أو يابانية.
بعد احلرب العادلية الثانية وإعادة بناء أوروبا واليابان ،أنشئت شركات وطنية يف كل من أوروبا واليابان واليت سرعان ما وجدت نفسها أمام زلدودية يف
تطورىا بسبب حدود بلدانها،ولكن األوروبيُت وجدوا احلل يف التصدير على مستوى السوق األوروبية ادلشًتكة ،حبيث كانت ىذه الشركات تنتج يف
مصانعها وتصدر إىل الدول المجاورة اليت تنتمي إىل السوق األوروبية ادلشًتكة وساعدىا على ذلك إلغاء الرسوم اجلمركية على مستوى ىذه السوق،
فكونت بسرعة شبكة للتوزيع يف الدول اليت تصدر إليها ،ولكن كثَت من ىذه الشركات أجربت على إقامة مصانع يف الدول ادلستقبلة وىذا راجع إىل أربعة
أسباب وىي:
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 بالنسبة لبعض الصناعات،مثل الصناعات احلليبية واليت كانت ال تنقل ألكثر من  1000كلم،وكذلك الغاز الذي كانت حاويات
نقلو ثقيلة جدا،ولوجود تسربات يف اإلنتاج،كان من ادلستحسن إنشاء مصانع يف البلدان اليت يوجد فيها الزبائن.
 احلكومات احمللية تفضل أن تقوم الشركات ادلتعددة اجلنسيات باالستثمار بها بدل من االستَتاد من اخلارج ،ألن ىذا يعود عليها
بالفائدة فيما ؼلص تشغيل اليد العاملة احمللية واحلد من خروج العمالت األجنبية اليت تسمح بتوازن ادليزان التجاري.
 على مستوى الشركات ادلتعددة اجلنسيات ،مدراء الفروع يفضلون أن تقوم الشركة األم بإنشاء وحدات اإلنتاج على مستوى الدول
ادلضيفة،ألن ىذا يعطي أعلية كبَتة للفروع ،ويسهل ذلا العمل مع الدول ادلضيفة.
 اإلنتاج يف بلد واحد يشكل خطر بالنسبة للشركات ادلتعددة اجلنسيات ،فمثال قيام احلرب ،ارتفاع الرسوم اجلمركية ،إنشاء حقوق
التصدير وكذلك خطر اإلضراب قد يعرقل نشاطاتها.
وىذه الشركات بعدما أنشئت على أساس قواعد وطنية ،مث أوروبية أصبحت حباجة إىل إقامة فروع خارج أوروبا خاصة يف الواليات ادلتحدة األمريكية وكندا
من اجل مالقاة سوق ضخمة ،واكتشاف منتوجات أكثر تطورا وذات تكنولوجية عالية ،وكذا سوق رأمسال مهم جدا ،حبيث أن سوق رأمسال الواليات
ادلتحدة األمريكية ىو األكرب يف العامل.
أما طريقة الشركات اليابانية فكانت زبتلف عن الشركات األمريكية واألوروبية،حبيث كانت تنتج سلع وخدمات على أساس بلدىا األصلي قبل التصدير
وإقامة فروع يف الدول األجنبية.
فاليابانيُت كانت ذلم نظرة شاملة للعامل،ألن بالدىم فقَتة من حيث ادلواد األولية لذلك وجب عليهم استَتاد ىذه ادلواد من الدول األخرى ،ذلذا كانوا
حباجة إىل تصدير ادلواد ادلصنعة من اجل احلصول على العمالت األجنبية ادلختلفة اليت تساعدىم على اقتناء مواد أولية ،ولذا انشئوا شركات موزعة عرب
العامل واليت شكلت شبكة إعالمية ىدفها احلصول على معلومات حول متطلبات ادلستهلكُت للسلع اجلديدة يف العامل ،الن ادلنتجات اليابانية موجهة لتلبية
احلاجيات على مستوى الدويل ،وكانت ادلصانع اليابانية تنتج بكميات كبَتة منذ البداية ،حبيث استفادوا من االقتصاد العادلي ،واكتسبوا بسرعة خربة يف
اإلنتاج ساعدتهم على تقليص التكاليف ورفع اإلنتاجية،
واألمثلة كثَتة منها ادلنتجات االلكًتونية األكثر استهالكا ،صناعة السيارات ،وحىت صناعة الدراجات اليت كانت تسيطر على صناعتها اصللًتا دلدة طويلة.
وباإلضافة إىل امتالك اليابان اليد العاملة الفنية ادلمتازة ،ومسَتين ذوي مستوى عايل يف التسيَت،وإنتاجية عالية وقليال ما يقومون بإضراب .كانت لديهم
سوق كبَتة مقارنة بالدول ادلتقدمة األخرى.
وىذا الظهور القوي للشركات اليابانية مسح لليابان بالرقي إىل ادلرتبة األوىل فيما ؼلص االستثمارات ما بُت .1980-1970
رابعا:ظهور الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للدول النامية:يف أوائل الستينيات انضمت شركات من حوايل احد عشر قطرا من أقطار أسيا وأمريكا
الالتينية إىل القائمة الطويلة من الشركات األمريكية ،الكندية ،اليابانية واألوروبية اليت كانت قد أسست شركات تابعة ذلا يف اخلارج ،ويف أواسط السبعينات
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كان للشركات الصينية يف ىونغ كونغ استثمارات مباشرة تقدر دببلغ يًتاوح بُت  600و  700مليون دوالر يف شركات تابعة يف أقطار أسيوية أخرى،
وكان ذلك باإلضافة إىل االستثمارات ادلباشرة الضخمة للشركات ادلملوكة للربيطانيُت يف ىونغ كونغ ،ويف أمريكا الالتينية كانت شركتان أرجنتينيتان قد
أسستا شركات تابعة يف اخلارج قبل ،1960ويف أوائل الثمانينات كانت الشركة األرجنتينية سبلك عشر شركات صناعية يف كل من الربازيل ،الشيلي
واالوروغواي وردبا شركات فرعية أخرى يف أماكن أخرى ومن األقطار األسيوية األخرى األقل تطورا واليت كانت ذلا شركات متعددة اجلنسيات تايوان،
كورية اجلنوبية واذلند،وانضمت إليها بضع شركات من الربازيل،كولومبيا وادلكسيك.
ويعترب ظهور ىذه الشركات احد ادلظاىر احلديثة لتقدم الكثَت من دول العامل الثالث أو ما يطلق عليو بالدول شبو ادلتقدمة مثل كوريا اجلنوبية ،الربازيل،
األرجنتُت وجنوب إفريقيا ،وتنمو ىذه الشركات إما نتيجة الندماج إحدى الشركات يف الدول النامية مع نظَتة ذلا (قد تكون وطنية أو دولية أو متعددة
اجلنسيات) يف إحدى الدول ادلتقدمة،أو أن ىذه الشركات قد تنشا نتيجة االستثمار ادلشًتك بُت مستثمر وطٍت وأخر أجنيب،حبيث يتعدى نشاطها احلدود
الوطنية للدول النامية اليت أنشئت فيها الشركة ،أو قد تأخذ ىذه الشركة النمط الالمركزي وحيد اجلنسية الذي أشار إليو بَتالمتار بشرط أن تنتمي جنسيتها
إىل دول نامية،وىكذا صلحت ىذه الدول يف التوغل يف بعض األسواق ،وذلك بتصدير منتوجات مصنعة.
المطلب الثالث:عوامل انتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات والدوافع االقتصادية المفسرة:
من ادلالحظ أن أىم العوامل ادلوضوعية اليت تفسر ىذه احلركة التوسعية للشركات،ىو البحث الدائم عن مصادر ادلواد األولية واليد العاملة الرخيصة اليت
تتميز بدرجة ضعيفة من احلماية االجتماعية،وذلك ما توفره معظم الدول النامية ،أو اليت كانت نامية،كما تظهر بعض الغايات اخلفية،وادلقاصد غَت
ادلصرح هبا،وادلتمثلة يف عدم استًتاف ثروات البلد األصل ،واحلفاظ على سلزوهنا من ادلواد األولية والثروات الطبيعية،وىذا ما يفسر أيضا توجو دول ادلركز
عرب ىذه الشركات إىل الًتكيز يف العمليات االستثمارية التوسعية معتمدة على قدرهتا ادلالية والتكنولوجيا اذلائلة.
أوال:عوامل انتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات :ؽلكن تلخيصها يف العناصر التالية:
 -1تحرير السياسات العامة:حيث أن ادلؤسسات ادلالية الدولية ساعدت بالشيئ الكثَت لتهيئة األرضية أمام الشركات العادلية متعددة اجلنسيات من أجل
القيام بتدويل نشاطها ،حيث صلد أهنا تركز من خالل شروط منحها ادلساعدات ادلالية للدول اليت تعاين من أزمات اقتصادية وعجز مايل على ضرورة
اإلنفتاح على التجارة الدولية وتبٍت سياسة التحرير بدال من سياسة اإلنغالق ،حيث تتضمن سياسة التحرير فتح األسواق ادلالية والسماح بدخول
اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة وغَت ادلباشرة ،ومن جهة أخرى فقد لعبت منظمة التجارة العادلية دورا ىامة يف ربرير السياسات العامة ادلتعلقة بإزالة
احلواجز اجلمركية أمام تنقل السلع واخلدمات كما أهنا منحت اىتمام بالغا لالستثمار .
 -2تزايد المنافسة:تعترب ادلنافسة وتزايدىا من العوامل بالغة التأثَت يف تزايد نشاط الشركات العادلية متعدة اجلنسات وتوجهها ضلو تدويل النشاط ،ذلك
أنو يف ظل احتدام وتزايد الصراع على االسواق احمللية تتجو ىذه الشركات بنظرىا إىل أفق األسواق الدولية "خاصة يف الدول النامية "سعيا لالستفادة
من اجلوانب العديدة ادلرتبطة بامكانيات زبفيض تكاليف اإلنتاج من جهة ،وزيادة احلصص السوقية من جهة أخرى.
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 -3التكنولجيا وتغيراتها السريعة :لقد شكلت التكنولوجيا دبا ربملو من تسارع يف تغَتاهتا عامال ىاما لتزايد نشاط الشركات وسرعة التدويل،فتطور
طرق ادلواصالت واإلتصال ساىم بشكل كبَت يف اطلفاض تكاليف النقل،سواءا تعلق األمر بنقل ادلواد االولية وادلنتجات الوسيطية أو بنقل ادلنتجات
تامة الصنع.
ثانيا :الدوافع االقتصادية المفسرة لنشاط الشركات العالمية متعددة الجنسيات:
لعل أن أشهر الباحثُت  -وعلى رأسهم "رؽلون فرنون" و"دانينغ" – كانوا قد خلصوا عرب نظرياهتم إىل رلموعة من العوامل اليت تقف وراء توجو الشركات
ضلو العادلية وتدويل النشاط ،واليت نعتربىا بالغة األعلية،وال ؽلكن ذباىلها يف أي حال من األحوال،إالا ان العامل األساسي الذي يفسر حقيقة نشاط ىذه
الشركات ،ىو خدمة ادلصلحة اخلاصة هبا،وادلتمثلة يف ربقيق األرباح وتعظيمها وضمان البقاء واإلستمرارية.
وبالرجوع إىل الدراسات االقتصادية صلد أن أىم النظريات اليت قدمت تفسَتا لتشاط ىذه الشركات ؽلكن تركيزىا يف رلموعة النظريات التالية:
 -1نظرية السياسة العامة:تستمد ىذه النظرية أفكارىا من أسس ادلَتكنتيلية اليت ترى أن االقتصاد ؼلضع للسياسات احلكومية،وأن الشركات ما ىي إال
أدوات للسياسة اخلارجية للحكومات بطريقة أخرى،وبالتايل فإن توسع الشركات عادليا مل ينشأ نتيجة ضرورات اقتصادية فرضها منطق النمو والتطور
االقتصادي وإظلا ىو باألساس سياسة اختيارية انتهجتها الشركات،نظرا دلا تقدمو احلكومات من حوافز وامتيازات ضريبية للشركات اليت تقتحم
األسواق العادلية،ويف ىذا السياق ؽلكن سبييز ثالث اذباىات داخل ىذه النظرية:
االذباه األول يركز على عوائد االمتيازات واحلوافز الضريبية.
االذباه الثاين يربط بُت سياسات الشركات وأثر السياسات احلكومية على البنية الداخلية لالقتصاد اليت تدفع بالشركات للتوجو ضلو االستثمار
اخلارجي.
بينما التوجو الثالث فَتبط بُت السياسة اخلارجية للحكومات وبُت التوسع العادلي للشركات خصوصا يف اسًتاتيجية الواليات ادلتحدة األمريكية
للسيطرة على أوروبا وبقية حلفائها.
 -2نظرية عدم كمال السوق:تقوم ىذه النظرية على أن الدافع الرئيسي الستثمار الشركات متعددة اجلنسيات يف اخلارج ىو ىروب ىذه الشركات من
ادلنافسة الكاملة يف األسواق الوطنية بالدول األم ضلو أسواق الدول النامية ،وذلك لتوافر بعض جوانب القوة لدى الشركات غَت متوفرة لدى الشركات
الوطنية ،وكذلك توافر ادلوارد ادلالية التمويلية الالزمة لالستثمارات والتوسعات وإجراء البحوث وتوفَت كافة التسهيالت االنتاجية ،وكذلك اخلصائص
التكنولوجية من قدرة على ابتكار أنواع جديدة من السلع وادلنتجات.
وكذلك اخلصائص التنظيمية وادلهارات اإلدارية ،واخلصائص التكاملية يف رلاالت األنشطة الوظيفية كالتكامل الرأسي األمامي ضلو السوق،
والتكامل الرأسي اخللفي ضلو ادلواد اخلام األولية ،ومن األمثلة اليت ؽلكن ذكرىا يف إطار ىذه النظرية اضطرار شركة ( كرايزلر) وىي واحدة من
ثالث شركات أمريكية كربى يف صناعة السيارات إىل االستثمار ادلباشر يف أوروبا ،نتيجة عدم قدرهتا على الوقوف أمام كل من شركة (فورد)
وشركة(جنرال موتورز) اللتُت سبارسان الصناعة ذاهتا يف السوق الوطنية.
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 -3نظرية الحماية:يقصد حبماية الشركات متعددة اجلنسيات،تلك اإلجراءات اليت تقوم هبا يف سبيل ضمان عدم تسرب االبتكارات احلديثة يف رلاالت
اإلنتاج أو التسويق أو اإلدارة عموما إىل أسواق الدول ادلضيفة،من خالل قنوات أخرى غَت االستثمار ادلباشر أو عقود الًتاخيص واإلنتاج وذلك
ألطول فًتة شلكنة،وذلك هبدف كسر حدة الرقابة واإلجراءات احلكومية بالدول النامية ادلضيفة،وإجبارىا على فتح قنوات االستثمار ادلباشر للشركات
متعددة اجلنسيات داخل أراضيها.
وباالستناد إىل ذلك،تعمل ىذه الشركات على نقل طرق اإلنتاج إىل الدول النامية بنفسها،فتجد يف ذلك مربرا لنقل استثماراهتا بشكل مباشر،دوظلا
احلاجة إىل منح عقود الًتاخيص،ودوظلا احلاجة إىل أي طريقة ؽلكن أن تؤدي إىل إشراك األطراف األخرى اليت تنتمي إىل الدول ادلضيفة وادلستهدفة،
يف شلتلكاهتا التكنولوجية والتقنية.
 -4نظرية دورة حياة المنتج:صاغ ىذه النظرية  Vernourيف سنة  ،1966لتفسَت قيام التجارة اخلارجية والشركات متعددة اجلنسيات داخل القطاع
الصناعي يف الدول الرأمسالية،وترى ىذه النظرية أن كل منتج لو دورة حياة،وتنقسم إىل ادلراحل التالية :
ادلرحلة األوىل :يتم اكتشاف منتج جديد وفيها تتمتع الشركات ادلنتجة دبيزة احتكارية.
ادلرحلة الثانية  :تصبح تكنولوجيا ادلنتج شائعة نسبياً حيث يزداد عدد ادلتنافسون القادرون على اإلنتاج ،ويف ىذه ادلرحلة تبحث الشركات عن أمكنة
جديدة لتخفيض تكلفة إنتاج ىذا ادلنتج باالقًتاب من أسواق التصدير الختصار تكلفة النقل وزبفيض تكاليف العمل .
ادلرحلة الثالثة  :تتحول الشركات يف ىذه ادلرحلة إىل إنتاج ادلنتج يف اقتصاديات كثيفة العمل ومنخفضة األجور ،وغالباً تكون يف الدول النامية،
وتتحول ىذه الدول إىل قاعدة تصدير إىل الدولة األم وإىل الدول ادلتقدمة األخرى ،حىت تتمكن الشركة األصلية من محاية أرباحها واحملافظة على
حصتها من السوق.
ادلرحلة الرابعة:مرحلة اطلفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة ،يف ىذه ادلرحلة تفقد الشركة األصلية ربكمها يف السلعة ،ويظهر منتجون آخرون يف
الدول الغنية بل والفقَتة أيضا حيث أن السلعة صارت مألوفة وشعبيتها تكون قد زادت ووسائل إنتاجها أضحت معروفة وظلطية ،ويصبح عامل
التكلفة مهما جدا يف اإلنتاج ،شلا يدفع الشركات إىل البلدان اليت هبا عمالة رخيصة سهلة التدريب يف الوقت الذي تكون فيو أسواق السلعة توسعت
ومشلت الدول منخفضة الدخل ،وىكذا تصبح لتلك الدول ميزة تنافسية.
 -5نظرية االستخدام الداخلي للمزايا اإلحتكارية:جاءت ىذه النظرية ألن نظرية عدم كمال السوق ال تتيح قيام ذبارة دولية يف ادلزايا ادلعنوية اليت
سبتلكها الشركة يف اخلارج ،حيث أن قيام الشركات متعددة اجلنسيات دبمارسة أنشطتها اخلاصة بالبحوث والتطوير وبراءات االخًتاع بُت ادلركز الرئيسي
والفروع يف الدولة ادلضيفة سيمكنها من زبطي القيود اليت تفرضها احلكومات على األسواق (التعريفات اجلمركية ،الضرائب ،احلصص ،التحكم
السعري) ،وبالنتيجة سيؤثر على حرية التجارة واالستثمار ويضمن وضع قيود سبنع تسرب االبتكارات احلديثة إىل أسواق الدول ادلضيفة من خالل
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قنوات أخرى خبالف االستثمار األجنيب ،وذلك ألطول فًتة شلكنة دلنع دخول منافسُت جدد لألسواق ،وربقيق معدالت أرباح أعلى شلا لو حققتو يف
بلدىا.
 -6نظرية الموقع:ىذه النظرية تركز على العوامل اليت تدعو الشركات متعددة اجلنسيات إىل االستثمار يف اخلارج ،وىي عوامل متعلقة بادلزايا ادلكانية
للدول ادلضيفة،وتشمل كافة العوامل ادلرتبطة بتكاليف اإلنتاج والتسويق واإلدارة ،باإلضافة إىل العوامل ادلرتبطة بالسوق وادلرتبطة دبناخ االستثمار،
وعامل احلوافز واالمتيازات والتسهيالت اليت سبنحها احلكومة ادلضيفة للمستثمرين األجانب ،وعوامل أخرى كاألرباح ادلتوقعة ،ادلبيعات ادلتوقعة ،ادلوقع
اجلغرايف ،مدى توافر ادلوارد الطبيعية ،القيود ادلفروضة على ربويل األرباح ورؤوس األموال للخارج.
 -7النظرية االنتقائية في اإلنتاج الدولي :لقد صاغ جون دينينغ  J.Dunningادلنهج االنتقائي وذلك من خالل ربقيق التكامل والًتابط بُت ثالث
رلاالت يف أدبيات االستثمار األجنيب ادلباشر واليت تتمثل يف النظريات الثالثة التالية :نظرية ادلنظمات الصناعية ،نظرية االستخدام الداخلي للمزايا
االحتكارية،ونظرية ادلوقع،فوفقا للنظرية االنتقائية فإن الشركة تقوم باالستثمار يف اخلارج العتبارات راجعة إىل الشركة ذاهتا،واعتبارات ادلوقع يف الدولة
ادلضيفة،اليت ذبعل من ادلفيد قيام الشركة باالستثمار يف دولة دون أخرى،وامتالك الشركة دلزايا احتكارية قابلة للنقل،يف مواجهة ادلنشآت احمللية يف
الدول ادلضيفة،وأن للشركة األفضلية يف االستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية يف شكل استثمار أجنيب مباشر يف اخلارج،على االستخدامات البديلة
ذلذه ادلزايا كالتصدير أو الًتاخيص،وأن تتوافر للدولة ادلضيفة االستثمار األجنيب ادلباشر مزايا مكانية أفضل من الدولة اليت تنتمي إليها الشركة
ادلستثمرة،مثل اطلفاض األجور،اتساع السوق ،توافر ادلواد األولية ويرى  Dunningأنو يوجد اتفاق على نطاق واسع،على أن االستثمار األجنيب
ادلباشر ػلدث عندما تتضافر الثالثة عوامل السالفة الذكر ،وأعترب أيضا أنو إذا أمكن تدويل ادليزات الراجعة للملكية،فإن الشركة ستفضل كال من
االستثمار األجنيب ادلباشر والتصدير على منح الًتاخيص.
لكن إذ كان من ادلربح استغالل الشركة ،تدويلها دلميزات ادللكية خارج احلدود الوطنية العتبارات راجعة إىل ادلوقع االستثماري ادلربح يف بلد آخر،
ىنا الشركة ستتخلى عن التصدير ومنح الًتاخيص وتفضل االستثمار األجنيب ادلباشر،إضافة إىل ذلك فقد أدخل دينينغ عاملُت آخرين،حوافز التبديل
وشليزات ادلوقع األجنيب،فنظرية عدم كمال السوق واليت تعرب عن مفهوم شليزات ادللكية من خالل االبتكارات التكنولوجية وبالتايل إنتاج منتجات شليزة
للشركات العابرة للقارات لتقوم باالستثمار األجنيب ادلباشر،وأما تدويل اإلنتاج فتساعد على فهم الطريق يف استغالل تلك ادلميزات على ادلستوى
الدويل،أما عوامل ادلوقع بالنسبة للدول ادلضيفة فهي متعددة من بينها االعتبارات السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية واجلغرافية واإلقليمية،تعطي
للشركات أعلية قصوى دلدى تدخل الدولة يف االقتصاد والتوزيع اجلغرايف لألسواق واإلنتاج وأثرعلا على تكلفة اإلنتاج.
ووفقا للنظرية االنتقائية ؽلكن تلخيص العوامل اليت تؤثر على موقع االستثمار يف عوامل جذب وعوامل دفع ،ىذه األخَتة ىي اليت ذبعل من سوق
دولة األم سوقا أقل جاذبية كزيادة الضرائب ،وسلتلف القيود اليت تفرضها الدولة واليت تدفع الشركة للبحث عن سوق آخر غَت الدولة األم ،أما عوامل
اجلذب فهي اليت ذبعل من السوق األجنيب سوقا جاذبا لالستثمار األجنيب ادلباشر ،فباإلضافة للعوامل التجارية،االقتصادية فإن دينينغ صنفها إىل
عوامل ترجع إىل التقارب الثقايف كتشابو أساليب حياة األفراد وحجم السوق وربركات ادلنافسُت ،والتقارب اجلغرايف إىل األسواق ،األقرب جغرافيا
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للدولة األم ،وذلك رغبة يف زبفيض تكاليف النقل والشحن واالتصال اخلارجي ،كاالستثمارات األمريكية يف أمريكا الالتينية واليابان يف دول شرق،
وجنوب شرق آسيا.
المطلب الرابع :سياسات واستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات:
قبل التطرق اىل اسًتاتيجيات الشركة ادلتعددة اجلنسية ال بد من سبييزىا عن السياسات اليت تتبعها ىذه الشركات،ألنو إذا اعتربنا بأن السياسات ترمي اىل
أىداف وأن األىداف ىي النتائج وادلخرجات ادلنشودة فإن االسًتاتيجية ما ىي اال كيفية ربقيق تلك ادلخرجات من خالل وضع خطة طويلة ادلدى،
وذلك استجابة للظروف ادلتغَتة يف بيئة ادلال واألعمال.
أوال:سياسات الشركات متعددة الجنسيات :تتمثل سياسات الشركات ادلتعددة اجلنسية فيما يلي:
 .1سياسة التخطيط:إن وظيفة التخطيط ىي توجيو عملية ازباذ القرارات اليت ربقق أقصى كفاءة يف تشغيل ادلوارد والسيطرة على الفروع ادلنتشرة يف
العامل،فهو تلك األداة الفعالة لبلوغ األىداف العامة للشركات ادلتعددة اجلنسية دبا فيها تعظيم األرباح ،وذلذا تقوم الشركات جبمع ادلعلومات من
سلتلف اجلهات وتعنمد على منجزاهتا من البحث والتطوير ،وىناك ثالثة أنواع من التخطيط نصنفها وفق ادلعيار الزمٍت كما يلي:
 زبطيط طويل األجل:ويتضمن تعريف لالذباىات األساسية والنوعية للشركة وأساليب ربقيقها،ويتمثل يف سياسات االستثمار اإلقليمي
واإلنتاجي وقرارات ادلنافسة وغزو األسواق.
 زبطيط متوسط األجل :وػلدد السياسة اإلنتاجية والوظيفية واجلغرافية وكيفية توزيع ادلوارد،كما ػلدد األىداف األكثر تفصيال للشركة
ولفروعها ،ويستغرق أجلو حوايل  5سنوات.
 زبطيط قصَت األجل:عبارة عن خطة تفصيلية للشركة ولفروعها،ومنو تستمد ادليزانية السنوية والقرارات السنوية الواجب إصدارىا.
 .2سياسة اإلستثمار:وسبثل األسس العامة اليت تتخذ على أساسها إدارة الشركة قرارات اإلستثمار،حيث ترتبط ىذه األخَتة بأىداف الشركة وتفتح ذلا
ميدانا جديدا للنشاط (سواء على ادلستوى اإلنتاجي أواجلغرايف)،كما يتضمن قرار اإلستثمار إنفاقا من ميزانية الشركة يف ادلدى ادلتوسط،أما اخلطط
السنوية فيتم تفصيلها ،لذلك تقوم الشركة بتحديد تقديراهتا حلجم االستثمار ادلخصص للبلد ادلضيف مع رسم سياسة خاصة بو،وقبل أن تتخذ الشركة
قرارىا تقوم بتقدير "مناخ اإلستثمار أو مناخ األعمال يف البلد الذي تنوي اإلستثمار فيو.
 .3سياسة التمويل:تقوم الشركة بإعداد سياسة التمويل يف ادلركز الرئيسي قصد سبويل سلتلف عملياهتا،ربديد مراكز الرحبية ومصادر توزيع األرصدة على
الفروع من جهة ،ونقل األرباح ومحاية اصوذلا يف العامل من جهة اخرى،ومن مصادر سبويل الشركة لعملياهتا صلد:
التمويل احمللي:وذلك من خالل االقًتاض من البنوك وادلؤسسات ادلالية احمللية العتباره األرخص عموما،ويساىم يف تفادي سلاطر
التضخم وىبوط قيمة العملة وتذبذهبا.
التمويل األجنيب:وتأخذ الشركة بعُت االعتبار درجة تطور أسواق النقد ورأس ادلال ،واستقرار العملة ومستويات التضخم ،والقيود
احلكومية على ربويل العوائد… اخل.
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مصادر أخرى:قيام الشركة بإصدار األسهم والسندات وىذا ال يتم إال إذا توفرت أسواق مالية متطورة نسبيا،وبتكلفة معقولة.
 .4سياسة الملكية والسيطرة:يقصد بسياسة ادللكية (صيغة أو طبيعة ادللكية) درجة السيطرة على الشركات التابعة من خالل ادلساعلة يف رأس ماذلا،فقد
يكون ادلشروع شللوكا بالكامل،أو مشًتكا مع شركات أخرى زللية أو أجنبية،أو مع حكومة البلد ادلضيف،وىنا ظليز حالتُت:
 ادللكية الكاملة:قد تبحث الشركة عن مشروع زللي قائم بالفعل إما لشرائو أو لإلستيالء عليو،ومن مزايا ىذا النوع من ادللكية سرعة
احلصول على تسهيالت إنتاجية،وإنشاء مركز تنافسي يف ذلك البلد.
 ادللكية ادلشًتكة:يقوم الطرف احمللي بتقدمي مساعلات معتربة للشركة كادلواد األولية وإمكانيات التسويق،ومن مزايا ىذا النوع :سبويل
كايف للمشروع من قبل الشركة،مع تقليل سلاطر اطلفاض العملة والتضخم.
أما سياسة السيطرة ،فنقصد هبا إقامة الشركات ادلتعددة اجلنسية لسلطة مركزية شديدة يف ادلركز الرئايسي على الشركات التابعة اليت زبضعها بدرجات متزايدة
إىل تلك السلطة.
 .5سياسة التسويق:يقصد هبا ربديد الفرص العادلية للشركة يف التسويق والتوزيع،وذلك بتحديد ادلزيج التسويقي ادلناسب من خالل ربديد نصيب كل فرع
من األسواق ومن العائدات،كما يتم إعداد البحوث التسويقية حىت تتمكن من ازباذ القرارات ادلناسبة مثل قرار غزوىا لسوق جديد.
ثانيا:استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات:وىي تلك األساليب اليت تستخدمها الشركة قصد ربقيق أىدافها العامة على ادلدى الطويل وادلتمثلة
اساسا يف ربقيق اقصى األرباح وربسُت موقعها يف األسواق مع تعظيم وتنمية رقم اعماذلا،وؽلكن تصنيف أنواع االسًتاتيجيات على النحو التايل:
 .1إستراتيجية التكامل األفقي:وتركز الشركة فيها على نشاط ذباري واحد او ادلنافسة يف صناعة واحدة.
 .2إستراتيجية التكامل الرأسي:يتم من خالذلا توسيع نطاق عمل الشركة لتشمل قنوات التزويد وقنوات التوزيع،وعادة ما ينتج كل عضو يف اذليكل
منتج/خدمة سلتلفة وذبمع ادلنتجات معا خلدمة أو إشباع حاجة مشًتكة،ويتفرع ىذا النوع من االسًتاتيجية اىل نوعُت علا:
 التكامل الرأسي الخلفي :تقوم الشركة األم بتكوين شركات تابعة تنتج بعض ادلدخالت ادلستخدمة يف انتاج منتجاهتا ،واذلدف ىو ضمان
استقرار توريد ادلدخالت واتساق واستمرار جودة ادلنتج النهائي(ففي حالة صناعة السيارات مثال تقوم الشركة االم بإنشاء شركات تابعة ذلا
تتوىل مهمة انتاج االطارات الزجاج والصفائح ادلعدنية).
 التكامل الرأسي األمامي :تقوم الشركة االم بتكوين شركات تابعة لتسويق وتوزيع منتجاهتا لعمالئها بنفسها ( مثل استوديوىات السينما اليت
سبتلك صاالت العرض)
وؽلكن للشركة ادلتعددة اجلنسية أن تعتمد على التكامل الرأسي اخللفي والتكامل الرأسي األمامي يف نفس الوقت وىي حالة الشركات
ادلتخصصة يف الطَتان ،اذ يتمثل التكامل اخللفي يف سبوين الوجبات الغذائية أما التكامل األمامي فيتمثل يف انشاء وكاالت السفر.
 .3استراتيجية التنويع :التحرك ضلو العمل يف نشاطات ذبارية إضافية أخرى ليست ذات عالقة دبجال النشاط الرئيس األصلي للشركة.
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 .4استراتيجية التحالفات االستراتيجية :تتضمن بناء شراكات بُت شركتُت أو أكثر واليت تساىم من خالذلا مهاراهتا وخرباهتا التخصصية يف اغلاد
مشروع تعاوين مشًتك ناجح،ويقوم لفًتة زمنية زلددة كما ال يتضمن تبادل يف األسهم،ومن بُت االمثلة يف رلال الطَتان صلد ربالف Star
. alliance
 .5إستراتيجية االندماج واالستحواذ:يعٍت االندماج اتفاق شركتُت أو أكثر على تكوين شركة جديدة،أما االستحواذ فيعٍت شراء شركة أخرى تدار
بأسلوب جديد أو تذوب يف الشركة ادلشًتية،يتم ذلك بغرض التوسع يف اإلنتاج أو التسويق (تكامل أفقي)،أو بغرض مجع أكثر من عمليتُت متتاليتُت
يف اإلنتاج أو التسويق (تكامل رأسي)،كما ػلقق لدمج العمليات ادلزايا التالية:


توسيع نطاق التغطية اجلغرافية.

 قدرا ىائال من ادلوارد الستثمارىا يف رلال البحوث-التطوير.
 توسيع نطاق نشاطات وفرص خفض التكاليف .
 سد الثغرات يف ادلوارد والتقنية ،واكتساب مهارات تقنية أقوى.
ومن أىم االندماجات اندماج شركة  TWAيف شركة . AMERICANAIRLINES
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د .عمر حيياوي

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات
الفصل الثاني :دور الشركات متعددة الجنسيات في التنمية االقتصادية
تمهيد:

تعترب الشركات متعددة اجلنسيات إحدى السمات البارزة ادلميزة لالقتصاد احلديث دبا متلكو من قدرات متكنها من االنتشار عرب مناطق سلتلفة من العامل
كما أهنا تشكل إحدى القنوات اذلامة حلصول الدول على رؤوس األموال والتكنولوجيا واخلربات اإلدارية والتنظيمية والتقليل من نسبة البطالة،وقد إنقسم
رواد الفكر االقتصادي إىل فريقُت حول مسألة جدوى تشجيع الشركات ادلتعددة اجلنسيات خلدمة التنمية يف الدول النامية بشكل عام والنمو االقتصادي
خاصة.
المطلب األول:االطار النظري للتنمية االقتصادية:
تعترب التنمية االقتصادية من أولويات أىداف مجيع احلكومات ادلتقدمة والنامية على السواء ،وقد برز مفهوم التنمية وعرف عدة ربوالت منذ احلرب العادلية
الثانية ،واختلفت التعاريف اليت قدمت للتنمية االقتصادية باختالف الفًتات الزمنية حيث مت إدخال أبعاد جديدة دلفهوم التنمية ومن مث مت التوسع أكثر يف
األىداف التنموية ،وفيما يلي سنتناول لتنمية االقتصادية وادلفاىيم ادلرتبطة بو.
أوال:مفهوم التنمية االقتصادية :لقد تباينت وجهات النظر يف ربديد مفهوم دقيق للتنمية االقتصادي حيث تعرف بأهنا :رلموعة السياسات اليت يتخذىا
رلتمع معُت تؤدي إىل زيادة معدالت النمو االقتصادي استنادا إىل قوة ذاتية مع ضمان تواصل ىذا النمو وتوازنو لتلبية حاجات أفراد اجملتمع وربقيق أكرب
قدر شلكن من العدالة االجتماعية.

1

وتعرفها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بأهنا عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسُت ادلستمر لرفاىية السكان بأسرىم واألفراد
مجيعهم على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة واذلادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها.

2

تعرف ايضا بأهنا " كل ما يفعلو االنسان لتحسُت حياتو وتطويرىا اىل االفضل مستخدما كل ما لديو من موارد ووسائل وادوات وخربات متاحة".

3

انطالقا من التعاريف السابقة ؽلكن تقدمي التعريف التايل :ىو "الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية ،وظلو الدخل القومي والفردي مع ضمان استمرارية ىذا النمو
هبدف ربقيق العدالة االجتماعية.
ثانيا :الفرق بين النمو والتنمية اإلقتصادية  :إن النمو ىو الزيادة يف السكان ضمن منطقة زلددة أو زيادة يف كمية أو قيمة السلع واخلدمات ادلنتجة يف
االقتصاد احمللي أو زيادة يف الثروات ادلتاحة أو يف أي مؤشر آخر وبشكل طبيعي ودون فعل أو تأثَتات مسبقة،حيث اعتربت ادلدرسة الكالسيكية أن النمو
االقتصادي ىو مسألة تلقائية ربدث يف االقتصاد دوظلا حاجة لتدخل الدولة يف ذلك.

4

أما التنمية االقتصادية فتشَت إىل ربسن يف نوعية احلياة ادلرافقة للتغَتات ،فهي عملية تغيَت ىيكلي ،إذ ال يتم التأثَت فقط على ادلستوى الكمي القتصاد بلد
ما ولكن أيضا يف استقرارية االقتصاد ،وعليو فالنمو االقتصادي جزء من التنمية االقتصادية.
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ان التفرقة الرئيسية بينهما ترتبط بالتلقائية والتدخل يف ربقيقهما ،فالنمو تلقائي ػلصل مع مرور الزمن باستمرار وجود تشكيلة اجتماعية معينة و سعيها
الدائم للعيش  ،فالسكان ينمون وتنمو احتياجاهتم من السلع و اخلدمات ادلختلفة وبالتايل ،فاهنم ػلاولون زيادة انتاجهم منها وبذلك ارتبط النمو
االقتصادي دبعدل ظلو الناتج القومي االمجايل و معدل ظلو متوسط لكل فرد من افراد ىذه التشكيلة اليت تسمى رلتمعا.
أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجيو من قبل الدولة اليت متتلك القدرة على ان تنمي اجملتمع،اقتصاديا بشكل خاص ،وتكون مسؤولة عن مدى
صلاح تدخلها ىذا او فشلو باستعماذلا امكاناهتا ادلادية وادلالية والتشريعية كافة  ،وبالتايل فإهنا ال تًتك اجملتمع ينمو تلقائيا  ،بل توجهو ضلو اجملاالت ادلالئمة
و تعمل على احداث التغيَتات ادلؤسسية و التنظيمية والتقنية الالزمة لذلك .
و بالتايل نستنتج من ىذا ان النمو االقتصادي يسبق التنمية وىو ظاىرة ربدث يف ادلدى القصَت  ،يف حُت التنمية ال ربلل اال يف ادلدى الطويل ،وال ؽلكن
احلكم عليها اال بعد مضي فًتة زمنية طويلة.

6

ثالثا:أهداف التنمية االقتصادية :للتنمية االقتصادية أىداف عديدة تدور كلها حول رفع معيشة السكان توفَت أسباب احلياة الكرؽلة ذلم ،وسنعرض فيما
يلي بعض األىداف األساسية اليت غلب أن تبلور حوذلا اخلطة العامة للتنمية االقتصادية:
 .1زيادة الدخل القومي:تعترب زيادة الدخل القومي أىم أىداف التنمية االقتصادية ذلك بان الغرض األساسي الذي يدفع الدول إىل القيام بالتنمية
االقتصادية ىو فقرىا واطلفاض مستوى معيشة أىلها و تزايد ظلو عدد سكاهنا وال سبيل القضاء على كل ىذه ادلشاكل سوى زيادة الدخل القومي .
والدخل القومي ادلقصود زيادتو ىو الدخل القومي احلقيقي ال النقدي ،والذي ربكمو عوامل معينة،كمعدل الزيادة يف السكان وإمكانيات البلد ادلادية
والفنية مثال فكلما كان معدل الزيادة يف السكان كبَتا كلما اضطرت الدولة إىل العمل على ربقيق نسبة أعلى للزيادة يف دخلها القومي ،وكلما توفرت
أموال أكثر وكفاءات أحسن كلما أمكن ربقيق نسبة أعلى للزيادة يف الدخل القومي احلقيقي و بالعكس كلما كانت ىذه العوامل نادرة فان نسبة ما
ؽلكن ربقيقو من زيادة يف الدخل القومي احلقيقي عادة ما تكون صغَتة نسبيا و عموما ؽلكن القول بان زيادة الدخل القومي احلقيقي أيا كان حجم ىذه
الزيادة أو نوعها إظلا تعترب من أوىل أىداف التنمية االقتصادية و أعلها على اإلطالق يف الدول ادلتخلفة اقتصاديا.
 .2رفع مستوى المعيشة:يعترب ربقيق مستوى ادلعيشة من بُت األىداف العامة اليت تسعى التنمية االقتصادية إىل ربقيقها يف الدول ادلتخلفة اقتصاديا
،حيث انو من ادلتعذر ربقيق الضروريات ادلادية للحياة وربقيق مستوى مالئم للصحة والثقافة ما مل يرتفع مستوى معيشة السكان  ،وبالدرجة كافية
للتحقيق مثل ىذه الغايات فالتنمية االقتصادية ليست رلرد وسيلة لزيادة مستوى ادلعيشة بكل ما يتضمنو ىذا التعبَت من معٌت ألن التنمية االقتصادية إذا
وقفت عند حد خلق زيادة يف الدخل القومي،فإن ىذا قد ػلدث فعال غَت أن ىذه الزيادة قد ال تكون مصحوبة بأي تغيَت يف مستوى ادلعيشة و ػلدث
ذالك عندما يزيد السكان بالنسبة أكرب من نسبة زيادة الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع ىذا الدخل سلتال .
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فزيادة السكان بنسبة أكرب من زيادة الدخل القومي ذبعل من ادلتعذر ربقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من ىذا الدخل وبالتايل اطلفاض مستوى
ادلعيشة ،وكذالك احلل لو كان نظام توزيع الدخل سلتال ويف ىذه احلالة تتحول معظم الزيادة اليت ربققت يف الدخل القومي إىل الطبقة ادلسيطرة على
النشاط االقتصادي وىي عادة تكون قلة من الناس ،وبالتايل يبقى مستوى معيشة اجلزء األكرب من السكان على حالو وردبا ينخفض.
ودبا أننا نقيس مستوى ادلعيشة دبتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فكلما كان ىذا ادلتوسط مرتفع كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى ادلعيشة
والعكس كلما كان منخفضا كلما دل على اطلفاض مستوى ادلعيشة،لذا ال بد أن تعمل التنمية االقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد حىت يتسٌت رفع
مستوى معيشة وربقيق ىذا ال يتوقف عند خلق زيادة يف الدخل القومي فحسب بل غلب أن ترتبط ىذه الزيادة بتغَتات يف ىيكل الزيادة السكانية من
جهة وطريقة توزيع الدخل القومي من جهة أخرى ،فمن ناحية غلب العمل على وقف النمو ادلتزايد يف عدد السكان نسبيا وذلك بالتحكم يف معدل
ادلواليد ومن ناحية أخرى غلب ربقيق نظام عادل لتوزيع الدخل القومي بُت السكان.
.3تقليل التفاوت في توزيع المدخول والثروات :ىذا اذلدف ىو اجتماعي إذ أنو يف معظم الدول ادلتخلفة صلد أنو بالرغم من اطلفاض الدخل القومي
وىبوط متوسط نصيب الفرد يف ىذا الدخل فإننا نرى فزوقا كبَتة يف توزيع ادلدخول والثروات إذ تستحوذ طائفة صغَتة من اجملتمع على جزء كبَت من ثروتو
ونصيب عايل من دخلو القومي بينما ال متتلك غالبية أفراد اجملتمع إال نسبة بسيطة من ثروتو وربصل على نصيب متواضع من دخلو القومي ،وىذا التفاوت
من توزيع الثروات والدخول يؤدي إىل انقسام اجملتمع إىل حالتُت:حالة من الغٌت ادلفرط وحالة من الفقر ادلدقع.
إضافة إىل ان ىذا التفاوت غالبا ما يؤدي إىل اضطرابات شديدة فيما ينتجو اجملتمع وما يستهلكو وكلما زاد ىذا االضطراب زاد رأس ادلال ادلعطل يف
اجملتمع  ،ذالك أن الطبقة الغنية ال تنفق يف العادة كل ما ربصل عليو من أموال بسبب ارتفاع ميلها احلدي لالستهالك ،إضافة إىل أن اجلزء الذي تكنزه
الطبقة الغنية وال تنفقو يؤدي يف األجل الطويل اىل ضعف قدرة اجلهاز اإلنتاجي ،وزيادة تعطل العمال،ذلك بأنو لو أعيد إنفاقو على شراء السلع وخدمات
يف السوق لنتج عنو زيادة نشاط األعمال وبالتايل زيادة تشغيل العمال.
.4تعديل التركيب النسبي:ىناك أىداف أخرى أساسية للتنمية االقتصادية تدور كلها حول تعديل الًتكيب النسيب االقتصاد القومي ،ونعٍت ذلك عدم
قدرة البالد على قطاع واحد من النشاط كمصدر للدخل القومي،سواء كانت تعتمد على الزراعة فقط  ،والبحث يف إنشاء ودعم قطاع الصناعة وذلك
أن االعتماد على قطاع واحد يعرض البالد إىل خطر التقلبات االقتصادية الشديدة نتيجة التقلبات يف اإلنتاج واألسعار يف ىذا القطاع الوحيد ادلستغل شلا
يشكل خطرا جسيما على ىدوء واستقرار رلرى احلياة االقتصادية.
 -5أهداف اخرى :هتدف التنمية االقتصادية إىل تلبية احلاجيات االساسية للعمال ويتضمن ىذا اذلدف ما يلي:
 ضرورة رفع إنتاجية العمل دون أن يتم ذلك على حساب االستخدام خاصة يف بلد يتميز دبعدل تزايد سكاين ىام .
 ضرورة التحكم الواضح يف ميدان تنظيم النشاط االقتصادي وخصوصا عالقات ادلدينة بالريف لتفادي اآلثار السلبية للتصنيع والتحفيز.
 ضرورة وجود أدلة وبراىُت لصاحل التقنيات األكثر تقدما لكنو تضمن وبنفس الوقت وعيا حادا اذباه التبعية التكنولوجية ادلعقدة جدا .
 توجيو االستثمارات أفضل توجيو وىو الذي يشجع مباشرة او بصورة غَت مباشرة على إنتاج السلع ادلفيدة للفئات الشعبية.
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رابعا:أبعاد التنمية االقتصادية :تتمثل يف :
إن مفهوم التنمية االقتصادية يتضمن أبعادا سلتلفة ومتعددة تشمل ما يلي:
 .1البعد المادي (االقتصادي) للتنمية:يستند ىذا البعد على حقيقة أن التنمية ىي نقيض للتخلف ،وبالتايل فإن التنمية تتحقق من خالل التخلص
من مسات التخلف واكتساب اخلصائص السائدة يف البلدان ادلتقدمة،إن ادلفهوم ادلادي للتنمية االقتصادية يبدأ بًتاكم قدر من رأس ادلال ،الذي
يسمح بتطوير التقسيم االجتماعي للعمل ،أي التحول من الصناعة اليدوية إىل الصناعة اآللية ،وعلى النحو الذي ػلقق سيادة اإلنتاج السلعي،
وتكوين السوق الداخلية.
وقد ارتبط مفهوم التنمية بالتصنيع ارتباطا وثيقا .ذلك ألن عملية التصنيع تؤدي إىل تنويع اذليكل اإلنتاجي.
 .2البعد االجتماعي للتنمية:إن جوانب البعد االجتماعي للتنمية تتمثل يف تغَتات يف اذلياكل االجتماعية واذباىات السكان وادلؤسسات القومية وتقليل
الفوارق يف الدخول واجتناب الفقر ادلطلق.
 .3البعد السياسي للتنمية:إن انتشار فكرة التنمية عادليا جعل منها إيديولوجية ،وحلت معركة التنمية زلل معركة االستقالل،إن التنمية تشًتط التحرر
واالستقالل االقتصادي .ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية إىل جانب التبعية االستعمارية ادلباشرة.
 .4البعد الدولي للتنمية:إن فكرة التنمية والتعاون الدويل يف ىذا المجال قد فرضت نفسها على المجمتع الدويل وقادت إىل تبٍت التعاون على ادلستوى
الدويل وإىل ظهور اذليئات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،وشهد عقد الستينات نشأت منظمة  GATTأي االتفاقية العامة للتجارة
والتعريفة اجلمركية ،وكذلك نشأة منظمة  UNCTADأي مؤمتر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية ،وهتدف ىذه ادلنظمات إىل ربقيق عالقات دولية أكثر
تكافؤا.
 .5البعد الحضاري للتنمية:إن مفهوم التنمية مفهوم واسع يشمل كل جوانب احلياة ويفضي إىل مولد حضارة جديدة ،ويعترب البعض بأن التنمية دبثابة
مشروع هنضة حضارية ،فالتنمية ليست رلرد عملية اقتصادية تكنولوجية ،بل ىي عملية بناء حضري تؤكد فيو المجمتعات شخصيتها وىويتها
اإلنسانية.
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المطلب الثاني :النظريات المفسرة للتنمية االقتصادية :
نستعرض يف ىذا ادلطلب أىم النظريات الرائدة ادلتعلقة بالتنمية االقتصادية وخاصة تلك اليت ظهرت يف مراحل ما بعد احلرب العادلية الثانية ،واليت تعترب
ادلراحل احلقيقية لالىتمام وحبث موضوع التنمية.
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أوال :نظرية المراحل لروستو :قسم روستو مراحل النمو االقتصادي إىل مخس مراحل وىي:9
.1مرحلة اجملتمع التقليدي :ىو رلتمع اعتمد بنيانو على وظائف إنتاجية زلدودة مبنية على وسائل قدؽلة وذلك بسبب انعدام اإلمكانيات اليت يتضمنها
العلم احلديث أو عدم تطبيقها بشكل منتظم ،وىذا ما يؤدي إىل اطلفاض كبَت يف مستوى إنتاجية الفرد،واطلفاض اإلنتاجية غلعل ىذه اجملتمعات تعتمد
بشكل كبَت على الزراعة والري واحلرف اليدوية،كما يتميز اجملتمع التقليدي بعدم تطور وسائل اإلنتاج ومتركز السلطة يف أيدي مالك األراضي.
 .2مرحلة التهيؤ لالنطالق:وتتضمن ىذه ادلرحلة اجملتمعات اليت تعيش يف عملية االنتقال من ادلرحلة البدائية إىل مرحلة ربقيق النمو،وتتميز ىذه ادلرحلة
بتوسع نطاق التعليم بالنسبة لبعض أفراد اجملتمع ،ويبدأ ارتفاع مستوى االدخار واالستثمار وظهور دافع الربح كعامل لتشجيع االستثمار ،وبداية استخدام
الوسائل التكنولوجية احلديثة،كما تتميز ىذه ادلرحلة باالعتماد على القطاع الزراعي يف متويل عملية التنمية إىل جانب تطور النقل وظهور البنوك وبعض
مؤسسات االدخار وبداية ظهور بعض الصناعات وارتفاع االستَتاد باالعتماد على صادرات ادلواد األولية.
 .3مرحلة االنطالق:تعترب أىم ادلراحل يف نظرية روستو،تتوزع يف ىذه ادلرحلة القوى العاملة على قطاعات سلتلفة من االقتصاد الوطٍت بدال من تركزىا يف
قطاع واحد ،ويرى روستو أن احلافز الرئيسي الذي يدفع اجملتمع لالنطالق ليس فقط العامل التكنولوجي وإظلا ظهور رلموعة سياسية قوية ىدفها األساسي
تطوير االقتصاد الوطٍت.
وترتفع حسب روستو يف ىذه ادلرحلة نسبة االستثمار الفعال واالدخار من  5إىل  % 11من الدخل الوطٍت وىذا ما يؤدي إىل التغلب على الضغوط
السكانية،ألنو مع فرض اطلفاض معامل رأس ادلال يف ىذه ادلرحلة ،فإن الناتج الفردي احلقيقي سَتتفع،وتتميز ىذه ادلرحلة كذلك حبدوث توسع يف
ادلشاريع الصناعية وىذا ما يؤدي إىل زيادة االدخار واالستثمار،كما تنتشر يف ىذه ادلرحلة األساليب اإلنتاجية احلديثة يف القطاع الزراعي والذي يعد
تطويره شرطا أساسيا لالنطالق الناجح،وتدوم ىذه ادلرحلة ما بُت عشرين وثالثُت عاما يتم بعدىا انتقال اجملتمع إىل ادلرحلة التالية.
 .4مرحلة االندفاع ضلو النضج :تأيت ىذه ادلرحلة بعد مرحلة االنطالق وتدوم حوايل أربعُت سنة وأىم ما ؽليزىا:


استثمار من  11إىل  % 21من الدخل الوطٍت ويرتفع الدخل دبعدل يفوق النمو السكاين.

 زيادة تطبيق التكنولوجية احلديثة وىو ما يؤدي إىل القدرة على إنتاج سلتلف السلع واخلدمات اليت ػلتاجها اجملتمع.
 تطور الصادرات خاصة من السلع الصناعية وتقليل الواردات.
 ظلو قطاعات متنوعة داخل االقتصاد الوطٍت إىل جانب القطاع الرائد الذي ساد مرحلة االنطالق.
 اطلفاض نسبة العمال يف القطاع الزراعي إىل حوايل .%21
 زيادة فرص العمل وربسُت مستوى ادلعيشة ألفراد اجملتمع.
 .5مرحلة االستهالك الكبَت:ويتم الوصول إىل ىذه ادلرحلة يف اجملتمعات اليت اكتمل فيها التطور التقٍت واستخدام التكنولوجيا وما ؽليز ىذه ادلرحلة ارتفاع
الدخل احلقيقي للفرد حبيث يصبح أغلبية أفراد اجملتمع قادرين على احلصول على احلاجات الضرورية من مأكل وملبس وسكن ،إضافة إىل استهالك بعض
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الكماليات،كما تتميز ىذه ادلرحلة بزيادة سكان ادلدن مقارنة بسكان األرياف وزيادة نسبة العاملُت يف الوظائف اإلدارية والعاملُت يف الوظائف اليت تتطلب
مهارة فنية.
إن ديناميكية عملية التنمية اليت تقوم عليها نظرية مراحل النمو ال تعمل دائما،ألن ربقيق ادلزيد من االدخار واالستثمار يعترب شرطا ضروريا للتعجيل بالنمو
االقتصادي ولكنو ليس شرطا كافيا،كما تفًتض النظرية ضمنيا أن نفس التنظيم والظروف لدول أوروبا موجود يف الدول ادلتخلفة ،لكن ىذه األخَتة تفتقر
يف كثَت من احلاالت إىل عوامل مكملة مثل الكفاءة اإلدارية ،القدرة على التخطيط والعمالة ادلاىرة والتنسيق اإلداري الواسع دلشروعات التنمية.
ثانيا:نظرية التغير الهيكلي:تركزت نظريات التغيَتات اذليكلية على اآللية اليت من خالذلا تقوم االقتصاديات األقل تطورا بتحويل ىياكلها االقتصادية احمللية
من الًتكيز على ضلو كثيف على القطاع الزراعي ذي حد الكفاف التقليدي إىل ىياكل أكثر تطورا وظلوا تعتمد بالدرجة األوىل على الصناعات ادلتنوعة
واخلدمات،ىناك شكالن رئيسيان ذلذه النظرية األول صاغو أرثر لويس والثاين صاغو ىوليس تشينري.
يعتمد ظلوذج أرثر على العرض غَت احملدود للعمالة وادلسمى ظلوذج الفائض يف العمالة يف قطاعُت من االقتصاد،حيث يتم نقل الفائض يف العمالة يف القطاع
الزراعي التقليدي ذو اإلنتاجية ادلنخفضة إىل القطاع الصناعي ىذا ما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وزيادة حجم التشغيل فيو والنتيجة ىي حدوث التنمية من
خالل التغَت اذليكلي يف االقتصاد.
أما ظلوذج تشينري الذي درس رلموعة من اقتصاديات الدول النامية يف الفًتة ( ،)1973-1951خلص إىل وجود عالقة مباشرة بُت معدالت الدخول
الفردية وبُت التغَتات اذليكلية يف الناتج احمللي اإلمجايل ومستوى التنمية االقتصادية يف ىذه الدول.
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ثالثا :نظرية التبعية:أثناء السبعينيات حظيت ظلاذج التبعية الدولية بتأييد مفكري العامل الثالث ،إن ظلوذج التبعية الدولية يرى أن دول العامل الثالث زلاصرة
بالعراقيل ادلؤسسية والسياسية واالقتصادية ،سواء احمللية أو الدولية ،باإلضافة إىل وقوعها يف تبعية وسيطرة الدول الغنية من خالل عالقتها هبا،ضمن التبعية
الدولية توجد ثالثة تيارات فكرية ىي:
 .1نموذج التبعية االستعمارية الجديدة:ىذا النموذج تطور غَت مباشر للتفكَت ادلاركسي يف التنمية االقتصادية ،فهو يرجع وجود واستمرارية العامل الثالث
ادلتخلف إىل التطور التارؼلي للنظام الرأمسايل غَت العادل فيما ؼلص العالقة بُت الدول الغنية والفقَتة.
من خالل النظام الدويل ادلسيطر تتم العالقة عن طريق عدم تكافؤ القوة يف العالقة بُت الدول ادلتقدمة والدول ادلتخلفة،وحسب ىذه النظرية،توجد
رلموعات (حكام ،عسكريُت وبعض النخب) الذين يتمتعون بدخول مرتفعة ومكانة اجتماعية باإلضافة إىل القوة السياسية ،التابعُت للنظام الرأمسايل
الدويل القائم على عدم العدالة ،وتتطابق مصاحلهم مع مجاعات ادلصاحل الدولية ،مثل :شركات متعددة اجلنسيات ،أو منظمات ادلساعدات ،مثل :البنك
الدويل ،أو صندوق النقد الدويل ،اليت متوذلا الدول الرأمسالية الغنية ،أنشطة ىذه النخبة متنع جهود اإلصالح احلقيقي ،وتبقي على مستويات معيشة
منخفضة واستمرارية التخلف ،باختصار :أصحاب ىذه النظرية يعزون مشاكل الفقر يف دول العامل الثالث إىل سياسات الدول الصناعية الرأمسالية.
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 .2نموذج المثال الكاذب:يقوم ىذا النموذج على ما يعطى للعامل الثالث من نصائح مغلوطة وغَت مناسبة؛ فهؤالء اخلرباء يعرضون مفاىيم ال زلل ذلا من
كثَتا ما تغيب من ظلاذجهم ادلعروضة،
الصحة ،وظلاذج االقتصاد القياسي ال تتماشى مع واقع الدول ،إن العوامل ادلؤسسية للهياكل االجتماعية التقليدية ً
وبالتايل تفشل ظلاذجهم يف إغلاد احللول الناجعة لدول العامل الثالث.

 .3فرضية الثنائية التنموية :أظهرت صراحة نظريات التبعية الدولية فكرة ثنائية اجملتمعات يف كل من الدول الغنية والدول الفقَتة ،يف الدول الفقَتة تتمركز
الثروة يف أيدي قلة داخل مساحة كبَتة من الفقر ..والثنائية مفهوم واسع يف التنمية االقتصادية ،وىو ما يشَت إىل وجود استمرار تزايد الفرق بُت الدول
الغنية والدول الفقَتة ،ومفهوم الثنائية يشتمل على أربعة عناصر أساسية:
• توافر رلموعة الظروف ادلتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد (احلديث والتقليدي ،ادلدينة والريف ،فئة غنية مع فقراء أكثر).
• اتساع ىذا التعايش واتسامو باالستمرارية وليس بادلرحلية (أسباب ىيكلية ال يسهل إزالتها والقضاء عليها).
• عدم تقارب الثنائية ،بل على العكس فإهنا تزداد بكثرة ،مثل إنتاجية العمال يف الدول ادلتقدمة والدول ادلتخلفة ،وتتسع من عام آلخر.
• وأىم خواص الثنائية يكمن يف عدم تأثَت القطاع ادلتخلف بالرواج أو االنتعاش ادلوجود يف القطاع ادلتقدم ،بل على العكس بدالً أن تتقلص الفجوة فإهنا
تتسع.
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رابعا:نظرية الدفعة القوية :ترى ىذه النظرية حسب صاحبها  Rodan Rosensteinان التغلب على عقبات التنمية ووضع األقتصاد على مسار
النمو الذايت ال ؽلكن ربقيقو اال بدفعة قوية او سلسلة من الدفعات القوية،ويؤكد ان الدفعات الصغَتة حىت وان كثرت وتوالت الؽلكنها أن تؤدي اىل نتيجة
الدفعة القوية أو سلسلة الدفعات القوية.
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ولتطبيق ظلوذج التنمية الذي يقدمو رودان والقائم على نظرية الدفعة القوية وادلالئم للنمو يف البلدان النامية البد من األخذ باالعتبارات التالية:
 أن تتوفر كميات كبَتة من رؤوس األموال واليت يقًتض معظمها من اخلارج لعدم قدرة الدول النامية على التمويل ذاتيا.
 أن يتم إنشاء الصناعات اخلفيفة واالستهالكية اليت توظف عددا كبَتا من العمال.
 االبتعاد ما أمكن عن الصناعات الثقيلة ذات النفقات الباىضة ومتوين البالد النامية دبا ربتاجو من الصناعة .الثقيلة من الدول الرأمسالية
الصناعية.
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ولقد طور رودان أفكاره يف حبث نشره سنة  1957حيث رأى أن ىناك دواال البد أن تتكامل حىت ربدث التنمية ،وىي دوال الطلب،ودوال العرض
ودوال االدخار ،وبالتايل ؽلكن رفض األسلوب التدرغلي للتنمية على أساس علمي أكثر والتأكيد بصورة أكرب على فكرة الدفعة القوية.
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 تكامل دالة الطلب،وىي قائمة على أساس أن احلاجات اإلنسانية يف رلال االستهالك متنوعة وال تقبل التجزئة وبالتايل فإن إنتاج سلعة
واحدة ال يوسع السوق ،يف حُت أن إنتاج رلموعة من السلع يسمح بإشباع حاجات استهالكية متعددة ومتكاملة ،وبالتايل فإن إنشاء
صناعة تلو أخرى على فًتات متفرقة ال يؤدي إىل ربقيق التنمية حيث ستواجو كل منها مشكلة تصريف إنتاجها.
 تكامل دالة العرض،أي أن بعض الصناعات تتكامل رأسيا أو أفقيا،إذ تتكامل رأسيا عندما متثل عملياهتا اإلنتاجية مراحل متتالية يف إنتاج
سلعة معينة ،وأفقيا دبعٌت أن عملياهتا اإلنتاجية تكمل بعضها البعض يف مرحلة معينة من إنتاج السلعة .فكما ىو احلال بالنسبة لدالة
الطلب ،فدالة العرض أيضا ال تقبل التجزئة،وىنا تربز احلاجة عند االستثمار يف صناعة ما إىل االستثمار يف صناعات متكاملة من الناحية
اإلنتاجية يف نفس الوقت ،مع وجود حجم متكامل من رأس ادلال االجتماعي األساسي.
 تكامل دالة االدخار طادلا مت إقرار احلاجة إىل برنامج استثماري يف صناعات متكاملة ،حىت ؽلكن ربقيق ارتفاع سريع يف الدخل بعكس
التنمية التدرغلية ،وىو ما يسمح برفع ادليل احلدي لالدخار ،وبالتايل فان عدم القدرة على متويل التنمية مرتبط ببدايات عملية التنمية
ادلتصل بالدفعة القوية والذي ؽلكن أن يستمر إذا مت األخذ باألسلوب التدرغلي للتنمية.
من بُت االنتقادات ادلوجهة ذلذه النظرية ما يلي:


تتطلب الدفعة القوية رؤوس أموال ضخمة ألجل إقامة القاعدة الصناعية الضرورية ،كما تتطلب كوادر كثَتة ومتنوعة ،إدارية وزلاسبية
وىندسية وىذا ما ال يتوفر لدى الدول النامية.

 أكدت النظرية على تنمية القطاع الصناعي دون التأكيد على تنمية القطاع الزراعي والذي يعترب النشاط السائد يف مثل ىذه البلدان.
 أكدت أيضا النظرية على مشكلة ضيق السوق غَت أن تأكيدىا على الصناعات ادلنتجة للسلع االستهالكية للسوق احمللي ال ؽلكن أن ػلل
مشكلة ضيق السوق.
 يؤدي توزيع االستثمارات على جبهة عريضة من الصناعات االستهالكية إىل صغر حجم الوحدات اإلنتاجية وىذا ما ػلول دون االستفادة من
مزايا اإلنتاج الكبَت ووفوراتو اخلارجية.
 تطبيق نظرية الدفعة القوية يزيد من مستوى الطلب على العديد من السلع وادلواد ومستلزمات اإلنتاج وىذا ما يؤدي إىل توليد ضغوط تضخمية
يف االقتصاد.

14

خامسا:نظرية النمو المتوازن :يتطلب التوازن بُت سلتلف صناعات سلع األستهالك ،وبُت صناعات السلع الرأمسالية واالستهالكية ،كذلك تتضمن التوازن
بُت الصناعة والزراعة  ،و قدمت ىذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدهتا على االسراع دبعدل النمو يف فًتة قصَتة ،ومن روادىا روزنشتُت
وراصلر وآرثر لويس.

15

سادسا:نظرية النمو غير المتوازن:وترجع ىذه النظرية إىل االقتصادي " ىَتمشان " حيث ىاجم اإلسًتاتيجية األوىل واليت كانت ترتكز على إظلاء رلموعة
عريضة من الصناعات االستهالكية يف آن واحد ،نتيجة لقصور ادلوارد ادلالية يف الدول النامية ،ويرى " ىَتمشان توجيو االستثمارات إىل عدد زلدود من
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الصناعات الرائدة اليت تقود بدورىا عملية النمو االقتصادي يف االقتصاد القومي ككل ،كما يرى ىَتمشان أن عمليات اختيار ىذه الصناعات يتوقف على
مدى قدرهتا على احلث على االستثمار يف ادلشروعات والصناعات.

16

وتفسر ىذه النظرية فكرة النمو غَت ادلتوازن بأن النمو يف بعض الثطاعات ػلرض ويستدرج النمو يف قطاعات أخرى ،وبذلك تصبح التنمية متمثلة يف
خطوات متتابعة بعيدا عن التوازن.
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المطلب الثالث:دور الشركات متعددة الجنسيات في التنمية االقتصادية:
تعترب الشركات متعددة اجلنسيات وسيلة ىامة لدفع عجلة التنمية االقتصادية ،دلا توفره من احلصول على التكنولوجيا ادلتقدمة ورأس ادلال والتعرف على
ادلمارسات احلديثة يف اإلدارة و االتصال بأسواق الدول ادلتقدمة ،لذا تسعى احلكومات العربية إىل استقطاهبا وتشجيعها هبدف دعم التنمية االقتصادية.
أوال:أثر الشركات متعددة الجنسيات في نقل التكنلوجيا:ؽلكن تعرف التكنولوجيا بأهنا ":اجلهد ادلنظم الذي يتضمن استخدام نتائج البحث والتطوير
العلمي يف تطوير أساليب ووسائل أداء العمليات اإلنتاجية دبعناىا الواسع الذي يشمل اخلدمات والنشاطات كافة ،والذي يفًتض يف كوهنا أكثر جدوى
لالقتصاد واجملتمع وأفراده.
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ويف ىذا السياق يوصف االستثمار األجنيب ادلباشر بأنو قناة لنقل التكنولوجيا ،خصوصا الشركات ادلتعددة اجلنسيات تعترب ادلصدر الرئيسي للبحث
والتطوير يف العامل ادلتقدم ،ألن إمجايل نفقاهتا على البحث والتطوير يعادل حوايل  % 81من رلموع النفقات ادلخصصة ذلذا الغرض يف كافة أضلاء العامل،
ؽلكن حصر تأثَت الشركات متعددة اجلنسيات يف رلال نقل التكنولوجيا فيما يلي:
 ؽلكن أن تولد الشركات متعددة اجلنسيات آثارا على تعزيز الكفاءة من خالل قيام ادلنافسة بُت الشركات األجنبية ادلنتسبة والشركات احمللية ،ما
غلرب الشركات احمللية على رفع درجة كفاءهتا التكنولوجية نتيجة ىذا الضعف التنافسي أو من خالل إقامة عالقات يف رلال البحث العلمي
والتطوير وإكساب الشركات احمللية ألحدث ما توصلت إليو الشركات العادلية.
 اكتساب ادلهارات والتدريب من خالل فرص العمل بفروع الشركات األجنبية وإكساهبا ادلهارات التكنولوجية احلديثة من خالل أحدث أساليب
العمل والتدريب ،وبالتايل نقل ادلعرفة وادلهارة ادلكتسبة إىل الشركات الوطنية.
 قيام فروع الشركات األجنبية بتوفَت احتياجات الشركات الوطنية من اآلالت وادلعدات وادلساعدات العينية وبشروط ميسرة،كل ذلك يتيح
للشركات الوطنية فرص إنتاج سلع بادلواصفات العادلية.
ويشَت الواقع العملي إىل أن نشاطات البحث والتطوير اخلاصة بالشركات ادلتعددة اجلنسيات ال تتم أبدا خارج البلد األصلي للشركة األم ،ويرجع ذلك إىل
أن امتالك الشركات ادلتعددة اجلنسيات ذلذه التكنولوجيا يشكل يف حد ذاتو مصدرا لقوهتا االحتكارية،حيث تفضل ىذه الشركات وبلداهنا األم غالبا
االحتفاظ دبوقعها االحتكاري بغية محاية نفسها من سلاطر احملاكاة أطول قًتة شلكنة.
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ويف الدول النامية ىناك وسيلة أثبتت صلا عتها يف نشر التكنولوجيات وادلتمثلة يف مجلة ادلهارات ادلنعكسة من جراء االستعمال دلنتجات الشركات متعددة
اجلنسيات؛ حيث تنتهي ىذه العملية ببزوغ منتج توأم للمنتج األصلي بتكاليف أقل ومطور بفضل اجلهود احمللية ،وتبدأ مجلة ادلهارات ادلنعكسة عن
االستعمال أثناء إشراف الطرف احمللي على مراحل بسيطة من مراحل اإلنتاج مثل :عمليات التجميع أو أثناء مراحل اإلنتاج منخفضة القيمة ادلضافة،
وكلما تطورت وتوسعت العمليات ادلوكلة للطرف احمللي زادت قدرتو على التقاط التكنولوجيا وصوال إىل أعلى ادلراحل استخداما للتكنولوجيا احلديثة مثل:
اإلنتاج والتصميم ،و أكرب دليل على أعلية ادلهارات ادلنعكسة يف مسار التنمية التكنولوجية ؽلكن األخذ بتجربة الشركات الكورية واليابانية خالل الفًتة ما
بُت (.)1971-1951
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ثانيا:أثر الشركات متعددة الجنسيات على التجارة الخارجية :ىناك عدة نظريات سلتلفة تناولت كل من التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب ادلباشر،
حيث صلد أن نظريات التجارة اخلارجية رباول أن تفسر العالقات التجارية فيما بُت الدول ،يف حُت نرى أن النظريات ادلتعلقة باالستثمار األجنيب ادلباشر
هتتم بدراسة أسباب قيام الشركات األجنبية باإلنتاج يف اخلارج يف دولة ما.
وىناك العديد من الدراسات اليت تناولت العالقة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر و التجارة اخلارجية ،واليت ؽلكن ربليلها وفق ادلدخلُت التاليُت:
ادلدخل األول :إذا ما كان االستثمار األجنيب يسبب التجارة أو العكس:ىناك عديد من الدراسات وجدت أن العالقة بينهما ثنائية االذباه،والبعض اآلخر
وجدىا أحادية االذباه وعادة ما تكون من االستثمار األجنيب ادلباشر إىل كل من الصادرات والواردات،فمن ناحية يؤدي االستثمار األجنيب ادلباشر إىل
حفز الصادرات من خالل تراكم رؤوس األموال و ادلساعدة على نقل التكنولوجيا و ادلنتجات اجلديدة ،فضال عن الوصول إىل األسواق العادلية اجلديدة
وتدريب القوة العاملة وربديث التقنية و ادلهارات اإلدارية والتجارية ،ومن ناحية أخرى يؤثر االستثمار األجنيب ادلباشر على الواردات يف الدولة ادلضيفة سواء
ادلرتبطة باالستثمار يف مرحلتو األوىل أو مرحلة عمليات اإلنتاج ،حيث يف مرحلة االستثمار األويل يتم استَتاد ادلعدات و اآلالت وذبهيزات اإلنشاءات
واخلرباء وعادة ما تكون شركات االستثمار األجنيب ادلباشر لديها ميول عالية الستَتاد رأس ادلال والسلع الوسيطة واخلدمات اليت ال تتوافر بسهولة يف الدولة
ادلضيفة،وكلها أمور ترفع من قيمة الواردات يف ادليزان التجاري ،ويف ادلرحلة الالحقة أثناء عمليات اإلنتاج يتوقف األمر على طبيعة ادلدخالت ونوع اإلنتاج
والعالقة مع األنشطة األخرى،فإذا كان االستثمار األجنيب ادلباشر يستخدم ادلواد اخلام احمللية وادلستلزمات األخرى زلليا فإنو يكون لو تأثَت سليب كبَت على
الواردات،وعلى العكس من ذلك فإذا كان يعتمد على ادلدخالت ادلستوردة كادلواد اخلام وادلهارات البشرية وغَتىا من األصول غَت ادللموسة فإنو يؤثر على
الواردات بشكل إغلايب.
ادلدخل الثاين :إذا ما كان االستثمار األجنيب ادلباشر بديال للتجارة أو مكمال ذلا:يعتمد ىذا على دوافع االستثمار األجنيب ادلباشر،فإذا كان من النوع
الرأسي ،حيث أن الشركات متعددة اجلنسيات تقسم مراحل اإلنتاج جغرافيا ،فيكون االستثمار األجنيب ادلباشر من النوع احملفز للتجارة ومتكامال
معها،ومن مث ،يستفيد اإلنتاج احمللي من االستثمارات اخلارجية ،أما إذا كان االستثمار األجنيب ادلباشر من النوع األفقي،حيث تقوم الشركات متعددة
اجلنسيات بإنتاج السلع النهائية يف مواقع متعددة و ؽلثل طريقا لتصريف اإلنتاج األجنيب يف السوق احمللي بالدولة ،يف ىذه احلالة يكون االستثمار األجنيب
ادلباشر بديال عن التجارة.
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ويرى  Kojimaبأن العالقة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر والتجارة الدولية ىي عالقة تكاملية إذا كان االستثمار األجنيب ادلباشر يتم يف صناعات ذات
ميزة نسبية يف البلد ادلضيف ونقيصة نسبية يف البلد األم .يف حُت إذا حدث العكس ومت االستثمار األجنيب ادلباشر يف صناعات ؽلتلك فيها البلد األم ميزة
نسبية والبلد ادلضيف نقيصة نسبية فان العالقة بُت التجارة الدولية واالستثمار األجنيب ادلباشر تصبح عالقة إحالل.
وللتحقيق من مدى صحة صياغة النظرية يقارن  Kojimaبُت االستثمارات اليابانية واألمريكية يف اخلارج،وقد وجد أن االستثمارات اليابانية ذات طبيعة
تكاملية مع التجارة ألهنا تقوم بتنمية ادلوارد الطبيعية وتساىم يف تقوية ادليزة التنافسية للبلد ادلضيف وربسُت إنتاجيتو وبالتايل ربسُت معدل التبادل بُت البلد
األم والبلد ادلضيف،أما االستثمارات األمريكية يعتربىا مقيدة للتبادل الدويل على اعتبار أهنا تنفذ يف الصناعات ذات التقنية العالية والكثيفة رأس ادلال
وتسعى دائما إىل تدعيم الوضع االحتكاري للشركات األمريكية.
يتضح من ىذا التحليل أن العالقة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر والتجارة الدولية قد تكون عالقة تكامل أو إحالل حبسب طبيعة الًتابط بُت الشركات
األم وفروعها وعالقتها بالدول ادلضيفة ،فبالنسبة للبلد األم ؽلكن اعتبار العالقة بُت ادلتغَتين عالقة إحالل على اعتبار أن ما كان يصدره سابقا قد مت
تعويضو دبنتجات زللية للشركات ادلستثمرة يف البلد ادلضيف ويف شكل منتجات هنائية وىو ما قد يؤثر على صناعة البلد ادلستثمر من حيث حجم اإلنتاج
وحجم التوظيف.
وؽلكن أيضا اعتبار العالقة بُت ادلتغَتين عالقة تكاملية على أساس أن االستثمار يف اخلارج يسمح بتقوية القدرة التنافسية لفروع شركات البلدان ادلستثمرة
يف اخلارج وزيادة حجم التجارة بُت ادلؤسسات األم وفروعها يف اخلارج خاصة ادلنتجات الوسيطية أو نصف ادلصنعة شلا يرفع من صادرات البلدان األم
وينمي صناعتها.
أما بالنسبة للبلد ادلضيف وعلى غرار الوضع بالبلدان ادلستثمرة (األم) ؽلكن للعالقة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر والتجارة الدولية أن تكون تكاملية أو
إحاللية،فعمليات البيع والشراء اليت تقوم هبا فروع الشركات األجنبية بالدول ادلضيفة تعوض الواردات اليت كانت ربصل عليها من الدول ادلستثمرة وربسن
بذلك من وضع احلساب اجلاري ،اإلنتاج الداخلي ومستوى التشغيل،فإذا أدى االستثمار األجنيب ادلباشر إىل زيادة ادلدخالت ادلستوردة ،فإن العالقة تكون
عالقة تكامل ،وؽلكن أن يؤدي إىل إضعاف احلساب اجلاري للبلد ادلضيف.
ويف حقيقة األمر فإن االستثمار األجنيب ادلباشر بالدول ادلضيفة غالبا ما يؤدي إىل زيادة الواردات يف ادلدى القصَت يف حُت أن أثره على زيادة الصادرات ال
يكون إال يف األمد الطويل.
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ثالثا:العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي :نتيجة االذباه الذي يسلكو ادلستثمرون وعلى رأسهم الشركات متعددة اجلنسيات يف
االعتماد على متويل جزء من استثماراهتم عن طريق االقًتاض من السوق احمللية للدولة ادلضيفة،فإن ىذا يؤدي إىل تناقص نصيب ادلستثمرين احملليُت من
ادلبلغ ادلخصص لتمويل استثماراهتم نظرا لتمويل جزء من ادلدخرات احمللية إىل االستثمار األجنيب ادلباشر ،ىذا األخَت قد يكون لو تأثَت ربفيزي أو مثبط
لالستثمار احمللي أو كما يطلق على تلك العالقة بأثري اإلحالل والتكامل بُت االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب ادلباشر.
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 .1أثر اإلحالل:ػلدث ذلك حسب فكرة "شومبيًت" يف االستثمارات األجنبية ادلباشرة وخاصة االبتكارية منها والذي يعٍت بو زوال االبتكارات عن طريق
اإلحالل ،فالفروع اخلاصة بالشركات األجنبية يف الدول ادلضيفة تنطوي على تكنولوجيا متقدمة ،مهارات إدارية ،قنوات دولية للتسويق وعالمات
ذبارية عالية.
إذا اعتمدت الشركات احمللية على استخدام تكنولوجيا قدؽلة وتقليدية يؤدي هبا إىل زوال فروعها من السوق نظرا لعدم قدرهتا على ادلنافسة مع فروع
الشركات األجنبية ،شلا يؤدي إىل اطلفاض االستثمارات احمللية وػلل زللها االستثمارات األجنبية ،وحسب ما جاء يف تقرير األونكتاد سنة  2111فإن
الشركات األجنبية ؽلكن ذلا ربفيز وتنشيط االستثمار احمللي إذا توفرت ىناك عوامل ومقومات أساسية يف الدول ادلضيفة من خالل عدة قنوات
كادلنافسة الفعالة ونقل تقنيات ادلراقبة والتكنولوجيا اجلديدة للشركات احمللية مع تقدمي ادلساعدة فيما يتعلق باجلوانب التسيَتية احلديثة شلا يرفع كفاءة
الشركات احمللية.
 .2أثر التكامل:حسب "شومبيًت" الشركات متعددة اجلنسيات متلك تكنولوجيا متقدمة والشركات احمللية لديها اإلمكانيات إلحالل تكنولوجيا متقدمة
زلل القدؽلة ،وىذا ما يؤدي بالشركات األجنبية إىل جذب رؤوس األموال من اخلارج أي متويل االستثمارات األجنبية ادلباشرة فقط ،من ىنا نشأ األثر
التكاملي ما ػلفز نشاط الشركات احمللية وقدرهتا على إبداء منافسة عالية شلا يؤدي إىل زيادة الناتج ،وبالتايل ربسُت معدالت النمو االقتصادي يف
الدول ادلضيفة.
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د .عمر حيياوي

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات
الفصل الثالث:مكانة الشركات متعددة الجنسيات في االنتاج الدولي
تمهيد:

تسيطر الشركات متعددة اجلنسيات على معظم األصول اإلنتاجية العادلية،كما سبتلك إمكانات مادية وبشرية ضخمة ،توفر ذلا إمكانية االقًتاض بأفضل
الشروط من األسواق ادلالية العادلية ،ويعود ذلك اذل قدرهتا على بإعادة رسم خريطة اإلنتاج على ادلستوى العادلي حيث تعمد إذل التخصص يف إنتاج السلع
بكل مراحل إنتاجها دون أن تستقر يف بلد واحد وىو ما يعٍت االنتقال من االسًتاتيجية اإلنتاجية الوطنية إذل اسًتاتيجية اإلنتاج العادلي بعدم سبركز أو
حصر اإلنتاج زللياً .
المطلب األول :األسس النظرية لتدويل االنتاج:
ظهر مفهوم تدويل الشركات يف السبعينيات من القرن ادلاضي لدراسة عملية التطور والتوسع اليت تقوم هبا الشركات ،يف سبيل زيادة أنشطتها على ادلستوى
الدورل ،عن طريق ربقيق التنوع اجلغرايف يف األسواق اليت تعمل هبا الشركة سواء هبدف زيادة األرباح أو زبفيض تكلفة عوامل اإلنتاج ،وكذلك عن طريق
تعميق عمليات الشركة داخل السوق الدورل الواحد.
أوال:مفهوم تدويل االنتاج :ينطوي مفهوم تدويل اإلنتاج على اختبلف واضح بُت الباحثُت نظرا العتباره مفهوماً اقتصادياً متعدد األبعاد بُت سلتلف
جوانبو فبعض الباحثُت أمثال  Ruzzierيرى بأن تدويل االنتاج ىو":عملية التوسع اجلغرايف لؤلنشطة االقتصادية خارج احلدود الوطنية".

1

كما تعرف بأهنا " أهنا ظاىرة إغلابية ،معقولة ومنظمة عرب الزمن ،وبإجراءات مقبولة ومرغوبة ،تسمح بتكيف ادلنظمة مع شروط وحتميات البيئة العادلية،
من أجل احملافظة على أدائها أو ربسينو ،ومن وجهة نظر اسًتاتيجية ،فإن تدويل ادلؤسسات االقتصادية ال يعترب أبدا إجراءا لتلبية متطلبات النمو ،وإظلا
يهدف كذلك إذل ضمان استمرارية مدة حياهتا.

2

تعرف ايضا بأهنا " ىو دراسة للعملية الديناميكية اليت سبر هبا الشركة يف سبيل زيادة درجة االندماج يف األسواق الدولية ،وكيفية ربديد األسواق اليت تعمل
هبا ،وأساليب العمل داخلها،وأىم ادلكاسب وادلشكبلت اليت واجهتها يف أثناء تلك العملية.

3

من التعاربف السابق ميكن تقدمي التعريف التارل :شلارسة نشاط الشركة خارج احلدود الوطنية.
ثانيا :أهداف تدويل االنتاج الدولي:هتدف الشركات الدولية من خبلل القيام بتدويل انتاجها اذل ربقيق العديد من األىداف تتمثل فيما يلي:
 زيادة حجم االنتاج :حيث يؤدي االذباه ضلو تدويل االنتاج اذل توسيع نطاق االنتاج وتقسيم العمل بُت الوحدات الدولية ادلتكاملة،وينتج عنو
زبصص كل وحدة او فرع يف وظيفة معينة ،شلا غلعل حجم انتاج الشركة يتضاعف ويتوافق مع زيادة فعلية يف حجم ادلبيعات.
 أىداف الربح والنمو.
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د .عمر حيياوي

 تفادي احلواجز اجلمركية.
 ربقيق وفورات احلجم.
 سبديد يف دورة حياة ادلنتج.
 استغبلل الفرص يف األسواق األجنبية.
 ذبنب ادلخاطر :حيث ميكن توزيع ادلخاطر عندما تقرر الشركة العمل يف اكثر من سوق واحد وبظروف اقتصادية متباينة.
 اغلاد منافذ للطاقة االنتاجية الفائضة.
 مواكبة ادلنافسة .
 االستفادة من ادلوارد البشرية والطبيعية :حيث تقوم الشركات بإنشاء وحدات وفروع بالقرب من ادلواد األولية من جهة،ويف ادلناطق اليت تكون فيها
اجور العمال منخفضضة من جهة اخرى.
 توفَت قاعدة اوسع وادق من ادلعلومات والبيانات .
 االستفادة من الطاقات االنتاجية ادلعطلة وغَت ادلستغلة :حيث ان الشركات ال تنتج بكامل طاقنها نتيجة لعدم قدرة األسواق على استيعاب
كامل االنتاج شلا يؤدي اذل ارتفاع تكلفة االنتاج لديها وتدين قدرهتا التنافسية،ذلذا فالبحث عن اسواق جديدة قد يساىم يف تشغيل الطاقات
االنتاجية ادلعطلة وػلقق التخفيض يف تكاليف االنتاج.
 ضمان استمرار تدفق ادلستلزنات ادلادية للشركة :حيث عمل الشركة يف اكثر من دولة يتيح ذلا فرصة التعامل مع موردين اكثر،واذا توقف احد
ادلوردين فلن يضر سَت نشاطها لوجود بديل يف دولة اخرى.
ثالثا:خصائص تدويل االنتاج الدولي:تتميز عملية التدويل دبجموعة من اخلصائص اعلها:


امكانية االستفادة من تقنيات االنتاج :فاستحواذ الشركات على ميزة تكنلوجية يستلزم نقلها اذل اخلارج واستعبلذلا من طرف الفروع التابعة
للدول ادلضيفة،فهي رلبورة على نقل مزاياىا االحتكارية عندما تقوم باالستثمار األجنيب ادلباشر او اقامة مشروعات مشًتكة او غَتىا من العقود
ادلختلفة ،لكن يتعذر نقل ىذه ادلزايا يف بعض احلاالت كإرتباط ادليزة بادلواد األولية أو اليد العاملة اخلاصة اليت تكون موجودة فقط يف الدولة
االصلية للشركة األم كمنابع ادلياه واليد العاملة اليابانية.

 التشتت الجغرافي:حيث تقوم عملية التدويل بتوزيع األنشطة اإلنتاجية واخلدمية عرب سلتلف الدول وىو ما يعرف باإلنتشار اجلغرايف ويتم كما
يلي:
 السعي لنشر النشاط عرب دول العادل،من خبلل الشركات متعددة اجلنسيات وفروعها التابعة او مشروعاهتا ادلشًتكة.
 اتساع النشاط اجلغرايف حيث دورة االنتاج تتم يف عدد كبَت من الدول,
 التمركز يف اسواق تسودىا ظرف احتكار القلة ،للسيطرة على النصيب األكرب من السوق العادلية.
 ربقيق التكامل الراسي واألفقي عن طريق عمليات االندماج واالستحواذ.
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 امكانية انشاء مواقع انتاج بالقرب من ادلواد اخلام.
 االستفادة من ادلهارات واخلربات والتقنيات االدارية:حيث تدويل االنتاج يؤدي اذل نقل التقنيات االدارية احلديثة،اذل الدولة ادلضيفة،وميكن
للعمال احملليُت االستفادة من اخلربات وادلهارات األجنبية فدخول األسواق الدولية يصاحبو نقل اليد العاملة اخلبَتة.
 توفَت امكانية انشاء فروع صناعية وتسويقية :عن طريق ربفيز ظهور شركات انتاجية زللية سلتلفة.
 اتاحة الفرصة دلنتجي ومسوقي الدول النامية لدخول االسواق اخلارجية من خبلل ابرام الصفقات التعاقدية والتعويضية اليت تسمح للمسوق
األجنيب ببيع منتجات بعض الشركات الوطنية يف اسواقو اخلارجية.
 ربقيق التكامل بُت الدول :من خبلل استَتاد موارد معينة تدخل يف عملية انتاجها من دول اخرى تكون فيها التكاليف واألسعار منخفضة
لبلنتاج يف دولة ثالثة مث التصدير اذل دول اخرى فينتج عن ذلك تكامل وترابط بُت الدول.
 الغاء احلدود الداخلية واخلارجية للشركة:حبيث يصعب التفريق بُت ماىو داخلي وما ىو خارجي بالنسبة للشركة.
 ربقيق النمطية حيث تساىم عملية التدويل يف جعل السلع او اخلدمات ظلطية اي تنتج بنفس الكيفية والنوعية يف العديد من الدول.

4

المطلب الثاني:أشكال تدويل االنتاج :
تتمثل أشكال تدويل االنتاج يف التصدير والًتاخيص وادلشروعات ادلشًتكة اضافة اذل االستثمار األجنيب وسنفصلها فيما يلي:
أوال:التصدير:ىو أبسط طريقة للتواجد ضمن األسواق الدولية وسنفصلو فيما يلي:
 .1مفهوم التصدير:تعترب عمليات التصدير من أقدم أشكال النقل االقتصادي اليت حدثت على نطاق واسع بُت الدول وتعرف بأهنا " عملية من
شأهنا السماح ألي دولة كانت عن طريق األشخاص ادلعنويُت أو الطبيعيُت ،احملليُت أو األجانب العاملُت فيها وفق قانون االستثمار والتجارة
بتجسيد تدفقات متنوعة صادرة منها تعرب حدودىا إذل الدول األخرى –كأسواق دولية -من أجل ربقيق أىداف مرجوة كثَتة .

5

 .2أهمية التصدير:يتمثل يف:
 االستفادة من التقدم التكنولوجي دبا يساعد على االرتقاء بكفاءة األنشطة االقتصادية.
 االقًتاب من االستغبلل األمثل للموارد االقتصادية ادلتاحة.
 يتميز التصدير بأنو قاطرة ذبدب وراءىا كافة األنشطة االقتصادية.
 دعم القدرة الذاتية لبلقتصاد يرتبط بدعم القدرة التصديرية.
 يساىم يف االعتماد على مصادر مستقرة من النقد األجنيب.
 يعمل على إزالة االختناقات ونقاط التعثر بدءاً من مرحلة اإلنتاج وانتهاءا بتقدميها إذل السوق العادلي من خبلل إنشاء ىيئة تعمل على
متابعة النشاط التصديري بصورة متكاملة.
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د .عمر حيياوي

 .3أهداف التصدير:تنقسم اذل:
 األهداف المرتبطة باإلستراتجية التجارية :تتمثل يف :ذباوز السوق الوطنية ادلشبعة ،توزيع جغرايف للمخاطر ،التكيف مع ادلنافسة،
التواجد يف السوق الدولية.


األهداف المرتبطة بالجانب المالي :تتمثل يف:الزيادة يف رقم األعمال ،رفع ىوامش ادلردودية واإليرادات ادلالية ،رفع مردودية
رؤوس األموال ادلستثمرة.

 األهداف المرتبطة بتحسين شروط اإلنتاج:تتمثل يف :ربسُت قدرات االنتاج بادلؤسسة،استغبلل االمتيازات ادلتوفرة،خفض الكلفة
االنتاجية،رفع من جهود البحث والتطوير.

7

 .4اشكال التصدير:يأخذ التصدير شكلُت رئيسُت علا:
 التصدير المباشر :يتطلب التصدير ادلباشر وجود صلة مباشرة بُت ادلؤسسة ادلنتجة وادلصدرة يف نفس الوقت،وادلؤسسة ادلستفيدة
خارج البلد األصلي للمؤسسة ادلصدرة" دون االستعانة خبدمات الوسطاء .
 التصدير غَت ادلباشر:يعد الطريقة األكثر شيوعا يف اقتحام األسواق اخلارجية،ويقصد بو ذلك "النشاط الذي يًتتب على قيام مؤسسة
ما ببيع منتجاهتا إذل مستفيد زللي يتوذل عملية تصدير ادلنتج إذل األسواق يف اخلارج سواء كان ادلنتج بشكلو األصلي أو بشكلو
ادلعدل.

8

ثانيا:التراخيص:يعد الًتخيص طريقة بسيطة نسبيا للدخول إذل السوق الدولية وبدون تصنيع مباشر حيث مرخص للشركة األجنبية الستخدام عملية
تصنيعية معينة أو عبلمة ذبارية ،وذلك يكون مقابل أجر معُت أو امتياز خاص مينح إذل ادلرخص.
 مفهوم نظام التراخيص :ىي اتفاق أو عقد دبقتضاه تقوم الشركة متعددة اجلنسيات بالتصريح دلستثمر وطٍت أو أكثر (قطاع عام أو خاص)
بالدولة ادلضيفة الستخدام براءة االخًتاع أو اخلربة الفنية ونتائج األحباث اإلدارية واذلندسية ...اخل ،مقابل عائد مادي معُت.

9

 أشكال التراخيص :تتمثل يف :
 الًتاخيص بالضرورة أو االضطرارية:يسود ىذا الشكل بصفة خاصة يف الدول االشًتاكية أو الشيوعية وبعض الدول النامية اليت ترفض
التصريح للشركات متعددة اجلنسيات بالتملك الكامل دلشروعات االستثمار فتضطر ىذه األخَتة (الشركات متعددة اجلنسيات)
ادلعنية إذل ادلوافقة على بيع براءات االخًتاع أو الًتخيص للمستثمرين احملليُت باإلنتاج أو االستفادة من براءة االخًتاع أو التصميمات
الفنية  ...مقابل عائد مادي أو أتعاب معينة كوسيلة غَت مباشرة يف أسواق ىذه الدول.
 الًتاخيص باالختيار:صلد يف ىذا الشكل أن الشركات متعددة اجلنسيات تفضل منح تراخيص اإلنتاج أو التسويق كأسلوب غَت
مباشر لبلستثمار وغزو األسواق رغم توافر فرص أخرى ويعود ىذا لؤلسباب التالية:
 الرغبة يف بيع الًتاخيص واستغبلذلا كبديل للتصدير.
 ضعف ادلقدرة واخلربة التسويقية بالسوق ادلضيف.
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الصفحة 30

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات

د .عمر حيياوي

 عدم توافر ادلوارد ادلالية البلزمة لبلستثمار ادلباشر بالدول ادلضيفة.
 ارتفاع كفاءة ىاتو الشركات يف رلاالت التنمية والبحوث مقارنة دبقدرهتا ادلالية والتسويقية.
 الرغبة يف اختيار السوق األجنيب كبداية أو مرحلة أولية قبل الدخول يف مشروعات االستثمار ادلباشر.
 ادلزج بُت منح الًتاخيص وعمليات التجميع الصناعية:وذلك باجلمع بُت عملية بيع براءة االخًتاع وعملية أخرى من عمليات اإلنتاج
كالتجميع ،كأن تقوم الشركة متعددة اجلنسيات ببيع براءة االخًتاع ادلتعلقة بإنتاج نوع معُت ويف الوقت نفسو تقوم بالدخول يف
ادلشروع بعملية أخرى من عمليات اإلنتاج يف ىاتو الدول ادلضيفة ،ويف ىذه احلالة تتبلشى الفروق بُت الًتاخيص ومشروعات أو
عمليات التجميع.

10

ثالثا:المشروعات المشتركة :زبتلف ادلشاريع ادلشًتكة عن الًتخيص من حيث أن الشركة األم ذلا حق ادللكية يف الشركة األجنبية حيث تقدم ىذه الصيغة
للشركة األم حق التصويت ،% 51والذي دل يكن لو وجود يف الًتخيص،وربدد الكثَت من الدول نسبة مشاركة شركائها دبا ال يقل عن  % 51قبل
الشروع هبذه ادلشاريع مع الدول األخرى.
 .1مفهوم المشروعات المشتركة:ىي حالة إشراف طرف أخر (أجنيب) أو أكثر مع طرف زللي أو وطٍت للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية
السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر سواء كانت ادلشاركة يف رأس ادلال أو بالتكنولوجيا فإن ىذا يعترب استثمارا مشًتكا وىذا النوع من
االستثمار يعترب أكثر سبيزاً من اتفاقيات أو تراخيص اإلنتاج ،حيث يتيح للطرف األجنيب ادلشاركة يف إدارة ادلشروع إذ ميكن القول أن الشراكة
ىي شكل من أشكال التعاون والتقارب بُت ادلؤسسات االقتصادية باختبلف جنسياهتا ،قصد القيام دبشروع معُت حيث ػلفظ لكل من
الطرفُت مصلحتهما يف ذلك.

11

 .2أشكال المشروعات المشتركة :تتعدد أشكال ادلشروعات ادلشًتكة حسب طبيعة العبلقة اليت تربط بُت الشركاء وتصنف وفق ذلك إذل:
 الشراكة بُت ادلؤسسات غَت ادلتنافسة :وتضم ادلشاريع ادلشًتكة ،الشراكة العمودية واالتفاقيات بُت القطاعات.


الشراكة بُت ادلؤسسات ادلتنافسة :وربوي الشركات ادلتكاملة ،شركات االندماج ادلتبادل ،شركات شبو الًتكيز.

كما تصنف الشراكة حسب قطاعات النشاط إذل ما يلي:
 الشراكة الصناعية :زبص مشاريع تكنولوجيا والصناعات ادلتطورة وتكون يف شكل اتفاقيات مناولة باطنية أو عقود تصنع أو عقود شراء بادلبادلة.
 الشراكة التجارية :وتكون يف شكل عقود منح االمتياز ،اتفاقيات سبوين ،اتفاقيات ترخيص حبيث تسمح بتطوير رقم األعمال وزبفيض التكلفة
وربقيق مردودية سريعة.
 الشراكة يف ميدان البحث والتطوير.
 الشراكة ادلالية :تكون بادلساعلة يف رأس ادلال دلؤسسة أخرى أو أكثر.

السنة الجامعية 2020/2019
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الصفحة 31

د .عمر حيياوي

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات
 .3أهداف المشروعات المشتركة :تتمثل يف:

 االختيار األمثل إلمكانيات ادلؤسسة:حيث تسعى ادلؤسسة إذل تطوير كل من منتجاهتا والسوق اليت تروج فيو ىاتو األخَتة فهي
تسطر أىداف اً تسعى للوصول إذل ربقيقها كالتزويد بالتكنولوجيا واإلمكانيات اجلديدة والتعاون يف إطار البحث والتطوير
والتحالفات اإلسًتاتيجية بغية احلصول على التقنية واخلربة بدخوذلا يف النشاطات الكبَتة.
 التدفقات ادلالية:تعمل الشراكة على استقطاب رؤوس األموال األجنبية وخاصة ال شركات العمبلقة اليت تتمتع بالقدرة الذاتية لتمويل
مشروعاهتا وىذا لضخامة رؤوس أمواذلا وأصوذلا وأرباحها،وكذلك سبتعها بثقة ائتمانية لدى ادلؤسسات ادلالية اليت تقدم على سبويل
احتياجاهتا االستثمارية كما ميكن اعتبار سياسة إعادة استثمار األرباح احملققة من قبل الشريك األجنيب داخل البلد ادلضيف دبثابة
تدفقات داخلية لرؤوس األموال.
 وسيلة نقل التكنولوجيا:حيث تعترب الشراكة إحدى قنوات نقل ادلعرفة التكنولوجية وذلك بتقاسم ادلسؤوليات بُت اجلهة ادلوردة اليت
تقوم بتوفَت جزء من التمويل لتنفيذ ادلشروع وإقامة صناعة متكاملة عن طريق توفَت التكنولوجيا البلزمة ويف مقابل ذلك يعمل البلد
ادلضيف بتوفَت اجلزء ادلتبقي من التمويل وادلواد اخلام.
 ربسُت ميزان ادلدفوعات :إن الشراكة تعمل على توفَت رؤوس األموال واخلربات التقنية ،األمر الذي يؤدي إذل زيادة إنتاجية عناصر
اإلنتاج وبالتارل زيادة الصادرات أو خفض الواردات دبعٌت تضييق فجوة الصادرات والواردات.
 اكتساب مهارات إدارية وتنظيمية:حبيث يعد الشريك األجنيب مصد را مهما من مصادر توظيف ادلهارات اإلدارية والتنظيمية نظراً
خلربتو وكفاءتو وقدرتو على تنفيذ الدورات ادلتخصصة يف األظلاط اإلدارية ادلتميزة حبيث أن بعض البلدان حديثة التصنيع كهونكونغ
والربازيل استطاعت أن تستوعب بعض النماذج واألساليب التسيَتية لبعض الدول ادلتقدمة كال واليات ادلتحدة األمريكية
واليابانية.

13

رابعا:االستثمارات األجنبية المباشرة:ػلتل االستثمار األجنيب ادلباشر مكانة ىامة يف التحليل االقتصادي،ومرد ذلك اذل األعلية اليت أصبح ػلظى هبا لدى
الدول النامية وادلتقدمة على السواء.
 .1مفهوم االستثمار األجنبي المباشر :حسب صندوق النقد الدورل  FMIيعرف االستثمار األجنيب ادلباشر على أنو نوع من أنواع االستثمار الدورل
الذي يعكس ىدف حصول كيان مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد آخر ،وتنطوي ىذه ادلصلحة على وجود عبلقة
طويلة األجل بُت ادلستثمر ادلباشر وادلؤسسة ،باإلضافة إذل سبتع ادلستثمر ادلباشر بدرجة كبَتة من النفوذ يف إدارة ادلؤسسة.

14

 .2خصائص اإلستثمار األجنبي:يتميز اإلستثمار األجنيب ادلباشر بالعديد من اخلصائص نذكر منها:
 اإلستثمار األجنيب ادلباشر بطبيعتو استثمار منتج ،فهو بالضرورة استغبلل أمثل دلا يستعملو من موارد ،حيث ال يقدم ادلستثمر األجنيب
على استثمار أموالو وخرباتو يف الدول ادلستقبلة إال بعد دراسات معمقة عن اجلدوى اإلقتصادية للمشروع وكافة البدائل ادلتاحة.
 لو إمكانية ضمان الرقابة والسلطة يف ازباذ القرارات ،وكذلك تسيَت اإلدارة وادلشاركة يف وضع االسًتاتيجيات ادلستقبلية للمؤسسة.15
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الصفحة 32

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات


د .عمر حيياوي

يساىم اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف عملية التنمية االقتصادية ،وذلك من خبلل الوفرات اإلقتصادية وادلنافع اإلجتماعية اليت تتحقق
نتيجة لتواجده.

 يعترب اإلستثمار األجنيب ادلباشر أىم وسيلة خللق مناصب العمل،كما أن العبلقة بُت اإلستثمار األجنيب ادلباشر والعمالة تّتسم
بالتعقيد،حيث تتوقف قدرة اإلستثمار األجنيب ادلباشر على إحداث أثر إغلايب على العمل على مضمون ىذا االستثمار،ففي حالة
إحداث وحدات إنتاج جديدة يكون خلق مناصب العمل أكرب من حالة اقتناء أو االندماج يف مؤسسة قائمة،إالّ أن الشيء ادلؤّكد
بالنسبة للعمل ىو أن اإلستثمار األجنيب ادلباشر لو أثار على إعادة التوزيع القطاعي للعمل وعلى نوعيتو وإنتاجيتو ،وليس على احلجم
اإلمجارل للعمل ضمن اقتصاد ما .16
 يقوم اإلستثمار األجنيب ادلباشر بدعم ادلبادالت الدولية وزيادة نسبة الصادرات عندما يتم يف صناعات يتمتع فيها البلد ادلضيف دبيزة
نسبية مقارنة ببلد ادلنشأ

17

كل
 يعترب اإلستثمار األجنيب ادلباشر شكبل بديبل للمديونية ،إذ ال يًتتب عنو أية التزامات بالدفع على عاتق الدولة،كما يتميز عن ّ
القروض التجارية وادلساعدات االئتمانية الرمسية ،اليت أصبحت شديدة ادلشروطية يف أن ربويل األرباح ادلًتتبة عليو ترتبط دبدى النجاح
اليت ربققو ادلشروعات احملولة عن طريق االستثمار ،بينما ال يوجد أي ارتباط بُت خدمة الديون ومدى صلاح ادلشروعات ادلرتبطة
هبا.18
 .3أهداف اإلستثمار األجنبي المباشر :تتمثل األىداف اليت تسعى الدول النامية إذل ربقيقها من وراء استقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر يف:
 دعم ميزان ادلدفوعات من خبلل زيادة الصادرات واحلد من الواردات.
 زيادة معدالت االستثمار،ومن مث زيادة االنتاج وربقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي.
 زيادة معدالت العمالة،وتقليل البطالة عن طريق تدريب وتنمية القوة العاملة.
 تنويع ىيكل االنتاج والصادرات وتقليل االختبلل يف ىيكل اإلنتاج،وذلك بزيادة ظلو القطاع الصناعي.
 اكتساب عنصر ادلعرفة الفنية واألفكار اجلديدة اليت تؤدي إذل خلق معارف مستمرة وحديثة .19
 ادلساعلة بالفائض السنوي يف السوق الدولية.20
وتتمثل األىداف اليت تسعى وراءىا الشركات واألفراد عند اإلستثمار يف دول أخرى يف:
فردا يوظف أموالو دون أن يكون ىدفو ربقيق األرباح.21
 ربقيق العائد أو الربح مهما يكن االستثمار ،فمن الصعب أن صلد ً

 سهولة قيام الشركات األجنبية دبنافسة الشركات والصناعات احمللية ،من حيث اجلودة واألسعار واخلدمة ،وذلك بسبب سبلكها
للتكنولوجيا ادلتقدمة ووفرة رأس ادلال لديها.22
 احلصول على ادلواد اخلام من الدول ادلستثمر فيها ألجل إستخدامها يف صناعاهتا.
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الصفحة 33

د .عمر حيياوي

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات

 االستفادة من قوانُت تشجيع االستثمار ،واإلعفاءات الضريبية واحلوافز ادلختلفة اليت سبنحها الدول من أجل استقطاب االستثمارات
األجنبية.
 االلتفاف حول معوقات التجارة.
 االستفادة من تكاليف األجور األقل يف الدول ادلضيفة.
 ضمان أسواق جديدة دلنتجات وبضائع الشركات األجنبية.23
 .4أشكال االستثمار األجنبي المباشر :ميكن التمييز بُت األشكال التالية :
 اإلستثمار المشترك :ىوأحد مشروعات األعمال الذي ميتلكو أو يشارك فيو طرفان أو شخصيتان معنويتان أو أكثر من دولتُت
سلتلفتُت بصفة دائمة،24،ويتم االتفاق يف العقد ادلربم بينهما على حصة كل شريك،وأغلب االستثمارات ادلشًتكة ىي متساوية
التكاليف واألرباح،وقد تغيب احلصص عندما يساىم أحد األطراف باخلربة الفنية بدل رأس ادلال أو عندما يقدم ادلعلومات البلزمة عن
السوق اذا كان ادلشروع ادلشًتك قد أقيم على أرضو.25
 االستثمارات المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي :ىي مشروعات يكون فيها صاحب ادلشروع ىو ادلالك الوحيد لو يف دولة أجنبية
ويكون ذلك بإنشاء ىياكل جديدة سباما وترويج منتوج جديد يف سوق البلد ادلضيف،أويكون باإلستحواذ على ىياكل مشروع موجود
مسبقايف ذلك البلد واإلستمرار يف ذات النشاط.26
وسبثل مشروعات اإلستثمار ادلملوكة بالكامل للمستثمر األجنيب أكثر أشكال االستثمارات األجنبية تفضيبل لدى الشركات متعددة
كثَتا إزاء ىذا الشكل خوفا من التبعية اإلقتصادية وما ينتج عنها من أثار سلبية
اجلنسيات ، ،ويف مقابل ذلك تًتدد الدول النامية ً
27
على ادلستوى احمللي والدورل ،وحذرا من احتكار الشركات متعددة اجلنسيات ألسواق الدول ادلضيفة.
 اإلستثمار في المناطق الحرة:ىي جزء من أرض داخل الدولة معزولة حبدودىا وزبضع اذل قوانُت خاصة يف ظل السيادة الكاملة
للدولة، 28فهي جزء مقتطع من الدائرة اجلمركية وتصبح حرة من كل قيد مجركي فتدخل اليها السلع وزبرج منها بغَت أن تدفع أي
رسم 29،ويف داخل ادلنطقة احلرة يسمح بإقامة ادلشاريع اخلاصة برؤوس األموال األجنبية والوطنية أو ادلشًتكة ويتم فيها تداول البضائع
رسوما مجركية على تلك البضائع إالّ عند اجتيازىا حدود ادلنطقة احلرة
احمللية واخلارجية وذبري عليها بعض العمليات الصناعية وال تدفع ً
إذل داخل الدولة.30

 مشروعات اإلستثمار القائمة على التجميع:وتأخذ ىذه ادلشروعات شكل اتفاقية بُت طرف أجنيب وآخر وطٍت سواء عام أو
خاص،يتم دبوجبها قيام الطرف األول بتزويد الطرف الثاين دبكونات منتج معُت(سيارة مثبل) لتجميعها لتصبح منتجا هنائيا،ويف معظم
األحيان خاصة يف الدول النامية يقدم الطرف األجنيب اخلربة أو ادلعرفة البلزمة اخلاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات
وطرق التخزين والصيانة والتجهيزات الرأمسالية يف مقابل عائد مادي يتفق عليو،وقد تأخذ مشروعات التجميع شكل اإلستثمار ادلشًتك
أو شكل التملك الكامل للمشروع االستثماري من جانب الطرف األجنيب.
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 اإلستثمار في مشروعات البنية األساسية المحولة :يكون يف شكل عقود امتياز تكون دلدة معينة تًتاوح ما بُت  22اذل 52عاما يف
رلال البنية األساسية مثل بناء ادلطارات أو الطرق على أن يعود ادلشروع يف هناية عقد االمتياز اذل اجملتمع أو احلكومة وىي مشروعات
قائمة على البناء والتشغيل والتحويل وترجع ىاتو ادلشروعات بالفائدة على الطرفُت،احلكومة وادلستثمر األجنيب حيث احلكومة ربتاج
اذل ا ستثمارات ضخمة يصعب عليها سبويل تلك االستثمارات من ادلوازنة بينما صلد ادلستثمر األجنيب يرى أن تلك ادلشروعات ذات
جدوى اقتصادية خبلل فًتة االمتياز.32
المطلب الثالث:دور الشركات متعددة الجنسيات في االنتاج الدولي:
إن ادلتتبع لنشاط الشركات العادلية متعددة اجلنسيات يف كل مراحل حياة ادلنتجات ،بدءا من ربصيل ادلواد األولية إذل إنتاجها ووصوال إذل تسويقها مع
عدم إعلال اجلوانب اخلدمية ادلساندة ذلا ،يلحظ مدى تأثَتىا على االقتصاد من خبلل ادلشاريع اإلستثمارية الضخمة اليت ينتج عنها حركية ونشاط كبَتين
يف التجارة العادلية ،وتزايد وتعاظم تدفق اإلستثمارات األجنبية بشكليها ومعهما تتزايد وتتعاظم حركة تنقل رؤوس األموال ،وبُت ىذا وذاك يتحرك ميزان
ادلدفوعات للدول بُت التوازن واإلختبلل ،تاركا وراءه عبلقة وطيدة بُت ما ػلدث يف االقتصاد العادلي وما ينجلي على االقتصاد احمللي.
أوال:اثر الشركات متعددة الجنسيات على التجارة العالمية:تلعب الشركات العادلية متعددة اجلنسيات دورا أساسيا يف تنشيط حركة التجارة
العادلية،وذلك من خبلل اشرافها ادلباشر على عمليات اإلستَتاد والتصدير ،للسلع واخلدمات على السواء،ودلا كانت الدول ادلتقدمة ىي اليت سبتلك أكرب
وأقوى الشركات فقد زادت حصتها من الصادرات والواردات عن باقي الدول األخرى.
وادلبلحظ أنو خبلل ما يزيد عن قرن من الزمن كان لكل تطور لعدد الشركات ولعدد فروعها يصاحبو تطور لعمليات التجارة العادلية،شلا يدل على قوة
وشدة اإلرتباط بينهما،حيث أظهرت الدراسات أن الشركات العادلية متعددة اجلنسيات تشرف على أكثر من  % 75من عمليات التجارة العادلية.
الجدول رقم ( )1مساعلة الشركات العادلية متعددة اجلنسيات يف الصادرات العادلية خبلل الفًتة سنة 2215وسنوات سلتارة
الوحدة :مليار دوالر
السنوات

2227-2225

2213

2214

2215

صادرات البضائع واخلدمات

15234

23158

23441

22861

ادلصدر:االونكتاد،تقرير االستثمار العادلي،2216نيويورك وجنيف،2216ص ص.11-12
تشَت بيانات اجلدول إذل التزايد ادللحوظ لدور الشركات العادلية متعددة اجلنسات وفروعها يف تدعيم حركة التجارة الدولية وادلتمثلة أساسا يف تنمية عمليات
التصدير ،حيث نبلحظ أن الصادرات العادلية قد انتقلت من  15234مليار دوالر يف متوسط الفًتة (  )2227-2225اذل  23158مليار دوالر
سنة  2213لتصل إذل  23441مليار دوالر سنة ، 2214لتنخفض اذل  22861مليار دوالر سنة . 2215
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ان ىذه القيم توضح ادلكانة اذلامة ذلذه الشركات يف ربديد حركية االقتصاد العادلي وتوجهاتو.

ثانيا:أثر الشركات متعددة الجنسيات على حركة تنقل رؤوس األموال:تقف الشركات العادلية متعددة اجلنسيات وراء تدفق آالف ادلليارات من
الدوالرات على شكل إستثمارات أجنبية مباشرة وغَت مباشرة وذلك خبلل ما يزيد عن قرن من العودلة،وما ذبدر اإلشارة إليو ىو واقع اذليمنة من خبلل
تنقل رؤوس األموال،حيث استطاعت الدول ادلتقدمة باعتبارىا دول الشمال أن تستفيد من ميزة اقتصادياهتا اليت ترتكز بدرجة كبَتة على عامل ي
التكنولوجيا ورأس ادلال ،ومن خبللو صنعت واقعا مستو األساسية ادلشروعات اإلستثمارية الضخمة يف سلتلف اجملاالت على شكل استثمارات متوزعة على
القطاعات الثبلثة ( الصناعة ،اخلدمات واستغبلل الثروات الطبيعية وباطن األرض).
وتظهر شدة تأثَت الشركات العادلية متعددة اجلنسيات على حركة تنقل رؤوس األموال خروجا ودخوال من خبلل عمليات اإلندماج والتملك مستفيدة من
عوامل اجلذب ،خاصة يف الدول اليت تتميز باطلفاض يف تكلفة العمالة وتكلفة ادلواد األولية،ما لعب العمل ادلتواصل ذلذه الشركات على فرض وإقرار
رلموعة من القوانُت واالتفاقيات متعددة األطراف دورا بالغ األعلية ،مكنها من مواجهة الدول واحلكومات اليت رباول التقليل من أرباحها أو فرض قيود
على ربويبلهتا دلالية ( خاصة إذل الدول األم ).
ثالثا:هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على االيرادات :من حيث حجم اإليرادات فإن أكرب  522شركة متعددة اجلنسية وصل إمجارل إيراداهتا إذل
ضلو  %44من الناتج احمللي اإلمجارل العادلي.
الجدول رقم (  ) 2ترتيب أقوى مخس شركات عادلية حسب إمجارل اإليرادات سنة 2219
الوحدة :مليار دوالر
الشركة

قيمة االيرادات

 Walmartو

514

Sinopec Group

415

Royal dutch shell

397

China national petroleum

393,21

State grid

387

Source:Global Finance, World’s Largest Companies 2019, New York, March,2020 Disponible sur le site:
page consultée le:30Mars2020.

https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/largest-companies

حيث يتبُت من القائمة زيادة قوة الصُت ادلالية حيث توجد ثبلث شركات ضمن اخلمسة األوائل وىي  Sinopec Groupو China national
 petroleumو State gridوادلبلحظ تقدم الشركة اذلولندية وحلوذلا يف ادلرتبة الثانية بعدما كانت يف ادلرتبة السابعة سنة  ،2218وحافظت شركة
البيع بالتجزئة  Walmartعلى ترتيبها األول بقيمة  514مليار دوالر .
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رابعا:مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في الناتج المحلي االجمالي العالمي:تساعد الشركات متعددة اجلنسية يف ظلو اإلنتاج احمللي من خبلل
ربسُت عناصر اإلنتاج،وحىت لو كانت كل ادلوارد موجودة يف البلد ادلضيف ،فإن االستثمار األجنيب يرفع العائد عليها وػلركها ليس من ناحية فنية فقط،
ولكن أيضا يسوقها دبا للشركة من شبكات توزيع وأمساء ذبارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.
الجدول رقم (  ) 3الناتج احمللي االمجارل للشركات متعددة اجلنسيات لسنة  2215وسنوات سلتارة
الوحدة :مليار دوالر
2215

2214

السنوات

2227-2225

2213

الناتج احمللي االمجارل

51288

73152 77827 75887

المصدر:االونكتاد،تقرير االستثمار العادلي،2216نيويورك وجنيف،2216ص ص.11-12
يتبُت من اجلدول زيادة الناتج احمللي االمجارل من  51288مليار دوالر كمتوسط الفًتة(  )2227-2225اذل  75877مليار دوالر سنة  2213مث
 77827و 73152مليار دوالر لسنيت  2214و 2215على التوارل .
وفيما يلي بعض ادلؤشرات ادلختارة لبلستثمار األجنيب ادلباشر واالنتاج على الصعيد الدورل.
الجدول رقم( )4مؤشرات مختارة لالستثمار األجنبي المباشر واالنتاج على الصعيد الدولي لسنة  2015وسنوات مختارة
الوحدة  :مبليَت الدوالرات
السنوات

2227-2225

2213

2214

2215

تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر ادلتجهة اذل الداخل

1418

1427

1277

1762

عائدات االستثمار االجنيب ادلباشر ادلتجو اذل الداخل

1225

1526

1595

1424

معدل عائدات التنمية االقتصادية ادلتجهة اذل الداخل

7,3

6,5

6,7

6

تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر ادلتجهة اذل اخلارج

1445

1311

1318

1474

عائدات االستثمار األجنيب ادلباشر ادلتجهة للخارج

1121

1447

1529

1351

معدل عائدات التنمية االقتصادية ادلتجهة للخارج

7,5

6,1

6,3

5,6

القيمة ادلضافة (ادلنتج ) للشركات األجنبية ادلنتسبة

4722

7232

7419

7923

عمالة الشركات األجنبية ادلنتسبة ( بالآلالف)

49565

72239

76821

79525

الناتج احمللي االمجارل

51288

75887

77827

73152

صادرات البضائع واخلدمات

15234

23158

23441

22861

المصدر:االونكتاد،تقرير االستثمار العادلي،2216نيويورك وجنيف،2216ص ص.11-12
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هوامش الفصل الثالث:
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2

شوقي جباري،محزة العوادي،تدويل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اجلزائرية بُت فرص النجاح و سلاطر الفشل،رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية،العدد الرابع ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،ديسمرب ،2213ص.121
زلمد يعقويب ،رضا زروت ،تدويل ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر بُت ربديات اخًتاق األسواق العادلية ورىانات تنويع الصادرات ادللتقى الدورل حول :اسًتاتيجية تطوير القطاع الصناعي يف إطار تفعيل برنامج

التنويع االقتصادي يف اجلزائر،جامعة لونيسي علي البليدة ،2يومي  7-6نوفمرب ،2218ص.4
3
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4
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5
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13

 15عبد اجمليد دراز،السياسات ادلالية،الدار اجلامعية، 2223،اإلسكندرية،ص.214
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الصفحة 38

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات

د .عمر حيياوي

الفصل الرابع:تقييم تأثير انتاج الشركات متعددة الجنسيات على دول العالم الثالث
تمهيد:
تسعى الشركات ادلتعددة اجلنسية إىل زيادة أرباحها بغض النظر عن أمهيّة ادلشاريع اليت تنفذىا بالنسبة لبلقتصاد الوطين ومتجاىلة لآلثار االقتصادية
واالجتماعية والسياسية اليت زبلفها ،لذا ذبد الدول النامية بصفة عامة نفسها أمام مفرتق طرق ،نتيجة للجدال الدائر حول أثر تدويل أعمال الشركات
ادلتعددة اجلنسيات على الدول النامية.
المطلب األول:عالقة الشركات العالمية متعددة الجنسيات بالدول النامية :الرفض أم التأييد:
تباينت الرؤى حول جدوى اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة بني مؤيد ومعارض ،وكل فريق دعم رأيو حبجج وبراىني،وبني ىذين الرأيني يقع رأي ثالث يرى
ضرورة وضع ضوابط معينة لتحقيق اإلستفادة القصوى من ىذه اإلستثمارات ،ولكن الشيء األكيدأن ادلنافع اليت ربصل عليها الدول النامية من
اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة ال زبلو من تكلفة وفيما يلي سنتعرف على حجج كل طرف:
أوال:آراء الفريق األول (أنصار النظرية الكالسيكية):
يفرتض أنصار ىذه النظرية أمثال  Baligaو Frankو Hoodأن ال جدوى حقيقية من االستثمارات األجنبية،بل يعتربوهنا دبثابة مباراة من طرف واحد
فائز بنتيجتها الشركات متعددة اجلنسيات وفيما يلي آراء وحجج ىؤالء الرواد:
 تنظر الشركات متعددة اجلنسيات للدول ادلضيفة بنظرة استعمارية كمصدر للمواد خام واألولية وتستخرج ىذه الشركات ىذه ادلوارد وتستخدمها
حسب رؤيتها يف مقابل أسعار منخفضة.
 تنظر الشركات متعددة اجلنسيات للدول ادلضيفة كأسواق مرحبة وفرص متعددة لئلنتاج.
 زبتار الشركات متعددة اجلنسيات الدولة ادلضيفة اليت سبتاز باخنفاض تكاليف العمل واالستفادة من ذلك يف توظيف العمالة الروتينية.
 تستغل الشركات متعددة اجلنسيات ثروات الدول ادلضيفة عن طريق تركيز االستثمارات يف الصناعات االستخراجية اليت ال تساعد على خلق
عبلقات قوية للتكامل الرأسي مع باقي األنشطة يف الدول ادلضيفة.
 تستفيد الدول ادلتقدمة ادلصدرة لبلستثمار األجنيب من ارتفاع معدل العائد على االستثمارات عن طريق االستفادة من اخنفاض أسعار ادلواد اخلام
ادلصدرة من الدول ادلضيفة وارتفاع أسعار السلع ادلصنعة ادلصدرة من الدول ادلتقدمة.
 ذبلي السلوك االمربيايل لدي الشركات متعددة اجلنسيات يف تصدير رؤوس أمواذلا خارج حدود دوذلا األم بسبب تدىور معدالت األرباح فيها أو
تدىور واخنفاض الطلب على منتجاهتا باإلضافة إىل السعي خللق أمناط جديدة لسلوك ادلستهلك وعاداتو يف الدول النامية جبانب خلق نوع من
التبعية السلوكية والتكنولوجية لدي الدول النامية.
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 اس ترياد ادلهارات واخلربات الفنية من خبلل الشركات متعددة اجلنسيات يؤثر إىل حد كبري على استخدام وتنمية ادلهارات احمللية أو تدمري ادلوارد
البشرية يف الدول ادلضيفة.
 صغر رأس ادلال ادلبدئي ذلذه الشركات وكرب التحويبلت واألرباح وأجزاء من رأس ادلال للدولة األم وتطبيق نظام أسعار التحويل.
 اخنفاض اإلنتاج الوطين بسبب قيام الشركة األجنبية بشراء بعض الشركات الوطنية وخروج الشركات الوطنية بسبب عدم قدرهتا على ادلنافسة.
 اخنفاض ادلسامهة يف التقدم التكنولوجي للدول النامية بسبب احتكار الشركات متعددة اجلنسيات ذلا وتركيزىا يف الدول األم باإلضافة إىل نقل
ىذه الشركات تكنولوجيا منخفضة ال تناسب مع متطلبات التنمية يف الدول ادلضيفة.
 إعاقة التخطيط االقتصادي داخل الدولة ادلضيفة من خبلل زلاوالت الشركات متعددة اجلنسيات احلصول على الكثري من اإلعفاءات
واالمتيازات.
 ادلمارسات غري األخبلقية كالرش وة الظاىرة وادلقنعة يف صورة تقدمي ىدايا أو الدعوات حلفبلت العشاء أو الغداء أو تقدمي العموالت باإلضافة
حملاوالت قلب نظام احلكم مثل زلاولة شركة ( )IBTلقلب احلكم يف شيلي يف أوائل سبعينات القرن العشرين.
 تأثر جهود التنمية الشاملة يف الدول ادلضيفة بأي خلل سياسي بني حكومة الدولة األم والدولة ادلضيفة دبعين آخر تظل الدول النامية ربت
كثريا ما تفرض أو تدعوا رللس األمن لفرض القيود
التحكم االقتصادي والسياسي للدولة األم للشركات متعددة اجلنسيات فالواليات ادلتحدة ً
اال قتصادية على بعض الدول حبيث كان من نتائج ىذه القرارات توقف أنشطة الشركات األمريكية يف عدد من الدول مثل السودان وإيران
وسوريا وكذلك تقييد حركة التصدير واالسترياد ورؤوس األموال من وإىل ىذه الدول.
ثانيا:آراء الفريق الثاني ( انصار النظرية الحديثة):
دفعا للتنمية الشاملة يف الدول ادلضيفة
ىذا الفريق يدافع عن جدوى االستثمارات األجنبية وبصفة خاصة االستثمار ادلباشر ويعتربىا من أصلح الوسائل ً
وفيما يلي نورد بعض احلجج اليت يسوقها أنصار ىذا الفريق من أمثال Carrو Mikesellو: Vernon
كثريا من ادلنافع من
 رلرد قبول الدول ادلضيقة لبلستثمار األجنيب الذي تقوم بو الشركات يعين وجود اعتقاد مشرتك بني الطرفني بأن ىنالك ً
ادلمكن ربقيقها ولعل أىم ادلنافع اليت تعود على ادلستثمر ىي األرباح ،وأىم منافع الدول ادلضيفة ىي خلق فرص للعمالة وربسني مستوي الدخل
وربسني اإلنتاجية.
مصدرا جيد للحصول على لعمبلت ورؤوس األموال األجنبية والتكنولوجية والتقنيات واألساليب احلديثة ادلتطورة اليت
 االستثمارات األجنبية
ً
ربتاج إليها الدول النامية لتحقيق أي برنامج تنموي.
رللسا متخصص لتحديد واختيار نوع التقنية ادلبلئمة أو تشجيع الشركات الوطنية على التكيف مع التطورات التقنية
 ديكن للدول ادلضيفة إنشاء ً
احلديثة بتجنب اخللل ادلرتبط بنقل وتطبيق التكنولوجيا عن طريق الشركات ادلستثمرة األجنبية.

مقدرا يف تنمية ادللكية الوطنية وخلق طبقة من رجال األعمال الوطنيني ديكنهم ادلسامهة يف مشروعات االستثمار.
دورا ً
 تلعب الشركات األجنبية ً
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 زبلق االستثمارات ادلباشرة للشركات متعددة اجلنسيات فرص جديدة للعمل وزبفيض نسبة البطالة وتساعد يف تنمية وتدريب ادلوارد البشرية يف
الدول ادلضيفة كما تساعد على توزيع الدخل.
 تساىم استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف منو الناتج القومي ورفع معدالت التكوين الرأمسايل يف الدول ادلضيفة من خبلل زيادة عدد
وقيمة ادلشروعات اإلنتاجية والتجهيزات الرأمسالية فضبل عن ربديث مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والسدود ووسائل االتصال.
 تساعد استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف فتح أسواق جديدة للتصدير وتقليل الواردات شلا يؤدي إىل ربسني ميزان ادلدفوعات باإلضافة
إىل ادلسامهة يف تنمية ادلناطق الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
 تساعد استثمارات الشركات متعددة اجلنسيات يف توطيد أواصر الصداقة والعبلقات الثقافية واالقتصادية والسياسية والعسكرية بني الدولة األم
والدولة ادلضيفة.
 ت ساعد الشركات متعددة اجلنسيات الدول النامية يف توفري عوامل اإلنتاج النادرة وكسر حدة االحتكار احمللي وخلق عبلقات جديدة وتنمية
العبلقات احلالية بني القطاعات اإلنتاجية.
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ثالثا:االتجاه المعتدل:
يعد ىذا االذباه غري متشدد يف تعاملو مع الشركات ادلتعددة اجلنسيات ،ويف الوقت نفسو ال يتساىل يف معاملتهم إىل احلد الذي يسمح ذلم باالستثمار يف
مجيع ( القطاعات االقتصادية دون قيد أو شرط ,وعموما ينقسم ىذا االذباه إىل فئتني:
الفئة األوىل:سبنع األجانب من ادللكية أو احليازة أو االستثمار يف قطاعات معينة يف االقتصاد الوطين بالكامل،لكن وإدراكا منها دلدى أمهية االستثمار
األجنيب وما يصاحبو من نقل للتكنولوجيا ورأس ادلال واخلربات الفنية واإلدارية البلزمة لدفع عجلة التنمية،فإهنا رباول التخفيف من التأثري الضار ذلذه القيود
من خبلل إتاحة االستثمار يف كل القطاعات االقتصادية احملظورة أو بعضها من خبلل مشروعات مشرتكة تساىم فيها العناصر الوطنية بنسبة مئوية من
رأس ادلال.
الفئة الثانية :واليت تسمح لؤلجانب باالستثمار يف مجيع قطاعاهتا ،إال أهنا تربط السماح ذلم بضرورة اشرتاك العناصر الوطنية بنسبة زلدودة من رأس ادلال
ادلستغل يف ادلشروع.
ومن خبلل ما سبق ،يتبني أن االذباه ادلعتدل ينظر باىتمام إىل سلاطر الشركات ادلتعددة اجلنسيات وما يقابلها من مكاسب ،وذلك ألنو عندما تقوم
الشركات األجنبية باإلنتاج للسلع واخلدمات وليس االستثمار الوطين فإن أرباح ىذه االستثمارات ستخرج من الدول النامية،وىذا ما سيؤثر على ميزان
ادلدفوعات وباألخص أن االستثمارات الوطنية غري قادرة على ادلنافسة زلليا أو دوليا.
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المطلب الثاني:آثار تدوبل الشركات متعددة الجنسيات على الدول النامية:

دورا يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ىذه
ربتل الشركات متعددة اجلنسيات مكانة وتأثري قوى يف البلدان النامية حيث تلعب ً
الدول.
أوال:اآلثار االقتصادية :لقد أدى نشاط ىذه الشركات إىل نتائج اجيابية وسلبية يف سلتلف رلال احلياة يف الدول وخاصة النشاط االقتصادي الذي يعكس
قوة الدول ومدي صلاعة سياستها االقتصادية وتشري إىل ابرز ىذه االنعكاسات على الدول النامية وفق اآليت:
بارزا يف الدول النامية من خبلل خلق فرص للعمالة وربسني مستوي الدخل وارتفاع
دورا ً
 .1في مجال التنمية :تلعب الشركات متعددة اجلنسيات ً
وربسني اإلنتاجية إال أن تلك ادلسامهة يف عملية التنمية ال ترتبط بتنمية فعلية يف االقتصاد إذ تتسابق الدول النامية دلنح ىذه الشركات حوافز تشجيعية
ك اإلعفاءات وزبفيض الرسوم اجلمركية والسماح ذلا بتحويل أرباحها إىل الدول األم والسماح ذلا باسترياد ما يلزمها من مواد وسلع لكن غالبًا ما تكون

باحا كبرية ذلذه الشركات ويهدد االستغبلل االقتصادي للدول النامية ويستنزف
شروط االستثمار ىذه رلحفة حبق الدول النامية نفسها دبا حيقق أر ً
مواردىا الوطنية ويضعف إمكانية التنمية الذاتية فيها وخيفض معدل منو دخل أفرادىا .

 .2في مجال تدفقات رؤوس األموال األجنبية  :تستطيع الشركات متعددة اجلنسيات دبا لديها من موارد مالية ضخمة سد الفجوة بني احتياجات
الدول النامية من رؤوس األموال البلزمة لتمويل ادلشروعات التنموية وبني حجم ادلدخرات أو األموال ادلتاحة ،لكن صلد أنو خبلل السبعينات
والثمانينات من القرن ادلاضي لقد انسابت رؤوس أموال بلغت أكثر من  62مليار دوالر ووصل رلموع األرباح اليت حولتها تلك االستثمارات إىل
 139,7مليار دوالر خبلل الفرتة نفسها وىذا يعين أن كل دوالر استثمرتو ىذه الشركات قد أعطى 2,3دوالر وأن تلك األصول واألموال الضخمة
قد تنقلها ىذه الشركات من دولة ألخرى هبدف ادلضاربة شلا يؤدي إىل أزمات اقتصادية يف ىذه الدول.
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 .3في مجال التجارة وميزان المدفوعات:لبلستثمار األجنيب أثر على ميزان ادلدفوعات يف الدول ادلضيفة ،وذلك من خبلل التأثري على احلساب
اجلاري بطريق سليب أو إجيايب ،فاألثر اإلجيايب حيدث نظرا لزيادة حصيلة الدولة ادلضيفة من النقد األجنيب عندما تستخدم الشركات األجنبية مدخبلت
اإلنتاج الوطنية بشكل مكثف،أما األثر السليب فيحدث عندما تستخدم الشركات األجنبية رؤوس أموال خاصة بالدولة ادلضيفة لتمويل استرياد
مدخبلت اإلنتاج،كما أن سياسة تسعري الصادرات والواردات ادلتبعة من طرف الشركات ادلستثمرة خاصة يف حالة التكامل الرأسي مع فروعها تؤدي
إىل زيادة الضغط على ميزان ادلدفوعات ،4ويزداد األثر اإلجيايب على ميزان ادلدفوعات أيضاً يف حال توجهت االستثمارات إىل القطاعات اإلنتاجية

اليت تنتج سلعاً ربل زلل السلع ادلستوردة لسد جزء من حاجة السوق احمللية،أو سلعاً هبدف التصدير 5ويكون العبء على ميزان ادلدفوعات يف حالة
االستثمار األجنيب ادلباشر أقل من نظريه يف حالة االستثمار األجنيب غري ادلباشر،وذلك ألن األرباح يف ادلراحل األوىل للتنمية تكون قليلة،كما أن
احتمال إستعادة رأس ادلال من الدولة ادلضيفة يكون أقل إذا ما قورن باستثمار احلافظة ادلالية.6
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 .4األثر على التشغيل :تتمثل آثار اإلستثمار األجنيب ادلباشر على العمالة فيما يلي:
 ان وجود الشركات متعددة اجلنسيات سوف يؤدي اىل خلق عبلقات تكامل رأسية أمامية وخلفية بني اوجو النشاط اإلقتصادي ادلختلفة يف
الدولة،من خبلل تشجيع ادلواطنني على انشاء مشروعات لتقدمي اخلدمات ادلساعدة البلزمة،أو ادلواد اخلام للشركات األجنبية،وىذا سوف
يؤدي اىل زيادة عدد ادلشروعات الوطنية اجلديدة وتنشيط صناعة ادلقاوالت وغريىا ومن مث خلق فرص جديدة للعمل .
 قيام الشركات متعددة اجلنسيات بدفع الضرائب على األرباح احملققة يزيد من عوائد الدولة،ومع بقاء العوامل األخرى ثابتو فإن زيادة عوائد
الدولة سيمكنها من التوسع يف إنشاء مشروعات إستثمارية جديدة شلا يرتتب عليو خلق فرص عمل جديدة.
 ارتفاع مستوى األجور وادلكافآت ادلقدمة من طرف الشركات متعددة اجلنسيات قد يؤدي اىل سحب للعمالة ادلتميزة ادلتواجدة يف الشركات
الوطنية.
 انشاء ادلشروعات ادلوجهة للتص دير،وادلشروعات كثيفة العمل يف ادلناطق احلرة يؤدي اىل خلق فرص عمل جديدة يف ادلناطق النائية ادلتخلفة
اقتصاديا داخل الدولة.
 وجود الشركات متعددة اجلنسيات قد يؤدي اىل إختفاء بعض أنواع ادلهارات التقليدية نتيجة استخدامها لتكنلوجية متقدمة،وقد تؤدي أيضا
اىل عدم ثبات العمالة ادلومسية.
 صلاح حكومة الدولة ادلضيفة يف اختيار نوع التكنلوجيا ادلناسب سوف يؤثرعلى عدد فرص العمل اجلديدة ومدى تنوعها.7
 االستثمار األجنيب حيفز اخلربات الوطنية على عدم اذلجرة اىل اخلارج دبا يوفره من فرص وظروف العمل اليت تسعى إليها ىذه اخلربات خارج
ال ببلد،وبالتايل فإن ىذه االستثمارات تعمل على ايقاف استنزاف اخلربات الوطنية واليت تشكو منها الدول النامية وىي ما تعرف بظاىرة
استنزاف العقول البشرية.

8

 .5األثر على تدريب وتأهيل الموارد البشرية:إن نقل التكنولوجيا من الشركة األم للفروع العاملة يف الدول ادلضيفة ال يتجسد فقط يف اآلالت وادلعدات
والرباءات ،ولكن ينطوي أيضاً على نقل للمهارات اإلدارية والفنية والتدريب لعناصر العمل من البلد ادلضيف،بل ال يقتصر االنتقال لتلك ادلهارات على
العاملني يف الشركة ذاهتا،وإمنا ديتد إىل العاملني يف الشركات احمللية اليت تتعامل مع تلك الشركة األجنبية.
وقد أكدت الكثري من الدراسات ادلعدة عن الصني على الدور احملوري لنقل التكنولوجيا من خبلل االستثمار األجنيب ادلباشر يف عملية النمو ادلبهرة اليت
شهدهتا الصني خبلل العقدين األخريين ,فقد ترتب على نقل التكنولوجيا االرتقاء دبستوى اإلنتاجية على مستوى االقتصاد الصيين ككل،وكذا على
مستوى كفاءة أداء العنصر البشري،ويف دراسة ىامة أجريت على عدد من الدول من بينها اذلند لوحظ أن ىناك فرصة كبرية لنقل التكنولوجيا من خبلل
ىجرة العاملني من الشركات األجنبية العاملة باذلند للعمل يف شركات وطنية،أو إلنشاء شركات خاصة هبم كما ىو احلال يف صناعة الربرليات اذلندية.
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وأبرزت بعض الدراسات أن االستثمار األجنيب ادلباشر يساىم يف االرتقاء بالعنصر البشري بصورتني ,األوىل وىي ادلسامهة ادلباشرة من خبلل التدريب
داخل ا لعمل أو إرسال العامل للتدريب يف اخلارج ,والطريقة الثانية ىي مسامهة غري مباشرة وذلك ألن الشركات دولية النشاط عندما تقوم باالستثمار
والتوسع يؤدي ىذا إىل زيادة معدل النمو،وىو ما يؤدي إىل زيادة عوائد أو إيرادات الدولة سواء من ىذه الشركة (الضرائب) أو من غريىا،وىو ما يدفع
باحلكومات إىل ادلزيد من اإلنفاق على التعليم والتدريب.

9

ثانيا:اآلثار السياسية :يرى ادلعارضون جلدوى اإلستثمارات األجنبية أهنا مسؤولة بصورة مباشرة عن تقويض الدديقراطية من خبلل شلارستها شكبل جديدا
من الرأمسالية الشرسة غري اخلاضعة للمساءلة وتشويو اإلقتصادات الوطنية وإحلاق الضرر هبا،
السياسة العامة للدولة ادلضيفة

11

10

حيث أن الشركات متعددة اجلنسية تتدخل يف توجيو

 ،وتساعد بنفوذىا وأمواذلا رجال األحزاب والساسة الذين يرعون مصاحلها بصرف النظر عن مصاحل بلداهنم 12كما

تكرس يف اطار العودلة السيطرة السياسية الغ ربية على األنظمة احلاكمة والشعوب التابعة ذلا  ،والتحكم يف مركز القرار السياسي وصناعتو يف دول العامل
خلدمة مصاحل الدول الغربية،على حساب مصاحل الشعوب وثرواهتا الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداهتا الدينية.

13

وكمثال على ادلمارسات غري ادلرغوب فيها لبعض الشركات ادلتعددة اجلنسيات شركة I.T.Tاليت حاولت قلب نظام حكم سلفادور الليندي يف شيلي يف
أوائل السبعينات.

14

ويف بعض احلاالت تسيطر ىذه الشركات على قطاعات التقنية ادلتقدمة ذات األمهية لؤلمن القومي أوذات األمهية اإلسرتاتيجية لتنافسية اإلقتصاد الكلي،
فعلى سبيل ادلثال أثارت السلطات األمريكية ادلخاوف من اإلستثمارات ادلباشرة الواردة من اليابان وعلى الرغم من إعبلن الواليات ادلتحدة يف مناسبات
عدة عن اإللتزام بالتحرير الكامل جملايل اإلستثمار والتجارة،إال أهنا إزبذت العديد من اإلجراءات اليت من شأهنامحاية سيادهتا،وأمهها سبديد ادلدة البلزمة
إلقرار سبلك األجانب للمشاريع داخل األراضي األمريكية وخباصة إذا كان ادلستثمراألجنيب مؤسسة شللوكة جزئيا أو كليا حلكومة أجنبية ما.

15

وشلا سبق ديكن القول أن الشركات متعددة اجلنسيات قد تعمل حلساب حكوماهتا الوطنية بالدول األم بغض النظر عن مصاحل الدول النامية ادلضيفة.

16

دورا يف ترسيخ مفهوم اإلنسان االقتصادي ونشر القيم االستهبلكية وادلعايري األخبلقية وادليل
ثالثا:اآلثار االجتماعية :تلعب الشركات متعددة اجلنسيات ً

إىل االستهبلك لدي الفرد وتكريس الفجوة بني الشرائح االجتماعية من خبلل فئة تقتات على حساب اجملتمع وذلا مواصفات غري إنتاجية شلا يؤدي لعدم

االستقرار االجتماعي والسياسي وخلق أزمات داخلية يف الدول النامية.
رابعا:األثر على نقل التكنلوجيا :يؤدي االستثمار األجنيب ادلباشر اىل نقل التكنولوجيا إىل البلد ادلضيف 17وتقوم الدول النامية من خبلل سعيها لتكوين
قاعدة تكنلوجية قوية ،بتعديل قوانينها لتسهيل نقل التكنلوجيا إليها وتوطينها ،18ورغم أهنا تصطدم بإصرار الدول ادلتقدمة على عدم نقل التكنلوجيا،أو
قيامها بنقل تكنلوجيا متقادمة إال أن ىذا مل دينع بعض الدول من النجاح يف نقل التكنلوجيا كاذلند اليت ربولت من متلقية للتكنلوجيا اىل ناقلة
ذلا،19وللحصول على التكنلوجيا بأفضل السبل جيب على الدول النامية مراعاة األمور التالية:20

السنة الجامعية 9191/9102

الصفحة 00

حماضرات يف االنتاج الدويل والشركات متعددة اجلنسيات

د .عمر حيياوي

 ادلزج بني األساليب ادلختلفة لنقل التكنلوجيا كأن يسمح بدخول الشركات متعددة اجلنسيات وابرام عقود واتفاقيات تراخيص
اإلنتاج،وعقود تسليم ادلفتاح وعقود اإلدارة وغريىا ،يف وقت واحد.
 يف حالة تطبيق أي سياسة حلماية التكنلوجيا الوطنية يف رلال انتاجي معني لفرتة معينة ،جيب التأكد من قيام الشركات الوطنية بسد
احتياجات السوق احمللي من السلع أو اخلدمات احملمية تكنلوجيا خبلل تلك الفرتة.
 ادخال التكنلوجيا عن طريق الشركات متعددة اجلنسيات صغرية احلجم شلا يسمح بتقليل القدرة على اإلحتكار وادلنافسة بينها وبني
الشركات الوطنية.
خامسا :األثر على البيئة :إن الشركات متعددة اجلنسيات يف إطار ربقيقها دلصاحلها ال تعبأ دبا تسببو من أضرار على البيئة يف الدول ادلضيفة ،فهي ال تلتزم
دبعايري محاية البيئة نظرا دلاذبده من تساىل يف الدول النامية ،ويزداد األمر تفاقما يف الصناعات اإلستخراجية اليت تؤدي اىل تلوث اذلواء وادلياه يف ادلناطق
اجملاورة ذلا وزبتلف ىذه اآل ثار بإختبلف العديد من العوامل ادلؤثرة مثل نوع ادلوارد الطبيعية والتقنية ادلستخدمة و حجم اإلنتاج.21
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