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 مقدمة عامة. 

لقد نتج عن التغريات اإلقليمية والدولية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية نظام عادلي جديد الح يف األفق  مبضامينو وأبعاده 
و اليت بناىا على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي ،االقتصادية واالجتماعية وادلالية والثقافية والسياسية 

اليت أضحت  من الظواىر البارزة يف االقتصاد العادلي ,حيث  ،وتنامي دور ادلؤسسات ادلالية الدولية و الشركات متعددة اجلنسيات
تناما دورىا يف تدويل االستثمار واإلنتاج واخلدمات والتجارة وادلسامهة يف تشكيل نظام جتارة دولية حرة شلا سهام يف تسريع وترية 

ة وما صاحبتها من تدفقات ىائلة لالستثمارات األجنبية ادلباشرة و اليت أصبحت دتثل احد احملددات األساسية التبادالت الدولي
 .دلسار النمو والتنمية يف سلتلف دول العامل

وىذا   ىكما أضحت ىذه الشركات من كبار مصدريني التكنولوجيا سوءا عن طريق االستثمار األجنيب  أو عن طريق قنوات أخر 
لذا أصبحت معظم دول العامل تتسابق من ،تمتع بو من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجو ضلو البحوث والتطوير دلا ت

عن طريق فتح باب االستثمارات وىذا من  أواجل جذب ىذه الشركات سوءا عن طريق االنضمام إيل ادلنظمة العادلية للتجارة 
 . التكنولوجية اجل الظفر بتلك ادلزايا سواء التنموية أو

من بينها  الربازيل اليت أصبحت من بني الدول ،وىناك عدت دول استطاعت اعتماد سياسات ناجعة جلذب وتشجيع االستثمار 
الذي  ،ذلا وأصبحت تلعب دورا مفصليا يف اقتصادىا ةقبل منها اليت تستقطب اىتمام الشركات ادلتعددة اجلنسيات اليت جعلت
وهبذه القفزة ،عادليا لسادسة ابعد الصني وحيتل ادلرتبة الدول النامية أصبح أول قوة صناعية يف أمريكا الالتينية وثاين قوة صناعية يف 

الصناعات   عضالنوعية القتصاد ىذه الدولة اليت كانت نامية مث حتولت إيل دولة صناعية أي ناشئة ،كما أهنا أصبحت رائدة يف ب
جزء ىام من ىذه الصناعة ىو امتداد للشركات ادلتعددة ،حيث يعد تتميز بتنوعها وباحتالذلا مراتب متقدمة عادليا و اليت 

 .اجلنسيات
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 :إشكالية الدراسة

ستقالذلا على إجياد موقع ذلا على الساحة الدولية وأيقنت أن الوسيلة األنسب لتحقيق ذلك إعملت معظم الدول النامية بعد 
كما   ،سترياد التكنولوجيا من الدول الغربيةإالتفوق التكنولوجي وىذا باإلنفاق على البحث والتطوير بادلوازاة مع حتصيل يف تتمثل 

لكنها بقيت تشتكي  ،كرب شلتلكي التكنولوجيا يف العامل أحد أعتبارىا إجتهت أنظارىا إيل جذب الشركات ادلتعددة اجلنسيات بإ
تتذرع كما ،الدول ادلتقدمة ذلذه التقنيات عن طريق شركاهتا العمالقة و اليت تتحجج بعدم وجود مناخ مالئم ذلا  حتكارإمن 

نقل تكنولوجيا  متقادمة إيل تقوم بأو أن جعلها حتجم عن نقل التكنولوجيا  بسرقة تقنياهتا و ىذا ماتقوم الدول ادلضيفة بكون 
 تلك الدول 

 إستطاع من منها القليل أن إال للتكنلوجيا إكتسابها سبيل في النامية الدول إليها لجأت التى المحاوالت من الرغم على
 الشركات وإستراتيجيات أىاداف مع الدول مصالح إصطدام ابرزىا من، األسباب من لجملة وىذا مبتغاه الى الوصول
 التكنلوجيا و إحتكارالتقنية في تكمن التى ميزتها على الحفاظ و والتوسع الربح تحقيق إلى طريقها  عن تسعى والتى العمالقة

نضمامها للمنظمة إقتصادي حر و إنظام  ىعتمادىا علإو ب البرازيل لكن ، الشركات ىذه ةقو مكامن أبرز بين من تعد التي
تلك الشركات  ىتمامإالعادلية للتجارة سدت كل الذرائع يف وجو ادلستثمرين األجانب و أصبحت من بني الدول اليت تستقطب 

 : التالية إلشكالية ومن ادلعطيات السابقة ميكن طرح ا،العادلية 

 ما مدى تأثير اإلسترتيجية المنتهجة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في نقل التكنولوجيا ؟

 :التالية األسئلة بطرح سنقوم اإلشكال ىذا حبيثيات واإلدلام اإلحاطة أجل ومن

 ستراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات في أنماط نقل التكنولوجيا إلي الدول النامية ؟إما هو تأثير 

  ؟العالية التكنولوجيا  ذات ستطاعت الدول النامية اكتساب الصناعات إهل 

 ذات الصيغة التكنولوجية؟ستطاعت البرازيل اكتساب الصناعات العالية التكنولوجيا إهل 

 : فرضيات الدراسة

اإلسرتاتيجية ادلتبعة من طرف الشركة ادلتعددة اجلنسية يف الدخول إيل األسواق إيل التأثري علي منط نقل التكنولوجيا إىل يؤدي نوع 
  .الدولة النامية

 عتماد الشركة ادلتعددة اجلنسية على إسرتاجتية دون أخرى يف حتديد نوع ومستوى التكنولوجية ادلنقولة إىل الدولة الناميةإيؤدي 

ني التكنولوجيا وطقتصاد السوق و فتح رلال التجارة الدولية وكذا االستثمار األجنيب إيل عملية تإعتماد الربازيل على إيؤدي 
 .ادلكتسبة من طرف الشركات متعددة اجلنسيات
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 :مبررات الدراسة

يعترب التفوق التكنولوجي سالح العصر، غري أن الدول النامية تبقى تعاين من الفجوة التكنولوجية مقارنة بالدول ادلتقدمة، وتطرح 
اليت تعد  مصدرا  ومن بني ىذه اخليارات اللجوء إىل الشركات ادلتعددة اجلنسيات ،أمامها عدة خيارات للتقليص من ىذه الفجوة 

الفنية واإلدارية والتنظيمية ، وذلك من خالل التدريب وتوفري العمالة ادلتخصصة ، األمر الذي يسهم يف أساسيا لنقل ادلعرفة 
ار منوذج الربازيل دلا حققو اقتصادىا من قفزه يويعود اخت،تضييق الفجوة التكنولوجية والتنظيمية بني الدول ادلتقدمة والدول النامية

 .األجنيب  سوق واعدة شلا جيعلها وجهة مغرية لتصريف ادلنتجات واالستثمارنوعية ودلا سيحققو مستقبال و لتميزه ب

  :أهمية الدراسة

حيث أصبح ،يعترب كل من الشركات متعددة اجلنسيات و نقل التكنولوجيا إىل الدول من ادلواضيع ادلثرية للجدل يف ىذا العصر  
وى الدويل كما تعترب الشركات  من زلركات االقتصاد الدويل لذا التفوق التكنولوجي زلال للمنافسة بني االقتصاديات على ادلست

بني االسرتاتيجيات اليت تتبناىا تلك الشركات و عملية نقلها للتكنولوجيا   القائمة وعلى ضوء الدراسات السابقة ارتأينا إبراز العالقة
 ة.الناميتأثريىا يف النظام االقتصادي للدول  ية كيفمع الوقوف على  

 :اهداف الدراسة 

 اجلنسيات ادلتعددة الشركات طرف من ادلنتهجة اإلسرتتيجية تأثري مدىوادلتمثل ادلطروح اإلشكال على اإلجابة إىل البحث يهدف
 وعملية الجنسيات المتعدده الشركات تتبعها التي االستراتيجيات بين الكامنة العالقة براز،وىذا عن طريق إ التكنولوجيا نقل يف

 تعتمدىا التي تلكبألخص الجنسيات المتعددة الشركات تتبناىا التي االستراتيجيات تأثير كيفيو،و إظهار  التكنلوجيا نقل
  التكنلوجيا،كما ترمي اىل الكشف على دور  الناميو الدول الي المنقولة التكنلوجيا ونوعية طرق في األسواق الى الدخول عند

 .المتلقيو للدول بالنسبة االقتصادية والتنميو النمو بعجلة الدفع  في  المنقولة
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 الدراسات السابقة :

 :مثل ادلاجستري رسائل بعض إىل نشري حيث أخرى زوايا من ولكن ادلوضوع، تناولت اليت الدراسات بعض ىناك

  االقتصاد عولمة في الجنسيات المتعددة الشركات استراتيجيات عثمانـي، أحسيـن

 االقتصاد على سيطرهتا وكيفية العمالقة الشركات طرف من ادلتبعة االسرتاتيجيات على الضوء بتسليط الدراسة ىذه قامت حيث 
 كيفية حتديد اىل اشارت كما الدولية، األسواق من ادلزيد لغزو البديلة واخليارات للتدويل، الدافعة العوامل على والوقوف العادلي،
 البحث تشجيع يف ادلستعملة األساليب على والوقوف الدويل، السياق يف التنافسية ميزهتا حتقيق مرحلة إىل العادلية الشركات وصول

 .لإلبداع اذلامة ادلدخالت كأحد والتطوير

  العام الدولي القانون في الجنسيات المتعددة للشركات القانونية ،الشخصية نعيمة بوبرطخ

 الساحة على الشركات ىذه موقع إظهار بغية قانونية نظر وجهة من اجلنسيات ادلتعددة الشركات موضوع اخذ الدراسة ىذه يف
كيفية تعاملها مع الدول ادلضيفة ذلا عن طريق اللوائح و القوانني الدولية و احمللية  وكذا طريقة تأقلمها مع   ، كما اظهرتالدولية

 .القوانني اليت تفرضها عليها الدول ادلستضيفة 

  االقتصادية العولمة ظل في العربية البلدان اقتصاديات و الجنسيات متعددة الشركات  حمودم محمد عيسى محمد ولد

 من وذلك االقتصادية، العودلة ظل يف العربية البلدان مع اجلنسيات متعددة الشركات تعامل وطبيعة واقع  الدراسة ىذه تناولت لقد
 كما. لإلنتاج تدويل من ذلك عن نتج وما العامل أرجاء سلتلف يف الشركات ىذه هبا تقوم اليت والتسويق اإلنتاج عمليات خالل
 عليو تأثريىا خالل من وذلك العادلي االقتصاد مستوى على اجلنسيات متعددة الشركات تلعبو الذي الدور اظهار  الباحث حاول

 .اجلوانب سلتلف من

 دراسة النامية الدول إلى التكنولوجيا نقل وإشكالية الدولية بالتجارة العالقة ذات الفكرية الملكية شيخه،اتفاقيات ليلى
  الصين حالة

 بعضهما يف تأثريمها كيفية و الرتيبس اتفاقية و التكنولوجيا نقل عملية بني الكامنة العالقة بإظهار الباحثة قامت الدراسة ىذه يف
 بو حيتذى مثاال اصبحت اليت الصني مجهورية علي بتطبيقها قامت كما

  الدراسة صعوبات

 اجلهات من اإلحصائيات توافر لعدم احلاالت من كثري يف الدقيقة اإلحصائيات على احلصول يف كبرية صعوبة الباحث واجو
 وجدت وان الربازيلية، احلكومة طرف من ادلعلومات عن اإلفصاح عدم مشكلة إىل  يرجع األحيان بعض يف السبب و الربازيلية
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 أوراق و الدولية ادلنظمات إحصائيات من أمكن، ما على االعتماد، الباحث اختار لذا عليها االعتماد دون حالت اللغة فمعضلة
 .االنرتنيت شبكة عرب وادلنشورة الربازيلي االقتصاد بدراسة هتتم اليت البحث مراكز تعدىا اليت العمل

 :منهج الدراسة

الذي  يستند  وقد ارتأينا أن نتبىن ادلنهج الوصفي التحليلي ،عادلوضو يتماشى وطبيعة  إلصلاز ىذا البحث يستوجب اعتماد منهج 
على مجلة من البيانات واحلقائق واآلراء اليت أمكن احلصول عليها من مصادر متعددة كالكتب والدوريات والبحوث ادلتخصصة 

كنولوجيا  و كذا  لدراسة ادلستندات و والشبكة ادلعلوماتية، لتسليط الضوء علي اسرتاتيجيات ىذه الشركات و عالقتها بنقل الت
لتجسيد ذلك ودتاشيا مع التساؤالت  اليت وردت يف اإلشكالية فقد مت تقسيم  و البيانات اليت ختص دراسة احلالة )الربازيل (،

 فصول: أربعةالبحث إىل 

والتطرق يتضمن الفصل األول اإلطار النظري لتحديد معامل الشركات ادلتعددة اجلنسيات و التعريف بكنهها مع إبراز أىم شليزاهتا 
كما جاء إىل أىم النظريات اليت عاجلت موضوع أسباب نشأهتا  و تطورىا   إىل مراحل تطورىا مع زلاولة تفسري ذلك بالرجوع

ادلرجوة  أىدافها اآلليات ادلستعملة لتحقيقرتاتيجيات اليت تتبعها الشركات ادلتعددة اجلنسيات و أىم االسمتضمنا الفصل الثاين 
بني نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية وتأثري اسرتاجتيات العالقة لفصل الثالث يف حني عاجلنا يف ا،وتثبيت مكانتها العادلية 

دور التكنولوجيا يف عملية التنمية االقتصادية و طرق نقلها و الفائدة اليت جلنسيات عل ىذه العملية ،مظهر االشركات ادلتعددة 
الفصل الرابع جتربة الربازيل يف نقل من مث عرضنا يف لشركات ادلتعددة اجلنسيات و الدول ادلتلقية من ىذه العملية، و اسوف جتنيها 

 التكنولوجيا عن طريق الشركات ادلتعددة اجلنسيات . 

 

 

 

 

 


