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 تعد الشركات متعددة الجنسية من العوامل االساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سمات 
 ة الجنسية تعدد األنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بينالشركات المتعدد
 ويرجع السبب الرئيسي الذي دعا الشركات المتعددة الجنسية إلى . المنتجات المختلفة

 تنويع نشاطها ، فهي تستند الى اعتبار اقتصادي مهم ، وهو تعويض الخسارة المحتملة 
 أيضًا تعمل هذه االسواق للسبب ذاته في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى ، و

 ، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر اإلنتاج التي يعتمد 
 عليها اسلوب انتاجي مايمكن االنتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر 
 إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبيًا ، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات بإسم متعددة 

  .جنسياتال

 تعريف الشركات متعدية الجنسيات . أ 

 تغير وتطور هذا المفهوم بمرور الوقت ، حيث كان يطلق عليها في بداية ظهورها 
 ، حيث كانت ملكيتها تخضع  Multinational Company الشركات المتعددة الجنسيات
 مارس وت كما يتولى إدارتها اشخاص من جنسيات متعددة  لسيطرة جنسيات متعددة 

 نشاطها في بالد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط 
  Home عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة األم

Country   إال أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية واإلقليمية لهذه الدولة وتتوسع ، 
 وفي مرحلة الحقة  . Host Countries ى تسمى الدول المضيفةفي نشاطها إلى دول أخر

 رأت لجنة العشرين ، والتي شكلتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة 
 في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات ان يتم استخدام كلمة 

Transnational بداًلمن كلمةMultinational وكلمة Corporation  بداًل من كلمة 
Enterprise  ، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في انشطتها على سوق متعدد الدول ، 

 كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي ، ولهذا فهي تكون شركات 
 متعدية الجنسيات ، حيث تتعدى القوميات ، ذلك ألنها تتمتع بقدر كبير من حرية 

 رد ومن ثم عناصر االنتاج من رأس المال والعمل فضاًل عن المزايا تحريك ونقل الموا
 التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن 

 ، وهي بالتالي تساهم ومن خالل تأثيرها  Supra National القوميات أو فوق القوميات
  .عالمي الجديد والتأكيد على عالميتهفي بلورة خصائص وآليات النظام االقتصادي ال



 تعاظم الشركات متعدية الجنسيات . ب 

 لقد تم توضيح وتعريف الشركات متعدية الجنسيات ، ولكن من الضروري أيضًا أن نعرف 
 بأنها الشركات العالمية النشاط والتي تعتبر في كل معانيها إحدى السمات االساسية 

 فهي تؤثر بقوة في االقتصاد العالمي من خالل  د، للنظام االقتصادي العالمي الجدي
 ويكفي االشارة في هذا المجال إلى أن تلك الشركات العمالقة . أنشطتها المختلفة

 ذات االمكانيات التمويلية الهائلة ، تلعب دور القائد في الثورة العلمية 
  .قتصادالتكنولوجية ، وبالتالي فهي تعمق االتجاه نحو العالمية أو عولمة اال

 هناك العديد من المؤشرات األخرى والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعدية 
  :الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها

 تزايد مكانة ودور هذه الشركات في االقتصاد العالمي ، وكما أشارت مجلة      .1
Fortune   من هذه الشركات  م في دراسة شملت أكبر خمسمائة5991في شهر يوليو من عام 

 إحدى عشر تريليون )  55311في العالم إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات قد بلغ 
 من الناتج المحلي % 515، والذي يمثل ( وثالثمائة وثمانية وسبعون مليار دوالر

  5995من الناتج المحلي االجمالي للعالم في عام % 51اإلجمالي للواليات المتحدة و
 تريليون دوالر ، وعدد العاملين بها  3323هذه الشركات فقد بلغت نحو أما أصول  .

 وتستحوذ الشركات . مليار دوالر 33325مليون عامل ، وصافي أرباحها نحو  35,2
 من حجم التجارة العالمية، ومعظم % 54المتعدية الجنسيات في مجموعها على حوالي 

  .االستثمار األجنبي المباشر في العالم

 من مبيعات العالم تتم من خالل الشركات متعدية الجنسيات، % 14أن حوالي      .2
 وهو مايعكس ضخامة قدرتها التسويقية واإلنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء 

  .هام من حركة التجارة الدولية

 الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية،  3
 نسبة االكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود  فبفضلها زادت
  .التي قامت بها هذه الشركات Research and developmentالبحث والتطوير

 تجاوزت األصول السائلة من الذهب واالحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة      .4
 لدولي منها، ويدل هذا لدى الشركات المتعدية الجنسيات نحو ضعفي االحتياطي ا

 المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية واالستقرار 
  .النقدي العالمي

 ان الدول حديثة النمو أو الساعية لإلصالح االقتصادي أو الساعية للخروج من 
 االقتصاد المركزي ، تتجه الى جذب المستثمر األجنبي المباشر لالستثمار على 
 اراضها رغبة في الحصول على التكنولوجيا غير المتوفرة محليًا، وكذلك لخلق فرص 
 عمل للمواطنين ، وكذلك الحصول على تكنولوجيا اإلدارة وتنظيم المشروعات ، وكذلك 

  .الدخول في غمار المنافسة داخلياص وخارجيًا



 لمة والشركات أن ماينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العو
 تساهم . متعدية الجنسيات ، فكل منها غذي اآلخر واستفاد منه خالل السنوات الماضية

  & Merger العولمة في زيادة حجم الشركة ، ومؤدية الى توسع حجم الدمج والتملك
Acquisition  م ، بلغ حجم المج  5991فعلى سبيل المثال في عام . عبر الحدود 

 من أجمالي االستثمار األجنبي % 14ن دوالر ويمثل هذا أكثر من بليو 35121والتملك 
  . المباشر العالمي

 ومن ثم فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية في حجم االستثمار األجنبي 
 م مرجعه الزيادة السريعة في عدد وحجم عمليات الدمج  5991المباشر العالمي في عام 

  11121م ، لتصل 5991في عام % 11التي ارتفعت بنسبة  والتملك على المستوى الدولي
  .بليون دوالر

 ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق           
 المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه لالستثمار واستيراد متطلبات اإلنتاج دون 

  .عقبات تجارية

 من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل  وبالتالي ، فأن كل          
 والمستفيد في النهاية الشركات متعددة  منهما في تطور والتأثير باألخر، 

 وخالل السنوات األخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة . الجنسيات
  .وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا الى مانسميه اليوم بالعولمة

 خصائص الشركات المتعدية الجنسيات . ت

 يتسم النظام تالقتصادي العالمي الجديد بتعميق عالمية االقتصاد  
Globalization  وتزداد 

  .فيه دور المؤسسات االقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من المالمح الهيكلية
 العولمة أو  تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم مالمح ظاهرة

 النظام االقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها 
  :وتاثيرها على النظام االقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات

 تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عمالقة : ضخامة الحجم  .1
 هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع ، ومن المؤشرات التي تدل على 

 انتاجها وارقام المبيعات واإليرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي 
 تملكها ، وحجم انفاقها على البحث والتطوير ، فضال عن هياكلها التنظيمية وكفاءة 

  .أدارتها

 لكيانات االقتصادية ولكن ، أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه ا
 أو مايطلق عليه  Sales Figure العمالقة ، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات

 كذلك يستخدم حجم اإليرادات لنفس الهدف ، ووفقًا لهذا المقياس ". رقم األعمال "
 مليار دوالر ،  51525احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 

 م ، والتي  5991لى بين أكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسيات في عام المرتبة األو



 كذلك . من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي% 55يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 
 من حجم المبيعات على المستوى % 14تستحوذ هذه الشركات الخمسمائة على نحو 

  %54عدالت نمو مرتفعة تجاوزت أن نشاط الشركات المتعدية الجنسيات حقق م. العالمي
  .سنويًا أي نحو ضعف معدل النمو في االقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية

 تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى ان : ازدياد درجة تنوع األنشطة  . 2
 الشركات المتعدية الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها 

 ية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة االنتاج
 اإلدارة العليا في تقليل احتماالت الخسارة ، من حيث انها إذا خسرت في نشاط يمكن 

 وقد قامت هذه الشركات بإحالل وفورات مجال النشاط . أن تربح من أنشطة أخرى 
economies  

of Scope محل وفورات الحجم economies of Scale  والتي انتهجتها الشركات الكبرى 
 ونتيجة لذلك تتشعب األنشطة التي تقوم بها الشركات . بعد الحرب العالمية الثانية

 المتعدية الجنسيات قطاعيًا وجغرافيًا ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل 
  .األفقي والرأسي

 ميز التي تتميز بها الشركات المتعدية من ال: األسواق  –اإلنتشار الجغرافي  . 3
 الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خاج الدولة األم 

  .، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم
 في مجال لقد ساعدها على هذا االنتشار التقدم التكنولوجي الهائل ، والسيما 

  . المعلومات واالتصاالت

 شركة  5344السويسرية ، تسيطر حاليًا على أكثر من  ABB وتكفي اإلشارة إلى أن شركة
 تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم ، مع العلم أن السوق السويسرية التستوعب إال 

  .نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة

 بداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات وقد ساعدت على ذلك كله ا
 حيث توجد اإلدارة  Teleportation  واالتصاالت ، حيث اصبح مايسمى االنتاج عن بعد

 العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر 
  .باإلنتاج في بالد أخرى

 أن هذه الخاصية : ج واالستثمار علىمستوى العالم القدرة على تحويل االنتا . 4  
 ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها االستثماري الواسع في العالم ، وكذلك 

  .كونها كيانات عمالقة متنوعة األنشطة تسودها عمليات التكامل االفقي والرأسي

 ت المتعدية على الرغم من ضخامة االستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركا
 الجنسيات ، فإن اكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الواليات المتحدة األمريكية 

 وسويسرا واليابان، ويعود ( انجلترا والمانيا وفرنسا ) ودول االتحاد األوروبي 
  :هذا التركز الى العوامل التالية

 المناخ الجاذب لهذه النوعية من االستثمارات ،  -



 ائد على االستثمارات ، ارتفاع الع -

 تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خالل انخفاض  -
 تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، 

 توافر البنية األساسية وتسهيالت النقل وتقدم شبكات االتصاالت ،  -

  . قتصاد القوميوالطاقة االستيعابية لال -

 وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة : إقامة التحالفات االستراتيجية  . 5
 الجنسيات والتي تسعى دومًا الى إقامة تحالفات استراتيجية فيما بينها ومن أجل 

 أن . تحقيق مصالحها االقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية 
 ات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة اساسية لألسواق هذه التحالف

  .المفتوحة وثورة االتصاالت والمعلومات

 أن التحالفات االستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة 
 بدرجة أكبر، وفي بعض األحيان يأخذ هذا التحاف شكل االندماج ، وهذا يظهر بوضوح 

 البحث والتطوير بما يحتاجه الى تمويل ضخم ، ومن األمثلة على هذا  في مجال
 التعاون ، التمركز األوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات واالتصاالت التي تشترك 

 و  Bull فيه ثالثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات اآللية ، وهي بول الفرنسية
TCL حول التحالف االستراتيجي أيضًا الى البريطانية و سمنز األلمانية ، وقد يت 

 وكل هذا يمثل صيغ للتعاون . شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات
 لتحقيق األهداف االستراتيجية لكل شركة متعدية الجنسية تدخل في التحالف 

  .االستراتيجي الذي يتم االتفاق عليه

 ة الجنسيات بمجموعة من المزايا تتمتع الشركات متعدي: المزايا االحتكارية  . 6
 االحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، 

 ومن أهم عوامل نشأته متتمتع به  يأخذ شكل سوق احتكار القلة في األغلب األعم، 
 مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية 

 وهذا الوضع يتيح للشركات المتعدية . واإلدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة
  .الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها

 وتتحدد المزايا االحتكارية في أربعة مجاالت هي التمويل ، واإلدارة ، 
 التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة  وتنبع المزايا. والتكنولوجيا ، والتسويق

 لدى الشركة المتعدية الجنسية ، وتمكنها من االقتراض بأفضل الشروط من األسواق 
 تتمثل . المالية العالمية نظرًا لوجود عنصر الثقة في سالمة وقوة مركزها المالي 

 من الكفاءة  المزايا االدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى
 ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة االتصاالت ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار 

 أن توافر المزايا اإلدارية يتيح لهذه الشركات . السليم في الوقت المناسب 
 التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجاالت التدريب 

  .واالستشارات والبحوث اإلدارية



 وتحصل الشركات على المزايا التقنية ، من خالل التطوير التكنولوجي المستمر ، 
 لالستجابة لمتطلبات السوق ، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها االحتكاري 

 وتحسين االنتاجية وتطويرها  ، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد واالبتكار 
  . وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة

 تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خالل الشبكات التوزيعية 
 ان . والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب 

 ية واإلعالن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعا
  .لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها

 أن كل شركة من الشركات متعدية الجنسيات تنظر إلى : تعبئة المدخرات العالمية  . 7
 العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى الى تعبئة الدخرات من تلك السوق في مجموعها 

  :بالوسائل التالية

 تلك الشركات في كل من األسواق المالية العالمية طرح األسهم الخاصة ب       - أ
  .الهامة وكذلك األسواق الناهضة ، وغيرها

 تعتمد الشركات متعدية الجنسيات ، عند اإلقدام على عمليات كبرى مثل شراء    - ب
 أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على ادارتها مثاًل ، إلى االقتراض 

  .الجنسيات وبمعدالت عالية من البنوك متعددة

 تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء األعظم من تدفقات االستثمار    - ت
 األجنبي المباشر وتوجهه أساسًا إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثالثة أرباع 

  .السوق العالمية

 الزم لها ، من الزام كل شركة تابعة بأن توفر محليًا أقصى مايمكن لتمويل ال   - ث
 خالل وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة ، طرح األسهم الخاصة بتلك الشركات في 

  .األسواق المالية العالمية ، االقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها

 وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعدية الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من 
  .ةالمدخرات العالمي

 تتميز الشركات متعدية الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني : تعبئة الكفاءات  . 8
 دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي 

 والنمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات . تأخذ به هو معيار الكفاءة
 كادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من االختيارات هو االستفادة من ال

  .والمشاركة في الدورات التدريبية

 يعتبر التخطيط األستراتيجي : التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية  . 9
 أداة إلدارة الشركات متعدية الجنسيات ، وهو المنهج المالئم الذي يضمن ويؤدي الى 



 اليه الشركة متعدية الجنسية والتعرف على ماترغب أن تكون عليه في  تحقيق ماتهدف
  .المستقبل

 يكثر استخدام التخطيط االستراتيجي في الشركات المتعدية الجنسيات وهي تسعى من 
 خالل ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدالت مرتفعة في المبيعات 

 أن التخطيط األستراتيجي هو . ل المستثمرواألرباح ومعدل العائدعلى رأس الما
 األداة األساسية التي تستخدمها وتقوم بها اإلدارة االستراتيجية في تلك الشركات 

 وتعد الخطط االستراتيجية في غالبية الشركات . ، لتحقيق األهداف االستراتيجية 
 لتخصيص ووضع المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية ، ويترتب على ذلك أن قواعد ا

 األهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة 
  .وخدمة استراتيجيتها العالمية

  : الشركات المتعدية الجنسيات والنظام االقتصادي العالمي الجديد. ث          
 لنظام للشركات المتعدية الجنسيات تأثيرًا كبير وعميق على آليات ومكونات ا

  :االقتصادي العالمي الجديد ، وهو ينحصر في النقاط التالية

 من الطبيعي ، أن الشركات المتعدية الجنسيات قد :  التأكيد على صفة العالمية  .1 
 قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير 

 ولمة االقتصاد ، بما في ذلك الدفع نحو إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى ع
 توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا 
 والخدمات الحديثة ، ويدعم بنية أساسية هائلة لالتصاالت والمواصالت والمعلومات 

 يان أن الشركات متعدية الجنسيات حولت العالم إلى ك. واالعالم والفنون والثقافة
 موحد غلى حد بعيد من حيث كثافة االتصاالت والمعامالت فيه ، وبالتالي من خالل 
 هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية او العولمة على كافة المستويات األنتاجية 

  .والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية واالدارية

 وهو يتبين من الحجم  من الواضح جدًا  : التأثير على النظام النقدي الدولي  .2 
 الضخم من األصول السائلة واالحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية 
 الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية 

  .الدولية واالستقرار النقدي العالمي

 التي تعمل بها الشركات  أن األصول الضخمة المقومة بالعمالت المختلفة للدول
 المتعدية الجنسيات ، من شأنها أن تؤدي الى زيادة امكانيات هذه الشركات في 

 فإذا أرادت هذه الشركات ، وبقرار يتخذ من . التأثير على النظام النقدي العالمي
 جانب المسؤلين عن إدارة الشركات المتعدية الجنسيات بتحويل بعض األصول من دولة 

  .شأنه أن يؤدي الى التعجيل بأزمة نقدية عالمية ألخرى من

 من المعروف وكنتيجة الستحواذ الشركات : التأثير على التجارة العالمية  .3
 المتعدية الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها 

 ه من قدرات تؤثر بال شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خالل ماتمتلك



 وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض  تكنولوجية عالية وإمكانيات 
  .المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات واألنشطة

 من الممكن مالحظة تأثير الشركات المتعدية الجنسيات على حجم التجارة العالمية 
 مل الرأسي إلى األمام وإلى الخلف حيث ازدياد درجة التنوع في األنشطة ووجود التكا

 قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها 
  .التابعة أو فروعها في الدول المختلفة

 تشير تقديرات تقرير االستثمار الدولي : التأثير على توجهات االستثمار الدولي  .4
 ، أن حجم االستثمار الدولي المتدفق في م  3443الصادر من األمم المتحدة عام 

 مليار دوالر والتي تدفقت في مختلف  344العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 
  .مناطق العالم

  .ان الشركات المتعدية الجنسيات تنفذ الجزء األكبر من االستثمارات الدولية سنويا
 ر الدولي تتأثر بتوجهات ويالحظ في هذا المجال أن الخريطة االستثمارية لالستثما

 النشاط االستثماري للشركات المتعدية الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص 
 تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز االستثماري ، فقد الحظنا أن هذه 

 من الدول  الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود 
  .من النشاط االستثماري لتلك الشركات% 11مة ، حيث تستحوذ هذه الدول على المتقد

 فقط من النشاط االستثماري % 51ومن ناحية اخرى تحصل الدول النامية على نسبة 
  .للشركات المتعدية الجنسيات

 أن تفاعل تأثير الشركات : تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي  .5
 الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات االستثمار الدولي ، قد أدى  المتعدية

 يؤدي الى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي ، وأصبحت قرارات 
 االنتاج واالستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقًا العتبارات الرشادة االقتصادية 

  .فيما يتعلق بالتكلفة والعائد

 اط االستثماري واالنتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية أن كبر النش
 الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من اتاحة إمكانيات جديدة للتخصص ، كلها 
 أدت إلى وجود انماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل ، والشك أن هذه الشركات تلعب 

 هدتها متزايدة بين الدول دورًا رئيسيًا في تعميق هذه العملية وأصبحت مشا
  .الصناعية والنامية

 ولعل هذا االتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة الختراق السوق العالمية في 
 حيث تتتح األنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك  الكثير من المنتجات، 

 عات الكهربائية البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصنا
 وااللكترونية والهندسية والكيماوية ، وخير دليل ومثال على ذلك هو تجربة النمور 
 اآلسيوية في جنوب شرق آسيا ، ولهذا ومن وجهة نظرنا فعلى البلدان النامية األخرى 
 أن تستغل هذا االتجاه في تعظيم صادراتها وأن تعرف أن من آليات التعامل مع 



 دية الجنسيات هي جذب تلك الشركات لتعمل وتوطن بعض الصناعات في الشركات المتع
 الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة انتاج السلع األولية واالستخراجية 

  .إلى الصناعات األكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية

 تقوم الشركات  :التأثير على نقل التكنولوجيا واحداث الثورة التكنولوجية  .6
 أن العالم يعيش .المتعدية الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية

 اليوم الثورة الصناعية الثالثة ، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات 
 ولهذا السبب فأن التحدي المطروح . واالتصاالت والمواصالت والتكنولوجيا العالية

 دان النامية ، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع أمام البل
 أن نقل التكنولوجيا من خالل الشركات المتعدية . الشركات المتعدية الجنسيات 

 الجنسيات يتأثر بتوجهات االستثمار االجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات 
 تبار العوامل المتعلقة في جذب عبر مناطق العالم المختلفة ، ومع األخذ في االع

 االستثمار االجنبي المباشر ، فأن هيكل النظام االقتصادي العالمي الجديد من 
 منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل االستثمار االجنبي المباشر الذي تقوم به 
 الشركات المتعدية الجنسيات ، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة 

 لوجية نظرًا لما تتمتع به من امكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو التكنو
  .البحوث والتطوير

 يعتبر االتجاه الى : ظهور التكتالت االقتصادية والترتيبات االقليمية الجديدة . ج
 تكوين التكتالت االقتصادية العمالقة بين مجموعة من الدول التي تتوافر فيها عدد 

 المتجانسة اقتصاديًا ، وثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا والتي تربطها  من المقومات
 مصالح اقتصادية مشتركة ، هي من أهم الخصائص المميزة للنظام االقتصادي العالمي 

 لقد شهدت نهايات القرن العشرين تزايدًا كبيرًا نحو التكتل واالندماج . الجديد
 قومات التجانس االقتصادي ، ويدفع بين الدول التي يتوافر لديها حد أدنى من م

 الىهذا التكتل مايتضمنه من العديد من المكاسب والمزايا ، والتي يأتي في مقدمتها 
 التمتع بوفورات الحجم ، والتخصص اإلنتاجي والرغبة في فتح أسواق جديدة أمام 

 تل منتجات الدول األعضاء ، مما يؤدي إلى تحسين شروط التبادل التجاري لدول التك
  .ومن ثم زيادة صادراتها وارتفاع قدراتها التنافسية

 ويكفي للداللة على تأكيد خاصية تزايد التكتالت االقتصادية والترتيبات االقليمية 
 الجديدة وتعميق ظاهرة العولمة ، أن أحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد 

 من أنظمة  51لم حوالي م ، تشير الى أنه توجد على مستوى العا5991الدولي سنة 
 من دول العالم ، وحوالي % 11التكامل االقتصادي في مختلف صورها ومراحلها ، تشمل 

  .من التجارة العالمية% 11من سكان العالم وتسيطر على  80%

 ومن أهم التكتالت االقتصادية العمالقة ، والتي تعد من األركان األساسية للنظام 
  : االقتصادي العالمي الجديد

 ، والذي يكون قد اكتمل مع  5911االتحاد األوروبي ، الذي بدأخطواته في عام   -
 م ، ليكون أحد الكيانات االقتصادية العالمية والعمالقة ، والتي لها  5995بداية 

 لقد تعدى . تأثيرها الفعال على التجارة الدولية وحركة رؤوس األموال واالستثمارات



 رحلة مرحلة التجارة الحرة ، واالتحاد الجمركي والسوق هذا التكتل االقتصادي م
 المشتركة إلى أن وصل إلى مرحلة االتحاد االقتصادي ، والتي تعتبر المرحلة 

 م  3445وصل عدد دول االتحاد األوروبي حتى أول يناير عام . المتقدمة لهذا التكتل
 العالن عن قيام السوق دول فقط في بداية ا( 1)دولة أوروبية ، بعد أن كانت  31إلى 

  . 5911سنة ( مارس  31) األوروبية المشتركة ، طبقًا لمعاهدة روما في 

 ، ويضم هذا التكتل الواليات ( نافتا) منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية   -
 وهو يختلف عن االتحاح األوروبي حيث يقف عند . المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك

 نطقة تجارة حرة دون أن يتعداه إلى إقامة اتحاد جمركي او سوق مرحلة إقامة م
  . مشتركة مثل االتحاد االوروبي

 م ، كنوع من  5911، التي تاسست عام ( اآلسيان ) رابطة دول جنوب شرق آسيا  -
 الحلف السياسي أصاًل ولغرض مواجهة الشيوعية في شرق آسيا ، وخاصة في فيتنام 

 ويضم هذا التكتل في عضويته عشر دول فضال عن منتدى . ا آنذاكوكمبوديا والوس وبورم
 وهو يمثل أكبر تجمع اقتصادي إقليمي في العالم حيث . دولة 35الذي يضم ( آبيك  )

 يتوزع أعضاءه بين أريع قارات هي آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية ، 
 لقد ركزت الرابطة في (. يان النافتا واآلس)  كما يضم أكبر تكتلين اقتصاديين 

 البداية على التنسيق السياسي ، ومن ثم بدأت تركز على التعاون االقتصادي فيما 
 أنه من المالحظ أن الدول في هذه الرابطة اآلسيوية تتجه الى . بين الدول األعضاء

 ومن جانب . تعميق مجاالت التعاون االقتصادي فيما بينها وزيادة التبادل التجاري 
 آخر نالحظ أيضًا ، أن هذا التكتل يتزايد دوره في التجارة العالمية ، بدليل أنه 

  .زيادة الصادرات في العالم وكمعدل إجمالي من صادرات الدول النامية

 ناهيك عن بعض التكتالت األخرى مثل تكتل دول أمريكا الالتينية وأفريقيا ، حيث 
 مية ، ذات األثر الضعيف على االقتصاد شهدت عدد من التكتالت االقتصادية االقلي

 العالمي الجديد ، والسبب في هذا كونها تتشكل من دول نامية ، ليس لها الوزن 
  . الكبير في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي

 


