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 جدول المحتويات

المؤسسات متعددة الجنسية   
تعريفها 

نشأتها وتطورها 

  ياتهاقتصادوا االمؤسسات متعددة الجنسيةخصائص 
 أهم خصائص المؤسسات متعددة الجنسية   

 اقتصاد المؤسسات متعددة الجنسية 
 في ظل العولمة دور المؤسسات المتعددة الجنسية  

 اإلقتصاد العالميفي  دور المؤسسات المتعددة الجنسية 

 واالحتكارات الكبيرة في مرحلة االمبرياليةة متعددة الجنسي المؤسساتالتمييز بين ( أ

 ت متعددة الجنسيةمؤسساللالتوزع السياسي ( ب

 اإلنتاج عن بعد( ت

 اندماج المؤسسات والمصارف( ث

 تقويض وتغيير دور الدولة االقتصادي والسياسي( ج

 



 تعريف المؤسسات متعددة الجنسية

 :المؤسسات متعددة الجنسية

 بشكل قانوني محدد وتتمتع  ،أفراد أو مساهمين منظمات أسسها”: يقصد بها

 هاالتي يوجد فيها مركزتسمى دولة المقر في عقد التأسيس في دولة ما 

 .“الرئيسي

 وتخضع تها وتأخد جنسي التي تتبع لهادولة تبعاً لقانون الة مؤسستم إنشاء الي

قوانين الدولة المضيفة لنشاطها وفروعها كما انها تخضع ل، هالجميع قوانين

 . ات التابعة لهامؤسسوال

  وال يقل حجم إنتاجها أو رأسمالهابضخامة  ةات متعددة الجنسيمؤسسالتتسم ،

من قيمة األموال المستثمرة % 25تها في دول مختلفة عن امبيعاتها أو إستثمار

فروعها أو مليارات دوالر أمريكي، وكذلك ال يقل عدد  10حدود بفيها أو 

 .  20ات التابعة لها عن مؤسسال
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 تعريف المؤسسات متعددة الجنسية

 :المؤسسات متعددة الجنسية

 أصولها من % 20 متعددة الجنسية إذا كانضمن المؤسسات صنف ت

وأكدت دراسة قامت بها مجلة األعمال الدولية .  خارج حدود مقرها الرئيسي

على أن المؤسسات متعددة الجنسية تصبح عالمية حينما تبلغ مبيعاتها 

  من إجمالي المبيعات واألرباح% 35وأرباحها من العمليات الخارجية حوالي 

 بأنها على ما تقدم يمكن تعريف المؤسسات متعددة الجنسية بناء: 

ترتبط بعضها بالبعض األخر من مختلفة الجنسيات مجموعة من المؤسسات  “

أوعقد اتفاق تمتلكه من أسهم أو شكل من أشكال السيطرة اإلدارية خالل ما 

 . “وحدة اقتصادية متكاملة ذات أسس إقتصاديةمعين مكونة بذلك 
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 ة وتطورهامتعددة الجنسيمؤسسات ال نشأة

   ما قبل التي نعرفها اليوم إلى  العديد من المؤسسات متعددة الجنسيةنشأة يرجع تاريخ

فمنذ ذلك  .رن التاسع عشرقالإلى نهاية  اً الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد

با تقيم وحدات إنتاجية خارج وكا وأوريات الكبرى في أمرمؤسسالتاريخ بدأت بعض ال

  .حدودها األصلية

   أنشأت شركة باير  1865ففي عام(Bayer)  األلمانية للصناعات الكيميائية مصنعا

بالمعنى الدقيق ( جنسيةمتعددة ال)ة تستحق وصف مؤسسأن أول  إال .لها في نيويورك

نات الخياطة التي أقامت في عام يكااألمريكية لصناعة م (Singer) ة سنجرمؤسسهي 

وسرعان ما  ،لها في جالسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا اً مصنع 1867

   . ات األمريكية حذو سنجرمؤسسحذت الكثير من ال

  الن في االقتصاد العالمي محدوداً  المؤسسات متعددة الجنسيةمع ذلك، بقي دور

لم يكن  ،واأللمنيوم السياراتو البترولك تلمؤسساالتي كانت تعمل فيها هذه ا ،القطاعات

الرئيسية األنشطة كانت و .أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك اً دورلها 

 .الحديد والصلب ، والسكك الحديدية، الفحمهي الحكومية السائدة 
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 ة وتطورهامتعددة الجنسيمؤسسات ال نشأة

عدم استقرار األوضاع النقدية في و لظروف الدولية االقتصاديةكما أن ا•

لم تكن لتسمح بنمو االستثمارات با  في فترة مابين الحربين العالميتين وأور

العالمية تغيرت بعد الحرب ظروف هذه الأن إال . الدوليعلى النطاق المباشرة 

  لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسملالثانية بإبرام االتفاقية العامة 

(GATT)،  التي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري

الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل 

 . المؤسسات متعددة الجنسية

في روما ، التي تم توقيعها المشتركة بيةواألورالسوق إنشاء اتفاقية تبعتها و•

  .  تلمؤسساأعطت دفعة هائلة لنشاط هذه او 1957سنة 

لظهور الثانية وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية •

 .المؤسسات المتعددة الجنسية
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 وتطورها المؤسسات متعددة الجنسية نشأة

ء إنشاباألمريكية الكبرى  المؤسسات متعددة الجنسيةشرعت  منذ ذلك الحين •

جية يالالتينية في إطار إستراتريكا با وأمووأور اوحدات إنتاجية في كند

   .إنتاجية عالمية موحدة

وبدأت  ،تهاذابعد أن أعادت بناء بية وات األورمؤسسالبها ت لحقسرعان ما  •

بما في ل من اإلقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها تحوت

 .ذلك في الواليات المتحدة األمريكية

أن هذا  من غمعلى الر. خر معترك الدوليةاآل ودخل هيلاليابان جاء دور •

ات اليابانية مؤسسالبدأ يتهيب ن العالم إال أ ،الدخول جاء متأخرا بعض الشيء

 .متعاظما في المجال العالمي دوراً وتوقع لها 
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 وتطورها المؤسسات متعددة الجنسية نشاة

السيطرة على االقتصاد  فيتستمد المؤسسات متعددة الجنسية قدرتها  •

التي رفيعة ة القانقوتها االقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتالعالمي من 

 .تطورها باستمرار

ما يميز المؤسسات متعددة الجنسية ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي إن  •

الذي يتم به طبيعة هذا النشاط واألسلوب وإنما  ،على المستوى الدولي

ات مؤسسجذري عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من البشكل  هفختالوا

 في العصور السابقة؛ التي عرفتها الرأسمالية 

 من الدولة التابعة لهاوحدات إنتاجية  عملية انزياحبأنها تقوم بكذلك  ميزتتو •

إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات اإلنتاجية 

 .جية إنتاجية عالمية موحدةيوإدارتها مركزيا في إطار إسترات

 
8 



   خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتحدد دورها وتأثيرها  تتمتع المؤسسات متعددة الجنسية

 : على النظام االقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات

 : الكبيرالحجم  1)

التي تدل على المؤشرات من  .ت بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عمالقةمؤسساتتميز هذه ال

وأرقام المبيعات واإليرادات التي تحققها،  ،وتنوع إنتاجها ،وحجم استثماراتها ،حجم رأس المال :ذلك

والشبكات التسويقية التي تملكها، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير، فضال عن هياكلها التنظيمية 

ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات االقتصادية العمالقة، . دارتهااوكفاءة 

كذلك يستخدم حجم ". رقم األعمال" برقم المبيعات أو ما يطلق عليه يتركز في المقياس الخاص 

 .اإليرادات لنفس الهدف

 :تنوع األنشطة (2

، فسياستها اإلنتاجية تقوم على وجود التنوع الكبير في أنشطتهاب تتميز المؤسسات متعددة الجنسية

ويرجع هذا التنوع إلى رغبة اإلدارة العليا في تقليل احتماالت الخسارة، من حيث أنها . منتجات متنوعة

وفورات مجال وقد قامت هذه المؤسسات بإحالل  ؛إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى

 .  التي انتهجتها المؤسسات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية، النشاط، محل وفورات الحجم

 9 



   خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 :  األسواق –االنتشار الجغرافي (3

 كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها ب تتميز المؤسسات متعددة الجنسية

الدولة األم، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق، وفروع حدود الجغرافي، خارج 

 .  ات تابعة في أنحاء العالممؤسسو

 ةمؤسس إلى أن شاري ABB المختصة بالروبوتية واألتمتة ، (1988) السويسرية

منتشرة في معظم أنحاء  لها ة تابعةمؤسس 1300على أكثر من  تسيطروالطاقة، 

العالم، مع العلم أن السوق السويسرية ال تستوعب إال نسبة بسيطة للغاية من إجمالي 

   .ةمؤسسمبيعات ال

 المعلومات ية في مجالي قانوقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والت

حيث توجد اإلدارة العليا وأقسام البحث  ،يسمى اإلنتاج عن بعدأصبح ما ؛ وواالتصاالت

  .أخرى دانوالتطوير وإدارة التسويق في بلد معين، وتصدر أوامر باإلنتاج في بل
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 :   يالعالم النطاقاإلنتاج واالستثمار على  نقلدرة على الق( 4

  كيانات  ألنها تشكلفي العالم،بنشاطها االستثماري الواسع تتميز هذه المؤسسات

 .  عمالقة متنوعة األنشطة تسودها عمليات التكامل األفقي والرأسي 

 على الرغم من ضخامة االستثمارات الدولية التي تقوم بها المؤسسات متعددة

تتركز في الواليات المتحدة األمريكية ودول ثلثي استثماراتها  الجنسية، فإن أكثر من

 ؛وسويسرا واليابان( لترا وألمانيا وفرنساكإن) االتحاد األوروبي

 : تيةويعود هذا التركز إلى العوامل اآل 

على االستثمارات، تزايد ارتفاع العائد  لهذه النوعية من االستثمارات، ةالجاذب بيئةال

التي تتحقق عادة من خالل انخفاض تكلفة عنصر ، القدرات التنافسية للدول المضيفة

توافر البنية األساسية العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته، 

   .والطاقة االستيعابية لالقتصاد القومي، وتسهيالت النقل وتقدم شبكات االتصاالت
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 :  إقامة التحالفات اإلستراتيجية ( 5

إلى إقامة تحالفات ائم دال يسعة الات متعددة الجنسيمؤسسلمن السمات الهامة ل

مصالحها االقتصادية المشتركة وتعزز قدراتها التنافسية تخدم إستراتيجية فيما بينها 

التي صارت سمة أساسية ، هذه التحالفات نتاج المنافسة المحتدمةتعّد . والتسويقية

بين المؤسسات المتشابهة في الصناعات المتماثلة بدرجة  ؛ وتتملألسواق المفتوحة

ف شكل االندماج، وهذا يظهر بوضوح في ل، وفي بعض األحيان يأخذ هذا التحاةريكب

   .ةضخمامكانات مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى 

 :  التخطيط االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية ( 6

، ةمتعددة الجنسي المؤسساتإدارة  وات تستخدم فيأد ةاالستراتيجيمناهج ال دعت

.  ى ما ترغب أن تكون عليه في المستقبلإلوالتعرف  تحقيق ما تهدف إليهوتساعد في 

، وتحقيق مواجهة التهديداتالفرص و إلستفادة مناإلى  وتسعى من خالل هذه المناهج

 .  معدالت مرتفعة في المبيعات واألرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 :  المزايا االحتكارية( 7

   بمجموعة من المزايا االحتكارية، وترجع هذه السمة  ةات متعددة الجنسيمؤسسالتتمتع

سوق احتكار القلة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه المؤسسات، يأخذ شكل 

(Oligopoly) في األغلب األعم.   

  الحديثة قانةالتبتمتع مجموعة المؤسسات المكونة له ة االحتكار من أهم عوامل نشأ، 

 .والمهارات الفنية واإلدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة

 الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم  ةمتعددة الجنسيمؤسسات يتيح لل ،وهذا الوضع

التمويل، واإلدارة،  :المزايا االحتكارية في أربعة مجاالت هيوتتحدد . تعظيم أرباحها

 .، والتسويقالتقانةو

متعددة الجنسية،  مؤسساتمن توافر موارد عالية كبيرة لدى الالمزايا التمويلية تنبع ( أ  

وتمكنها من االقتراض بأفضل الشروط من األسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة 

  .في سالمة مركزها المالي
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 (يتبع) : المزايا االحتكارية( 7

أعلى مستوى من الكفاءة، ب تي تتسمال ةالتنظيمي لبنيةفي وجود االمزايا اإلدارية تتمثل ( ب

ؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرارالسليم في تسمح بتدفق المعلومات وسرعة االتصاالت، وتو

توافر المزايا اإلدارية لهذه المؤسسات التميز والتفوق، لذلك تحرص ويتيح . الوقت المناسب

 .  على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجاالت التدريب واالستشارات والبحوث

ي المستمر، لالستجابة قان، من خالل التطوير التنيةاالمزايا التقتحصل المؤسسات على ( ج

ولذلك تحرص ؛ لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها االحتكاري

هذه المؤسسات على االبتكار وتحسين اإلنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال 

 .  من الجودة

 ،من خالل شبكات التوزيع والتسويق ةات متعددة الجنسيمؤسسللالمزايا التسويقية تأتي ( د

ات تهتم مؤسسإن هذه ال. التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب

بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية واإلعالن لمنتجاتها لضمان طلب 

 . متزايد ومستمر عليها
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 : المدخرات العالمية  حشد( 8

المدخرات من  حشدإلى العالم كسوق واحدة، ومن ثم تسعى إلى ة متعددة الجنسي تنظر المؤسسات

 : تيةتلك السوق في مجموعها بالوسائل اآل

  .األسواق المالية العالمية الهامة واألسواق الناهضةت في مؤسساطرح األسهم الخاصة بتلك ال •

متعددة الجنسية، عند اإلقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة  اعتماد المؤسسات •

إلى االقتراض من البنوك متعددة الجنسية  منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثالً،

 .وبمعدالت عالية

الجزء األعظم من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ة متعددة الجنسي المؤسساتب استقطا•

  .هه أساساً إلى أسواق الدول الصناعيةيوتوج

لتمويل الالزم لها، من خالل وسائل من اإلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن •

طرح األسهم الخاصة بتلك المؤسسات في األسواق المالية ، المشروعات المشتركةمختلفة مثل 

 .وغيرهااالقتراض من الجهاز المصرفي المحلي العالمية، 
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 :الكفاءات  حشد( 9 

بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند ة متعددة الجنسي المؤسساتتتميز  •

اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار 

 .  الكفاءة

ة مؤسسلكل  ةالمحلي طرهو االستفادة من األها في اختيار العمالة فيالسائد والنمط  •

 .  ارات والمشاركة في الدورات التدريبيةباجتياز سلسلة من االخت دتابعة بع

 :اإلنتماء غالباً إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا (10

ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة األم في معظم الحاالت إلى دول اقتصاديات السوق 

لتهيئ مناخ االستثمار لنمو هذا قانة لوفرة رأس المال، واحتكار الت المتقدمة صناعيا،

ت مركزة بفروعها في عدد من مؤسساات، ولذلك نرى هذه المؤسسالنوع من ال

 .الدول المتقدمة
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 خصائص المؤسسات متعددة الجنسية

 التركيز على النشاط االستثماري (11

ز في ة متعددة الجنسي المؤسساتُتشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن  تتميَّز بالتركُّ

، ولعل تفسير هذا التركيز في مؤسساتالذي تقوم به تلك الالنشاط االستثماري الضخم 

لهذا النوع من مناخ االستثمار الجاذب النشاط االستثماري يرجع بالدرجة األولى إلى 

ناته المختلفة باإلضافة إلى ارتفاع العائد على االستثمار، وتزايد  االستثمارات بُمكوِّ

، ومدى بتكلفة عنصر العملالقدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة 

ومدى قوتها وتكاليف والبنية األساسية اإلنتاجية مهاراته ، وومستواه التعليميتوافره 

النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيالت النقل واالتصاالت الالسلكية والكهرباء 

كلها وغيرها، تجعل دوالً معينة أكثر جاذبية والتسهيالت التمويلية والطاقة واألرض، 

لالستثمارات األجنبية المتدفقة من المؤسسات متعددة الجنسية، باإلضافة إلى الجوانب 

مة لألعمال، وتوافر الُمدَخالت في السوق المحلية  الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّ

وغيرها، ُيضاف إلى ذلك الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطني والصحة االقتصادية، 

 . وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل
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 اقتصاد المؤسسات متعددة الجنسية

 في ظل العولمةة ات متعددة الجنسيمؤسسدور ال

نظام لقد نتج عن التغيرات اإلقليمية والدولية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية •

والثقافية والسياسية عالمي جديد بمضامينه وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والمالية 

وتقليص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي وتنامي دور المبني على اقتصاد السوق 

التي أخذت تفرض على الدول ات المالية الدولية نظموالم ةات متعددة الجنسيلمؤسسا

النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة واإلصالح االقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية 

 .في طبيعة العالقات الدولية وصياغة عالقات مجتمعية إنسانية جديدة

ذات تأثير الظواهر البارزة في االقتصاد العالمي من ة متعددة الجنسي المؤسسات دّ تع•

تعديل أسس الوالء  كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار

ولقد . ةمتعددة الجنسي والمؤسساتمن الدولة الوطنية إلى الوالء إلى المنظمات الدولية 

التي أخذت ، ات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارهامؤسستعددت تعاريف ومفاهيم هذه ال

أنماطاً مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي تتكامل فيما بينها رأسياً 

 .وأفقياً 
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 اقتصاد المؤسسات متعددة الجنسية

 في ظل العولمةة ات متعددة الجنسيمؤسسدور ال

 ةالمصرفيال وماأل سؤوربين ج اندمالاتاحت أت مؤسسافإن هذه ال انطالقاً من ذلك،

أي دمج العمليات الثالثة الصناعية والتجارية والمالية بكل االتجاهات وكل  ،ةماليوال ةالصناعيو

 .أنواع االستثمارات

تدويل نمو دورها في ب ،نشطتها في االقتصاد الدوليألت مؤسساممارسة هذه ال ،لقد تجسدت

م في تشكيل نظام تجارة دولية اسهواإلاالستثمار واإلنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة 

المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي  والتسريع في نمو أكبر لالستثمارحرة 

التأثير على السياسات االقتصادية للدول وتعميق الفقر في العالم وهجرة األدمغة وتعميق الفجوة 

 .ية بين الدول المتقدمة والدول الناميةقانالت

المتصلة وتقليص بإضعاف سيادة الدول االقتصاد الدولي ت على مؤسساهذه اليتسم تأثير 

دورها االقتصادي واالجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات 

العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر  وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث

الستثماراتها إلبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغالل المزايا النسبية للدول 

 سهامالمضيفة ولجوء هذه المؤسسات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة الالحقة واإل

 .منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع بمعدالت
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 اقتصاد المؤسسات متعددة الجنسية

 اإلقتصاد العالمي فية متعددة الجنسيمؤسسات دور ال

فمنذ ظهورها في أواخر القرن  ؛ات أحد العوامل المؤثرة في حركة االقتصاد العالميمؤسسهذه ال تمثل•

وبعد مرحلة الحرب ، التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط االقتصادي الدولي الذي كان سائداً 

 أصبحناوفي ظل عصر العولمة . وازدادت فروعها في العالم ، اتمؤسسالعالمية الثانية تزايد عدد هذه ال

مختلف األنظمة  مواءمةتعمل على ، ات عمالقة متعددة الجنسيةمؤسسأمام  القرن المنصرم منذ تسعينيات

 .بما يتفق ومصالحها لذي تعيد تشكيلها والسياسات االقتصادية في العالم مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد

 : ةمتعددة الجنسي فيما يلي عرض موجز ألهم الجوانب اإلقتصادية التي تخص المؤسسات •

 واالحتكارات الكبيرة في مرحلة االمبرياليةة متعددة الجنسي المؤسساتالتمييز بين ( أ
الوطنية وكانت ترفع شعار ، تركز نشاطها داخل إمبراطورية استعماريةكانت االحتكارات السابقة إن  1-

فروع أساسية داخل أراضي وكان لبعضها ، وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية

 في بعض المجاالت كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية اإلمبراطورية وخارجها

بهدف االستفادة من نشاطها في عشرات الدول فينتشر ، ةمتعددة الجنسي المؤسساتأما . واضحة المعالم

وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما ، أية ميزة نسبية توفرها أية دولة

تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة واألداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة 

 .خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة 

 
20 



 اقتصاد المؤسسات متعددة الجنسية

 اإلقتصاد العالمي فية متعددة الجنسيمؤسسات دور ال

 (يتبع) واالحتكارات الكبيرة في مرحلة االمبرياليةة متعددة الجنسي المؤسساتالتمييز بين ( أ

ت متعددة مؤسساالأما  .محددبنشاط أساسي السابقة تكتفي االحتكارات كانت  2-

دون االلتفات إلى الروابط مارسها التي ت ةنشطتعدد األفإن أهم خصائصها  ،الجنسية

تحت مسمى شركات  عدة رى، على سبيل المثال،فن . الفنية بين المنتجات المختلفة

بنك  ،ميتسوبيشي الكهرباء، ميتسوبيشي للسيارات: لها أنشطة متنوعة” ميتسوبيشي”

    .ميتسوبيشي للمواد ،ميتسوبيشي للكيماويات، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ميتسوبيشي

األهمية الكبيرة التي توليها إياه ي قاني التطوير التولتكن تالسابقة لم  االحتكارات-3    

 . ةمتعددة الجنسي المؤسسات

ة متعددة الجنسي المؤسساتبينما ذات نشاط مالي واسع السابقة تكن االحتكارات لم  4 -

وتعددت األساليب الجديدة للتعامل مع المؤسسات الصغيرة  ،زاد نشاطها المالي والتجاري

لعمليات المضاربة في األسواق المالية عوضاً عن االستثمار ها والعمال وتفضيل

 . االنتاجي
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 ت متعددة الجنسيةمؤسساللالتوزع السياسي ب-

تتخذ مقرها إال أنها  ،نشطتها وعملياتها واستثماراتهاأة بنتشرمالمؤسسات أن هذه على الرغم من 

 ،التحاد األوروبيالصين، ا ،الواليات المتحدة األميركية: هيمناطق اقتصادية رئيسية الرسمي في 

مثل أميركا الالتينية وأفريقيا والشرق األوسط ووسط آسيا بقية المناطق أما  .ان، كوريا الجنوبيةالياب

 نشطةمناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة أل بشكل عام فهي ،حتى الدول النفطية في الخليج العربي

 .المؤسسات هذه

 : اإلنتاج عن بعد -ت

بإعادة رسم خريطة اإلنتاج على تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها المؤسسات متعددة الجنسية 

ة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل مؤسس حيث تعمد المستوى العالمي

وهذا يعني االنتقال من االستراتيجية االنتاجية الوطنية الى  ؛إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد

(  (Pechiney SAاستراتيجية االنتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر االنتاج محلياً فمثالً شركة

تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله اللومين في أميركا وتنتج األلمنيوم في الغابون باستخدام 

منشأ   ربطوباعتماد هذا االسلوب من االنتاج يصعب . االلومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا

بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آالف المصانع المنتشرة في العديد من في سلعة معينة 

 . الدول
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 :اندماج المؤسسات والمصارف  -ث

وامتالك المؤسسات والمصارف األضعف نسبياً وهي تعبير حيازة وهي تأخذ شكل 

وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة االنتاج   ؛عملي لتمركز رأس المال واإلنتاج

ت العمالقة ولكنها بالجانب مؤسساومضاعفة االرباح وتعزيز القدرة التنافسية لل

وتؤدي إلى تفاقم الالمساواة االجتماعية وتضعف فرص العمل  علىقضي اآلخر ت

 . السيادة الوطنية للدولة

 تقويض وتغيير دور الدولة االقتصادي والسياسي -ج

البد هنا من االشارة الى بعض ممارسات هذه المؤسسات التي تحاول فيها الحد من 

حيث تستعين هذه المؤسسات بموظفين دوليين  يدور الدولة االقتصادي والسياس

تابعين لمنظمات دولية،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية 

لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه المؤسسات 

بطاقات تحل وتقوم بإصدار نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة باالعتماد على 

 .  محل النقود وتقوم باالستيالءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص
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 القانونوااللتفاف على  التهرب الضريبي( ح

دفع  تتقن التهرب من، والقانونوااللتفاف على  التهرب الضريبي تحاول المؤسسات

   ؛وينمو بعيداً عن كل مسؤوليةفيه يستقر  فهي تقوم باتخاذ المال وطناً الضرائب 

فإذا كانت الضرائب على أرباح المؤسسات ( السعر التحويلي)وهي تقوم بذلك باستخدام آلية 

مرتفعة في الدولة األم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة األم تصدر الى الشركة 

التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل 

ناقلة بذلك األرباح من الشركة األم الى الشركة ( مدعية عدم تحقيق أرباح)من الواقع 

 .التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك 
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