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 تعريــــــــــــف الشــــــــــــركات المتعــــــــــــددة الجنســــــــــــيات و نشــــــــــــأتها و خصائصــــــــــــها . 

 الفصل األول

 المبحـــــث األول                                

 

شـركات يؤسسـها أفـراد أو مسـاهمين و  الجنسـيات علـى أنهـاعرفـت الشـركات المتعـددة 
ما تسمى دولـة المقـر التـي يوجـد  تتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة
الشـركة تبعـًا لقانونهـا الـوطني و  فيهـا مركـز الرئيسـي للشـركة ، و يـتم تأسـيس و إنشـاء

، أو قـــوانين الدولـــة  المقـــر تأخـــذ جنســـية هـــذه الدولـــة ، وتخضـــع لجميـــع قـــوانين دولـــة
 المضــــــــــــــــيفة لنشــــــــــــــــاطها و فروعهــــــــــــــــا و الشــــــــــــــــركات التابعــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا . 

 

حجـم  وعليه فإن الشركات متعددة الجنسيات يكون رأسمالها كبير الحجم ، و ال يقـل
% مــن  25إنتاجهــا أو مبيعاتهــا أو إســتثمارتها عبــر البحــار فــي دول مختلفــة عــن 

ليارات دوالر أمريكي ، وكـذلك ال يقـل م 10األموال المستثمرة فيها ن أو حدود  قيمة
دولـة . وتعـد الشـركة مـن الشـركات  20فروعهـا أو الشـركات التابعـة لهـا عـن  عـدد

% من موجوداتها عبر البحار . و أكدت دراسة قامت 20الجنسيات إذا كان  متعددة
األعمال الدولية على أن الشركة متعددة الجنسـيات تصـبح عالميـة حينمـا  بها مجلة
% من إجمـالي المبيعـات 35أرباحها من العمليات الخارجية حوالي  بيعاتها وتبلغ م

 و األربـــاح                                                         . 

 

  وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف الشركات المتعددة الجنسيات 
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مــن الشــركات مختلفــة الجنســيات تــرتبط بعضــها بــالبعض األخــر مــن  "بأنهــا مجموعــة
شـكل مـن أشـكال السـيطرة اإلداريـة أو عقـد اتفـاق معـين  هم أوخالل ما تمتلكـه مـن أسـ

متكاملـــة ذات أســـس إقتصـــادية" . و تقســـم الشـــركات  مكونـــة بـــذلك و حـــدة اقتصـــادية
  تتمثل في المتعددة الجنسيات تبغًا لثالثة معايير

  نوع العمليات  

  و الحجم

  و ميدان العمليات 

ــــــــــةبالمســــــــــميات ا . وتســــــــــمى الشــــــــــركات المتعــــــــــددة الجنســــــــــيات  ألتي : 

واحــد مــن جنســية  ، حــين يكــون للشــركة أم الشــركات القوميــة متعــددة الجنســيات 1‐
               معينة

   

اثنــان أو أكثــر مــن  ، حــين تكــون للشــركة الشــركات الدوليــة متعــددة الجنســيات 2‐
 . الشركات األم المسيطرة عليها من جنسيات متعددة

 

الشــركات  اليب متعــددة تــرتبط فيهــا هــذه، حــين تملــك أســ عــابرة األقطــار الشــركات 3‐
ـــــبعض  ـــــة للشـــــركة عـــــابرة القـــــارات أو األقطـــــار وبعضـــــها ب  األشـــــكال القانوني . 

 

بأن ما يطلق عليه الشركات المتعـددة الجنسـيات هـي بكـل المعـاني  وعليه يمكننا القول
تحتــل مكانتهــا أساســا فــي اقتصــاد ومجتمــع الدولــة األم.فــإرادة  الســابقة: شــركة قوميــة

األم وتحتفظ هذه األخيـرة فـي  ركات التابعة وٕاجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركةالش
الرقابــة وكــذلك بملكيــة  يــدها بكافــة القــرارات األساســية.وبمهمة التخطــيط والحســاب و
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اإلستثمار التي تعمـل مـن  المشروعات األجنبية كاملة في الشركة األم إذا أنها صاحبة
التـي تكـون فيهـا ملكيـة  حالة المشـروعات المشـتركة أي خالل شركاتها التابعة لها وفي

الشـركة األم بالسـيطرة  الـرأس المـال مقسـومة بـين الشـركة األم أو حكومـات أخـرى تقـوم
أن المشــــروع  علـــى العمليـــة اإلداريـــة و التخطيطيـــة إلـــى درجـــة كبيــــرة وتطمـــئن إلـــى

 .العالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيتهاالمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمج فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

للتقاضــي علــى ع كامــل الشخصــية القانونيــة للتصــرف وأهليــة ولكــن يبقــى للشــركة الفــر 
)  مــدني ، أمــا النظــام القــانوني لألشــخاص األجنبيــة 54اعتبارهــا شــخص اعتبــاري م(

فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه األشخاص مركز إدارتها الفعلي ومع 
ـــــك إذا باشـــــرت نشـــــاطها فـــــي ســـــوريا فـــــان القـــــانون الســـــوري هـــــو واجـــــب   التطبيـــــق ذل

)مـــدني  وبالتـــالي االرتبـــاط هـــو فـــي السياســـة والتنظـــيم واإلدارة أي ارتبـــاط  2 \12م ( 
  داخلي دون الخارجي  

 

 المبحــــــــث الثــــــــاني   نشــــــــأة الشــــــــركات المتعــــــــددة الجنســــــــيات :

 

 الجنســـــــــــــيات المطلـــــــــــــب األول: ظهـــــــــــــور الشـــــــــــــركات المتعـــــــــــــددة

 

الكبــرى التــي  ريكيــةلقــد ظهــرت الشــركات المتعــددة الجنســيات علــى يــد الشــركات األم
ـــادة ـــذ الخمســـينات علـــى زي ـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة ، وبشـــكل خـــاص من  دأبـــت من

 اســتثماراتها المباشــرة خــارج الواليــات المتحــدة وذلــك بإنشــاء وحــدات إنتاجيــة فــي كنــد

وأوربـــا وأمريكـــة الالتينيـــة فـــي إطـــار إســـتراتجية إنتاجيـــة عالميـــة موحـــدة ، وســـرعان مـــا 
حــذو الشــركات األمريكيــة بعــد أن اســتردت أوربــا أنفســها بعــد  الشــركات األوربيــة حــذت
وأعــادت بنــاء قوتهــا وبــدأت تنتقــل مــن اإلقليميــة إلــى العالميــة بإنشــاء وحــدات  الحــرب
خــارج حــدودها ، بــل أن بعــض هــذه الشــركات قــام بإنشــاء شــركات صــناعية  إنتاجيــة
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 أمريكــا تابعــة لهــا فــي                                                         

الـدخول  اء دور اليابـان لتـدخل هـي األخـرى معتـرك الدوليـة ورغـم أن هـذاوبعـدها جـ ‐
دورا  جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هـذه الشـركات اليابانيـة سـوف تلعـب

                متعاظمـا فـي المجـال العـالم                                                                     

علـــى الســـيطرة علـــى االقتصـــاد  درتهاوتســـتمد هـــذه الشـــركات المتعـــددة القوميـــات قـــ ‐
والتكنولوجية الهائلة ، وما يميز  العالمي من قوتها االقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية
اقتصـادي علـى المسـتوى الـدولي ،  الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشـاط

شـــاط طبيعـــة وأســـلوب ن وٕانمـــا طبيعـــة هـــذا النشـــاط واألســـلوب الـــذي يـــتم بـــه وكـــم أن
الشـركات  الشركات يختلف اختالف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من

 التــــــــــــــــــــــــــي عرفتهــــــــــــــــــــــــــا الرأســــــــــــــــــــــــــمالية طــــــــــــــــــــــــــوال حياتهــــــــــــــــــــــــــا . 

وحـدات إنتاجيـة مـن الدولـة التابعـة لهـا ، أي الدولـة  وما يميزها كـذلك أنهـا تقـوم بنقـل ‐
نتاجيـــة اســـتمرار ســـيطرتها علـــى هـــذه الوحـــدات اإل األم إلـــى دول أخـــرى مختلفـــة مـــع

ـــــــــــي إطـــــــــــار إســـــــــــتراتجية ـــــــــــا ف ـــــــــــة موحـــــــــــدة وٕادارتهـــــــــــا مركزي ـــــــــــة عالمي  إنتاجي

 

 الجنســـــــــــيات المطلـــــــــــب الثـــــــــــاني : تـــــــــــاريخ الشـــــــــــركات المتعـــــــــــددة

 

إلــى مــا قبــل  يرجــع تــاريخ العديــد مــن الشــركات المتعــددة الجنســيات التــي نعرفهــا اليــوم
ريخ بـدأت التـا فمنـذ ذلـك 19الحـرب العالميـة الثانيـة وبشـكل أكثـر تحديـد إلـى نهايـة ق 

األصـلية  بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربـا تقـيم وحـدات إنتاجيـة خـارج حـدودها
 أنشــأت شـركة بـاير األلمانيــة للصـناعات الكيميائيـة مصــنعا لهـا فـي 1865ففـي عـام 

نيويـورك إلـى أن أول شـركة تسـتحق وصـف (المتعـددة القوميـات) بـالمعنى الـدقيق هـي 
مصـنع  1867كنـات الخياطـة التـي أقامـت فـي عـام سنجر األمريكيـة لصـناعة م شركة

وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حـذت الكثيـر  لها في جالسكو



 وأثرها على االقتصاد الدولي والمحلي الجنسيات المتعددة الشركات

 

6 

 

 حـــــــــــــــــــذو ســـــــــــــــــــنجر مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــركات األمريكيـــــــــــــــــــة . 

أهميتهــا فــي  ورغــم ظهــور واســتقرا العديــد مــن الشــركات المتعــددة القوميــات فقــد بقيــت
فيهـا هـذه  احية الن القطاعات التي كانـت تعمـلاالقتصاد العالمي محدودة للغاية من ن

االقتصـاد  الشركات وبشكل أساسي البترول ، السيارات و األلمنيوم ، رغـم أهميتهـا فـي
إذا كانـت  , اليـوم ، أم تكـن تلعـب دور أساسـيا فـي اقتصـاديات الـدول الرأسـمالية آنـذاك

 بقيــــت هــــذهالرئيســــية هــــي الفحــــم ، الســــكك الحديديــــة ، الحديــــد والصــــلب ...الــــخ و 

الصــناعات بعيــدة عــن عمــل الشــركات المتعــددة القوميــات ومــن ناحيــة أخــرى لضــيق 
 الــدولي لهــذه الشــركات حجــم النشــاط                                                   . 

العالميتين لـم تكـن لتسـمح بنمـو  والظروف الدولية االقتصادية في فترة مابين الحربين ‐
عـدم اسـتقرار األوضـاع النقديــة  يـة بسـببأكبـرى االسـتثمارات الدوليـة المباشـرة مـن ناح

تماما بعد الحـرب الثانيـة  في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه األوضاع تغيرت
 باسـم بـإبرام االتفاقيـة العامـة لرسـوم الجمركيـة والتجـارة المعروفـة   (gat)  والتـي تولـت

احدا مـن أهـم بذلك و  وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت
 العوائـق التـي كانـت تعتـرض سـبيل الشـركات المتعـددة القوميـات                                     . 

 1957وكـذلك اتفاقيـة إنشـاء المجموعـة االقتصـادية األوربيـة المعقـودة فـي رومـا سـنة 

أعطــت دفعــة هائلــة لنشــاط هــذه الشــركات وهكــذا فــإن الظــروف كلهــا كانــت مهيــأة منــذ 
 .هــــــــــــور الشــــــــــــركات المتعــــــــــــددة الجنســــــــــــياتالحــــــــــــرب العالميــــــــــــة لظ نهايــــــــــــة

  

 

 الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات المبحــــــث الثالــــــث : خصــــــائص .  

 

عولمــة االقتصــاد وتــزداد فيــه دور  يتســم النظــام االقتصــادي العــالمي الجديــد بتعميــق
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المالمــــح الهيكليــــة. تتمتــــع  المؤسســــات االقتصــــادية الدوليــــة ، وتبــــرز فيــــه عــــدد مــــن
العولمــة أو النظــام  والتــي تعــد مــن أهــم مالمــح ظــاهرةالشــركات المتعــددة الجنســيات 

دورهـــا  االقتصـــادي المعاصـــر بالعديـــد مـــن الصـــفات والســـمات التـــي تميزهـــا وتتحـــدد
 وتأثيرهــــــا علــــــى النظــــــام االقتصــــــادي العــــــالمي، ومــــــن أهــــــم هــــــذه الصــــــفات :  

 

: تتميـز هـذه الشـركات بضـخامة حجمهـا وتمثـل كيانـات اقتصـادية  ضخامة الحجم 1‐
المؤشــرات التــي تــدل علــى هــذا ، حجــم رأس المــال وحجــم اســتثماراتها  ومــن عمالقــة ،

المبيعــات واإليــرادات التــي تحققهــا ، والشــبكات التســويقية التــي  وتنــوع إنتاجهــا وأرقــام
علـى البحـث والتطـوير ، فضـال عـن هياكلهـا التنظيميـة وكفـاءة  تملكها ، وحجـم إنفاقهـا

عن سمة الضخامة لهذه الكيانات االقتصادية  متبع للتعبير أدارتها . ولكن أهم مقياس
الخــــاص بــــرقم المبيعــــات أو مــــا يطلــــق عليــــه " رقــــم  العمالقــــة، يتركــــز فــــي المقيــــاس

لــنفس الهــدف ، ووفقــًا لهــذا المقيــاس احتلــت  األعمــال". كــذلك يســتخدم حجــم اإليــرادات
األولـى  مليـار دوالر ، المرتبـة 184,4بلغ  شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي

م ، والتـي يصـل أجمـالي  1995عـام  بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسـيات فـي
العــالمي. كــذلك تســتحوذ هــذه  % مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي44إيراداتهــا إلــى نحــو 

العـــالمي. أن نشـــاط  % مـــن حجـــم المبيعـــات علـــى المســـتوى80الشـــركات علـــى نحـــو 
سنويًا أي نحو  %10و مرتفعة تجاوزت الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدالت نم

                  العالميــــــة ضــــــعف معــــــدل النمــــــو فــــــي االقتصــــــاد العــــــالمي ومعــــــدل نمــــــو التجــــــارة
 

إلــى إن  : تشــير الكثيــر مــن الدراســات والبحــوث،ازديــاد درجــة تنــوع األنشــطة  2‐
اإلنتاجيـة  اسـتهاالشـركات المتعـددة الجنسـيات تتميـز بـالتنوع الكبيـر فـي أنشـطتها ، فسي

العليـا  تقـوم علـى وجـود منتجـات متنوعـة متعـددة ، ويرجـع هـذا التنـوع إلـى رغبـة اإلدارة
 في تقليل احتماالت الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من
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أنشـــطة أخـــرى . وقـــد قامـــت هـــذه الشــــركات بـــإحالل وفـــورات مجـــال النشـــاط ، محــــل 
هجتهـا الشـركات الكبـرى بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة. ونتيجـة والتـي انت. وفـورات الحجـم
األنشطة التي تقوم بها الشركات المتعـددة الجنسـيات قطاعيـًا وجغرافيـًا ن  لذلك تتشعب

 يــــــــــؤدي إلــــــــــى تحقيــــــــــق التكامــــــــــل األفقــــــــــي والرأســــــــــي وهــــــــــذا بالتــــــــــالي . 

 

تعديــة مــن الميــز التــي تتميــز بهــا الشــركات الم :األســواق –الجغرافــي  االنتشــار 3‐
وامتــدادها الجغرافــي ، خــارج الدولــة  الجنســيات هــي كبــر مســاحة الســوق التــي تغطيهــا
وفــروع وشــركات تابعــة فــي أنحــاء  األم ، بمــا لهــا مــن إمكانيــات هائلــة فــي التســويق ،

التكنولـوجي الهائــل، والسـيما فــي مجــال  العـالم. لقــد سـاعدها علــى هـذا االنتشــار التقـدم
السويسـرية، تسـيطر حاليـًا  ABB شركة في اإلشارة إلى أنالمعلومات واالتصاالت. وتك

أنحاء العالم، مع العلم أن السوق  شركة تابعة منتشرة في معظم 1300على أكثر من 
إجمــالي مبيعــات الشــركة . وقــد  السويســرية ال تســتوعب إال نســبة بســيطة للغايــة مــن

جــالي المعلومــات فــي م ســاعدت علــى ذلــك كلــه إبــداعات الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة
اإلدارة العليــا  واالتصــاالت ، حيــث أصــبح مــا يســمى اإلنتــاج عــن بعــد ، حيــث توجــد
باإلنتــاج فــي  وأقســام البحــث والتطــوير وٕادارة التســويق فــي بلــد معــين ، وتصــدر أوامــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  ب . 

 

: أن هـذه الخاصـية  العـالم علـى تحويـل اإلنتـاج واالسـتثمار علـى مسـتوى القـدرة 4‐
فـي العـالم، وكـذلك  كـون هـذه الشـركات تتميـز بنشـاطها االسـتثماري الواسـعناتجـة عـن 

والرأســي .  كونهــا كيانــات عمالقــة متنوعــة األنشــطة تســودها عمليــات التكامــل األفقــي
 علـــى الـــرغم مـــن ضـــخامة االســـتثمارات الدوليـــة التـــي تقـــوم بهـــا الشـــركات المتعـــددة

الواليــات المتحــدة األمريكيــة  ياســتثماراتها تتركــز فــ ثلثــيالجنســيات ، فــإن أكثــر مــن 
 االتحـــــــاد األوروبـــــــي لودو                    
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     العوامل التاليةالتركز إلـى  ، ويعود هذا"إنجلترا وألمانيا وفرنسا  وسويسرا واليابان "

       

ارتفاع العائد على االستثمارات ،  ‐ المناخ الجاذب لهذه النوعية من االستثمارات ،   ‐
تتحقق عادة من خالل انخفـاض تكلفـة  نافسية للدول المضيفة والتيتزايد القدرات الت -

تــوافر البنيــة   -ومهاراتــه وٕانتاجيتــه ،  عنصــر العمــل وتــوافره وارتفــاع مســتواه التعليمــي
والطاقــــة االســــتيعابية  -االتصــــاالت ،  األساســــية وتســــهيالت النقــــل وتقــــدم شــــبكات

 لالقتصـــــاد القـــــومي                               . 

 

: وهـي تعتبـر مـن السـمات الهامـة للشـركات متعـددة  اإلسـتراتيجية الفاتإقامة التح 5‐
دومــًا إلــى إقامــة تحالفــات إســتراتيجية فيمــا بينهــا ومــن أجــل  الجنســيات والتــي تســعى

المشــتركة وتعزيــز قــدراتها التنافســية والتســويقية. أن هــذه  تحقيــق مصــالحها االقتصــادية
صـارت سـمة أساسـية لألسـواق المفتوحـة  المحتدمـة والتـي التحالفات هي نتاج المنافسـة

التحالفــات اإلســتراتيجية بــين الشــركات المتشــابهة  وثــورة االتصــاالت والمعلومــات . أن
أكبر، وفي بعض األحيان يأخذ هـذا التحـاف شـكل  تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة

البحــث والتطــوير بمــا يحتاجــه إلــى تمويــل  ، وهــذا يظهــر بوضــوح فــي مجــال االنــدماج
األوروبـــي لبحـــوث الحاســـوب  ضـــخم ، ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذا التعـــاون ، التمركـــز

كبـرى تنـتج الحاسـبات  والمعلومات واالتصاالت التي تشترك فيه ثالثة شركات أوروبيـة
، وقـد يتحـول  األلمانيـة البريطانية و سـمنز TCL و Bull وهي بول الفرنسيةاآللية ، 

متعـددة الجنسـيات.  تابعة مشتركة ، للشـركاتالتحالف االستراتيجي أيضًا إلى شركات 
متعـــددة  وكـــل هـــذا يمثـــل صـــيغ للتعـــاون لتحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية لكـــل شـــركة

 الجنســية تــدخل فــي التحــالف االســتراتيجي الــذي يــتم االتفــاق عليــه                       
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‐6  ــة  ــا االحتكاري ــا  المزاي : تتمتــع الشــركات متعــددة الجنســيات بمجموعــة مــن المزاي
 لســوق الــذي تعمــل فيــه هــذه الشــركات ، وترجــع هــذه الســمة إلــى أن هيكــل ا الحتكاريــةا

  احتكار القلة في األغلب األعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع  يأخذ شكل سوق

ــةمــن  مجموعــة الشــركات المكونــة لــه ــة والمهــارات الفني ــا الحديث ــار التكنولوجي  احتك
. وهـذا الوضـع يتـيح للشـركات المتعـددة  والمتخصصـة واإلدارية ذات الكفاءات العالية
وتتحـدد التنافسية ومن ثـم تعظـيم أرباحهـا وٕايراداتهـا .  الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها
ـــا ،  المزايـــا االحتكاريـــة فـــي أربعـــة مجـــاالت هـــي التمويـــل ، واإلدارة ، والتكنولوجي

الشـركة المتعـددة مـن تـوافر مـوارد عاليـة كبيـرة لـدى  وتنبـع المزايـا التمويليـة والتسـويق.
بأفضــل الشــروط مــن األســواق الماليــة العالميــة نظــرًا  الجنســية، وتمكنهــا مــن االقتــراض

مركزهـا المـالي . تتمثـل المزايـا اإلداريـة فـي وجـود  لوجود عنصر الثقة في سـالمة وقـوة
أعلــــى مســــتوى مــــن الكفــــاءة ، ويســــمح بتــــدفق  الهيكــــل التنظيمــــي الــــذي يكــــون علــــى

إلــى اتخــاذ القــرار الســليم فــي الوقــت  صــاالت ، ويــؤدي بالتــاليالمعلومــات وســرعة االت
الشـــركات التمييـــز والتفـــوق ، لـــذلك  المناســـب . أن تـــوافر المزايـــا اإلداريـــة يتـــيح لهـــذه

التــدريب واالستشــارات  تحــرص علــى وجــود وحــدات متخصصــة وقــادرة فــي مجــاالت
ـــة، مـــن ـــا التقني ـــة . وتحصـــل الشـــركات علـــى المزاي ل التطـــوير خـــال والبحـــوث اإلداري

جــدد  التكنولــوجي المســتمر، لالســتجابة لمتطلبــات الســوق، والحــد مــن دخــول منافســين
وتقريـــر وضـــعها االحتكـــاري، ولـــذلك تحـــرص هـــذه الشـــركات علـــى التجديـــد واالبتكـــار 

اإلنتاجيـة وتطويرهــا وزيادتهـا وتحقيـق مســتوى عـال مـن الجــودة. تـأتي المزايــا  وتحسـين
جنسيات من خالل الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التـي للشركات المتعدية ال التسويقية

تـوفير منتجاتهـا بحالـة جيـدة فـي الوقـت المناسـب . إن هـذه الشـركات تهـتم  تعمـل علـى
والتركيــز علــى أســاليب التــرويج والدعايــة واإلعــالن لمنتجاتهــا لضــمان  بأبحــاث الســوق

ــــــــــــــــــــــــد ومســــــــــــــــــــــــتمر ــــــــــــــــــــــــب متزاي  عليهــــــــــــــــــــــــا طل . 
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الجنسيات تنظر إلى  شركة من الشركات متعددة كلن أ :العالميةتعبئة المدخرات - 7
الســـوق فـــي  العـــالم كســـوق واحـــدة ، ومـــن ثـــم تســـعى إلـــى تعبئـــة المـــدخرات مـــن تلـــك

  :مجموعهـــــــــــــــــــــــــــــــا بالوســـــــــــــــــــــــــــــــائل التاليـــــــــــــــــــــــــــــــة

 من األسواق المالية العالميـة الهامـة طرح األسهم الخاصة بتلك الشركات في كل 1.
ركات متعــددة الجنســيات، عنــد اإلقــدام الشــ وكــذلك األســواق الناهضــة، وغيرهــا . تعتمــد

بالقـدر الـذي يسـمح بالسـيطرة علـى  على عمليات كبرى مثل شراء أسـهم شـركة منافسـة
                الجنسيات وبمعدالت عالية إدارتها مثًال، إلى االقتراض من البنوك متعددة

  

ــدفقات االســتثم تســتقطب الشــركات متعــددة الجنســيات الجــزء األعظــم مــن 2.  ارت
تمثـل ثالثـة أربـاع  المباشـر وتوجهـه أساسـًا إلـى أسـواق الـدول الصـناعية التـي األجنبـي

                                                                الســـــوق العالميـــــة

، مـن مـا يمكـن لتمويـل الـالزم لهـا إلزام كل شـركة تابعـة بـأن تـوفر محليـًا أقصـى 3 .
األسهم الخاصة بتلك الشركات  لمشروعات المشتركة، طرحخالل وسائل مختلفة مثل ا

            المصرفي المحلي وغيرهـا في األسواق المالية العالمية، االقتراض من الجهاز

                       

بتعبئــة مقــادير متزايــدة مــن  وبهــذه الوســائل يمكــن للشــركات متعــددة الجنســيات أن تقــوم
 المــدخرات العالميــة                                                           

 

الشركات متعـددة الجنسـيات بعـدم تقيـدها بتفضـيل مـواطني  : تتميز تعبئة الكفاءات 8.
بهـا حتـى أعلـى المسـتويات ، فالمعيـار الغالـب الـذي  دولة معينـة عنـد اختيـار العـاملين

المعمول به في اختيار العمالة في هـذه الشـركات  تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط
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شـركة تابعـة بـع اجتيـاز سلسـلة مـن االختيـارات  االسـتفادة مـن الكـادر المحلـي لكـل هـو
 . والمشاركة في الدورات التدريبية

 

 

االســتراتيجي أداة  : يعتبــر التخطــيط التخطــيط االســتراتيجي واإلدارة اإلســتراتيجية 9‐
ــ إلدارة الشــركات متعــددة الجنســيات ، وهــو المــنهج المالئــم الــذي يضــمن ى ويــؤدي إل

عليـه  تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسـية والتعـرف علـى مـا ترغـب أن تكـون
 في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط االستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسـيات

وهي تسعى من خالل ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معـدالت مرتفعـة 
د علــــى رأس المــــال المســــتثمر. أن التخطــــيط المبيعــــات واألربــــاح ومعــــدل العائــــ فــــي

األداة األساســية التــي تســتخدمها وتقــوم بهــا اإلدارة اإلســتراتيجية فــي  االســتراتيجي هــو
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية . وتعد الخطـط اإلسـتراتيجية فـي غالبيـة  تلك الشركات ،

أن قواعـــد الجنســـيات فـــي المراكـــز الرئيســـية، ويترتـــب علـــى ذلـــك  الشـــركات المتعديـــة
الخاصــة بكــل شــركة تابعــة يرتبطــان بتحقيــق األهــداف  التخصــيص ووضــع األهــداف
ــــة . تعــــاظم الشــــركات المتعــــددة  اإلســــتراتيجية للشــــركة وخدمــــة إســــتراتيجيتها العالمي

والتي تدل على تعـاظم دور الشـركات المتعـددة  هناك العديد من المؤشراتالجنسيات 
 االجنســـــــــــــيات والعالميـــــــــــــة النشـــــــــــــاط ومـــــــــــــن أهمهـــــــــــــ :  

 

مــن مبيعــات العــالم تــتم مــن خــالل الشــركات متعديــة الجنســيات،  %80أن حــوالي  _
مــا يعكــس ضــخامة قــدرتها التســويقية واإلنتاجيــة التــي مكنتهــا مــن الســيطرة علــى  وهــو

 حركــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــارة الدوليــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــزء هــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن . 
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لها الثــورة التكنولوجيــة ، فبفضــ الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه هــذه الشــركات فــي تســريع _
نتيجة لجهود البحث والتطوير  زادت نسبة االكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت

  التــــــــــــــــــــــــــــــي قامــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــــــــــــركات

  

 

ــى 10‐ ــز عل                                          النشــاط االســتثماري التركي

ز بــالتركُّز الجنســية تتميَّــ ُتشــير البيانــات والمعلومــات المتاحــة إلــى أن الشــركات متعــددة
ولعــل تفســير هــذا  ، االســتثماري الضــخم الــذي تقــوم بــه تلــك الشــركاتفــي النشــاط 

االســتثمار الجــاذب  التركيــز فــي النشــاط االســتثماري يرجــع بالدرجــة األولــى إلــى منــاخ
ناتـــه المختلفـــة باإلضـــافة إلـــى ارتفـــاع العائـــد علـــى  لهـــذا النـــوع مـــن االســـتثمارات بُمكوِّ

الخاصــة بتكلفــة  رات التنافســية للــدول المضــيفة فــي العناصــراالســتثمار، وتزايــد القــد
والبنيــة األساســية  عنصــر العمــل، ومــدى تــوافره ومســتواه التعليمــي، ومهاراتــه اإلنتاجيــة

النقــــل  ومــــدى قوتهــــا وتكــــاليف النقــــل، والوقــــت الــــذي يســــتغرقه الشــــحن، وتســــهيالت
وغيرهـا،  التمويلية كلها واالتصاالت الالسلكية والكهرباء والطاقة واألرض، والتسهيالت

متعــددة  تجعــل دوًال معينــة أكثــر جاذبيــة لالســتثمارات األجنبيــة المتدفقــة مــن الشــركات
لألعمـال،  الجنسـية، باإلضـافة إلـى الجوانـب الخاصـة بالمعلومـات والخـدمات المدعَّمـة
االســتيعابية  وتــوافر الُمــدَخالت فــي الســوق المحليــة وغيرهــا، ُيضــاف إلــى ذلــك الطاقــة

 من العوامل قتصاد الوطني والصحة االقتصادية، وٕاثبات المقدرة على النمو وغيرهالال

 10الـذي حـل مكـان قـانون االسـتثمار رقـم  8كما هو الحال فـي قـانون االسـتثمار رقـم 
               )6+8+5+4سوري والذي يمنح المستثمر معظم هذه االمتيازات السابقة م(
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ــــى دول اقتصــــاديات الســــوق المتقدمــــةاإلنتمــــاء غال 11‐ ــــًا إل   :صــــناعيا ب

اقتصاديات السوق  في معظم الحاالت إلى دول ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة األم
التكنولوجيـا لتهيـئ  لـوفرة رأس المـال، واحتكـار الـو.م.أالمتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها 

الشـــركات مركـــزة  همنـــاخ االســـتثمار لنمـــو هـــذا النـــوع مـــن الشـــركات، ولـــذلك نـــرى هـــذ
 .بفروعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول المتقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 الفصـــــــل الثـــــــاني  اقتصـــــــاد الشـــــــركات المتعـــــــددة الجنســـــــيات : . 

 

 الجنسـيات المبحـث األول : دور الشـركات المتعـددة                                                         

 

 المطلــب األول :فــي ظــل العولمــة                                                             . 

والدوليـــة والتحـــوالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة نظـــام  اإلقليميـــةلقـــد نـــتج عـــن التغيـــرات 
االقتصــادية واالجتماعيــة والماليــة والثقافيــة والسياســية  عــالمي جديــد بمضــامينه وأبعــاده

وتقليص دور الدولـة االقتصـادي واالجتمـاعي وتنـامي دور  المبني على اقتصاد السوق
ولية التي أخذت تفـرض علـى الـدول والمؤسسات المالية الد الشركات متعددة الجنسيات

الهيكلة واإلصالح االقتصادي وٕاحداث تغييرات جوهريـة  النامية سياسات وبرامج إعادة
                  .وصــــــياغة عالقــــــات مجتمعيــــــة إنســــــانية جديــــــدة فــــــي طبيعــــــة العالقــــــات الدوليــــــة

اهر البــارزة الشــركات متعـددة القوميــة مـن الظــو  وتعتبـر الشــركات متعـددة الجنســيات أو
سياســات الــدول المتقدمــة فــدفعتها لتحقيــق  فــي االقتصــاد العــالمي ذات تــأثير كبيــر فــي

الوطنيــة إلــى الــوالء إلــى المنظمــات  أهــدافها فــي إطــار تعــديل أســس الــوالء مــن الدولــة
تعاريف ومفاهيم هـذه الشـركات بتعـدد  الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت

مختلفة منها ما هو تجـاري أو خـدمي أو  وأدوارها والتي أخذت أنماطاً جوانبها وأبعادها 
 .وأفقيـــــــــــــــــاً  صـــــــــــــــــناعي أو كلـــــــــــــــــي تتكامـــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــا رأســـــــــــــــــياً 

الصـناعي  وعلى هذا األساس فإن هذه الشركات انـدمج رأسـمال المصـرفي مـع رأسـمال
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 فـــي رأســـمال مـــالي أي بـــدمج العمليـــات الثالثـــة الصـــناعية والتجاريـــة والماليـــة بكـــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثماراتاال  .تجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن

أصــبحت فـــي أواســط التســـعينات  ولقــد ازداد عــدد الشـــركات متعــددة الجنســيات حيـــث
وأوروبا الغربية واليابـان، وفـي  / ألف شركة تتوزع على الواليات المتحدة األمريكية35/

بينهــا علــى معظــم اإلنتــاج  / شــركة األكبــر فيمــا100مســتوى هــذه الشــركات تســيطر /
قــوة إضــافية لهــذه الشــركات  ، وقــد أكســبت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــةالعــالمي

هـذه الشـركات أنهـا  وقدرة على اإلنفاق على البحـث العلمـي. ويتضـح مـن خـالل نشـاط
التي تتسـم بعـدم  قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية اإلنتاج على الصعيد الدولي

ملزمـة وأنهـا نسـقت  بت من أية رقابة أو اتفاقياتاالستقرار وبقابلية اإلنقطاع والتي تهر 
ـــــدول ـــــى ال ـــــدخول إل ـــــة فـــــي ال ـــــة مـــــع المؤسســـــات الماليـــــة والمنظمـــــات الدولي       .النامي

دورها في  ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في االقتصاد الدولي بنمو
تشــكيل  همة فــيتــدويل االســتثمار واإلنتــاج والخــدمات والتجــارة والقــيم المضــافة والمســا

  نظـــــــــــام تجـــــــــــارة دوليـــــــــــة حـــــــــــرة والتســـــــــــريع فـــــــــــي نمـــــــــــو أكبـــــــــــر لالســـــــــــتثمار

والتطـــور الســـريع للعولمـــة الماليـــة وتنـــامي التـــأثير علـــى السياســـات  المباشـــر العـــالمي
والمســاهمة فـــي تعميـــق الفقــر فـــي العـــالم وهجــرة األدمغـــة وتعميـــق  االقتصــادية للـــدول

ــــــــــــــين ــــــــــــــة ب ــــــــــــــد الفجــــــــــــــوة التكنولوجي ــــــــــــــدول المتقدمــــــــــــــة وال ــــــــــــــةال  .ول النامي

ـــدول  ويمكـــن إيجـــاز أثـــر هـــذه الشـــركات علـــى االقتصـــاد ـــدولي بإضـــعاف ســـيادة ال ال
اجتماعيـــة طفيليـــة  المتصـــلة وتقلـــيص دورهـــا االقتصـــادي واالجتمـــاعي وخلـــق شـــريحة

 البحــــــث وٕاضــــــعاف ميــــــزان المــــــدفوعات وحرمــــــان الــــــدول المضــــــيفة مــــــن أنشــــــطة

إرسـاء قاعـدة  ماراتها إلبعادهـا عـنالعلمي والتطوير وٕاغرائهـا بمنحهـا عائـدًا أكبـر السـتث
هذه الشـركات  إنتاجية لها وبنفس الوقت استغالل المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء

  للتمويــــــل مــــــن الســــــوق المحليــــــة فــــــي المرحلــــــة الالحقــــــة والمســــــاهمة بمعــــــدالت
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 .منخفضـــــــــــــــة فــــــــــــــــي العــــــــــــــــبء الضــــــــــــــــريبي وزيــــــــــــــــادة الفســــــــــــــــاد فــــــــــــــــي المجتمــــــــــــــــع

قتصــادي عــالمي جديــد عــن طريــق إيجــاد تعــاون تأســيس نظــام ا ومــن هنــا تبــدو أهميــة
صـندوق النقـد الـدولي وضـرورة إصـالح نظـام التجـارة  إقليمي بين الدول وٕاعـادة هيكليـة

دول الجنــوب ودول الشــمال وبمراقبــة مناســبة  العــالمي وتعزيــز التعــاون الصــادق بــين
عــــالمي فــــي العلــــوم ونقــــل  علــــى تحــــرك رؤوس األمــــوال الخاصــــة وتشــــجيع تعــــاون

 الناميــة لوجيــا إلــى الــدولالتكنو                                                        

 

 

  المطلب الثاني : في اإلقتصاد العالمي

 

هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة االقتصاد العالمي فمنـذ ظهورهـا فـي  تمثل
القــرن التاســع عشــر شــكلت نقطــة تحــول هامــة فــي النشــاط االقتصــادي الــدولي  أواخــر

 الـــذي كـــان ســـائداً  وبعـــد مرحلـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تزايـــد عـــدد هـــذه الشـــركات ، ,
العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عمالقـة متعـددة  وازدادت فروعها في

مختلف األنظمة والسياسات االقتصادية في العـالم منـذ  الجنسيات ، تعمل على تكييف
عيــد تشــكيله ونتنــاول هــذه العــالم الجديــد ، الــذي ت التســعينيات مــع مظــاهر ومعطيــات

  عدة جوانب : الشركات بالدراسة والتحليل من خالل

 

فـــي مرحلـــة  التمييـــز بـــين الشـــركات متعـــددة الجنســـيات واالحتكـــارات الكبيـــرة -أ 
   االمبريالية

                          

بينهـا وبـين االحتكـارات  أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميـز
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           عدة وجـوه رئيسـية الكبيرة التي كانت السمة األساسية في مرحلة اإلمبريالية من

                

نشـــاطها داخـــل  إن االحتكـــارات الســـابقة كانـــت تهـــتم بشـــكل رئيســـي علـــى تركيـــز1‐
القوميــة  ، وكانــت ترفـع شــعار الوطنيـة وتحـاول حمايــة السـوق إمبراطوريـة اســتعمارية

 رجيــة ، وكــان لبعضــها فــروع أساســية داخــل أراضــي اإلمبراطوريــةمــن المنافســة الخا

وخارجهــا فــي بعــض المجــاالت كالتعــدين والطاقــة ونشــاطات ماليــة وتجاريــة فــي حــدود 
 طبيعيــة أمــا الشــركات متعــددة الجنســية فينتشــر نشــاطها فــي عشــرات الــدول بهــدف  ,

ل علـى تمويـل محلـي ميزة نسبية توفرها أية دولـة ، وهـي غالبـًا تحصـ االستفادة من أية
نشــاطها كمــا تنتقــي كوادرهــا علــى أســاس الكفــاءة واألداء بغــض  مــن كــل بلــد يمتــد إليــه

تحــاول محــو أيــة صــلة خاصــة بــين شــركة وحكومــة  النظــر عــن جنســية أي منهــا فهــي
 الشركة الى جنسية معينة ويكتفي باسمها سواء واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة

                                 تاجهاحين التعريف بها أو إن

          
الجنسـية  كانت االحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة2‐

 فإن أهم خصائصها تعـدد النشـاطات التـي تشـتغل ضـمنها دون االلتفـات إلـى الـروابط

 اوتـة المكانـةميتسوبيشـي متفالفنيـة بـين المنتجـات المختلفـة فنجـد فـي سـبع شـركات 

ميتسوبيشــي  -ميتسوبيشــي للســيارات، ميتسوبيشــي الكهربــاء، بنــك ميتسوبيشــي 
الثقيلـــــة ، ميتسوبيشـــــي للكيماويـــــات ، ميتسوبيشـــــي المصـــــرفية ،  للصـــــناعات

النشـر شركة /تـايم وارنـر/ تشـتغل بعـدد كبيـر مـن شـركات  ، أيضاً ميتسوبيشي للمواد 
 CNN     والشبكة اإلخباريةاستوديوهات هوليود  والمالهي واإلعالم إلى

  
التطوير التكنولوجي العناية الالزمة أما الشـركات  االحتكارات السابقة لم تكن تعطي3‐
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ــوجي هوعمودهــا الفقــري التطــورمتعــددة الجنســية فــإن  وهــي تســهم مســاهمة  التكنول
والتطـوير الـى جانـب الدولـة فنجـد أن اإلنفـاق علـى  متزايدة فـي تحويـل عمليـات البحـث

مليـار 37ر2مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي أي  %2,8ث والتطـوير فـي ألمانيـا بلـغ البحـ
% وفـي 60,1والصـناعات المختلفـة بنسـبة  %37دوالر يسـهم فيهـا المـال العـام بنسـبة 

  % .58,7و  %39,2 % على التوالي وفي أميركا86,2% ، 21,8اليابان 

 

الشركات متعـددة الجنسـية  نمابي نشاط مالي واسعلم تكن االحتكارات السابقة ذات 4 ‐
للتعامل مع الشـركات الصـغيرة  زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت األساليب الجديدة

الماليـــة عوضـــًا عـــن  والعمـــال وتفضـــيل الشـــركات لعمليـــات المضـــاربة فـــي األســـواق
     تريليـون دوالر االستثمار االنتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في األسـواق الماليـة

          

 

  التوزيـع السياسـي للشـركات متعـددة الجنسـيات ‐ب                                                    

هـــذه الشـــركات موجـــودة بنشـــاطاتها وعملياتهـــا واســـتثماراتها فـــي كـــل أرجـــاء  مـــع أن 
) شـركة منهـا تتخـذ مقرهـا 418شـركة) نجـد أن ( 500قائمـة فورشـن  المعمـورة (حسـب

تريليـون  20ة يتركز فيها ثروة تقـدر بحـوالي اقتصادية رئيسي الرسمي في ثالث مناطق
% 85إجمالي االنتاج القومي العـالمي وتسـتأثر بحـوالي  % من80دوالرًا أي أكثر من 
   العالمية من إجمالي التجارة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالث هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي :   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق ال
  شــــــــــركة 155منطقــــــــــة االتحــــــــــاد األوروبــــــــــي التــــــــــي تضــــــــــم  ¯1
  شــــــــركة 153تضــــــــم منطقــــــــة الواليــــــــات المتحــــــــدة األميركيــــــــة التــــــــي  ¯2

  شــــــــــــــركة 141اليابــــــــــــــان التــــــــــــــي تضــــــــــــــم  منطقــــــــــــــة ¯3
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الصــناعية المتقدمــة الناضــجة  ويتضــح أن هــذه الشــركات تتمركــز فــي منــاطق الــدول
الشــركات المتواجــدة فــي  رأســماليًا لكــن هنــاك حالــة وحيــدة تشــذ عــن هــذه القاعــدة وهــي

 12قائمـة (فورشـن)  كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشـرات الـدول حيـث تضـم
¯ سـيارات " DAEWO لإللكترونيـات و LG الدوليـة و LG شـركة مقرهـا فـي كوريـا مثـل

وأفريقيـا والشـرق  أما بقية المناطق مثـل أميركـا الالتينيـة "أعمال مصرفية¯ إلكترونيات 
لعموم منـاطق ا  لنفطية في الخليج العربي ، فهي فياألوسط ووسط آسيا حتى الدول ا

بالنسـبة لهـذه  أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات ، فهي تشكل اقتصادية غير
احتكاريـة  المناطق مصـدر رعـب ألنهـا تسـتغل هـذه المنـاطق بسـبب امتالكهـا قـدرات
 ضــــــــــــخمة تهــــــــــــدد بهــــــــــــا ســــــــــــيادة هــــــــــــذه الــــــــــــدول واقتصــــــــــــادها . 

 

    بعد : ظاهرة اإلنتاج عن -ج 

 

خريطـــة  ة بإعـــادة رســمتنتشــر هـــذه الظــاهرة التـــي تقــوم بهـــا الشــركات متعـــددة الجنســي
 اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــــــــــــتوى العــــــــــــــــــــــــــــــــالمي حيــــــــــــــــــــــــــــــــث تعمــــــــــــــــــــــــــــــــد

ولكـن  بكـل مراحـل إنتاجهـاسـلعة معينـة مـرورًا  شـركة معينـة الـى التخصـص فـي إنتـاج
 االنتقال من االستراتيجية االنتاجية الوطنيـة دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني
ــًا فمــثًال شــركة تمركــز أو حصــر ا الــى اســتراتيجية االنتــاج العــالمي بعــدم النتــاج محلي

وتحولـه اللـومين فـي أميركـا وتنـتج األلمنيـوم  (بيشـينه) تسـتخرج البوكسـيت مـن اسـتراليا
  بواســــــــطة فروعهــــــــا فــــــــي غينيــــــــا . فــــــــي الغــــــــابون باســــــــتخدام االلــــــــومين المنــــــــتج

معينة الى بلد واحد باعتبار أن  وباعتماد هذا االسلوب من االنتاج يصعب نسبة سلعة
فالعـالم اآلن  .العديـد مـن الـدول  أجزاء مـن آالف المصـانع المنتشـرة فـيالسـلعة تنـتج كـ
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صـــنع لـــدى  وبـــدأت تظهـــر عبـــارات يشـــتري ماركـــات عالميـــة التحمـــل منشـــأ الصـــنع
  مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس

 

   الشركات والمصارف: ظاهرة اندماج -د

 

بيــر وهــي تع الشــركات والمصــارف األضــعف نســبياً وهــي تأخــذ شــكل ابــتالع وامــتالك 
األخيـر مـن  عملي لتمركز رأس المال واإلنتاج ، وقد شهد القطاع المصـرفي فـي العقـد
¯ ماكـدونال  القرن الماضي سلسلة كاملة من حاالت االندماج واالبتالع أبرزها (بوينـغ

مانهاتين)  مريتيا) في صناعة الطائرات (وتشيز¯ دوغالس) وكذلك (لوكهيد) (مارنين 
 ) عمليــة انــدماج2500المصــرفي ، وهنــاك أكثــر مــن ( (كيميكــال بنــك) فــي القطــاع

قـــدرت قيمتهـــا ب  1999وابـــتالع تمـــت عبـــر الحـــدود خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام 
دوالر وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجـال فـي أوروبـا  ) مليار411(

هـي شـركة كرايزلـر) و ¯ األميريكـي) (دايملـر ¯ رأسها العمالق (األلماني  الغربية وعلى
/ 1999ر آب /فــي صــناعة الســيارات والطيــران والفضــاء ، فــي شــه صــناعية متشــعبة

آلكان والفرنسية (بتشيناي) والسويسرية (الوسـويس) عـن رغبتهـا أعلنت الشركة الكندي 
  لأللمنيــــــــــــــوم فــــــــــــــي العــــــــــــــالم فــــــــــــــي إنشــــــــــــــاء أكبــــــــــــــر مجموعــــــــــــــة

دمـج ثـالث  شـديدة مثـل وأيضًا فـي القطـاع المصـرفي نجـد هنـاك حـاالت ابـتالع ودمـج
كـانغيو بنـك)  إبـتش¯ مصارف يابانية (انداسـتراييل بنـك أوف جابـان) ومصـرف (داي 

 ) مليار142ومصرف (فوجي بنك) وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره (

 دوالر ، وأيضـًا مشـروع دمـج (بنـك ناسـيونال دي بـاري) الفرنسـي و (سوسـيتيه جنـرال

  ر يــــــــــــــــــــــــــــــــــــورو .) مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــا957و(باريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا) برأســــــــــــــــــــــــــــــــــــمال قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره (
االنتـــاج ومضـــاعفة االربـــاح وتعزيـــز القـــدرة  وهـــذه الظـــاهرة تـــؤدي الـــى خفـــض تكلفـــة
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اآلخــر تــدمر فــرص العمــل وتــؤدي إلــى  التنافســية للشــركات العمالقــة ولكنهــا بالجانــب
  للدولـــــــــــة . تفـــــــــــاقم الالمســـــــــــاواة االجتماعيـــــــــــة وتضـــــــــــعف الســـــــــــيادة الوطنيـــــــــــة

 

ــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــادي والس  -ه ــــــــــــــــر دور الدول ــــــــــــــــويض وتغيي   ياســــــــــــــــيتق
االشـارة الـى بعــض ممارسـات هـذه الشـركات التــي تحـاول فيهـا الحـد مــن  البـد هنـا مـن

  والسياســـي دور الدولـــة االقتصـــادي                                   

 حيث تستعين هذه الشـركات بمـوظفين دوليـين تـابعين لمنظمـات دولية،صـندوق 1‐

 محــل الحكومـــاتالنقــد الــدولي والبنــك الـــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة لكـــي يحلــوا 

الوطنيــة فــي كثيــر مــن القضــايا وتقــوم هــذه الشــركات باالعتمــاد علــى نظــم أمــن خاصــة 
بريـد خاصـة وتقـوم بإصـدار بطاقـات تحـل محـل النقـود وتقـوم باالسـتيالءعلى  وشركات

  والخـــــــــــــــــدمات عبـــــــــــــــــر آليـــــــــــــــــات التخصـــــــــــــــــيص . المرافـــــــــــــــــق العامـــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــة التهـــــــــــــــــــــــــــــــرب الضـــــــــــــــــــــــــــــــريبي 2‐     محاول

ن تكــون بعيــدة عــن ســطو القــانون والضــريبة ألنهــا تــتقن الشــركات تحــاول أ أيضــًا هــذه
تقــوم باتخــاذ المــال وطنــا يســتقر حيــث يــأمن وينمــو بعيــدًا عــن كــل  التهــرب منهــا فهــي

  باســـــــــــتخدام آليـــــــــــة (الســـــــــــعر التحـــــــــــويلي) مســـــــــــؤولية وهـــــــــــي تقـــــــــــوم بـــــــــــذلك
فــي الدولــة األم عنــه فــي الدولــة  علــى أربــاح الشــركات مرتفعــة فــإذا كانــت الضــرائب1‐

لهــا فإنهــا فــي هــذه الحالــة  وكانــت الشــركة األم تصــدر الــى الشــركة التابعــة المضــيفة
الواقـع (مدعيـة عـدم  ستسـعر صـادراتها الـى فرعهـا فـي الدولـة المضـيفة بسـعر أقـل مـن
التابعـة لهـا وبهـذا تقلـل  تحقيق أرباح) ناقلة بـذلك األربـاح مـن الشـركة األم الـى الشـركة

 العكــــــــــس مــــــــــن ذلــــــــــكمــــــــــن العــــــــــبء الضــــــــــريبي الكلــــــــــي للشــــــــــركة وعلــــــــــى  .  
 للتهــرب مــن الضــرائب الجمركيــة علــى الــواردات فكلمــا الســعر التحــويلي ويســتخدم2‐

مرتفعــة فــي الدولــة المســتوردة كلمــا لجــأت الشــركات كانــت مســتويات هــذه الضــرائب 
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ــــــع الضــــــريبة لتســــــعير ــــــع لتجنــــــب دف ــــــى مــــــن الواق   . الســــــلعة بســــــعر أدن
القيود التـي تفرضـها الدولـة المضـيفة كأداة للتهرب من  وقد يستخدم السعر التحويلي3‐

الفروع الى الشركة األم ، فعندما ترغب هذه الشركات  على مقدار األرباح التي تحولها
التابعـة الـى األم تلجـأ الـى تسـعير الصـادرات مـن الشـركة  أن تعيد أرباحهـا مـن الشـركة

م الى التابعـة الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة األ التابعة الى األم بسعر أدنى من
األربـاح بـذلك قـد تحولـت فعـًال مـن الشـركة التابعـة الـى  بسـعر أعلـى مـن الواقـع وتكـون
% مـــن فئـــة 9أن هــذه الشـــركات لـــم تقــدم أكثـــر مــن  الشــركة األم وتشـــير األرقــام الـــى

  الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .
 

  : ميـــــــــــــــزان مـــــــــــــــدفوعات الدولـــــــــــــــة أثرهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي 3‐ 
المضــيفة وذلــك مــن خــالل أن  ت الدولــةأيضــًا تــؤثر هــذه الشــركة فــي ميــزان مــدفوعا 

المحمولـة الـى هـذه الشـركة  دخول رؤوس األموال الى الدولة المضيفة واألرباح والفوائد
يعتبــرون مــن رعايــا الدولــة  فــي مقرهــا األم ورواتــب المــوظفين والعمــال فــي الفــرع الــذي

اءات األم وكــذلك بــر  المضــيفة (أجانــب) ســيخرجونها مــن الدولــة المضــيفة الــى الدولــة
الشـركة األم مقابـل  االختراع وحقوق الملكية ورسوم التـرخيص المدفوعـة مـن الفـرع الـى

 اســتخدام التكنولوجيــا أوالعمليــات االنتاجيــة والعالقــات التجاريــة كــل ذلــك يســجل فــي  ,
أثـرًا سـلبيًا إال إذا  الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنـه يحـدث

الدولـــة المضـــيفة  متعـــددة الجنســـيات باإلنتـــاج للســـوق المحلـــي فـــيقامـــت الشـــركات 
  المضـيفة . وصدرته للدول األخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولـة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم :¯ و    الهيمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة عل
الشــــركات متعــــددة الجنســــيات للســــيطرة علــــى العمليــــة  تشــــير المعلومــــات الــــى ســــعي
ـــــك مـــــ ـــــة ذل ـــــوفرة : ن خـــــاللاالقتصـــــادية الدولي ـــــام المت   اســـــتعراض عـــــدد مـــــن األرق
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 1993فرعيــة حتــى نهايــة عــام  ألــف شــركة 250ألــف شــركة احتكاريــة  40امتلكــت 
 وبلغـــت قيمـــة مبيعاتهـــا االجماليـــة فـــي العـــام نفســـه أكثـــر مـــن مليـــار دوالر  )5500(

  ) مليـــــــــــــــــــــــــار دوالر أمريكـــــــــــــــــــــــــي .4000أميريكـــــــــــــــــــــــــي وقيمـــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــادراتها (
تريليـون دوالر  (11,4) (1996ئة (مجلـة فورشـن تمـوز إيـرادات الشـركات الخمسـم إن

% مـن النـاتج المحلـي االجمـالي لمجمـوع الـدول المـذكورة 45تسـاوي  1995 وفـي عـام
  1996فــــــــــــــي العــــــــــــــالم فــــــــــــــي عــــــــــــــام  فــــــــــــــي تقريــــــــــــــر التنميــــــــــــــة

ذات الـدخل المرتفـع نجـد أن  تريليون دوالر ، وٕاذا استبعدنا من المقارنـة الـدول (25,3)
النــاتج المحلــي  %) مــن مجمــوع إجمــالي159,8كات المــذكورة (مجمــوع إيــرادات الشــر 

  لمئـــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــع دول تقطنهـــــــــــــــــــــا الغالبيـــــــــــــــــــــة العظمـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــــر .
تحــت هيمنــة تلــك الشــركات متعــددة  1995الدوليــة كانــت فــي عــام  مــن التجــارة 80%
   الجنسية

مليـــار دوالر الـــى  500التوظيفـــات المباشـــرة للشـــركات متعـــددة الجنســـية مـــن  ارتفعـــت
وبلــغ مجمــوع التوظيفــات المباشــرة  1995¯  1980دوالر أمريكــي بــين  مليــار 2700

  مليـــــــــــــار دوالر أمريكـــــــــــــي . 3,5مـــــــــــــن  أكثـــــــــــــر 1995لهـــــــــــــا فـــــــــــــي عـــــــــــــام 
الشـركات تركـز علـى عـدد قليـل مـن  وجـدير باإلشـارة الـى أن التوظيفـات المباشـرة لهـذه

صــــناعية علــــى ثلثــــي  الــــدول الصــــناعية ففــــي الوقــــت الــــذي اســــتحوذت عشــــر دول
دولـة ال تحتـل  (100) ، بلغـت نسـبة توظيفاتهـا فـي (1995ظيفات المباشـرة لعـام (التو 

  توظيفات تلك  % فقط من إجمالي1موقعًا مهمًا في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 

 الشــركات                                                                                   

 

ـــــــة ـــــــاني : األهـــــــداف االســـــــتراتيجية و المالي  للشـــــــركات المبحـــــــث الث . 
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 المطلـــــــــــــــــــــــــب األول : األهـــــــــــــــــــــــــداف اإلســـــــــــــــــــــــــتراتيجية . 

القــرارات األســتراتيجية ، و القــرارات التشــغيلية فــي الشــركات  يجــري عــادة التمييــز بــين
إعداد األسـتراتيجية يكـون أكثـر تعقيـدا فـي الشـركات متعـددة  المتعددة الجنسيات .و ان

ة ، وعمــالت عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان أســواق عديــد الجنســيات و ذلــك النــه يتعــين
ومن ثم يمكن تحديد األهداف األستراتيجية فضـال . متعددة ، و ثقفات متعددة و غيرها

الشــــركة و سياســــتها تبعــــا لجنســــية كــــل مــــن  عــــن األهــــداف الماليــــة . ومختلفــــة إدارة
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة الجنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات . 

 

  األســـــــــــــــــــــتراتيجية تكـــــــــــــــــــــوين 1‐

مهمتهـا و إجـراء  ات البـد مـن تحديـدقبل تحديد األستراتيجية للشركات المتعـددة الجنسـي
الضـــعف فيـــه  تقيـــيم شـــامل للبيئـــة اإلجماليـــة و تحليـــل للتنظـــيم و بيـــان نقـــاط القـــوة و

تطبيقهــا  .ودراســة العديــد مــن اإلســتراتيجيات المتعاقبــة ، واختيــار اســتراتيجية معينــة و
فشــيئا  ،ومــن تــم إجــراء التقيــيم و الرقابــة .إن تكــوين اســتراتيجية إجماليــة يصــبح شــيئاً 
العـالمي  مسألة حتمية في بيئة التحول السريع ، وذلك الن السـوق تمتـد علـى المسـتوى

 و المـــــــــــــــــــــــــوارد تتـــــــــــــــــــــــــأتى مـــــــــــــــــــــــــن اتجاهـــــــــــــــــــــــــات عالميـــــــــــــــــــــــــة . 

التنســيق أفضــل و تكامــل للعمليــات المتحققــة فــي  إن اإلدارة االســتراتيجية تســاعد علــى
ــ بلــدان عديــدة ،كمــا تســاعد الشــركات علــى رات البيئيــة التكيــف بشــكل مالئــم مــع التغي

االسـتراتيجية يـتم فـي الـداخل اللجـان  بفضـل التنظيمـات المختلفـة و نشـاطاتها .وتحديـد
األهـــداف الكليـــة فضـــال عـــن تطـــور  األســـتراتيجية ، التـــي تأخـــد علـــى عاتقهـــا تحديـــد

وهـذه اللجـان يمكـن أن تضـم فـي . األستراتيجية اإلجمالية للشركات المتعـددة الجنسـيات
،و المـدير العـام للماليـة ،  ثـال الـرئيس ، ونائـب المـدير العـامعضـويتها علـى سـبيل الم

األعضــاء فــي اللجــان  ومــدير عــام البحــث و التطــوير ، و المستشــار . ويجتمــع هــؤالء
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األقســـام  مـــرتين فـــي الســـنة ، وفـــي بعـــض اللجـــان األســـتراتيجية يوجـــد كـــذلك مســـئولي
 محليـــــــةالمختلفـــــــة و مـــــــدراء الفـــــــروع األجنبيـــــــة فضـــــــال عـــــــن مـــــــدراء الفـــــــروع ال . 

ـــــــــــــــــــــــــــداف اإلســـــــــــــــــــــــــــتراتيجية 2‐   األه

الجنســيات علــى جملــة أمــور و قــرارات  تعتمــد اســتراتيجية مجموعــة الشــركات متعــددة
طولية ، وتتمثـل أغلـب هـذه القـرارات  استراتيجية تتبناها هذه الشركات و تلتزم بها لفترة

إنتــاج منتجــات و تقــديم  فــي دعــم و جــود مجموعــة الشــركات فــي بعــض األســواق ،و
خارجيـة ، و  ات جديـدة ، وتوسـيع أهـداف حصـص السـوق ، والـدخول فـي أسـواقخـدم

انتشــار  و اقتنــاء شــركات جديــدة ، واعــادة تمركــز النشــاطات و اعتمــاد تنظــيم جديــد 
 أمـــــاكن العمـــــل                                   . 

   المطلب الثاني : األهداف المالية

المتعــددة الجنســيات . الماليــة المنشــودة بالنســبة لمجموعــة الشــركات  تتعــدد األهــداف
تبعـًا للبـدان و أحيانـًا داخـل البلـد نفسـه .ويتمثـل أبـرز األهـداف  وتختلـف هـذه األهـداف

  فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي

 تعليـــــة التـــــدفقات النقديـــــة1‐                              

                                                     تعليـة معـدل العائـد علـى حقـوق الملكيـة -2

                                                     لعائـد علـى األمـوال المسـتثمرةا تعليـة معـدل -3

 قيمـــة الشـــركة تعظـــيم - 4                                           

 المبحـــــــــث الثالـــــــــث  الشـــــــــركات المتعـــــــــددة الجنســـــــــيات و الـــــــــدول :

 

 المطلــــــــــــــــــــــــــــب األول :موقــــــــــــــــــــــــــــف الدولــــــــــــــــــــــــــــة األم . 

 لجنسـيات للدولـة األم أنهـا تكـونمـن أهـم المزايـا التـي تقـدمها الشـركات المتعـددة ا 1‐

  بمثابة و سائل تضمن تزويدها بالموارد المعدنية و اإلستراتيجية و الطاقـة الضـرورية
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                      . 

لكنهــا فــي بعــض الحــاالت تمثــل خطــرا علــى الدولــة األم .حيــث تســاهم فــي نقــل  2‐ 
يهة بالسـلع المنتجـة فـي األموال خارج هذه الدولـة ، وتنـتج سـلعا فـي الخـارج شـب رؤوس
  األم ، ممـــــا يـــــدفع هـــــده األخيـــــرة إلـــــى إعـــــادة اســـــتيرادها ، وهـــــذا يـــــؤثر الدولـــــة

المــدفوعات الخارجيــة ،كمــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى التشــغيل فــي المجــال  علــى ميــزان
 الصـــناعي                                                           . 

 

ـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــيفة ـــــــــــــــــف الدول ـــــــــــــــــاني : موق ـــــــــــــــــب الث  المطل . 

 

يعــود إلــى الــدول المتقدمــة و التــي تتبنــى اقتصــاد  الشــركاتهــذه  للتــذكير فــإن أصــل
هـو األقتصـاد الحـر العـالمي الـذي تطـور منـد  السوق .و الـدوافع الرئيسـي إلـى ظهورهـا

          .1945عام 

  مستويين :المسـتوى االقتصـادي ،والمسـتوى السياسـي هذا الموقف علىوسنعرض 

ــــــى المســــــتوى األقتصــــــادي -1  عل                   : 

 ( النامية ) إلى استثمار هذه الشركات ،فغالبا ما تصدر االستقبالنظرا لحاجة دولة  ‐

قــوانين األســتثمار التــي يتضــمن إجــراءات تشــجيع هــذه الشــركات علــى األســتثمار.من 
                    اإلجراءات :إعفاء هده الشركات من دفع الرسوم و الضرائب بين هذه

 علـــــــــــى االســـــــــــتثمار  التشـــــــــــجيعاجـــــــــــل مـــــــــــن  8كمـــــــــــا فـــــــــــي ســـــــــــورية قـــــــــــانون رقـــــــــــم 

اسـتغالل هـده الشـركات بشـكل مفـرط للمـوارد الطبيعيـة للدولـة  لكن في المقابل ، يقـل ‐
الفوائـد المتوقعـة مـن االسـتثمار .حيـث قـد يـنجم عـن ذلـك  و االمتيـازاتالمضـيفة ،مـن 

،وتعميـق التخلف،وذلـك مـن خـالل تهريـب األمـوال إلـى  إفقـار اقتصـاد الدولـة المضـيفة
التنمية الصناعية كما تـتحكم هـذه الشـركات أيضـا  في مجال االستثمارارج ، وعدم الخ



 وأثرها على االقتصاد الدولي والمحلي الجنسيات المتعددة الشركات

 

27 

 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر و إنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

 وبالتــــــــالي تــــــــتحكم فــــــــي منظمــــــــة الــــــــدول المصــــــــدرة للبتــــــــرول البتــــــــرول ، . 

تنظـر هـده الشـركات إلـى الكـرة األرضـية كسـوق و حيـدة  إذن نظـرا لطابعهـا التجـاري ،
شــاكل بالنســبة للــدول المضــيفة التــي تفقــد مــن م للمنتجــين و المســتهلكيين .وهــذا يطــرح

المتعــاملين االقتصــاديين .لــذلك تنظــر الــدول  الناحيــة العمليــة الــتحكم و الســيطرة علــى
  الهيمنة التي يستخدمها الدول الغريبة المضيفة إلى هذه الشركات على أنها وسائل

 

 

 علـــــــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــــــتوى السياســـــــــــــــــــــــــــي 2‐ : 

الســيادة الوطنيــة للدولــة المضــيفة حيــث هــذه الشــركات خطــرا و تهديــدا علــى  تشــكل‐
الشـركات ضـغوطات علـى سـلطات هـذه الدولـة ، وقـد تتـدخل فـي شـؤونها  تمـارس هـده

توجيه السلطة السياسية ، و الـتحكم فـي القـرار السياسـي فـي هـذه  الداخلية كالتحكم في
التــي تؤكــد ذلــك محاولــة قلــب نظــام الحكــم فــي الشــيلي و إغتيــال  الدولــة .مــن الســوابق

  ،وذلك1973لرئيس عام ا

  األمريكية بموجب مؤامرة بين الشركة األمريكية للهاتف و التلغراف ووكالة المخابرات

عـدة إجـراءات مـن  لمواجهة هذا التأثير على سيادتها ، تلجأ الدولة المضيفة إلى اتخاد
ثمار إعـادة اإلسـت بينها : مراقبة األستثمارات ، إلزام الشركات المتعـددة الجنسـيات علـى

 فيهـــــا ، التـــــأميم .ومـــــع ذلـــــك ، تضـــــل هـــــذه اإلجـــــراءات ذات الفعاليـــــة محـــــدودة . 

 

 الفصــــــــل الثالـــــــــث : أثـــــــــار نشــــــــاط الشـــــــــركات المتعـــــــــددة الجنســــــــيات . 

 

 األول : األثــار اإلقتصــادية و اإلجتماعيــة للشــركات المتعــددة الجنســيات المبحــث . 



 وأثرها على االقتصاد الدولي والمحلي الجنسيات المتعددة الشركات

 

28 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــار  االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادية لنشـــــــــــــــــــــــــــــــاط الشـــــــــــــــــــــــــــــــركات اآلث

 

الجنسّيــة تمـارس نشـاطًا اسـتثماريًا خارجيـًا  الشـركات المتعـددة ال يكفي التأكيـد علـى أن
ألنهــا، باإلضــافة إلــى هــذا الــدور المــذكور،  فحســب، ألن ذلــك تعريفــًا خاطئــًا نوعــًا مــا،
متعــددة، خاصــة فــي البلــدان العربيــة، كمــا  تقــوم بــدور اقتصــادي واجتمــاعي لــه آثــار

              .يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية

المعــروف أن الشــركات المتعــددة الجنســية تســعى إلــى زيــادة أرباحهــا باســتغالل  فمــن
ــة المشــاريع التــي  المــوارد الطبيعيـــة واأليــدي العاملــة الرخيصــة، وال يعنيهــا مــدى أهمّي
بالنســــبة لالقتصــــاد الــــوطني وال بالنســــبة آلثارهــــا االقتصــــادية واالجتماعيــــة  تنفــــذها

هــذه الشــركات علــى اســتنفاد مــورد طبيعــي غيــر متجــدد  والثقافيــة. فقــد تركــز والسياســية
تكــون مصــلحة الدولـــة الوطنيــة عــدم اســتنفاد هــذا المــورد. وقــد تهــتم  (الــنفط...) حــين

حــين تحتــاج الدولــة إلــى صــناعات ثقيلــة أساســية. فهــي ال  بصــناعات تحويليــة، فــي
 .ةالوطنيَّــــــة، ألنهــــــا، بكــــــل بســــــاطة، شــــــركات أجنبيــــــ تســــــتجيب تمامــــــًا للمتطلِّبــــــات
الســتثمارات هــذه الشــركات إلــى وضــع قيــود علــى هــذا  مــن هنــا تلجــأ البلــدان المضــيفة

حكوميـــة متنوعـــة، بعـــد أن تكّيـــف مشـــاريعها  االســـتثمار، بـــأن تربطـــه بموافقـــة هيئـــات
 قـانون رقـمكما في سورية مـن خـالل  المضيفة االستثمارية وفق معايير تحددها البلدان

موكل إليها دراسة السوق والتقارير الواردة وضـع ال االستثمار ةالخاص بإحداث هيئ 9
 ) سـوري11+8+4+2االستراتجيات العامة لالستثمار وسن القوانين المتعلقـة بـذلك م (

 . هــذا باإلضــافة إلــى تســابق البلــدان الناميــة إلــى تقــديم الحــوافز لتشــجيع عمــل هــذه

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات، ومنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا : 

 إعفــــــــــــــــاءات ضــــــــــــــــريبية أو تخفــــــــــــــــيض فــــــــــــــــي الرســــــــــــــــوم الجمركيــــــــــــــــة ‐



 وأثرها على االقتصاد الدولي والمحلي الجنسيات المتعددة الشركات

 

29 

 

لــــة إلــــى البلــــد األم سياســــات ‐ ر الشــــركات مــــن القيــــود علــــى أرباحهــــا المحوَّ  ُتحــــرِّ

جّذاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشـركات باسـتيراد مـا  وهناك أسلوب
  مـــــــواد ومســـــــتلزمات بـــــــدون خضـــــــوعها للضـــــــرائب والرســـــــوم يلزمهـــــــا مـــــــن

المنشـأة التابعـة حجمـًا معينـًا  المضيفــة بـأن تسـتخدم وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الـدول
عملياتهـا اإلنتاجيـة، أي، بعبـارة أخـرى، مسـاهمة هـذا  من الموارد اإلنتاجية المحلية فـي

المحلـي. كمـا تـدفع هـذه الشـركات إلـى توظيـف نسبــة معينـة  الفرع إيجابًا فـي االقتصـاد
ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــواطني ـــــــــــــــــوى العامل ـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــيفة مـــــــــــــــــن الق  الدول

إلـى تحديـد حجـم  وحفاظـًا علـى تـوازن ميـزان المـدفوعات،كـذلك تلجـأ الدولـة المضيفــة، 
أن تكــون  األربــاح ورأس المــال الــذي ُيســمح للشــركة بتحويلــه إلــى الخــارج. كمــا تفــرض

  صـــــــــــادرات الشـــــــــــركات كّميـــــــــــات صـــــــــــغيرة مـــــــــــن إنتـــــــــــاج البلـــــــــــد المضـــــــــــيف

آثارًا سلبية تتركها الشـركات المتعـددة علـى عمليـات التنميـة، وهـي  لذلك نقول إن هناك
تعاني منهـا المجتمعـات الناميـة، كـالموارد البشـرية، إضـافة إلـى  ال المشكالت التيإهم

والدخل علـى كافـة الشـرائح االجتماعيـة، باعتبـار أن عمليـة التنميـة  إهمال توزيع الثروة
المـــذكورة، هـــي عمليـــات اقتصـــادية بحـــت، إضـــافة إلـــى األربـــاح  فـــي فلســـفة الشـــركات

ممــا يــؤدي إلــى اســتنزاف المــوارد الوطنيــة، وٕالــى  األم، الضــخمة المحولـــة إلــى الدولــة
المحلـي السـتغالل مـوارده اسـتثمارًا ذاتيـًا فـي الصـناعات  ضياع الفرصة أمام االقتصاد

 الوطنية

النتــائج علــى صــعيد المنتجــات الصــناعية، بســبب المنافســة فــي األســواق  كــذلك تتشــابه
و الميــزان التجـــاري، ذلـــك مــن عجــز كبيـــر فــي ميــزان المــدفوعات أ ومــا يترتـَّـب علــى

النامية وبلداننا العربية لسياسات اإلغراق من جانـب الـدول  خاصة إذا تعّرضت البلدان
 .الصناعية
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 االجتماعيـــــــــــــــــــــــة لنشــــــــــــــــــــــــاط الشــــــــــــــــــــــــركات اآلثـــــــــــــــــــــــار

 

الجنســــيات، ال تــــرتبط أعمالهــــا  تؤكــــد الدراســــات االقتصــــادية أن الشــــركات المتعــــددة
العامـــة التـــي تضـــعها هـــذه  سياســـاتبالصـــناعات الوطنيـــة فـــي البلـــدان الناميـــة بـــل بال

المرتبطـة مصــالحها  الشـركات، ممـا يــؤدي إلـى ازديــاد الفروقـات االجتماعيــة بـين الفئــة
تحــت التــأثير  بهــذه المشــاريع وبــين أغلبيــة الســكان الــذين يتــدهور مســتوى معيشــتهم،

 .باألســواق العالميــة المــزدوج لجمــود التنميــة، وارتفــاع األســعار نتيجــة االرتبــاط الوثيــق

الفساد وما إلى ذلك من ظواهر  وغالبًا ما يؤدي هذا االتجاه إلى فتح الباب واسعًا أمام
بغيــة إفســاد الساســة والحكــام،  اجتماعيــة ســلبية. فغالبــًا مــا تعتمــد هــذه الشــركات الرشــوة

مخالفات قانونية أو دفـع  وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـًا لبالدهم، والتغاضي عن
المــذكورة فــي شــراء ذمــم  عار الدوليــة. كمــا نجحــت هــذه الشــركاتثمــن أغلــى مــن األســ

يسـتهان بهـا مـن الفّنيـين  كبـار المسـؤولين، وجّنـدت لخـدمتها وبمرتبـات عاليـة أعـدادًا ال
للشــركات المتعــددة آثــارًا  واإلداريــين ورجــال األعمــال والمهنيــين... خالصـــة القــول، إن

  : أهمها بـثالث نقـاط هـي ، يمكن تلخيصاجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية

اجتماعيـة تعتـاش علـى حسـاب  تحجيم الصـناعة الوطنيـة المنتجـة، وتشـجيع قيـام فئـة ‐
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــر إنتاجي   المجتمــــــــــــــــــــــــــع لهــــــــــــــــــــــــــا مواصــــــــــــــــــــــــــفات غي

 والرشـــــــــــــــوة وقـــــــــــــــيم أخالقيـــــــــــــــة وضـــــــــــــــيعة تكـــــــــــــــريس الفســـــــــــــــاد ‐

اعي إلــى عــدم االســتقرار االجتمــ زيــادة الهــّوة بــين الشــرائح االجتماعيــة، ممــا يــؤدي ‐
  والسياسي

 

المتعــددة فـي السـنوات العشـر الماضــية،  إن توسـيع قاعـدة االرتبـاط بمصـالح الشــركات
تطــور أنمــاط االســتهالك ومــا ُتعمِّمــه مــن  دفــع العــالم العربــي إلــى تبعيـــة غذائيــة نتيجــة
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تقــوم بــه مــن جهــد علــى "المســتوى  عــادات وقــيم فــي المأكــل والمشــرب والملــبس، ومــا
فــي أنحــاء العــالم. وهــي  تبهــا المنتشــرة فــي أكثــر مــن مئــة دولــةاإلعالمــي"، بســبب مكا

تسـويق منتجاتهـا. فترسـل  تلجأ إلى صرف المليارات من الدوالرات على إعالناتها بغية
بالدراسـات اإلنتروبولوجيـة  أحيانًا استمارات تفصيلية إلـى أسـاتذة الجامعـات المختّصـين

الشــركات، معلومــات ذات  يهــا، لحســابالثقافيــة والعلــوم االجتماعيــة والنفســية، تطلــب ف
وذلـــك لمعرفـــة رغبـــات  ،(...فائـــدة (عـــادات الطعـــام، نمـــاذج االســـتهالك عنـــد العائلـــة، 

نتــائج هــذه  النــاس وعــاداتهم كــي يســتطيع مــديرو الشــركات تصــميم منتجــاتهم حســب
 .الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الــرأي إلــى الصــحف  إضــافة إلــى ذلــك، تعمــل الشــركات علــى إرســال بيانــات اســتطالع
لجمع المعلومات  ذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر األقمار الصناعية،واإل

ذلـك ثـورة  حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها فـي تحقيـق
ـر ظـاهرة التنـافس الشـديد بـين هـذه الشـركات  المعلومـات واالتصـاالت الحديثـة، ممـا فجَّ

 .يـــــــــــــــة نشـــــــــــــــأة ســـــــــــــــوق عالميـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدةوأحـــــــــــــــدث تغييـــــــــــــــرًا هـــــــــــــــائًال فـــــــــــــــي عمل

الشــركات إلــى وضــع مصــالحها قبــل مصــلحة الزبــائن أو المســتهلكين،  وقــد ســعت هــذه
بهـــا مؤسســـات احتكاريـــة تنـــتج ســـلعًا متشـــابهًة تُبـــاع فـــي  فـــي عمليـــات انـــدماج قامـــت

 األســواق نفســها (انــدماج مؤسســة جنــرال إلكتريــك" لــألدوات الكهربائيــة ومؤسســة "آر "
  ."سي أي

بـــين الشـــركات التـــي تمـــارس أعمالهـــا ضـــمن الصـــناعة نفســـها،  ر االنـــدماجأمـــا أضـــرا
تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسـها، ممـا  فتقلص المنافسة التي تنجم عن

القضــاء علــى المنافســة التــي كانــت قائمــة بــين  يــنعكس ســلبًا علــى الزبــائن مــن جــّراء
 .تصـــــــادية العامـــــــةالمصـــــــلحة االق الشــــــركتين المـــــــذكورتين. وهـــــــذا يـــــــنعكس علـــــــى

والتشــريعات الجديــدة، وٕانشــاء  مــن هنــا، كــان تــدخل الحكومــات للقيــام بوضــع القــوانين
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وذلك للحّد مـن التواطـؤ بـين  هيئات حكومية لمراقبة عمليات االندماج بين المؤسسات،
الحــاالت المنافيــة  المؤسســات العاملــة ضــمن الصــناعة الواحــدة، والتخفيــف مــن حــدة

 .للمصلحة العامة

 

 متعـــــــددة الجنســـــــيات مبحـــــــث الثـــــــاني : اآلثـــــــار المرتبطـــــــة بالشـــــــركاتلا

 

بالشـركات متعـددة الجنسـية  نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل اآلثار المرتبطـة
 يلــي وهــي كمــا                                                                         : 

ـــدخل و األثـــر علـــى ـــة: يمكـــن أن تـــؤثر الشـــركات متعـــددة  أوال: األثـــر علـــى ال العمال
 يلــي نســية علــى مــاالج                                                                           : 

 

ــى 1‐ ــر عل ــدخل األث  ال                                                           

ذلــك  إن قيــام شــركات متعــددة الجنســية فــي بلــد مــا، يمثــل إضــافة للــدخل الــوطني فــي
 البلــد، وقيامهــا بفــتح أســواق جديــدة والتصــدير إليهــا هــو إضــافة المــدخل، ولقيــاس أثــر

 تكلفة –ثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة اإلنتاج االست

 واألرض....إلـخ والتكلفـة هـي مـا يدفعـه المسـتثمرون األجانـب للمـوارد والعمـال اإلنتـاج
اإلنتاج التي يستخدمها  من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة، لعناصر

مــا ينتجــه وماكــان  الســتثمار إذن تكمــن فــي الفــرق بــين قيمــةالمســتثمر األجنبــي قيمــة ا
تكلفـــة  -االنتـــاج ســـينتج بدونـــه، وتصـــبح المعادلـــة كمـــايلي: المنفعـــة المحققـــة= قيمـــة

     .تكلفة الفرصة البديلة-اإلنتاج

 

متعددة الجنسية في نمو اإلنتاج المحلي فـي تحسـين  ومن جهة أخرى تساعد الشركات
المـــوارد موجـــودة فـــي البلـــد المضـــيف، فـــإن  انـــت كـــلعناصـــر اإلنتـــاج، وحتـــى لـــو ك
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لـيس مـن ناحيـة فنيـة فقـط، ولكـن أيضـا  االستثمار األجنبي يرفع العائد عليها ويحركهـا
معروفــة ورائجــة يكفــي وضــعها  يســوقها بمــا للشــركة مــن شــبكات توزيــع وأســماء تجاريــة

 .علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى منتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج

 

 على العمالة األثر-2

منها، ولبلوغ هـذا  نامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحدتسعى الدول ال
ومتزايــدة  فتحــت البــاب أمــام الشــركات متعــددة الجنســية علــى أمــل خلــق فــرص جديــدة

 :للعمـــــــــــل، ويمكـــــــــــن تصـــــــــــنيف اآلثـــــــــــار المترتبـــــــــــة علـــــــــــى العمالـــــــــــة فـــــــــــي مـــــــــــايلي

وأفقيـة بـين  الشـركة متعـددة الجنسـية يـؤدي إلـى خلـق عالقـات تكامـل رأسـية إن وجود ‐
االقتصادي المختلفة في الدولة مـن خـالل تشـجيع المـواطنين علـى إنشـاء  أوجه النشاط

  .الخدمات المساعدة الالزمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة مشروعات لتقديم

الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على األرباح المحققـة، وهـذا سـيؤدي  إن الشركات متعددة
دولــة، ومــع بقــاء العوامــل األخــرى ثابتــة فــإن زيــادة العوائــد ســوف لل إلــى زيــادة العوائــد

إنشاء مشروعات استثمارية جديـدة، هـذا مـا سـيترتب عليـه خلـق  يمكنها من التوسع في
 .فرص جديدة للعمل

وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفـاء بعـض أنـواع المهـارات التقليديـة  إن
ا متقدمة سواء كانت أساسية أو مسـاعدة أو قـد يـؤدي لما تستخدمه من تكنولوجي نتيجة

 .عـــــــــــــــــــــدم ثبـــــــــــــــــــــات العمالـــــــــــــــــــــة الموســـــــــــــــــــــمية وجودهـــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــى

المناسب سوف يؤثر إلى حد  إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي
ــــــــــــــــــدة، ومــــــــــــــــــدى تنوعهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرص العمــــــــــــــــــل الجدي ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدد ف ــــــــــــــــــر عل  .كبي

كات متعـــددة الجنســـية الرتفـــاع مســـتوى األجـــور والمكافـــآت التـــي تقـــدمها شـــر  نتيجـــة
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بنظيرتهــا الوطنيــة)، فإنــه مــن المحتمــل أن تهــرب العمالــة والكــوادر الفنيــة  (بالمقارنــة
 .للعمـــــــــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــــــــركات متعـــــــــــــــــــــــددة الجنســـــــــــــــــــــــية واإلداريـــــــــــــــــــــــة

كثيفــة العمالـــة فــي المنـــاطق  إن إنشــاء المشــروعات الموجهـــة للتصــدير والمشـــروعات
 .يـــــــــدةالجد الحـــــــــرة ســـــــــوف يـــــــــؤدي إلـــــــــى خلـــــــــق العديـــــــــد مـــــــــن فـــــــــرص العمـــــــــل

 إن توســـع الشـــركات متعـــددة الجنســـية فـــي أنشـــطتها ســـواء علـــى المســـتوى األفقـــي أو

الرأسي مـع االنتشـار الجغرافـي سـوف يـؤدي مـع بقـاء العوامـل األخـرى ثابتـة إلـى خلـق 
  الدولة عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل فرص

  

 

 :اإلداريـــة لـــوجي واألثـــر علـــى اإلدارة والتنميـــةثانيـــا: األثـــر علـــى التقـــدم التكنو 

 

  األثر على التقدم التكنولوجي 1‐

ـــ هنـــاك آراء مختلفـــة حـــول دور ا الشـــركات متعـــددة الجنســـية فـــي التطـــوير التكنولوجي
  .مجاالت القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير والتحديث للدول النامية المضيفة في

 

بنقل مستوى عال من التكنولوجيـا أو التركيـز علـى  ةإذا قامت الشركات متعددة الجنسي
 المـــــال فـــــإن هـــــذا ســـــوف يـــــؤدي إلـــــى المشـــــروعات التـــــي تتميـــــز بكثافـــــة رأس : 

 قلة فرص العمل الجديدة 

  وخاصة العمال غير المهرة ارتفاع نسبة البطالة

   الدولــة ممــا يــؤدي إلــى خلــق  صــعوبة تحقيــق العدالــة فــي توزيــع الــدخول علــى مســتوى 
 االجتماعية الطبقة
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الشــركات متعــددة الجنســية (أي تقــوم بإدخــال  قــد تضــطر الشــركات الوطنيــة إلــى تقليــد
 فــــــــــي الســــــــــوق مســــــــــتوى عــــــــــال مــــــــــن التكنولوجيــــــــــا) حتــــــــــى تضــــــــــمن البقــــــــــاء

اســتئجار  تحصــل الشــركات مــن مقابــل اســتخدام الفنــون اإلنتاجيــة أو الخبــرة الفنيــة أو
 األربــــاح اد المتخلــــف علــــىلمعــــدات معقــــدة بواســــطة الوحــــدة الموجــــودة فــــي االقتصــــ

هـذا  إذا قامـت الشـركات متعـددة الجنسـية بنقـل مسـتوى مـنخفض مـن التكنولوجيـا، فـإن
هـذا  يتفاعل مع اهداف الدول النامية بشأن تقليل نسبة البطالة، وبالرغم من أن تحقيق

الهـــــدف يمثـــــل ضـــــرورة ملحـــــة إال أن النتيجـــــة الطبيعيـــــة لنقـــــل أو اســـــتيراد مســـــتويات 
لتكنولوجيــا ســيؤدي إلــى توســع الفجــوة التخلــف التكنولــوجي بــين الــدول مــن ا منخفضــة

  .المتقدمة النامية والدول

التكنولـوجي  ومن جهة أخرى فإن محاولة الدول النامية إلحـراز درجـة عاليـة مـن التقـدم
 كهدف سيكون علـى حسـاب درجـة تحقيقهـا لهـدف آخـر هـو التقليـل مـن نسـبة البطالـة

  المجتمع توزيع الدخول وتحقيق الرفاهية االقتصادية ألفرادومن ثم تحقيق العدالة في 

 

 األثر على اإلدارة والتنمية اإلدارية 2‐

كأحــد عوامــل اإلنتــاج (أو كعنصــر مــن عناصــر التكنولوجيــا) تلعــب  الشــك أن اإلدارة
إنتاجيــة كــل مــن منظمــات األعمــال واالقتصــاد الــوطني ككــل،  دورا رئيســيا فــي تحديــد
 التنافســــي ســــواء علــــى المســــتوى الــــوطني أو الــــدولي د مركزهــــاباإلضــــافة إلــــى تحديــــ

فقـد تظـافرت مشـكلة نقـص الكـوادر اإلداريـة مـع  وبالنسـبة للـدول الناميـة بصـفة خاصـة
من حيث الكم والجودة في تخلـف هـذه  غيرها من مشكالت عدم توافر عناصر اإلنتاج

ول الناميــة علــى يــزداد طلــب الــد الــدول عــن ركــب التقــدم، وبالتــالي يمكــن القــول أنــه
والقصور والـنقص فـي  خدمات ومساعدات الشركات متعددة الجنسية لسد جانب الخلل
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واألنشــطة الوظيفيـة فــي  المهـارات والكـوادر اإلداريــة فـي مختلـف المســتويات التنظيميـة
بالنســبة لــإلدارة  المنظمــات العاملــة يمكــن تحديــد إســهامات الشــركات متعــددة الجنســية

 والتنمية لإلدارة

 منهـــــــــــــا التنميـــــــــــــة اإلداريـــــــــــــة فـــــــــــــي كثيـــــــــــــر مـــــــــــــن المجـــــــــــــاالتو  : 

  ‐.تنفيذ برامج التدريب والتنمية اإلدارية في الداخل وفي الدول األم

   دخال أساليب إدارية حديثة ومتطورتقديم أو إ

 وتنميـــــــة قـــــــدرات الطبقـــــــة الحاليـــــــة خلـــــــق طبقـــــــة جديـــــــدة مـــــــن رجـــــــال األعمـــــــال 

باألساليب اإلداريـة الحديثـة مـن خـالل  ةاستفادة الشركات الوطنية من نظيرتها األجنبي 
 التقليد

تنميـة المهـارات اإلداريـة حتـى تسـتطيع الوقـوف  إثارة حماس الشركات الوطنيـة فـي 
 الجنسية أمام منافسة الشركات متعددة

يجــــب عــــدم تجاهــــل بعــــض جوانــــب الخــــاطر الــــذي قــــد يحــــيط بالشــــركات الوطنيــــة 
ة نتيجـــة لوجـــود الشـــركات متعـــددة اإلداريـــة بوجـــه عـــام فـــي الـــدول الناميـــ والتنميـــة

يـؤدي إلـى ارتفـاع مسـتوى األجـور والحـوافز التـي تقـدمها الشـركات  الجنسـية بهـا قـد
بينمـــا تظـــل األخيـــرة تعـــاني مـــن هجـــرة الكـــوادر ومطالبـــة  بـــاألولى الوطنيـــة للعمـــل

والحـوافز وشـروط العمـل مـع نظـائرهم بالشـركات  العاملين بها بالمساواة في األجـور
 نسيةمتعددة الج
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