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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار والتكنولوجيا والقضايا املالية املتصلة بذلك

 :اجتمـاع اخلبـراء املعين بعمليات اإلندماج والشـراء
   السياسات الرامية إىل اإلكثار ما أمكـن مـن آثـار

   االستثمـار الدويل االجيابية واإلقالل كذلك من آثاره
   السلبية احملتملة

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢١-١٩يف، جن

 السياسات الرامية إىل اإلكثـار: عمليات االندماج والشراء
 ما أمكن من آثار االستثمار الدويل االجيابية واإلقالل كذلك

 من آثاره السلبية احملتملة

 نتائج اجتماع اخلرباء

ية إىل االكثار ما أمكن من آثار   السياسات الرام : قـام اجـتماع اخلـرباء املعـين بعمـليات االندمـاج والشـراء              -١
االستثمار الدويل االجيابية واالقالل كذلك من آثاره السلبية احملتملة مبناقشة جمموعة من القضايا كي تنظر فيها جلنة 

 .االستثمار والتكنولوجيا والقضايا املالية املتصلة بذلك

 اجتاهات عمليات االندماج والشراء ودوافعها وأداؤها

 عمليات االندماج والشراء عرب احلدود زيادة كبرية يف البلدان املتقدمة وأخذت تكتسب اآلن لقد سجلت -٢
وهـي تشــتمل عـلى طائفـة واسـعة مـن القطاعــات      . أمهيـة يف البـلدان الـنامية واالقتصـادات الــيت متـر مبرحـلة انـتقالية       

. البلدان املتقدمة والبلدان النامية   والشركات، ومنها الشركات الكبرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، يف          
 .ومن املرجح أن يتواصل منو هذه العمليات، حيث إن سوقاً عاملية للشركات قد أخذت تظهر
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ومـن العوامـل احملفـزة لعمـليات الشـراء واالندمـاج مـا يتمـثل يف السـعي إىل حتقيق الكفاءة وأوجه التآزر،                    -٣
وهذه تشمل، يف ما تشمله، قوة عمل       ( واألصول االستراتيجية    والوصـول إىل األسـواق، واكتسـاب القـوة السوقية         

ولكن عمليات االندماج ). تـتوافر لديهـا أنـواع معيـنة مـن املهـارات، وتكـنولوجيا حمددة أو عالمات جتارية حمددة          
والشـراء تـتم، قبل كل شيء، بدافع الرغبة يف التحرك بسرعة حتت الضغوط اليت تفرضها األسواق من أجل حتقيق               

حترير التجارة والتمويل واالستثمار (وقـد أفضـت الـتغريات يف البيـئة العاملية       . نمو وحتسـني القـدرة عـلى املنافسـة        الـ 
وهذا التفاعل بني . إىل ظهور حالة تيسر عمليات االندماج والشراء عرب احلدود      ) فضـالً عـن التغريات التكنولوجية     

 هو الذي -ستوى الشركات والتغريات االقتصادية الكلية  العوامـل احملفـزة عـلى م    -هـاتني اموعـتني مـن القـوى         
يسـاعد يف تفسـري حـدوث املوجـة األخـرية مـن عمـليات االندمـاج والشـراء عـرب احلدود، وهو الذي سيفضي على                       

 .األرجح إىل استمرار منو هذه العمليات يف املستقبل

يث زيادة قيمة األسهم والعوائد    وعـلى الـرغم مـن املعـدل العـايل املتصـور حلـاالت تعـثر الشـركات مـن ح                     -٤
املالية، فإن عمليات االندماج والشراء ميكن أن حتقق فوائد أخرى للشركة، مثل حتسني املركز االستراتيجي الطويل 

ومن العوامل اليت تسهم يف جناح عمليات االندماج والشراء . األجل الذي يتسم بأمهية بالنسبة لتأمني بقاء الشركة
 .السليم للموارد البشرية واملنافع االقتصادية املتبادلة لصاحل الشركات املعنيةما يشمل االدماج 

 األثر على تنمية البلد املضيف

التدفقات الرأمسالية الفورية الوافدة؛ واالستثمارات اجلديدة اليت     : أشـري إىل اآلثـار االجيابيـة احملتمـلة الـتالية           -٥
أ عنها من فرص عمل جديدة؛ واحملافظة على فرص العمل عند إنقاذ تتسـم بطـابع فـوري أو بطابع املتابعة وما ينش        

الشـركات املتعـثرة اليت يتم شراؤها أو متكني الشركات املشتراة من النمو؛ والنقل الفوري للتكنولوجيا، وال سيما    
سـية؛ ونقل  تكـنولوجيا املعـلومات، واملهـارات اإلداريـة وغريهـا مـن املهـارات، ممـا يفضـي إىل حتسـني القـدرة التناف             

مهـارات التسـويق؛ وحتسـني إدارة الشـركات؛ والوصـول إىل األسـواق العامليـة واالندماج فيها وزيادة الصادرات؛                    
وإعـادة هيكـلة الشـركات والصـناعات؛ واألخـذ مبـنظور أطول أجالً لتنمية الصناعات؛ وزيادة الكفاءة واالنتاجية               

 . وااليرادات الناشئة عن عملية اخلصخصةوحتسني نوعية اخلدمات؛ وزيادة االيرادات الضريبية

االخنفاض الفوري ملستوى العمالة؛ وزيادة التركز؛ وتناقص املنافسة؛ : ومت حتديد التحديات احملتملة التالية -٦
وعـدم اإلضـافة إىل رصـيد رأس املـال يف وقـت الدخـول؛ واحتمال التسعري املنخفض لألصول املباعة ألسباب منها             

ىل اخلـربة الفـنية؛ وتقـلص أسواق األوراق املالية احمللية؛ وإقصاء املؤسسات احمللية املتنافسة، وخباصة     مـثالً االفـتقار إ    
املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة احلجـم؛ وخسـارة العالمـات التجارية احمللية؛ وتكاليف التحكيم؛ وزيادة السيطرة                   

اصة يف القطاعات اليت تعترب ذات أمهية استراتيجية األجنبية على اقتصاد البلد املضيف؛ وهو أمر يثري القلق بصفة خ
 .بالنسبة للبلد
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ومن العوامل األخرى ذات . ويشكل إطار السياسة العامة االقتصادية ومستوى تنمية البلد عاملني رئيسيني -٧
ثــار؛ مــا إذا كــان يؤخــذ مبــنظور قصـري أو طويــل األجــل  إزاء تقيــيم اآل : الصـلة بــتأثري عمــليات اإلندمــاج والشـراء  

الـيت حتـدث فيها عمليات االندماج   ) مـثل بـرامج اخلصخصـة أو األزمـات املاليـة     (والظـروف العاديـة أو االسـتثنائية       
؛ وحالة )مـثل السـعي إىل اجياد األسواق مقابل السعي إىل حتقيق الكفاءة    (والشـراء عـرب احلـدود؛ ودوافـع املسـتثمر           

 . بطرائق دخول االستثماراملؤسسة املشتراة؛ ومدى توافر البدائل فيما يتعلق

 اعتبارات السياسة العامة

 القضايا العامة

بالـنظر إىل أن زيـادة االسـتثمار ليست غاية بذاا، فقد تبني لبعض البلدان أن التأثري االجيايب يتوقف على                -٨
طار التنظيمي، مجلة أمور منها توافر السياسات االقتصادية السليمة، واملستوى املناسب من النشاط احلكومي، واإل

 .وسياسة املنافسة

 .وال توجد لدى بعض احلكومات سياسات حمددة فيما يتصل بعمليات االندماج والشراء عرب احلدود -٩

إن اســتجابات السياســة العامــة لعمــليات االندمــاج والشــراء عــرب احلــدود فــيما بــني املؤسســات الصــغرية      -١٠
فبعض احلكومات تشجع عمليات االندماج     . د تكـون مـتفاوتة    واملتوسـطة احلجـم وفـيما بـني الشـركات الكـبرية قـ             

والشـراء عرب احلدود فيما بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم من أجل تسهيل حصوهلا على التمويل األجنيب     
 .وحتسني قدرا التنافسية

صول على ، وسعت هذه البلدان إىل احل "حصص ذهبية "ويف جمـال اخلصخصـة، حـافظ بعـض البلدان على             -١١
وعندما يتم احلصول على هذه   . الـتزامات مـن املسـتثمرين األجـانب االستراتيجيني فيما يتصل بزيادة االستثمارات            

 .االلتزامات، كثرياً ما جتري عملية موازنة بني السعر األويل لألصول اليت ستباع وبني هذه االلتزامات

 . لعملية اخلصخصةوقد قامت بلدان بإعادة هيكلة قطاعها العام كبديل -١٢

وتوجـد لـدى بعـض البـلدان تدابـري ملعاجلـة مشـكلة تسـريح العمال، مثل تدريب العمال املسرحني وإعادة           -١٣
، )يف مجلة أسباب أخرى   (ولقـد وجـد بعـض البـلدان أنـه مـن املفيـد، بسبب هذه اآلثار املتصلة بالعمالة                    . تدريـبهم 

 . احمللية واألجنبيةالتشديد على حتقيق تنمية متوازنة لقطاع الشركات

 .ويسعى بعض البلدان إىل وضع قواعد يف جمال إدارة الشركات -١٤
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ويف حالة عمليات اخلصخصة واملبيعات اليت تتم يف ظروف استثنائية، تبني لبعض البلدان أن سعر األصول  -١٥
مبا فيها (تتم يف مثل هذه الظروف ففي حالة املبيعات املفاجئة اليت . يشكل اعتباراً هاماً ولكنه ليس االعتبار الوحيد

، وهو ما حيدث مثالً يف حالة األزمة االقتصادية،        )تـلك الـيت تـنطوي عـلى عمـليات االندمـاج والشراء عرب احلدود              
كما تبني أنه من املفيد يف هذا الصدد األخذ مبنظور . تـبني لبعض البلدان أنه من الصعب حتديد األسعار الصحيحة         

 .جلإمنائي واضح وطويل األ

 سياسة املنافسة

وعـلى ضـوء تـزايد عمـليات االندمـاج والشـراء عـرب احلدود، يويل عدد من البلدان اهتماماً متزايداً ألمهية                  -١٦
ولقد تبني هلذه البلدان أن السياسات الرامية إىل احملافظة       . قوانـني املنافسـة والـتعاون بـني السـلطات املعنية باملنافسة           

كما تبني هلا أن األمر . ونشر ثقافة املنافسة إمنا تكمل اعتماد وتنفيذ سياسات املنافسة      على التنافس على األسواق     
 .يتطلب إيالء اهتمام خاص للتعاريف السوقية ذات الصلة وألداء األسواق وهيكلها

ويقـوم بعـض البـلدان بإدمـاج سياسـة املنافسـة مـع سـائر االهتمامات والشواغل العامة، مع ضمان تنسيق                   -١٧
 .سات بني السلطات املعنية باملنافسة واهليئات التنظيمية لصناعات حمددة، وال سيما يف الصناعات االحتكاريةالسيا

وباإلضـافة إىل االستعراضـات الوطنية لعمليات االندماج، قد يكون التعاون الدويل مفيداً، وال سيما على      -١٨
بة عمليات االندماج تنطوي على تكاليف باهظة، فقد فعـلى سـبيل املثال، وبالنظر إىل أن مراق      . املسـتوى اإلقلـيمي   

كما تبني لبعض البلدان أن من . تـبني لـبعض البـلدان أنـه مـن املفيـد أن يكـون هـناك تعاون على املستوى االقليمي           
وينطوي شكل آخر من أشكال  . املفيـد أن يـتم تـبادل املعـلومات بـني البـلدان املـتأثرة بعمـليات االندمـاج والشراء                   

 .كما أشري إىل ضرورة توحيد احلدود الزمنية.  على اعتماد آليات استعراض مشتركةالتعاون

ولـدى استعراض عمليات االندماج والشراء عرب احلدود، ميكن للبلدان اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك             -١٩
 .أن تتيح للبلدان النامية املعلومات اليت مها

ني للحصـول عـلى املساعدة التقنية الالزمة لتطوير قوانني هذه     ويعـتمد بعـض البـلدان عـلى الشـركاء املـاحن            -٢٠
 .البلدان وأطرها التنظيمية يف هذا اال

 قضايا تتطلب املزيد من البحث

فمن املستصوب بصفة خاصة إجراء حبوث . مت حتديد عدد من القضايا اليت قد حتتاج إىل مزيد من البحث       -٢١
، وما يترتب على السياسات العامة من آثار على التنمية على املستوى الدويل، فيما يتعلق باالستثمار التايل للدخول

وتــأثري خمتــلف أنــواع عمــليات االندمــاج والشــراء عــرب احلــدود عــلى هيكــل األســواق واــاالت الرئيســية للتــنمية    
بطة العاملية ومـن األمـور الـيت ميكـن أن تكـون مفيـدة يف هـذا الصـدد احلصـول عـلى مسامهات من الرا               . االقتصـادية 

 .هليئات تشجيع االستثمار وغريها من املنظمات املختصة

- - - - - 

 


