الشركات المتعددة الجنسيات

مقدمــــة:
احلديث عن العالقات االقتصادية الدولية ال يعين فقط العالقات بني األمم والدول وإمنا أيضا
احلديث عن الدور ادلتنامي للشركات متعددة اجلنسيات يف توجيو و حتديد مضامني ىذه العالقات وتأثري
ذلك على مسار و أىداف سياسات التصنيع يف الدول النامية ،و من ىذا ادلنطق ظهرت الشركات
االحتكارية و فروعها عرب العامل بتدويل العمليات االقتصادية ،و مبجرد التفكري يف عملية االستثمار ذلك
يستلزم دراسة دقيقة للتكنولوجيا ادلطبقة على ىذا اإلصلاز االستثماري ،و مبا أن الدول النامية تفتقر إىل ىذه
التقنيات اليت هتدف إىل حتقيق تنمية صناعية باستثمارات ضخمة رلربة على اقتناء ىذه األخرية من سلتلف
القنوات اخلاصة بعملية حتويل التكنولوجيا ،سواء من طرف الشركات ادلختلطة أو من طرف الشركات
متعددة اجلنسيات كل ىذا يقودنا إىل طرح السؤال التايل؟
ما ادلقصود بالتدويل؟ و ما دور الشركات ادلتعددة اجلنسيات يف الدول النامية؟ و ىل يعترب نقل
التكنولوجيا احلل األمثل للنهوض باقتصاديات الدول النامية؟

الفصل األول :التدويـــــــل
المبحث األول :التدويل و مالمحه
لقد دتيزت الرأمسالية العادلية بعد احلرب العادلية الثانية و اليت شهدت عصرا شليزا فينموىا خالل الفًتة
( ،)5971-5945وىي الفًتة اليت ظهرت فيها بدور التدويل.

الصفحة 1

الشركات المتعددة الجنسيات
 )5تعريف التدويل االقتصادي:ىو تلك العملية االقتصادية اليت يتحد فيها راس ادلال و العملية
اإلنتاجية من احمللية الضيقة إىل العادلية الواسعة ،و الواقع أن الرأمسالية كنظام اجتماعي اقتصادي كانت
عادلية النشأة منذ أن دشنت ظهورىا مرحلة الرأمسالية التجارية ،إال أن درجة التدويل أي بروز النشاط
الدويل مسة جوىرية يف آليات حركة النظام.
فقد تزايدت حركة تصدير السلع و رؤوس األموال على ضلو ىائل ،و تزايد درجة التشابك
والًتابط بني سلتلف األنشطة االقتصادية على صعيد عادلي و بشكل يفوق صعيدىا احمللي يف ىدا البلد أو
ذاك  .إذن فالتبديل االقتصادي ىو مقولة اقتصادية تارخيية نشأت مع ظهور الشركات االحتكارية الدولية
للنشاط وعليو ديكن التميز بني نوعني من التدويل:
 )2أنواع التدويل االقتصادي :منيز نوعني مها:


تدويل قوى اإلنتاج :ونفي هبا تدويل وسائل اإلنتاج و تدويل راس ادلال و انتقالو من
احمللية إىل العادلية.



تدويل عالقات اإلنتاج :فمثال شركة "جنرال موتورز" ذلا عالقات يف القارات اخلمس و
أيضا ختص بالذكر عالقات اإلنتاج الرأمسالية ادلدولة ونقلها إىل كثري من البلدان األخرى
اليت مل تكن رأمسالية شلا يشكل خيط راس ادلال احملور الرئيسي لإلنتاج ،و أن العالقة
الرأمسالية تسيطر سيطرة كلية على الصعيد العادلي.

 )3مالمحه :من ادلعلوم أن الشركات متعددة اجلنسيات اليت تشكل اآلن األجزاء الرئيسة يف
االقتصاد العادلي ىي مؤسسات رأمسالية تشارك يف ملكيتها رؤوس أموال عدة دول و ىي تعمل يف أسواق
ابعد ما تكون عن ادلنافسة.
الصفحة 2

الشركات المتعددة الجنسيات
و يف خظم التدويل اليت تعد الشركات متعددة اجلنسيات قاعدتو األساسية ،ذتة من يرى أن دول
العامل الثالث أصبحت مهمشة يف ىذه العملية طادلا أهنا بظروفها ومشكالهتا غرب مهيأة أن حتقق معدالت
مقبولة للربح ذلذه الشركات و أهنا سوق خترج عن نطاق السوق العادلي و أفاق التطور القادمة ما مل تبدي
مرونة كبرية يف قبول شروط ىذه الشركات وان تتكيف مع البيئة العادلية ادلتغرية.
مع أن النمو ادلعظم لدرجة التدويل جيب جتسيده أيضا يف ذلك النمو اذلائل الذي حدث يف اندماج
و توسيع أسواق ادلال العادلية ,األمر الذي كان مصحوبا بتغريات عميقة يف تركيبة التدفقات ادلالية من ىذه
األسواق مثل تزايد الدور الذي أصبحت تلعبو البنوك التجارية يف اإلقراض الدويل و بروز نظام القروض
ادلشًتكة و ظهور السوق األوروبية للعموالت.
و إذا علمنا انو يف سنة  5978م أصبح حجم األموال اليت تتطاير من تلك التسوق و تنتقل
بسرعة ىائلة عرب وسائل االتصال احلديثة دلختلف أضلاء العامل أصبح اليفل عن  421مليار دوالر يوميا و
بذلك أصبح راس ادلال العادلي ينمو وينحرك دون أن تربطو صلة وثيقة

بعمليات اإلنتاج و حاالت

التمويل للتجارة العادلية ،فاالقتصاد بذلك يسمى االقتصاد الرمزي و ىو االقتصاد الذي تتداول فيو سلتلف
إشكال الثروات ادلالية ( كاألسهم و السندات و أدوات اخلزانة و الديون) ،و الذي أصبح شبو منفصل
عن االقتصاد احلقيقي ( عمليات االستثمار و اإلنتاج و االستهالك) و شيوع ادلضاربات الضخمة فيو.
و احلقيقة أن تدويل راس ادلال مل يكن قاصرا فقط على اإلشكال السابقة للعمليات التمويل
فحسب ،بل ىناك تعددية العموالت الدولية اليت أصبحت أالن تستخدم كوسائل مقبولة عادليا لتسوية
احلقوق و االلتزامات فبجانب الدوالر األمريكي الذي لعب دور العملة الدولية الوحيدة يف سنوات ما بعد
احلرب ،و سرعان ما ظهرت ترتيبات نقدية جديدة تؤدي نفس وظائف الدوالر.
الصفحة 3

الشركات المتعددة الجنسيات

المبحث الثاني :النتائج التي تمخضت عن التدويل
من النتائج البارزة اليت دتخضت عن التدويل ادلتزايد لالقتصاد العادلي و الذي شاركت يف عملياتو
كافة األطراف الفعالة يف ىذا النظام (الواليات ادلتحدة األمريكية ،أوروبا ،اليابان) نذكر:
أوال:هيمنة الواليات المتحدة األمريكية
لقد خرجت الواليات ادلتحدة األمريكية من احلرب العادلية الثانية مًتبعة على رلموعة من الدول
الرأمسالية الصناعية بسبب قوهتا االقتصادية و ادلالية و العسكرية و كذلك دتكنت من فرض الدوالر
األمريكي يلعب دور العملة العادلية من خالل فرض رؤاىا على ادلؤسسات و ذر قواعدىا العسكرية يف
كامل أضلاء ادلعمورة  ،حىت أصبحت يف الفًتة ادلمتد بني  5945و  5975اكرب مصدر لرؤوس األموال
فزادت استثماراهتا يف أوروبا والعامل الثالث.
و كانت ىذه الفًتة األخرية ىي فًتة العصر الذىيب لالقتصاد األمريكي و الذي استطاعت فيها
الواليات ادلتحدة األمريكية أن حتتل مركز ىذه اجملموعة وان تكون قلبها النابض اقتصاديا و ماليا و
عسكريا و كانت آلية توليها ىذه ادلكانة ىي قبول العامل الرأمسايل دوالرىا كعملة دولية و استخدم الدوالر
الورقي يف تسوية أي عجز يطرأ على ميزان ادلدفوعات األمريكي حيث كان الدوالر كالذىب دتاما.
ثانيا :تراجع هيمنة الواليات المتحدة األمريكية :
بعد  5975تعرضت مكانتها القيادية إىل الًتاجع و ذلك بسبب تغري واقع القوى النسبية يف خريطة
العامل و بسبب ما نشأ بداخلها اختالالت ىيكلية.
فعلى الصعيد العادلي سرعان ما اسًتدت دول أوروبا الغربية قوهتا االقتصادية بعد انتهاء عمليات
إعادة البناء ،و أصبحت معدالت النمو االقتصادي فيها تسبق نضريهتا يف الواليات ادلتحدة األمريكية ومل
الصفحة 4

الشركات المتعددة الجنسيات
تعد منتجاهتا تنفرد جبودهتا و بكوهنا نتاجا ألحدث فنون التكنولوجيا ،بل و سبقتها يف ذلك دول أخرى
مثل ( اليابان و أدلانيا االحتادية ) .
و قد عجل من تدىور قيادة أمريكا للمنظومة الرأمسالية اهنيار عصر بريتون وودز بعد أن أوقفت
الواليات ادلتحدة األمريكية قابلية حتويل الدوالر إىل الذىب يف أوت  5975و انتهى بذلك عصر ثبات
أسعار الصرف و اختفاء الصفة النقدية للذىب .

)(1

و دخول العامل عصر تعميم العموالت و انفجار

السيولة الدولية وعدم التحكم فيها و سيطرة ادلضاربات على أسواق النقد والذىب يف العامل.

الفصل الثاني :الشركات المتعددة
الجنسيات :
أن اىتمامنا اخلايل يًتكز على حتليل ظاىرة الشركات ادلتعددة اجلنسيات باعتبارىا إحدى ادلؤسسات
االقتصادية و االجتماعية يف نفس الوقت  ،و اليت من أىدافها متعددة يف الدول اليت تعمل فيها ودراسة
الوظائف األساسية اليت تقوم هبا  ،و مدى تأثريىا على التنمية بصورة عامة ،ال سيما يف رلتمعات العامل
الثالث و خاصة يف ضوء التغريات احلديثة اليت ظهرت فيما يعرف بالنظام االقتصاد
العادلي اجلديد.

المبحث األول :ماهية الشركات المتعددة الجنسيات
 -Iتعريف الشركات المتعددة الجنسيات:
يصعب جدا إعطاء تعريف دقيق الشركات ادلتعددة اجلنسيات نظرا للتعقد أىداف الدراسة الرتباطها
بالعديد من العلوم االجتماعية من ناحية و الىتمامات ادلنشغلني هبا.
و استخداماهتا للمفاىيم و التصورات اليت ترتبط هبا من ناحية أخرى  ،و نذكر فيما يلي أىم
الصفحة 5
) (1زينب حسين عوض هللا "االقتصاد الدولي ( نظرة عامة عن بعط القضايا) دار الجماعة الجديدة لنشر –اإلسكندرية-

الشركات المتعددة الجنسيات
التعاريف:
تعريف  : 1الشركة ىي ذلك ادلشروع االحتكاري الدويل النشاط الذي ديلك و يسيطر على
وحدات إنتاجية يف بلدين اثنني على األقل و ىو يركز على طابع ادللكية.
تعريف  : 2ىي الشركة اليت دتلك وتسيطر و تقوم باإلنتاج يف الكثري من اجملاالت مثل الصناعة و
ادلناجم و تكرير البًتول و التوزيع و اخلدمات يف أكثر من دولة واحدة.
تعريف  : 3ىي اليت دتلك جزء أو كل إنتاجها  ،و تتحكم و تدير أسهم ذلا يف أكثر من دولة
،كما أهنا تعترب الشركة األم  perente companyاليت تسيطر على رلموعة كبرية من الشركات يف
عدد من القوميات ادلختلفة.

 – IIالمظاهر الحديثة للشركات المتعددة الجنسيات:

أ) الشركات العالمية لدول العالم الثالث:
كثريا من الدول النامية وضقت العديد من
ظهرت بصورة ملحوظة خالل قد السبعينات ،وال سيما أن ً
السياسات جلدب االستثمار األجنيب ادلباشر أو عن طريق ما يعرف بنظام االستثمار ادلشًتك
 ،AJOINT IENTURE SYSTEMEوذلك أن النظام الذي يشجع الكثري من دول العلم
الثالث ذات الدخل ادلرتفع لتحقيق أعلى عائد من االستثمارات ادلالية واالقتصادية وأن خطو خطوات من
مراحل التحويل ضلو العادلية  Internationalisationىذا التحول الذي يكشف بوضوح عن
التأثريات ادلتعددة للنظام االقتصادي العادلي.
وديكن تصنيف ىذه الشركات إىل نوعني:
الصفحة 6

الشركات المتعددة الجنسيات
أوال :الدول النامية االستثمارية الكبرى :وتتميز ىذه الشركات بادلنافسة الشديدة سواء مع الدول النامية
أو ادلتقدمة ،واليت على رأسها ىونغ كونغ  -الربازيل وسنغافورا بدرجة أقل.
ثانيًا :الدول النامية ذات الدخل المتوسط :ومن أمهها كوريا اجلنوبية تايوان -األرجنتني -ادلكسيك-
فنزويال.

ب) الشركات العالمية "الحمراء":
يطلق على ىذا النوع من الشركات نسبة إىل الشركات االشًتاكية ،سواء اليت ظهرت يف االحتاد
االسوفيايت ساب ًقا أو غريىا من الدول االشًتاكية اليت حتولت إىل االقتصاد احلر خالل عقد الثمانينات.
ومع هناية عقد السبعينيات قدرت رلموعة الشركات احلمراء العاملة يف الدول النامية أو االشًتاكية حبوايل
بعيدا عن موطنها األصلي وتركز ثلثا ىذا العدد من الشركات يف الدول
 544شركة .تعمل يف اخلارج ً
االشًتاكية والغربية وعددىا  359منها  317يف أوروبا و 5يف اليابان و 39يف أمريكا الشمالية ،و 8يف
اسًتاليا أما بقية الشركات البالغ عددىا  586وزعت على الدول النامية.

المبحث الثاني :نظريات الشركات المتعددة الجنسيات
يصعب علينا أن نثري نظريات الشركات ادلتعددة اجلنسيات بصورة مستفيضة يف إطار حتليلنا ذلذه
الظاىرة ،إال أننا سنحاول فيما يلي أن نوجو أىم النظريات ومدافعها ادلختلفة قدر االمكان وىي:
 .5نظرية المصنع :ترتكز ىذه النظرية على حتليل أىم األنشطة االقتصادية والعمليات التنظيمية واإلدارية
اليت ترتبط بالشركات ادلتعددة اجلنسيات مثل :ختفيض ادلوارد االقتصادية أو ادلواد اخلام ومدي توافرىا.
كما تعاجل ىذه النظرية ما يعرف بالنمو الصناعي  International Gouthأو االستثماري عامة
الصفحة 7

الشركات المتعددة الجنسيات
كما يندرج حتت ىذه النظرية رلموعة من ادلداخيل والنظريات الفرعية األخرى وىي بإجياز:
.1-S5نظريات تحقيق الحد األمثال االستاتيكية: taic Optimising Theory :
عموما على ضرورة حتقيق النمو الصناعي واالستثماري حيث طرح أصحاب ىذه النظرية رلموعة
وتركيز ً
من النماذج اإلدارية األمثل لتحقيق معدالت أعلى من األرباح واالستثمار ،وكيفية زيادة حجم
الشركات وتوسيعات ادلراحل ادلستقبلية.
.2-5نظريات حتقيق احلد األمثل الديناميكية  :Dynamic optimising theoryتركز على
أمهية النمو التنظيمي والصناعي والستثماري عن طريق كيفية تبين أساليب جديدة لإلنتاج وتنويع
اإلنتاج والسياسات التخطيطية والسًتاجتيات العامة للسوق والتوزيع باإلضافة إىل حتقيق مستويات
القدرات اإلدارية ادلوجودة بالشركات ،كما يؤكد أصحاب ىذه النظرية على ضرورة تطوير أساليب
البحث والتنمية أو ما يعرف بـ Research and Developmentوحتديث ادلستويات
التكنولوجية وتطوير اإلنتاج وتوسيع األسواق والقدرة على ادلنافسة.
 .3-5النظريات التنظيمية والسلوكية:

Bechvioural and organizationnal

عموما يتصور أصحاب ىذه النظريات أن دراسة الشركات ادلتعددة اجلنسيات جيب أن
ً :theory
يركز على العوامل التنظيمية الداخلية وكيفية صنع القرارات اليت تتعلق باالستثمار اخلارجي باإلضافة إىل
العوامل اخلارجية مثل البيئة االستثمارية والسياسات واخللفيات السوسيوجلية والثقافية يف الدول ادلضيفة
وحجم ومستويات األسواق الداخلية واخلارجية ،وتبين أساليب العمل واالنتاج والتكنولوجيا ،وسلوك
العمل والنقابات ومستويات األجور واإلنتاجية تلك العمليات اليت دتيز الشركات العادلية عن الشركات
الصناعية التقليدية بصورة عامة.
الصفحة 8

الشركات المتعددة الجنسيات
 .2نظرية اإلستدماج : Internalization theoryتتضمن بصورة أساسية على ادلتغريات
االقتصادية مثل ادلنافسة التامة وغري التامة لألسواق وتنويع اإلنتاج والتدريب وادلهارة وحتسني القدرات
التكنولوجية والبحث العلمي ،ويقصد باإلستدماج كيفية جعل السوق داخل مراكز اإلنتاج نفسها أو
أساسا
كيفية استغالل األسواق احمللية اليت توجد هبا عمليات وأنشطة اإلستثمار ادلختلفة فهي هتدف ً
إىل كسب األسواق اخلارجية لتسويق ادلنتجات .باإلضافة إىل ذلك تركز ىذه النظرية على أمهية
االسًتاتيجيات العامة للشركات ادلتعددة اجلنسيات ذات طابع عادلي  Globalمن أجل السيطرة على
األسواق العادلية وفتح أسواق جديدة بصورة مستمرة أمام ادلنتوجات اليت يتم استحداثها .وتستخدم
ىذه النظرية فكرة األسواق ادلتوسطة  Intermediate Marketsمن أجل تطوير القدرة
التنافسية دلنتوجاهتا كما تؤكد ىذه النظرية على أن عملية السعي وراء األسواق ىي اليت ختلق أو تنشأ
الشركات العادلية وتزيد من حجمها واستثماراهتا وأرباحها.
 .3نظرية سياسة التنمية : Development Policy Theory
مضمون ىذه النظرية ىو حتليل العالقة بني الشركات ادلتعددة اجلنسيات وكل من الدول األصلية
 Home Countriesوالدول ادلضيفة ، Host Countriesوطبيعة السياسات ادلتبادلة بني
األطراف الثالثة .كما صلد أن ىذه النظرية استقطبت عدد من علماء اإلقتصاد واالجتماع والتنمية
والسياسة وال سيما يف دول العامل الثالث ،لدراسة حقيقة أبعاد السياسات اإلستثمارية والشركات
متعددة اجلنسيات خاصة وأن ىناك رلموعة من االنتقادات اليت توجو إىل ىذه الشركات منذ بداية
ظهورىا أو انتشارىا السريع يف السنوات األخرية .ولقد طور بعض العلماء نوعية السياسات اليت جيب
االىتمام هبا بواسطة صانعي القرارات والسياسات اإلستثمارية.
الصفحة 9
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ومن ىذه السياسات ادلقدمة كما تصورىا  Duningبإجياز:
 ضرورة التعرف على ادلشكالت اليت تواجو اإلستثمار عامة. حتديد أسباب ىذه ادلشكالت وتقييمها من ناحية التكاليف و ادلنافع. فهم العوامل ادلؤثرة يف سلوكيات وقرارات االستثمار ادلختلفة. تقييم مظاىر التكاليف وادلنافع بصورة مستمرة إلختاذ السياسات البديلة. أمهية اختيار وحتديد أىداف السياسة يف الدول ادلضيفة. .4نظرية التبعية :Dependent-theory
وتركز على أن طبيعة النظام االقتصادي اجلديد طرح بعض ادلتغريات وادلظاىر اجلديدة ،اليت تعزز من
فرص االستغالل واإلمربيالية احلديثة ،وال سيما يف دول العامل الثالث ،تلك الدول اليت تنعم بالكثري من
ادلوارد الطبيعية والثروات ،وتسعي الدول الرأمسالية اإلستعمارية بعد رحيلها نتيجة لإلستقالل السياسي إىل
العودة مرة أخرى إىل اإلستعالل اإلقتصادي والثقايف واإلجتماعي وجعل الدول النامية يف تبعية مستمرة ذلا
عن طريق الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعترب وكاالت ذلذا اإلستعمار اإلقتصادي اجلديد والذي وجد
شرعيتو يف إطار ما يعرف بالنظام العادلي لتقسيم العمل.
كما تركز على رلموعة من االنتقادات اذلامة إىل الشركات متعددة اجلنسيات خاصة وأهنا دتلك القوة
اإلقتصادية التفاوضية إلستغالل أكرب قدر شلكن من عوائد اإلستثمار األجنيب وال تًتك إال النذر القليل
للبالد ادلضيفة ذلا وخاصة النامية .كما تؤدي ىذه الشركات إىل تدمري اإلقتصاد احمللي والقومي ووضع
تكنولوجيا وأساليب لإلنتاج غري مالئمة ،تؤدي إىل زيادة التمايز الطبقي واألمناط االستهالكية والالمساواة
الصفحة 10
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يف الدخل كما أهنا تزيد من مظاىر الفساد للقوى السياسية وتبعيتها للدول الغربية.

المبحث الثالث :أهم االنتقادات الموجهة للشركات المتعددة الجنسيات
سنحاول ىنا أن نطرح بعض االنتقادات اليت توجو ذلذه الشركات وىي بإجياز:
جدا يف عمليات التنمية ،خاصة أن ىذه الشركات تعمل
 أوالً :إن إسهامات ىذه الشركات ضئيلة ًعلى استمرارية وجود االقتصاد ادلزدوج  ،Dualist Economyوخلق نوع من الالمساواة يف توزيع
الدخل يف ادلناطق اجلغرافية يف الدول النامية .كما أن ىذه الشركات تعمل زيادة دخول قطاع صغري من
العاملني وتعمل على توسيع اذلوة بني مستويات الدخل واألجور داخل البلد الواحد .كما تركز ىذه
الشركات معظم إنتاجها يف تلبية احتياجات الصفوة اإلقتصادية يف اجملتمع دون مراعاة احلاجات األساسية
الضرورية للطبقات الفقرية .كما تركز معظم أنشطتها يف ادلناطق احلضرية شلا يؤثر على زيادة فقر ادلناطق
الريفية وزيادة نتائج مشكالت اذلجرة السكانية يف الدول النامية.
ثانيًا :هتدف ىذه الشركات إىل زيادة أرباحها عن طريق إنتاج السلع غري الضرورية للطبقاتالفقرية .وتركز على إنتاج السلع الكمالية لتلبية حاجات الطبقات الغنية ،وتستخدم يف ذلك أساليب
عموما على أمناط االستهالك وزيادة قوة احتكارىا لألسواق احمللية عالوة
الدعاية واإلعالم احلديثة اليت تؤثر ً
على استخدامها تكنولوجيا غري مالئمة لطبيعة اجملتمع من ناحية ادلواد اخلام ،العمالة ،الطاقة وغريىا. ...
بعيدا
ثالثًا :تعمل ىذه الشركات بواسطة قوهتا االقتصادية على تغيري السياسات احلكومية وتوجيهها ًعن مسار التنمية احلقيقية أو حتقيق األىداف القومية .حيث تستطيع ىذه الشركات شلارسة الكثري من
الضغوط اإلقتصادية والسياسية لتعديل السياسات التنموية مبا خيدم أغرضها اإلستثمارية من الدرجة االويل.
كما تستطيع أن تقلل من حجم الضرائب واألرباح االستثمارية ،يف حني حتصل على
الصفحة 11

الشركات المتعددة الجنسيات
خدمات العمل والطاقة بأقل األسعار.وىذا يؤثر أيضا على العائد االجتماعي  Social Benefitsمن
وجود ىذه الشركات واالستثمار األجنيب عن طريق زيادة معدالت التضخم  ،Inflationوارتفاع
األسعار ،وزيادة أمناط اإلستهالك.
ابعا :تؤدي ىذه الشركات عن طريق ادلنافسة غري ادلتوازنة مع الشركات الوطنية على إجبار األخرية
ر ًبعيدا عن القطاعات واألنشطة االقتصادية ،وتركها تعمل يف الصناعات الصغرية وادلتوسطة دون دخوذلا يف
ً
القطاعات اإلنتاجية الكربى .كما تعمل أحيانًا على تصفية الشركات الوطنية وال سيما اليت تعمل يف نفس
القطاعات االستثمارية خشية من زيادة قوهتا يف ادلراحل ادلستقبلية.

المبحث الرابع :إدارة الشركات المتعددة الجنسيات
سنسعى لتوضيح بعض األساليب اليت طرحت لتحديد سلوك وإدارة وضبط أنشطة الشركات ادلتعددة
اجلنسيات ،واالستثمار األجنيب خاصة يف الدول النامية:
 )5اإلدارة الوطنية :تسعى الدول النامية أو ادلضيفة للشركات متعددة اجلنسيات بالرقابة وإدارة عمليات
االستثمار اليت جترى يف بالدىا ،ومن أىم ىذه الرقابة تنظيم حركة اإلسترياد والتصدير لرأس ادلال
اإلستثماري والتحكم يف السوق الداخلية وحجم الضرائب ادلفروضة على ادلنتوجات ،وادلنافسة مع
الشركات احمللية الوطنية وإستغالل ادلواد اخلام والبيئة الداخلية وزتايتها ،واستخدام القوى العاملة
وحتديد أجورىا وظروف العمل ،وتسعى الدول ادلضيفة إىل وضع التشريعات والقوانني اليت حتدد
عالقاهتا مع ىذه الشركات عامة.
 )2اإلدارة اإلقليمية :يالحظ أن معظم أمناط الرقابة اإلقليمية خالل السنوات األخرية على الشركات
متعددة اجلنسيات تأخد اجلانب التفاوضي ادلباشر وغري ادلباشر من ناحية أو فرض
الصفحة 12
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بعض القيود على ىذه الشركات وىذا ما حدث يف رلال استغالل الطاقة وزتاية البيئة من التلوث وال
سيما بعد أن ظهرت الكثري من ادلخاوف واآلثار السلبية اليت هتدد البيئة اإلقليمية والعادلية.
 )3اإلدارة العالمية :بصورة موجزة ىدفت ىذه ادلراكز وادلنظمات (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
التابعة لألمم ادلتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي وكذا مركز الشركات العادلية ،) ...واجلان الدولية
خالل السبيعنات والثمانينات إىل تطوير النظام العادلي للسلوك اخلاص بالشركات متعددة اجلنسيات مع
التنسيق بني ىذه ادلؤسسات والشركات يف نفس الوقت ،وعقد العديد من ادلؤدترات العادلية اليت هتتم
مبعاجلة عمليات وآثار الشركات على ادلستوى العادلي ال سيما يف رلال نقل التكنولوجيا وغريىا من
اجملاالت االستثمارية واالقتصادية ادلختلفة.

المبحث الخامس :الصعوبات التي تواجه الشركات المتعددة الجنسيات
يظهر حتليل تراث الشركات متعددة اجلنسيات واالستثمار األجنيب رلموعة من الصعوبات اليت تواجو
أنشطة ىذه الشركات وتعرقل من عملياهتا االستثمارية وال سيما بعد تزايد اإلجتاىات القومية واإلقليمية
والعادلية وزلاولتها وضع نوع من القيود ادلباشرة وغري ادلباشرة وأحكام الرقابة بقدر االمكان على عمليات
االستثمار بصورة عامة .وديكن حاليًا أن نوجز أىم الصعوبات والقيود اليت تواجو الشركات متعددة
اجلنسيات وىي):(1
 أوالً :قيود الدول ادلضيفة :ومن أمهها ما يعرف بالقيود ادللكية األجنبية .حىت ال حيدث نوع مناالحتكارات على البناءات وادلوارد االقتصادية وادلالية واستعماذلا بصورة سلبية يف الدول ادلضيفة ذلا وال
سيما أن غالبية دول العامل الثالث عانت بالفعل من أمناط االستغالل االقتصادي يف ادلاضي .ولذا حددت
ىذه الدول حجم مشاركة الشركات متعددة اجلنسيات بنسبة  %49يف ادلشروعات االستثمارية.
) (1جون ىندر سون ومارك ىردر – العالقات االقتثصادية الدولية
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 ثانيًا :قيود الدولة األم (األصلية) :تفرض الدول األم نوع من القيود ادلالية واجلمركية والضرائبعلى حجم األرباح وعوائد االستثمارات ،شلا يؤثر على حجم رأس ادلال االستثماري ذلذه الشركات والتقليل
من حجم اآلثار السلبية على ميزان مدفوعاهتا وإجبارىا الستثمار جزء من رأس ادلال هبدف التقليل من
حجم ومعدالت البطالة والكتساب التأييد السياسي من الفئات العاملة والنقابات وعموما يعترب فرض
الضرائب ادلزدوجة من الدول األم ادلضيفة إحدى القيود اليت تعاين منها الشركات متعددة اجلنسيات.

الفصل الثالث :تحويل التكنولوجيا
تتجو جهود التنمية يف كثري من البلدان النامية إىل تصنيع االقتصاد الوطين  ،و إىل إقامة صناعات
متنوعة  ،ختتلف باختالف االحتياجات و األىداف ادلرجوة و ادلوارد ادلتاحة ذلا من موارد إنتاج طبيعية ،
بشرية و تنظيمية  ،تقنية معارف فنية و أساليب اإلنتاج ادلتقدمة ،و اليت تسعى للحصول عليها من البلدان
الصناعية ادلتقدمة  ،و يأخذ دافع نقل التكنولوجيا حظا وافرا يف األدبيات و األحباث االقتصادية و دتت
دراستو من سلتلف جوانبو وىذا ما يتم التطرق إليو فيما يلي:

المبحث األول :تعريف تحويل التكنولوجيا تصنيفه و أهدافه
 ) Iتعريف تحويل التكنولوجيا:تعددت التسميات ذلذه الظاىرة يف األدبيات االقتصادية  ،فهناك
من يطلق عليها بنقل التكنولوجيا ،و البعض حتويل التكنولوجيا و العض استرياد التكنولوجيا و مهما كانت
التسمية فنقل التكنولوجيا ظاىرة اقتصادية تعرف بأهنا ":عبور وانتقال إبداع تكنولوجي :من بلد صناعي
حقق مشوارا من التقدم و الرقي التكنولوجي ،إلى بلد سائر في طريق النمو ،ال يزال يخوض المزيد
من المجهودات لتحقيق التنمية التكنولوجية و من تم النمو االقتصادي و ذلك من خالل ملكية
المعارف و التقنيات الممتلكة من طرف الغير"
الصفحة 14

الشركات المتعددة الجنسيات


و يوجد حتويل التكنولوجيا يف كل مرة تصبح فيها ادلعرفة ادلتطورة ادلنظمة بواسطة رتاعة أو تنظيم جزأ

ء مدرلا يف أسلوب إدارة تنظيمات أخرى .
أو عندما تكون رلموعة من األفراد تنتمي إىل ىيئة قادرة يف ظروف مواتية على القيام بالعديد من
الوظائف ادلرتبطة بفن معني ،وذلك إذا ما توفرت ظروف بعينها.


لكن ادلفهوم األكثر شيوعا ىو تقل التكنولوجيا الذي يتم بني بلد صناعي و مستوى متطور من ادلعرفة

الفنية و التقنية يف اجتاه بلد متخلف تكنولوجيا يسعى للحصول على ىذه التقنيات مبختلف أنواعها.


و بطريقة ملموسة فان نقل التكنولوجيا يتضمن عدة مراحل متميزة ىي:
o

القدرة على وضع ىذه التكنولوجيا يف العمل واستغالذلا والقدرة على إعادة إنتاج التكنولوجيا
ادلشاهبة ذلا والقدرة على ابتكار التكنولوجيا اجلديدة يف اجملال الصناعي لكن ىذه ادلراحل تتوقف
على حالة التنمية للدولة ادلعنية ،ومبا أن األمر خيص دولة متخلفة صناعيا تستورد كل شيء تبقى
إمكانية ادلرور هبذه ادلراحل زلدودة وعليو لن يكون ىناك نقل فعلي للتكنولوجيا إذا مل يًتافق نقل
الطاقة اإلنتاجية مع رلهودان االكتساب والتطويع والتطوير.

 ) IIتصنيف نقل التكنولوجيا :ديكن تصنيف حتويل التكنولوجيا حسب عدة معايري:
 )1-IIحسب طبيعة التكنولوجيا ادلنقولة :منيز بني:
أ -نقل مادي :وذلك عند استرياد البلد للمنتوج الذي ال يستطيع إنتاجو كاآلالت والتجهيزات.
ب -نقل لمفاهيم واألفكار :وذلك عندما يستورد ادلستفيد ادلفاىيم واألفكار اليت دتكنو من
إنشاء مصنع زللي إلنتاج ادلنتوج داخليًا.
الصفحة 15
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ج -نقل القدرات والكفاءات :إذا استورد ادلستفيد ادلعرفة الفنية ،القدرة على التسيري وحىت السر
الصناعي الذي ديكنو من إعادة إنشاء مصنع ذاتيًا دون مساعدة أجنبية.
 )2-IIحسب تدخل أو عدم تدخل الدفع للمورد :ومنيز بني:
أ -نقل تجاري :إذا استورد ادلستفيد التكنولوجيا مقابل دفعات مالية ،كنقلو للتجهيزات ،واآلالت،
ادلصانع ،األفكار ،وادلعرفة القيمة.
ب -نقل غير تجاري :دلا يستفيد ادلستورد من التكنولوجيا دون دفع ذتن ،مثل دراسة الوثائق
وادلنشورات التقنية ،ادللتقيات واأليام الدراسية وكذا الكتب واإلجيازات اجلامعية اليت ديكن للمورد استغالذلا
دون مقابل.
 )3-IIحسب وجود أو عدم وجود مفاوضات :ومنيز بني :
أ -نقال بالتفاوض :وذلك بإمضاء عقد من الطرفني ،يتم مبقتضاه نقل الًتاخيص ،براءات
االخًتاع ،اآلالت ،التقنيات والتعاونيات الصناعية.
ب -نقل دون تفاوض :ويكون ذلك باستغالل ادلستفيد للدراسات العلمية والتقنية ادلنشورة كما
سبق ذكره.
 )IIIأهداف نقل التكنولوجيا :هتدف ملية نقل التكنولوجيا إىل حتقيق ما يلي:
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التمكني من بناء ىياكل لإلنتاج الصناعي من خالل سعي ادلؤسسات إىل تطبيقها و احتكار
استغالذلا من خالل عقود الًتاخيص .

-2

تأمني االنطالقة الفعلية لإلنتاج احمللي للسلع واخلدمات واالستغناء عن استريادىا.
الصفحة 16

الشركات المتعددة الجنسيات
-3

تعويض الشلل الناجم عن السياسات العلمية والتكنولوجية يف أنشطة البحث والتطوير
واإليداع.
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تقليل أو إزالة الفروقات بني البلدان ادلتقدمة وادلتخلفة يف ظل التطور التكنولوجي العادلي.

-5

دتثل التكنولوجيا ادلستوردة قاعدة قوية لبناء تكنولوجيا زللية رغم عدم احتوائها على السر
الصناعي.
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رفع مستوى الكفاءة والتأىيل للعمال من خالل إرسال العمال يف دورات تربصية يف اخلارج.

المبحث الثاني :قنوات نقل التكنولوجيا
 )Iنقل التكنولوجيا عن طريق الشراكة األجنبية :تعترب الشراكة األجنبية يف رلال التكنولوجيا واليت
تعقدىا ادلؤسسات الوطنية مع مؤسسات أجنبية إحدى ادلؤشرات األساسية للداللة على القدرة
التكنولوجية ادلكتسبة داخليًا ،كما ديثل أحسن الوسائل اليت دتكن من ادلعارة وادلعرفة واخلربة بأكرب سرعة
وأقل تكلفة ونسجل صيغتني للشراكة مها:
أ -اتفاق نقل التكنولوجيا كالسيكيًا أو االستثمار األجنيب ادلباشر :وىي أحدى القنوات ادلهمة يف
نقل التكنولوجيا وتكون بتقرير بناء منشآت صناعية يف بلد آخر ىذا االستثمار ال يتعدى كونو يتميز
بتداول التكنولوجيا بني الشركة األم والفروع التابعة ذلا.
ب -الشراكة التكنولوجية االسًتاتيجية :وتقوم ىذه الشراكة بني شركات العامل ادلتقدم وتتحول
التكنولوجيا بني شركات البلدين الشريكني فقط.
)IIنقل التكنولوجيا عن طريق الشركات المختلطة :دتثل الشركات ادلختلطة إحدى أىم القنوات يف
نقل التكنولوجيا ومنيز نوعني ذلذه الشركات؛ شركات اإلنتاج وشركات اذلندسة.
الصفحة 17

الشركات المتعددة الجنسيات
 )IIIالصيغ التعاقدية لنقل التكنولوجيا:
 )1-IIIعقود تتضمن نقل التكنولوجيا:
يتم نقل التكنولوجيا بواسطة عقود وتتمثل يف:
 نقل التكنولوجيا بواسطة عقد الًتاخيص ،عقد مفتاح يف اليد ،عقد منتج يف اليد. )2-IIIعقود تتضمن حيازة التكنولوجيا :ىذه العقود ختتلف عن عقود نقل التكنولوجيا لكوهنا ال
هتدف لشراء منتجات مادية أو معنوية ،لكن هتدف إىل حيازة تقنيات اإلنتاج ،أو التسيري أو االثنني
معا ،وتدخل ىذه العقود ضمن العقود البسيطة كعقد ىندسة – عقد ادلساعدة التقنية – عقد التكوين
والتدريب -عقد ادلشورة.

المبحث الثالث :مشاكل نقل التكنولوجيا
يعترب مشكل نقل التكنولوجيا من البلدان ادلتقدمة ضلو البلدان النامية من أعقد وأصعب ادلشاكل اليت
تعاين منها ىذه األخرية ،وىذا يعود إىل عدة أسباب منها:
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التكاليف الباىضة للتكنولوجيا ادلستوردة.

-2

صعوبة اختيار التكنولوجيا ادلناسبة.

-3

صعوبة السيطرة على التكنولوجيا ادلستوردة.

-4

ضعف الطاقة العلمية والتكنولوجيا يف البلدان النامية.

فيما خيص النقطة األويل( )5يعود ذلك إىل كون حوايل  %91من ىذه التكنولوجيا ادلستوردة حتتكرىا
شركات متعددة اجلنسيات تابعة للدول ادلتقدمة الرأمسالية وىذا ما مكن ىذه األخرية من فرض أسعارىا
وشروطها على البلدان النامية.
الصفحة 18

الشركات المتعددة الجنسيات
أما فيما خيص النقطة الثانية ( )2فذلك يعود إىل اختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والثقافية يف البلدان النامية عن تلك السائدة يف الدول ادلتقدمة صاحبة التكنولوجيا( مثل التأىيل-
اإلمكانيات ادلالية.)...
والسؤال ادلطروح ما ىي التكنولوجيا ادلناسبة للبلدان النامية؟
فيما خيص النقطة الثالثة ( )3يقول الكثري من ادلفكرين أن التكنولوجيا تكتسب وال تستورد وإمنا الذي
يستورد ىو نتائج التكنولوجيا فإذا استوردت البلدان النامية نتائج التكنولوجيا الغربية وىي مل دتتلك بعد
أسرار التكنولوجيا فإن نتائج التكنولوجيا ادلستوردة تبقى عبارة عن ىياكل بال روح.
النقطة الرابعة ( )4حيث أن الطاقة العلمية أو التكنولوجية على ادلستوى العادلي ىي يف الوقت الراىن مركزة
لدى الدول ادلتقدمة ،حيث دتتلك ىذه األخرية من  %91إىل  %95من الطاقة العادلية وال يبقى لدول
النامية سوى  %5إىل  %51من ىذه الطاقة.
وتبقى على الدول ادلتقدمة أن جتد حلول ذلذا ادلشكل كوهنا ادلتسبب الرئيس يف ختلف العامل الثالث.

الخاتمـــــــــــــة:
شلا سبق يربز لنا الدور الكبري للشركات ادلتعددة اجلنسيات سواء من حيث تدويل رأس ادلال من
خالل تصريف الفائض إىل سلتلف دول العامل حسب تطورىا االقتصادي حيث أن اإلنتاج أصبح ال حتده
حدود جغرافية بل أصبح اإلنتاج يتحدى ويتعدى احلدود اجلغرافية للبلدان أومن حيث دتويل التكنولوجيا
حيث أن الشركات ادلتعددة اجلنسيات تقوم بنقل تكنولوجيا الشركة األم من الدولة األم إىل
الصفحة 19

الشركات المتعددة الجنسيات
سلتلف الدول خاصة النامية حيث أن أفضل أسلوب لتقييم عمليات ىذه الشركات ونقل التكنولوجيا ىو
ما يعرف مبدخل التكاليف والنافع كما جيب تبين سياسات

قومية للتكنولوجيا ترتبط بصورة واقعية

مبتطلبات اسًتاتيجيات التنمية الشاملة يف الدول النامية مع ضرورة االستفادة من اخلريات العادلية واإلقليمية
لتعزيز قدراهتا التكنولوجية احمللية يف ادلراحل احلالية وادلستقبلية بصورة عامة.

الصفحة 20

