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 خالصة

    ١٥-  ١٢ (                       منة املعقودة يف جنيف                                   والتنمية، خالل دورهتا الثا            التجارية                                  جلـنة املشاريع وتيسري األعمال              ناقشـت  
                               التنافسية للمشاريع الصغرية          القدرة                 عامة لتعزيز     ة       سياس       خيارات "                            ، مذكرة القضايا املعنونة      )    ٢٠٠٤       يناير   /       الـثاين          كـانون   

        النامية                          أن تعتمدها البلدان        ميكن        ملموسة          سياسات                                اليت توصي بتحديد خيارات       ،(TD/B/COM.3/58)  "               واملتوسطة احلجم 
           التنافسية                                                                           اللجنة مواصلة عملها يف هذا اجملال مع التركيز على النهوض بالقدرة                  وقررت  .                   لتنافسية للمشاريع                  لتعزيز القدرة ا  

                                       إقامة روابط ممكنة مع سالسل العرض          خالل                                                                         عـلى التصـدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، مبا يف ذلك من              
  .       الدولية

         قدرهتا     عدم   يف                                                  يتعلق بقدرهتا على املشاركة يف التجارة العاملية                                   البلدان النامية فيما        لدى           الشاغل        الشغل         يتمـثل    و 
                                                    بالعرض، وبناء قدرة وطنية على اإلنتاج وإقامة               املتعلقة                                             وحتتاج البلدان النامية إىل تسوية املعوقات         .  ا                      عـلى املنافسـة دولي    

                           بناء القدرات اإلنتاجية         يتطلب   : "      يلي   ما                 ساو باولو على                       وينص توافق آراء    .                   التجارة والنقل     جمايل                         هياكل أساسية فعالة يف     
      بلدان     قبل            ، وكذلك من         املعنية               البلدان النامية    قبل                    متضافر، وال سيما من  و           جهد مجاعي    بذل                                وتعزيز القدرة التنافسية الدولية 

                      يف النهوض بالقدرة                           املصلحة على حنو متفاوت                              ويشارك العديد من أصحاب        ".                                  واملستثمرين واجملتمع الدويل ككل           املنشـأ 
  .                      الصغرية واملتوسطة احلجم       املشاريع                                      افسية للبلدان النامية على التصدير لدى     التن

         الدويل        واجملتمع                                                                       السياسات واإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها احلكومات، والقطاع اخلاص                 الورقة        هذه          وتـدرس  
  .                          احلجم يف البلدان النامية                        الصغرية واملتوسطة           املشاريع             لتصدير لدى    ا                                              املساعدة على حتسني القدرة التنافسية على                 مـن أجل  

               تضطلع بدور       اخلاص                ً                                         عناية خاصة، نظراً إىل أن العناصر الفاعلة يف القطاع           ب  َ  ّ  َحرّية                عرب الوطنية            بالشركات                  الروابط القائمة    و
  ن                                                  ّ          بإجياز إىل مفهوم القدرة التنافسية على التصدير، يبيّ              التطرق      وبعد    .       لتمويل                                              ريـادي متزايد يف عامل اإلنتاج، والتجارة وا       

ـ    .        احلجم         واملتوسطة                                                 فرص وخماطر جديدة بالنسبة إىل املشاريع الصغرية                                   املتغري، الذي يؤدي إىل         الدويل                 زء األول اإلطار        اجل
                                                  واملتوسطة احلجم للوصول إىل األسواق الدولية مث              الصغرية            املشاريع               املتوفرة لدى                                        ويـلخص اجلـزء الثاين الطرق املمكنة        

       املباشر        األجنيب                                                     صادرات املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق االستثمار           للنهوض ب      املنطقي                    يتناول بالدرس األساس 
                                         يف جماالت السياسات العامة لصاحل خمتلف             توصيات            زء الثالث             ويقترح اجل   .                                                 وإقامـة الـروابط مع دوائر األعمال التجارية       

                            واملتوسطة احلجم من التصدير                                          املسؤولني عن متكني املشاريع الصغرية            واخلاص                                         أصـحاب املصـلحة مـن القطاعني العام         
  .      الناجح
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 احملتويات

       الصفحة  

  ٤  ...................................................................................      مقدمة

     سياق   :                                                                        القـدرة التنافسية على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم          -   ً  أوالً 
  ٥  .............................................................                     جديد للمنافسة العاملية

  ٥  .......................                                               مناقشة موجزة ملفهوم القدرة التنافسية على التصدير -   ألف 

                                                         ديدة بالنسبة إىل وصول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                            الفـرص واملخاطر اجل    -    باء 
  ٦  ................................................................                 إىل األسواق العاملية

                  الدور االستراتيجي    :                                                        األنشطة التصديرية لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم       -     ً  ثانياً 
  ٧  .........                                                           للروابط بني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

  ٧  .                                                      لتدويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق الصادرات               األمناط التقليدية -   ألف

                                                                         الـدور االسـتراتيجي للـروابط بـني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية        -    باء 
  ٨  ..................................................................             واملتوسطة احلجم

                                                                              االسـتثمار األجـنيب املباشـر الوافد وروابط املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم            -   جيم
  ٩  ................................                        الفوائد والتكاليف احملتملة  :                    بالشركات عرب الوطنية

                                                                               توصـيات بشأن اعتماد سياسات عامة من أجل النهوض بالقدرة التنافسية على             -     ً  ثالثاً 
   ١١  ..................................                                        التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

   ١١  ..............................                                  توصيات إىل احلكومات بشأن سياسات عامة -   ألف 

   ١٥  ................................................                     توصيات إىل القطاع اخلاص -    باء  

   ١٧  ..................................................           مجتمع الدويل         توصيات لل -   جيم 

   ٢٠  .....................................................................................      اخلامتة

   ٢٢  .....................................................................................       املراجع
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 مقدمة

         جديدة        ً أسواقاً                   ذلك أهنما يفتحان      .                 للنهوض بالتنمية                           عهد بعيد وسيلتني هامتني                        واالستثمار منذ             الـتجارة         تعتـرب  - ١
        للبلدان                             ومن أحد الشواغل األساسية       .            والعمالة      الدخل                                       اإلنتاجية وحتقيق مستويات أعلى من        ة                          وميكـنان من توسيع القدر    

       املتصلة       عوقات   امل      جتاوز   إىل             تلك البلدان       وحتتاج   .                    قدرهتا على املنافسة       عدم                  العاملية هو           التجارة                مشاركتها يف         جتـاه            النامـية   
                     والنقل، واملشاركة          التجارة                                 هياكل أساسية فعالة يف جمايل        ن                              ً         اإلنتاجية على الصعيد الوطين فضالً ع            القدرة      بناء   و       عـرض   ال ب

                      تكون أداة حقيقية       لكي                             وجيب على التجارة العاملية،       .          واالستثمار                 نهوض بالصادرات            متسقة لل                             الكاملـة يف اسـتراتيجية    
  .         مكافأة     األفضل                                   ذات القيمة املضافة األعلى وفرص العمل         املتنوعة             ً                إجيابية حملياً تشمل الصادرات     حلقة       تستحث              للتنمية، أن   

     تتيح  "      ٢٠٠٢                           االستثمار العاملي لعام          تقرير    ً      ناداً إىل      است و  .                                      يف حجم الصادرات ال تضمن التنمية               ات وحدها                 غـري أن الزياد   
                                                                               تنويع إنتاجها، ومن مث عدم االعتماد على تصدير عدد قليل من السلع األساسية،              لنامية ا                                       زيـادة القـدرة التنافسية للبلدان       

                وفورات احلجم     من             حتقيق املزيد                 كما متكن من      .                                                                  سلم املهارات والتكنولوجيا من أجل احلفاظ على ارتفاع األجور                وارتقاء
          وتعزيز           الصادرات،                       ويعين ذلك تنويع سلة        ).  أ    ٢٠٠٢          األونكتاد     " (                                                       والـنطاق يف اإلنتاج بإتاحة أسواق أوسع وأكثر تنوعا        

                                          واملهارات اليت يتضمنها نشاط التصدير،                التكنولوجي                                                                  نسـب أعلى من منو الصادرات على مر الزمن، واالرتقاء باحملتوى            
  . ا                  على املنافسة عاملي      لقادرة ا                           وتوسيع قاعدة الشركات احمللية 

  .        احلجم         واملتوسطة                                                              على التصدير إىل مشاريع حملية، مبا يف ذلك املشاريع الصغرية                     لبلد ما                 التنافسية         القدرة        وتستند - ٢
            سواء كان  -                                   توسيع موقعها يف األسواق الدولية       و أ         استدامة                   إىل قدرهتا على        دير                                            وتستند القدرة التنافسية للشركة على التص     

       ويتطلب   .                 وبأسعار تنافسية           يف حينها                                                      بتزويد تلك األسواق مبنتجات ذات نوعية عالية         -        مباشرة                    فة مباشرة أو غري            ذلك بص 
                                  إدارة تباين املنتجات من خالل       يف       اإلفالح                                                                   يف سرعة االستجابة للتغريات اليت يشهدها الطلب واملهارات بغية                 املرونة     ذلك  

   ). ب    ٢٠٠٢       ونكتاد   األ (                     وقنوات تسويق فعالة         ابتكارية   ة         إقامة قدر

         قطاع  يف          حصة أكرب       بل                                                                     الصغرية واملتوسطة احلجم أكرب قسط من اإلنتاج يف قطاع التصنيع                     املشـاريع         ومتـثل  - ٣
                                     يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل         ٥٥     على                ساهم مبا يربو         هي ت  و  .                                                             اخلدمات، يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء       

          االقتصادي                                منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  (                            يف البلدان ذات الدخل العايل        العمالة        من جمموع           يف املائة   ٦٥               وأكـثر مـن     
           العمالة                       توفري القسط األكرب من          عن         مسؤولة                                                                 ويف الـبلدان النامـية، فإن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم               )).  أ (    ٢٠٠٤

                                    كما ميكن ملرونة وختصص املشاريع الصغرية     .           حدة الفقر     من                                                             وفرص توليد الدخل وميكن اعتبارها احلافز الرئيسي للتخفيف         
  .                            ف نظم اإلنتاج الوطنية وتنوعها                 ّ  بعض احلاالت، يف تكّي يف  ،  ا   سهم ي                 واملتوسطة احلجم أن 

                           من التصدير أقل بداهة            املباشرة                                                                       الدولية، فإن إسهام املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف العائدات                  التجارة    ويف - ٤
           وعلى سبيل    .                                                    يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي             األعضاء    ً                             ديداً، حىت يف اقتصادات البلدان                    ً      ويتـباين تبايناً ش   

                       الصينية، وما يربو          تايوان                     يف املائة ملقاطعة       ٥٦ (                                  الصادرات املصنعة لشرقي آسيا       يف                        املشاريع حبصة وافرة        تلك              املثال، تسهم   
                            ، يف حني أن دورها هامشي يف أقل  )                يف املائة يف اهلند  ٣١           وأكثر من                                          يف املائـة يف الصني ويف مجهورية كوريا،         ٤٠       عـلى   

        والسؤال   .                ودون اإلقليمية        للحدود ة              التجارة العابر                                  وال تتوفر معلومات تذكر لتوثيق                أفريقيا،           ً                    الـبلدان منـواً، وخباصـة يف        
                              املنافسة يف االقتصادات النامية     احلجم         واملتوسطة        الصغرية               أكرب من املشاريع     نسبة                               املطروح هو إذا ما كان بإمكان        الرئيسي

  .                               سالسل اإلنتاج اإلقليمية والعاملية  إىل       الوصول 
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      عن       أمور،                  ، وذلك، يف مجلة             احمللية                                                               بالقدرة على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم              النهوض      وميكن - ٥
                                     لإلنتاج واخلدمات لدى الشركات عرب            الالحقة و                                                                        طـريق إقامة روابط مالئمة بني التجارة واالستثمار، واألنشطة السابقة           

                                   ً     ً                                  الروابط يف قطاع األعمال التجارية أصالً دوراً متزايد األمهية يف شرائح               تلك       وتؤدي    .                                 الوطنية وغريها من كربى الشركات    
  ح                                                          اليت ميكن بدورها أن ترتقي يف السلم التكنولوجي واإلداري وتصب ،     احمللية      احلجم           واملتوسطة      الصغرية          املشاريع  من      خمتلفة 

  .                         اإلنتاج العاملية املتكاملة    سالسل    ً    جزءاً من 

             على صعيد     شىت        خيارات                                                                          سنوات املاضية، حللت جلنة املشاريع وتيسري األعمال التجارية والتنمية                األربع      وخالل - ٦
      ً د عدداً          األونكتا     أمانة      وأعدت   .                             وتعزيزها يف البلدان النامية    احلجم         واملتوسطة        الصغرية        املشاريع    عدد                         السياسـة العامة لزيادة  

               وحتسني قدرهتا على       احلجم         واملتوسطة        الصغرية         للمشاريع         اإلنتاجية        القدرة       تعزيز                                  مـن مذكـرات القضايا بشأن موضوع   
      على     احلجم          واملتوسطة        الصغرية  ع                                 موضوع القدرة التنافسية لدى املشاري                     ً      قسط كبري من العمل أيضاً بشأن     ُ  وأُجنز  .  ) ١ (       املنافسة

  .  ) ٢ (                                                                       املشاريع يف البلدان النامية والفروع األجنبية للشركات عرب الوطنية            تلك            لروابط بني    ا          يف إقامة                          الصعيد الدويل، وخباصة    
                                على املنافسة العاملية وتركز على       للقدرة      اجلديد        السياق            تعمق حتليل                                      ىل األعمال السابقة الذكر غري أهنا      إ                 هذه الوثيقة          وتستند

                                                         لدويل هبدف النهوض بالقدرة التنافسية على التصدير لدى                    الوطين وا          الصعيدين                                           اخلـيارات يف جمـال السياسة العامة على         
  .                                          من خالل إقامة روابط مع الشركات عرب الوطنية          ، مبا يف ذلك               واملتوسطة احلجم      الصغرية        املشاريع 

                                                        القـدرة التنافسية على التصدير لدى املشاريع الصغرية        �     ً أوالً
                      جديد للمنافسة العاملية     سياق   :       احلجم        واملتوسطة

                               القدرة التنافسية على التصدير     ملفهوم        موجزة       مناقشة �     ألف

                        يف إطار فئات خمتلفة       إال                           قياس قدرته على املنافسة              فال ميكن                                 شروع ما أن ينتج يف فراغ،        مل           ال ميكن     ه     أن   إىل      ً   نظـراً  - ٧
     الية                                     وحيكم االستخدام األمثل ملوارده الرأمس      .      وطنية                                              على الصعد دون الوطنية، والوطنية، والفوق                         اجملـاالت السوقية          مـن   

            وراملوغان       متكالف      ويعترب   .               السوقية الثالثة      اجملاالت        من تلك     جمال      أي       اختراق          قدرته على   )       والعمل               ، والتكنولوجيا        التمويل (
  :      ً               أساساً من خالل ما يلي    وذلك                يف مسات الشركة،   سد                         أن القدرة على املنافسة تتج  )     ٢٠٠٣ (      ّ  وأوياّرا 

        املوارد؛        الستعمال        اجلارية             والفعالية        الكفاءة ! 

                           من خالل االستثمار املتواصل؛  رة      القد   ومنو                             والقدرة على الربط بني الربح          واالستعداد ! 

  .                                           والتنظيم وبالتايل حتسني كفاءة وفعالية اإلنتاج           التكنولوجيا                    على االبتكار يف جمايل       القدرة و ! 

                   وفعالية األسواق        كفاءة        مبدى                                                                          التنافسية، اليت جيب أن تقاس مقارنة باملنتجات املنافسة يف األسواق،                امليزات     َّ وحتدَّد - ٨
                           جمموعات وابتكارات إنتاجية            استحداث                  املشاريع إىل         تنظيم                   وتشري القدرة على      .                                         السـائدة للمنتجات، والعمل ورأس املال     

  .     النمو                   من أجل حتقيق الربح و                                              واليت تستمر يف إنشاء ميزات وفرص تنافسية جديدة        احلافزة،                      جديدة تقوم بدور القوى 

ُ      ُتستمد          غري أهنا        الشركة، َّ              لَّد على صعيد     َ َو                                     ُ       الرأي القائل بأن القدرة على املنافسة تُ        )     ١٩٩٥ (      تامر   س  -      ماير         ويؤيـد  - ٩
       وتتخذ                                 وغريها من العناصر الفاعلة،              واملشاريع                                          من أمناط معقدة من التفاعل بني احلكومة                  إذ تنشأ      ،       ً                 جزئياً من سياق منهجي   
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                                                            ستراتيجيات استحداث املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم حيددها                فإن ا   ،       لذلك      ً وتبعاً  .     جمتمع            ً                 بالتايل أشكاالً خمتلفة يف كل      
                                    وتتباين املوارد املتاحة للتنفيذ            للتغيري،       اخلاصة                                               وسيكون لكل بلد حتدياته، وفرصه وأولوياته         .      لسياق              الـبلد وا             بالضـرورة 
  .         حسب البلد

    على                  على التصدير           تنافسية    رة                   تكنولوجية وقد   ة         وجود قدر               القائمة على                            من العوامل اخلارجية           الشركة           وتسـتفيد  -  ١٠
                                                   التكنولوجية الوطنية هي أكثر من جمموع قدرات         ة     القدر "         على أن     )   ٢١  .     ، ص     ٢٠٠٠ (           ويشدد الل     .      وطـين             الصـعيد ال  

          وطرائق   ،                عملية التعلم   ا        تولدمه     لذين                                                      نظام ابتكاري، يشمل العوامل اخلارجية والتآزر ال          فهي  .                             فـرادى الشركات يف بلد ما     
   ".                                              واملعارف واملهارات القائمة يف املؤسسات ذات الصلة                  األعمال التجارية،     إدارة

       نوعية        حتسني   أو /                                           عن طريق الصادرات، واستدامة التنوع و          رجية                               حتقيق القدرة التنافسية اخلا           الشركات           وبإمكـان  -  ١١
       وتتوقف   .       ً وعاملياً                           ً  للقدرة على املنافسة إقليمياً      احمللية                                                                    إلنـتاج، واالرتقاء بالتكنولوجيا واملهارات، وتوسيع قاعدة الشركات         ا

                                        منتجات جيدة يف حينها بأسعار تنافسية                       قدرهتا على عرض                             األسواق اخلارجية على      يف                          شـركة مـا املنافسة                اسـتطاعة 
  .  ية                                 قدرات ابتكارية واستراتيجيات سوق        باستحداث                     إىل التغريات يف الطلب      بسرعة          واالستجابة 

             على الصعيد          التنافسية                               املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                                         جتريبية قليلة العالقة القائمة بني قدرة         دراسات        وناقشت -  ١٢
         نافسة يف                          أن تصبح قادرة على امل                  تلك املشاريع                         ما إذا كان ينبغي ل       ي        لنقاش ه      ذا ا     هل        األساسية         والقضية    .                    احمللي وعلى التصدير  

  .   رات               عن طريق الصاد       تدويلها  يف   )           من الطرق    غريها               بطريق عفوية أو  (                 ً            السوق الوطنية أوالً، قبل النظر 

        العاملية                                            وصول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إىل األسواق            بالنسبة إىل          اجلديدة        واملخاطر      الفرص  �     باء

                   واالتصاالت، حقبة           املعلومات                                                           لعوملة والتحرير، إىل جانب التقدم السريع يف تكنولوجيات          ا       عملييت           ازدواج        فـتح  -  ١٣
                            ويبدو أن السياسات العامة      .                          العلم املتعددة األطراف        وفروع     ريع    املشا                                                جديـدة يف جمـاالت السياسات احلكومية، وتنظيم         

     يف      ً حترراً             هنج أكثر                                   بدأت تفقد مكانتها ليحل حملها                                               وتدخل الدولة واالستعاضة عن الواردات             احمللية،                         القائمـة على التنمية     
                                    وخباصة الشركات عرب الوطنية، إىل       ،       املشاريع        فيه      جتنح                                 ، برز نظام إنتاج عاملي جديد           ذاته           ويف الوقت     .                         أغلبية البلدان النامية  

       إياها                                                             والتعاقد مع شركات أخرى للقيام ببعض الوظائف، موزعة                 األساسية             التجارية         أعماهلا                          التخصص على حنو أضيق يف      
   َّ                                 وقَّع العديد من حكومات البلدان             األطراف،                      وعلى الصعيد املتعدد      .      ً                                               دولياً لالستفادة من الفوارق يف التكاليف والسوقيات      

             املتبعة لصاحل                                                           األطراف وحتد من استقالل سياساهتا االقتصادية الوطنية              متعدد                                       عـلى الـتزامات تقيدها يف منهج                  النامـية 
  .        مشاريعها

                                                             من وفورات احلجم والنطاق لصاحل شرحية قليلة من املشاريع             زيد مب                                     اجلمع بني عوملة التجارة وحتريرها           يسمح     وقد -  ١٤
        الواليات  (         املهيمنة           العاملية        األسواق                               وعلى أقل تقدير إزاء أحد               ً    نافسة أصالً،                      القادرة على امل       احلجم                      الصـغرية واملتوسـطة     

   لى  ع     صوهلا  ح       من حتسني         املشاريع                  ِّ           وميكن للعوملة أن متكِّن تلك         ).     آسيا          مشال شرق    /                          االحتاد األورويب أو اليابان      و أ           املـتحدة،   
          ً افتراضياً                   ً      ً            ميكنها أن تيسر قرباً مادياً أو           كما  .                     ً       ً     إىل أسواق أكثر اتساعاً وتنوعاً           وصوهلا              األسواق و    عن          منوذجـية              معلومـات   
                                                احمللية اليت هلا سوق متخصصة قائمة أو تثبت             احلجم                                                 على الصعيد العاملي واملشاريع الصغرية واملتوسطة                املشترين       ً      جديداً بني   

     ذلك    صح  وي  .  ة       اإلقليمي /                                                             األعمال التجارية على صعيد األسواق احمللية ودون اإلقليمية           جمال       ً                           ابـتكاراً وقدرة على النجاح يف       
            االستثمار       تقرير       إىل           ً واستناداً  .                                                                                  بصفة متزايدة على قطاع اخلدمات، كما يتجلى من حالة صناعة الرباجميات يف اهلند                ً    أيضـاً   
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                       من خالل إقامة الفروع      :          َّ       ً                               كافة توزَّع دولياً يف الوقت الراهن بطريقتني             اخلدمات        منتجات       صنع          فإن    ،    ٢٠٠٤                العـاملي لعام    
             ، على أساس     ")    ارجي           التعاقد اخل     ("                مقدم للخدمات           طرف ثالث              التعاقد مع       أو     ")                داخل الشركة               إبقاء اإلنتاج     ("         األجنبـية 

   ). أ    ٢٠٠٤         األونكتاد  (                  قدرهتا على املنافسة  ب        النهوض                             فرادى الشركات واستراتيجيات      ملواقع               امليزات املقارنة 

                             اريع الصغرية واملتوسطة احلجم                                    تتحدى األغلبية الساحقة للمش      أن                                    ً         جهة أخرى، ميكن للمنافسة العاملية أيضاً           ومن -  ١٥
             ِّ    من قدرة املصنِّعني        التجارة           ويزيد حترير   .                                                   ً      منتجاهتا ومبيعاهتا، يف أكثرية األحيان، حملية وجمزأة جداً        تكون                      احمللـية البحتة اليت     

              على املشاريع                 بصورة متزايدة                               متطورة وجيعل من الصعب         وغري              أسواق نائية        غزو       على           املتمكنني             األجانب       جزئة           وجتـار الت  
      إىل        وإضافة  .                عند االقتضاء   ،            ً                      التجاري حملياً، ويف السوق العاملية           ركزها           على م       احلفاظ                                      الصـغرية واملتوسطة احلجم البقاء أو       

                                    عرب الوطنية جتعل من األصعب على              للشركات                                                  السريع للحواجز التجارية واستراتيجيات التدويل                االهنـيار                  ذلـك، فـإن     
                                                 تكون مؤهلة باعتبارها متعهدة منتظمة وإدراجها          أن                      واملتوسطة احلجم،     ة     الصغري                                        الشـركات احمللـية، وال سيما املشاريع        

                  وكذلك من خالل           الدعوة،                                                        وعالوة على ذلك، فإن إدارة األسواق العاملية جتنح إىل            .                 اإلنتاج احمللية       نظـم              كوحـدات يف    
                        وف االقتصادية الصغرية اليت     الظر            إىل حد بعيد             تتجاهل       كلية                                                            املؤسسـات التجارية واملالية املتعددة األطراف، إىل سياسات         

  .   ِّ                                          ممكِّنة سلسة لصاحل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم    بيئةُ                         ُيحتاج إليها من أجل إقامة 

          واملتوسطة                                               األنشـطة التصـديرية لـدى املشاريع الصغرية          �       ً ثانياً
    عرب         الشركات    بني          لروابط   ل               االستراتيجي          الـدور    :      احلجـم 

   جم                                   الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احل

                                                                     األمناط التقليدية لتدويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق الصادرات �     ألف

           طرق أخرى                غري أنه توجد      .                          الصغرية واملتوسطة احلجم          املشاريع                                                  انفك التصدير يشكل األداة التقليدية لتدويل          ما -  ١٦
                                             يع الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل عدد من                                         يف الوقت الراهن تدويل املشار        جيري              حيث ميكن أن      .                     تشهد أمهيتها تزايدا  

                            وشراكات وترتيبات إقامة               استراتيجية،                                                                         العابـرة للحدود، مبا يف ذلك االستثمار الدويل واملشاركة يف حتالفات                     األنشـطة 
   ون             منظمة التعا  (         التوزيع              املنتجات وبني                                      اليت تتراوح بني البحث وتطوير               التجارية       وظائف      شىت ال                           الشـبكات، اليت تؤثر يف      

                          مراعاة إمكانية تفاعل            إىل جانب                                       هذه الورقة على أنشطة التصدير،             وستركز   ).     ب     ٢٠٠٤                                 والتنمـية يف امليدان االقتصادي    
                      واملتوسطة احلجم إىل          الصغرية         املشاريع         لوصول                                      وهناك طرق أو استراتيجيات خمتلفة        .    هذه            املختلفة          التدويل          أشكال       ضافر  وت

  :                              األسواق اخلارجية عن طريق التصدير

         التصدير        على         القوية                  املهارة قدرهتا            والعالية   ) ٣ (                احلجم املستقلة          واملتوسطة       لصغرية ا         املشاريع        بعض         ثبتـت  أ !
        األجانب               وجيذب املشترين     .  ح و  وض         شديدة ال                                                  مـن خـالل أسـواق متخصصة ومنتجات ذات مسات           

        احلجم    طة      واملتوس          الصغرية                         ً                   ويتعلق األمر بعدد قليل جداً من املشاريع          .    يون               ّ       صـوص املنـتجون احمللّ      اخل ب
      حيث         الناشئة،                                                                      منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ويف بعض االقتصادات                   اقتصادات     ً     أساساً يف   

              بل إن البعض     .       ً   عاملياً   رة   ِّ مصدِّ                                                                          أصبحت تلك املشاريع ذات التكنولوجيا املتطورة أو القائمة على املعارف           
                      يف أسواق ما وراء           تستثمر   ،   ) ٨   ١٩٩        فوجيتا     (        حد ذاهتا                                           مـنها أصبحت شركات عرب وطنية صغرية يف         

      وأسست   .                                     ملا بعد البيع قريبة من العمالء             املهارات              ً                               ما لإلنتاج حملياً أو الستحداث خدمات عالية         إ        البحار  
                                     أسرة يف البداية، على كم هائل من              متلكها                اليت كانت         احلجم،                                      تلـك املشـاريع الصـغرية واملتوسطة        
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                                                   آلراء بشأن الظروف اليت توضح الطريقة اليت أصبحت                                    أنه ال يوجد توافق يف ا        غري  .       لدراية             الـتجارب وا  
                                                                       متوسطة احلجم يف البلدان النامية مثل الربازيل واهلند ومجهورية كوريا           و           صـغرية            مشـاريع           مبوجـبها 
  .               مبزيد من التمحيص         املوضوع  ُ     ُيتناول                                     أفريقيا مستثمرة يف اخلارج، وينبغي أن      وجنوب

                                                 الوصول إىل األسواق اخلارجية باستغالل الفرص اليت          ً  يضاً   أ         احلجم           واملتوسطة                    املشاريع الصغرية          بإمكان !
                      تلك املشاريع يف نشاط           إلشراك     ى                                        املباشر الوافد أو الشركات احمللية الكرب            األجنيب            االستثمار          يوفـرها   

                      أن تقيم روابط مع              التصديرية،                                              وبإمكـان تلك املشاريع، بغية تعزيز قدرهتا           .                         التصـدير غـري املباشـر     
                                     وبالتايل االندماج يف سالسل اإلنتاج       ى    الكرب                            أو الشركات احمللية املصدرة                                 الشـركات عـرب الوطنـية       

  -                                              الصغرية واملتوسطة احلجم يف السنوات األخرية               املشاريع                                وازداد حجـم هذه اجملموعة من         .          العاملـية 
             يف بلدان شرق  )          بدرجة أقل (                                            منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي و     بلدان               ً    واليت توجد أساساً يف  

         الستثمار        ظاهرة ا  ل                              وخباصة بسبب النمو اهلائل      -                              يف بلدان أمريكا الالتينية       ة                        وعلى حنو أكثر هامشي        آسيا
َ     الـذي ُيشاَهد            املباشـر            األجـنيب                 يف اإلنتاج          الوطنية                     دور الشركات عرب           وتعاظم                          منذ بداية التسعينات          ُ   

                             لوقوف على أمناط تدويل تلك         ا      األصعب        نه من    إ                            ً        وفيما يتعلق بأقل البلدان منواً، ف       .                      والـتجارة العاملـيني   
                  االستثمار الذي         ذلك         باستثناء (             يف أكثريتها           املباشر         األجنيب                                            املشـاريع، بسبب ندرة أو غياب االستثمار        

                البيانات عن    ة                               وبسبب عدم توفر أو تدين نوعي       )                            احمللية واملوارد الطبيعية            األساسـية                    يسـتهدف السـلع     
   .              املصدرة خاصة       ونظرياهتا                                   الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية عامة       املشاريع

                                                    املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على الوصول إىل            قدرة      ً                  ك أيضاً إمكانية تيسري      ي           والتشـب           للتكتـيل  !
                                 وبإمكان التعاون بني الشركات، الذي   .                          الشركات على قدم املساواة   كربى                        األسواق اخلارجية و منافسة 

                                      لدى الشركات الصغرية، وإتاحة فرص وفورات                                  للعمل، أن يؤدي إىل ختصص أكرب        فأ  أك           ً   يشمل تقسيماً   
     من         واملقاولة                                ً                          وكانت شبكات الشركات الصغرية أساساً، املتعاونة عن طريق التخصص   .           والنطاق     احلجم
                 ويف بعض البلدان      ).             مثل إيطاليا  (                                                           جناح العديد من املناطق الصناعية يف البلدان املتقدمة             سبب     طن،   ا     الـب 

                                  واملالبس واجللود واألحذية، وقطع          اخلزف،                قطاعات مثل                                             النامـية، توجـد حـاالت جناح مماثلة يف        
  .            اإللكترونية        واملكونات         السيارات 

     احلجم                                                 بني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة        للروابط            االستراتيجي       الدور -     باء

                بكات الشركات عرب    ش      من خالل               دون املرور        عقدة                                      أن تفلح يف الصادرات الصناعية امل               النامـية               للـبلدان         ميكـن  -  ١٧
                           ذلك مثال مجهورية كوريا         أثبت                                                                                   إن هـي متكنت من إقامة القاعدة األصلية الالزمة للقدرات التكنولوجية، كما                       الوطنـية 

               على الصعيد           والتجارة                                 الشركات عرب الوطنية يف اإلنتاج           دور             وتزايد    ،     الدويل             تغري السياق           غري أن     .              يوان الصينية  ا          ومقاطعة ت 
                                                    يف سالسل اإلنتاج الدولية يف خمتلف مراحل القيمة              املدجمة                                    املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم            عدد         ارتفـاع             العـاملي، و  
                         يف نظم إنتاج الشركات عرب      تمركز               ً   الصادرات مستقبالً سي   منو      من    ً برياً   ك ً اً      أن قسط   إىل      تشري             عوامل ميكن أن    هي            املضـافة،   

  .         أو حوهلا       الوطنية

     رج يف   ُ  ُد  حني   ويف   .                                                 املتبع جتاه تدويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                       حتول منطي يف النهج        شوهد          لذلك،        ً وتبعاً -  ١٨
           صغرية أكثر    ال      شركة    ال                    إنه كلما كانت          القول                                                                      إطـار االقتصـاد الكالسـيكي للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على            
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                 إىل النمو من         اليوم  "      مدعوة "                                        واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية             الصغرية      ً                                          اسـتقالالً، كلما كان ذلك أفضل، فإن املشاريع         
                    العوملة مل تنل بصفة   أن                         وبعبارة أخرى، وبالرغم من   .                                               ً        روابـط تابعة ومتكافلة مع شركات وتكتالت أكرب حجماً          خـالل 

   ً                                               جداً من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان           حمدود        بعدد               بسبب ارتباطه           وخباصة   -                 النهج التقليدي       من           جذريـة   
  .       الشايف      البلسم                                      عد ينظر إىل استقالل تلك املشاريع على أنه  ي         فإنه مل -                يف بلدان أخرى        وعدد أكرب        املتقدمة 

           الشركات     لدى                                            املباشر يف القدرة التنافسية على التصدير              األجنيب                                   رائد يف حتليل أثر االستثمار          دور             ولألونكـتاد  -  ١٩
                                   القائمة بني االستثمار األجنيب املباشر     وابط   الر                    واحلجة األساسية هي أن    ).  ب    ٢٠٠١   ب،     ٢٠٠٠   أ،     ٢٠٠٠         األونكتاد  (      احمللية 

     يف       احمللية                            ً                                               وينبغي أن تكون قادرة تدرجيياً على تعزيز القدرة اإلنتاجية للشركات                 ً عاملياً              بدور أهم        تقوم                     واألعمـال التجارية    
      ما هو  ك  ،  ً         اً بالنجاح            األكثر تبشري    ه              األقل شرائح     على                                                                         البلدان النامية، مبا يف ذلك قطاع املشاريع الصغرية املتوسطة احلجم أو            

           وميكن لتلك    .                                                           والتنمية يف امليدان االقتصادي وبعض االقتصادات الناشئة              التعاون          منظمة           بلدان         ً                احلـال أصالً يف اقتصادات    
             أمهها الوصول   و   ،     احلامسة                        حلصول على بعض املوارد          من ا                املتوسطة احلجم    و                    املشاريع الصغرية      ّ متكّن          طريقة      متثل       أن            الـروابط 

  .                  على الصعيد الدويل       اإلدارية                          ويل والتكنولوجيا واملهارات                إىل األسواق والتم

  :        الوطنية             الشركات عرب    ب                                                    الوافد وروابط املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                                   االسـتثمار األجـنيب املباشر     -     جيم
                         الفوائد والتكاليف احملتلمة

          واملتوسطة                     طنية واملشاريع الصغرية                                                         أربع فئات من الروابط القائمة بني الشركات عرب الو         ل   ّ وحلّ             األونكتاد    ف  ّ   صـنّ  -  ٢٠
                                            مع الشركاء يف التكنولوجيا، واآلثار غري               والروابط                                  ، والروابط اآلجلة مع الزبائن،           وردين                         الـروابط اخللفية مع امل      :       احلجـم 

                                  البلد املضيف ومشاريعه الصغرية          تنمية   يف     ً  جداً                  آثار خمتلفة                    فئة من الروابط      كل   ل         تكون     أن        وميكـن   .                   املباشـرة األخـرى   
                  هلا أعمق األثر        يكون                                         على أهنا تلك الروابط اليت ميكن أن              وردين                           دت الروابط اخللفية مع امل     ِّ دِّ  ُ وُح  .      احمللية              وسـطة احلجم       املت و

  .            من الروابط       ا النوع             الفرع إىل هذ   هذا             وسيتطرق بقية    ).  ب    ٢٠٠٠         األونكتاد  (        إقامتها               لكنها األصعب يف 

     تشمل                                  لشركات عرب الوطنية يف مقارها،       ل                     ع األجنبية، أو حىت         لفرو                           للتعاقد اخلارجي بالنسبة ل             الرئيسية            الفوائد     إن -  ٢١
      الوقت   يف      نتاج   اإل       أساليب  ب     تسم       يف عامل ي    ً    ً مهماً جداً               عنصر أصبح     ذا  وه                                                   يف املقـام األول، إتاحـة اإلمـدادات يف حينها،           

           كلفة العمل                املتسمة باخنفاض                     ، يف االقتصادات املضيفة                        االستمداد من موردين حمليني      فإن     ذلك،              وعـالوة على      .         املناسـب 
           متطورين       وردون               وحيثما كان امل    .       اإلنتاج                          خفض بنسبة هامة تكاليف      ُ ُي    أن       ميكن                                   الرسوم اجلمركية على الواردات،             ارتفاع   و

        زيد من       مما ي                                                 ز بصفة أكثر فعالية على الكفاءات األساسية،         ي   ترك      من ال             األجنبية         الفروع                   باسـتطاعتهم متكني             ً      تكنولوجـياً، ف  
                         ذات النوعية العالية            اإلمدادات                                   وتعتمد الشركات عرب الوطنية على        .                    ت دعم حملية فعالة       شركا                    التنافسـية لوجود             فوائـد     ال
                                                          أمهية متزايدة يف قراراهتا االستثمارية واختيار مقارها                اإلقليمية                                                ، وحيتل وجود شبكات اإلمداد الوطنية أو دون               وحـدة    وامل
ـ  ك  مر (                 تتعلم مبوجبه    ، "       عكسي    نقل   "   ً يضاً    أ               يف بعض األحيان                 وميكن أن حيدث       ).     ١٩٩٢            ومـودي          ويلـر    ،      ١٩٩٦   ن   ا    وس

  ،     ٢٠٠٢             م يت فيلدي       ّ فيلّ   (      املعارف                                                                            عرب الوطنية من املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم املتخصصة والقائمة على                   الشركات
                                                              الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية أن تعزز صورة الشركات عرب                 املشاريع       مع         املتينة                   كما ميكن للروابط       ).     ٢٠٠١           شو ويونغ   

  .      ة منوها     ستدام ا          تؤدي إىل      التايل  وب        الوطنية 
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            هي األثر          املباشرة          والفائدة    .                             الروابط مع الفروع األجنبية          إقامة       ً                      أيضاً أن يستفيدوا من           احملليني       وردين     امل          وبإمكـان  -  ٢٢
            أن تكون                      وميكن يف بعض احلاالت     .                                     اليت تقام بينها وبني الفروع روابط           وردة                                            اإلجيـايب يف الناتج والعمالة يف الشركات امل       

ـ  آل ا   ّ                      وبّين األونكتاد الطريقة     .              ، أكثر أمهية          تقنية                   ومعارف ومهارات         معلومات          ً                      ، اليت كثرياً ما تتضمن تبادل        ة             ر غري املباشر   ا   ث
             واملتعاقدين      وردين          تقدم للم ، ) ٤ (                    بني األعمال التجارية         متكاملة           استراتيجيات                           الشركات عرب الوطنية وفروعها             اليت وضعت هبا 

   ). ب    ٢٠٠١   أ،     ٢٠٠٠       ونكتاد   األ (                      م التقين والبشري واملايل                     مناذج خمتلفة من الدع      الباطن   من 

                  احلجم احمللية ال            واملتوسطة                                                                                احتمال إسهام روابط األعمال التجارية يف النهوض احلقيقي باملشاريع الصغرية              أن    غري -  ٢٣
ٍ                  متساٍو من مجيع الروابط   حنو                                       كما أن البلد املضيف ال يستفيد على          .                بطريقة آلية       جيـري                 االحتكارية مع                وبإمكان الروابط  .      

          واملتوسطة                                                                              تؤدي إىل ممارسات مضادة للمنافسة وإىل ظروف غري منصفة للمشاريع الصغرية               أن         القائمة                  سالسـل اإلنتاج    
        الستفادة  ل         ع أفضل    ض                                القيمة املضافة العالية يف و        ذات                                 املنتجات أو اخلدمات املتطورة          وردو                  وعادة ما يكون م     .            احلجم احمللية 
                لديهم قدرات        تتوفر       الذين                            الشديدة التأثر باألسعار                           املتدنية والبسيطة و         الكلفة               السلع ذات       ردو       ضطر مو  ُ ُي     وقد    .            من الروابط 

              مساومة غري       راكز                               ممارسات مضادة للمنافسة، وم          مواجهة                                                             تكنولوجية وإدارية حمدودة على حتمل خماطر جسيمة، كإمكانية         
        وقادرة  "         مقيدة   غري "                               حيث تكون الفروع األجنبية                   قطاعات فرعية    و أ                      باإلفالس يف قطاعات          وهتديد                         متكافئة، وتبعية مفرطة    
       لجأ إىل                        ُ    وعالوة على ذلك، ميكن أن يُ     .         ً   ارتفاعاً      األجور                         تكاليف أدىن حاملا تشهد       ال                   أماكن تكون فيها                        عـلى االنـتقال إىل      

      العمل        معايري               تكون فيها         أماكن      يف        وردين                                                     لتحويل الضغوط االجتماعية والبيئية إىل شركات امل             كطريقة      ارجي               الـتعاقد اخل  
   ). ب    ٢٠٠١   أ،     ٢٠٠٠         األونكتاد    (   أدىن        والبيئة 

   كا  ي                 من بلدان أمر      عدد     ففي    .                    إىل البلد املضيف         لدراية                          ً                           أنشطة الفروع األجنبية دوماً نقل التكنولوجيا وا            تعـين     وال -  ٢٤
                               يف قطاعي االتصاالت السلكية         خمصخصة           مشاريع         فروعها                             الشركات عرب الوطنية أو       ء                                   الالتينـية، أدت عملـيات اقتـنا      

      أنواع                                                             مشاريع صغرية ومتوسطة احلجم يف قطاع اهلندسة وغريها من           -             بل إغالق    -                         والطاقـة إىل اخنفاض            السـلكية    وال
   ). ٩   ١٩٩     كاتز  (      الوطين            على الصعيد                     دعم األعمال التجارية       موردي 

     ارجي          لتعاقد اخل ا            أن ممارسات      ُّ    مردُّها                                                     الستثمار األجنيب املباشر والروابط يف البلد املضيف                  املختلفة ل         تأثريات    ال     هذه و -  ٢٥
    مع                     التعاقد من الباطن          إزاء              الوطنية     عرب                                                                         تتـباين حسـب خصـائص الصناعة والبلد املضيف وكذلك مواقف الشركات             

                                                     الفجوات القائمة يف جمايل املعارف واإلنتاجية، فقد ال يكون   إىل     ً  ونظراً    .                              بشـأن صنع عوامل اإلنتاج                       الشـركات احمللـية   
    ؤدي  ت                                        كما ميكن لنوعية االستثمار األجنيب املباشر أن   .                           حتياجات الشركات عرب الوطنية   ا     تلبية      على       القدرة        احملليني      وردين   للم

                          وعالوة على ذلك، ميكن أن       .                        واملقاولني من الباطن       احلجم                              املشاريع الصغرية واملتوسطة              منو موردي     ً     ً               دوراً هاماً يف استدامة     
   ،            وإىل حد اآلن    .              مقارنة بأخرى                وجيا الرفيعة               ذات التكنول                            جدوى يف بعض الصناعات          أكثر                               تكون روابط األعمال التجارية     

         الشركات     يف شىت     نمو   ال              القطاعان حمركي      هذان       ويشكل   .                ات واإللكترونيات ر                 على صناعيت السيا     ً أساساً  َّ            ركَّزت الدراسات 
                                        إذا كان ينبغي تشجيع روابط مماثلة         ما            ستكشف بعد       ُ  ومل يُ   .                                                               الكـربى والصـغرية يف البلدان املتقدمة والنامية على السواء         

                                               ً     ً              املثال، ميكن لصناعة الزراعة واألغذية أن تؤدي دوراً هاماً يف               سبيل      وعلى    .              ً                      أكـثر انتظاماً يف قطاعات أخرى        ها     جعـل  و
                       وقد تكون جماالت أخرى مثل   .    ً منواً                      ، وخباصة يف أقل البلدان       املواقع                     من الفقر يف أكثرية     ّ احلّد       ويف             االقتصـادي           االنطـالق   

  .             ً            ً                                              أقل انفتاحاً أو استعداداً إلقامة روابط تستند إىل تلك الترتيبات                  الطبيعية    رد                                               السـلع األساسـية، والطاقة وغريها من املوا       
  .       التفاوت                              ً         ً                                  للسياسات الوطنية أن تؤدي دوراً انتقالياً يصحح أو يوازن تلك الفجوات وحاالت    ميكن       وعليه، 
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                              سياسات عامة من أجل النهوض                       بشـأن اعـتماد               توصـيات    �       ً ثالثاً
                   املشاريع الصغرية      لدى                   عـلى التصدير              التنافسـية            بـالقدرة   

            توسطة احلجم   امل و

ـ  -  ٢٦                  التحديات اليت     عن                                                                           الدويل املتغري حتديات جديدة لدى واضعي السياسات يف العامل النامي، ختتلف                    السياق     د  ّ  ولّ
       عدد           تدرجييا   ُ   وُيلغى  .                  مشاريعها الوطنية     دى      ل          التنافسية                                                                 تواجههـا اقتصادات شرق آسيا عندما شرعت يف النهوض بالقدرة           

                                                               مثل فرض قيود جتارية، ورصد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وشروط    (       ً سابقاً                                بري املباشرة اليت كانت تستعمل               من التدا 
ـ                 عليها يف       املتفق                                      سياسات التدخل وكذلك بسبب القواعد             احنسار            نتيجة    )                       على الفروع األجنبية          املفروضة    لي               احملـتوى احمل

   .           ات الدولية                                     منظمة التجارة العاملية وغريها من االتفاق     سياق 

  :                           توافق يف اآلراء بشأن ما يلي   برز           التسعينات      وخالل -  ٢٧

                                                     على التصدير أن تسهم يف اإلقالع الصناعي والنمو                القائمة                                   لألسـواق اخلاصة واالستراتيجيات           ميكـن  !
                  ، كما هو الشأن يف         فيها                                                     مبا يف ذلك قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                النامية،                    السريع يف البلدان    

  .          شرق آسيا        اقتصادات   عض  ب

                                               جتاري حر ومحاية انتقالية خمتارة، إىل جانب              وتبادل                                         مرن بني تدخل الدولة وحرية السوق،          مجع        يلـزم    !
   ،                                  والشراكات بني القطاعني العام واخلاص     جدا     الصغري و      الكلي              على الصعيدين               من السياسات     دقيق     مزيج 

                                    ومتوسطة احلجم حيوية قادرة على             صغرية                         احمللية وإنشاء مشاريع          املشاريع               لنهوض بتنظيم                 مـن أجـل ا    
  .       التصدير

               تعزيز القدرة  يف              درجات متفاوتة  ب        املصلحة      أصحاب      خمتلف                                      توافق يف اآلراء بشأن احلاجة إىل إسهام      يوجد       كمـا  -  ٢٨
     هؤالء         املصلحة              ويشمل أصحاب     .           النامية        البلدان                                                                        التنافسـية عـلى التصـدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف             

       على           التنافسية       ً                                                      وتأسيساً على جتارب البلدان اليت أفلحت يف النهوض بالقدرة            .         الدويل       واجملتمع                       كومات، والقطاع اخلاص      احل
                   إىل خمتلف أصحاب                   سياسات عامة      بشأن        توصيات                                                                     التصـدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، تقدم هذه الورقة           

  .           املصلحة هؤالء

            سياسات عامة     بشأن         احلكومات    إىل         توصيات -     ألف

    زام  ت ل ا       لوجود     ميكن  :                                                                          بالقدرة التنافسية على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم               التزام        إعـالن  -  ٢٩
                                بصفة مباشرة أو غري مباشرة        ية          التصدير       الطاقة                                                                      حكومي واضح وقوي بدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية ذات           

  .                   للمستثمرين احملتملني     جيابية إ      داللة                         عن طريق الروابط، أن يشكل 

           واملنافسة،                               يهدف إىل تعزيز االستثمار،            متماسك                     تصميم إطار سياسات        إن     :                   للسياسات العامة        متماسك        إطـار  -  ٣٠
                               القطاعية والسياسات املتخذة            السياسات       اتساق         يتطلب                                                                 ونقل التكنولوجيا، واستحداث املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم        

    مثل  (                                                                   على التصدير مع السياسات اجلاري تنفيذها على الصعيد الوطين                    التنافسية                 النهوض بالقدرة                            على صعيد الشركة بغية     
   ).                           املتعلقة باألعمال التجارية      األنظمة و                ، وحترير التجارة        الضرائب                                               الـيت تتعلق باالستقرار االقتصادي الكلي، و                 السياسـات 
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                                         َّ              قاء املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إذا مل متكَّن هذه                          أن هتدد حىت ب          العامة                                          وبإمكـان التغريات األساسية يف السياسات       
                                      جتارب العديد من البلدان النامية        من                         فها، مثلما يتجلى ذلك                      ِّ    ذ تدابري لتيسري تكيِّ                                َّ        من الوقت الكايف للتكيف ومل تنفَّ           األخرية

    ً                    وفضالً عن ذلك، ينبغي وضع    .  ة                                       تدابري للتكيف اهليكلي وحترير التجار           اعتمدت                                             واالقتصـادات اليت متر مبرحلة انتقالية اليت        
     ختالل                        الناجتة عن حاالت اال                 املتوسطة احلجم  و                ملشاريع الصغرية       يف ا                            مالية ملنع اآلثار املدمرة                  اقتصـادية و          أمـان          شـبكات   
  .       األرجنتني   و أ                              خالل األزمات األخرية يف شرق آسيا    حدث                          الكلي واملايل على غرار ما         االقتصادي

                       وتعزيز تطوير بيئة         إنشاء      يعترب  :                                              تجارية لصاحل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                  لألعمال ال       ؤاتية    م     بيئة       إنشاء -  ٣١
        أنشطة     وطيد       على ت       املساعدة            التصدير، أو          الشروع يف      من     احلجم                                                لألعمال التجارية متكن املشاريع الصغرية واملتوسطة        ؤاتية م

  :        ما يلي          ويتضمن ذلك  .     ً     ً أمراً حامساً     ً أصالً،   رة                 ِّ تلك املشاريع املصدِّ

          والتصدير؛        االسترياد                             السياسات واإلجراءات يف قطاع    سيط  تب !

  ؛  ية       التصدير       طاقتها                                 املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم و  منو    ان   عيق ي        اللذين                      الفساد والبريوقراطية       مكافحة !

                                          إطار قانوين مستقر تعمل فيه املشاريع           تأمني         بغية             والقانونية                       املؤسسـات اإلدارية           إصـالح        أو          إنشـاء  !
   ة؛ ي    نافس ت                                      وتيسري بيئة أعمال جتارية غري احتكارية و     احلجم،      توسطة           الصغرية وامل

           والالسلكية                                                                           أساسية عامة مالئمة، وخباصة يف قطاع النقل، والطاقة، واالتصاالت السلكية                  هياكل       إقامة !
           االختبار       خمتربات    ثل   م (   ة         واخلارجي                          لتمكني التجارة احمللية           الالزمة                                    وغريهـا مـن اهلـياكل األساسـية         

    ً      فعالً يف                      على غرار ما يوجد               العامة،            املنافع      خدمات                                    وعندما تتوىل املشاريع اخلاصة توفري        .  )          والتصـديق 
    .         لالحتكار     كافحة            التنظيم امل     وكاالت      تعزيز                                أكثرية البلدان، ميكن التشديد على 

      بلدان             ينبغي لل   :                                                                                         سياسـة تـرمي إىل التحسني املستمر للميزات املقارنة يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر              -  ٣٢
                                                                                  ً                                        النامـية أن تتفادى االعتماد على األجور املتدنية وحدها، وأن تشجع إجياد مزايا حملية تدرجيياً تستند إىل املعارف هبدف                   

    وقد   .                                                                                                        حتسني عوامل اإلنتاج املتطورة واملتخصصة وحتقيق األغراض التكنولوجية من خالل إقامة روابط مع الفروع األجنبية        
                                                                                                تذاب رأس املال عن طريق الكلفة املتدنية لليد العاملة غري املاهرة عندما تعرض بلدان أخرى                                             تـزول امليزات املقارنة يف اج     

                                                           وميكن أن تسحب اإلعانات موارد من أنشطة أخرى وتؤدي إىل            .                                                          معـايري عمل أدىن أو عندما يرتفع سعر العملة الوطنية         
  .                                               سني العوامل الكامنة وراء القدرة على املنافسة                                                                          سباق للحصول على اإلعانات بني األماكن املتنافسة دون املساعدة على حت          

                                                                                                             ويشمل االستثمار األجنيب املباشر ذو النوعية املتدنية الشركات ذات الروابط القليلة مع القطاع احمللي، واالحتمال الضعيف   
   ). ب    ٢٠٠١         األونكتاد  (                                                لآلثار غري املباشرة للتكنولوجيا واآلفاق القصرية املدى 

             ينبغي أن    :                                                                    الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ذات الوجهة التصديرية                              اسـتهداف الشركات عرب    -  ٣٣
                                              ِّ                                                                      يرتـبط اختـيار املشـاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّرة الواجب دعمها والشركات عرب الوطنية الواجب اجتذاهبا                 

                    أو اجتذاب االستثمار   /           طة احلجم و                                                                                      بـاألهداف اإلمنائـية للـبلد، بدل تقدمي مساعدة عشوائية للمشاريع الصغرية واملتوس            
                                                                       ُ                             وال ينبغي أن يقتصر االستهداف على مبادرة واحدة بل ينبغي أن ميثل استراتيجية ُتستعرض على مر                  .                    األجنيب املباشر عامة  

                                    ويتضمن االستهداف املخاطر اليت تتصل       .                                                                          الـزمن باالعـتماد على ظروف السوق املتطورة وعلى االستراتيجيات اخلاصة          
                                                                                                      ة على التنبؤ بأنواع املشاريع احمللية واالستثمار األجنيب املباشر اليت يرجح أن يكون هلا أفضل اآلثار يف القدرة                  بقدرة احلكوم 
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                                                                            وللتخفيف من حدة هذه املخاطر، من الالزم النهوض حبوار متواصل بني أصحاب              .                                       التنافسـية الوطنـية عـلى التصدير      
                                                                  يع الوطنيني، والنقابات، وواضعي السياسات واجملتمع املدين؛ وإدماج                                                          املصلحة؛ وإجياد توافق يف اآلراء لدى منظمي املشار       

                                                             ِّ                                                      السياسات الرامية إىل النهوض باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّرة واجتذاب االستثمار األجنيب املباشر وإدراجه              
   ). أ    ٢٠٠٢         األونكتاد  (                                يف استراتيجية إمنائية وطنية شاملة 

                          ميكن أن ينظر يف تقدمي       :                                               ِّ         لرامية إىل دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّرة                               احلوافـز أو اإلعانات ا     -  ٣٤
                            أو ربطها بشركاء حمليني أو      /                                                                                       الدعـم املباشـر لـبعض املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم حىت تكون جاهزة للتصدير و              

  :                              ً          وميكن لتلك التدابري أن تتخذ عدداً من األشكال  .      أجانب

                                                        ً                         تبدو احلوافز الضريبية وغريها من احلوافز املالية أكثر مؤاتاةً للسوق وأجدى             .     باشرة                    حوافز أو إعانات م    !
ّ                                                وأفضـل أداًء، وخباصـة يف البلدان النامية حيث تشّح موارد امليزانية واملوارد الضريبية                    ً          ونادراً ما تؤيت     .          ً                                 

             رية واملتوسطة           ُ                                                                             اإلعانـات أُكـلها، باستثناء بعض األشكال املباشرة للدعم مثل مساعدة املشاريع الصغ            
                                                                                                    احلجم على الوصول إىل املعارض التجارية البعيدة أو إىل بعض املصادر احملددة للمعلومات عن األسواق               

  .                                                                    ويرد يف الفرع الثالث جيم أدناه تناول الشرعية الدولية للحوافز واإلعانات  .        املناسبة

            ً    أو اخلاصة فضالً عن  /        العامة و                                                                      احلوافـز أو اإلعانـات غـري املباشرة الرامية إىل تيسري عمل املؤسسات            !
       غري أن    .           ِّ                                                                             اجلهـات امليسِّـرة لألعمال التجارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف قطاع التصدير            

                                                                                                             التجربة أثبتت أن الوكاالت العامة للنهوض بالصادرات، يف العديد من البلدان النامية، تفتقد إىل القدرة               
       وعليه،   .                                                  أكثرية منظمي املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                                               املهنية وكذلك إىل املصداقية والظهور لدى     

                                                                                                   ينبغي للحكومات واجلهات املاحنة الدولية أن تنظر يف متويل الوكاالت العامة أو شبه احلكومية، وخباصة            
                                                                                                    عـندما تكـاد مؤسسات التيسري هذه ال توجد يف القطاع اخلاص، على غرار ما يوجد يف العديد من                   

  .                                              ب تدين طلب األعمال التجارية احمللية على تلك اخلدمات                    البلدان النامية، بسب

  :                                                             ِّ              التدابري الرامية إىل حتسني حصول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّرة على التمويل -  ٣٥

                                                                                                       إنشـاء إطار عمل للسياسات، إىل جانب املصارف املركزية املعنية، من أجل توجيه املوارد الكافية إىل                 !
                           إتاحة االئتمان مباشرة إىل      :                    وميكن أن يشمل ذلك     .                    ِّ        واملتوسـطة احلجم املصدِّرة                       املشـاريع الصـغرية   

                                                                                                 املشـاريع الصـغرية واملتوسـطة احلجم من املصارف اليت متلكها الدولة؛ وحوافز السيولة للمصارف               
                               التخفيض يف متطلبات االحتياطي،     (                      ً                                           الـتجارية الـيت متنح قروضاً للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم           

  .                                           ؛ إعانات سعر الفائدة؛ برامج ضمان؛ وما إليها )                            فادة من حدود اخلصم، وما سوامها     واالست

                                                                                              حتسني املركز التفاوضي للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم جتاه التكتالت الكربى عندما تكون تلك              !
       تفاوضني                                                                        وميكن أن يشمل ذلك تدابري مثل تقدمي املساعدة القانونية للموردين امل            .                     املشاريع من مورديها  

                                                                                              بشأن عقود، وتوفري احلماية القانونية من املمارسات غري املنصفة، وتقصري آجال الدفع للموردين احملليني      
                                                                                                    عن طريق التشريعات أو احلوافز الضريبية، وتشجيع الشركات الكربى على تقدمي الدعم املايل ملورديها              

  .   بية                                                    من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق احلوافز الضري



TD/B/COM.3/EM.23/2 
Page 14 

 

   :                                                                                                         التدابري الرامية إىل تشجيع الشركات عرب الوطنية على إقامة روابط مع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم               -  ٣٦
                                                                                                                  تتضـمن تلـك الـتدابري، بشرط أن تكون قدرات املوردين احملليني كافية لتلبية احتياجات املستثمرين األجانب بكفاءة،            

  :      ما يلي

                                                                  ة املرتفعة على الواردات، أو مستلزمات احملتوى احمللي، أو قواعد                                               تدابـري تقـادم مثل الرسوم اجلمركي       !
                                     ً               ً                                            غـري أن هـذه األنواع من التدابري جيري حالياً إلغاؤها تدرجيياً نتيجة للتغريات الطارئة على                  .        املنشـأ 

                                                                                                 سياسات البلدان املضيفة ابتغاء الستراتيجيات اقتصادية ذات توجه سوقي، وكذلك بسبب االلتزامات            
  .                                                                         خباصة اتفاق تدابري االستثمار املتصلة بالتجارة الصادر عن منظمة التجارة العاملية          الدولية، و

                                                                                                 وتشـمل الفوائد مثل اإلعفاءات الضريبية، وإمكانية اعتبار التكاليف املتعلقة بإقامة الروابط              .         احلوافـز  !
                أنواع خمتلفة                                                   ً     ً                             نفقات ختصم من الضرائب، ومنح املستثمرين األجانب وضعاً خاصاً حيق هلم مبوجبه تلقي            

                                                                               غري أنه جيب التزام العناية لالستفادة من احلوافز اليت تتواءم مع االلتزامات              .                                 من احلوافز الضريبية أو املالية    
  )                                                                                              مثل اتفاق تدابري االستثمار املتصلة بالتجارة واالتفاق املتعلق باإلعانات والتدابري التعويضية           (           الدولـية   

  .                                        ا تلك الروابط حىت عند عدم وجود تلك احلوافز                                 وتفادي منح حوافز يف حاالت وتقام فيه

        ميكن أن    .                                                                                        الترتيـبات التعاقدية مع املستثمرين األجانب، مثل صفقات اخلصخصة وامتيازات التراخيص           !
                                       ً                                                                تتيح تلك الترتيبات للحكومات املضيفة فرصاً للتشجيع على إقامة روابط حملية بإدماج هذا العنصر يف               

   ). ب ١   ٢٠٠         األونكتاد  (              عملية التفاوض 

  :                                                                                                    الـنهوض باملشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص              -  ٣٧
                                                ً                                                                  يعتـرب الـنهوض بالشـراكات بـني القطاعني العام واخلاص هنجاً أحدث لربط خمتلف أنواع العوامل االقتصادية وغري                   

                                                       ة والشركات األجنبية الكربى لتصميم مؤسسات أو أدوات                                                  وبإمكان احلكومات أن تتصل بالشركات احمللي       .            االقتصـادية 
           وميكن لتلك    .                                                                ِّ                                          حمـددة بغـية تقـدمي خدمات معينة للمشاريع الصغرية أو املتوسطة احلجم املصدِّرة أو اليت تبشر بالنجاح                 

         االختبار،                       ً                                                                                      الشـراكات أن تتخذ أشكاالً خمتلفة، مبا فيها مرافق التدريب، ومراكز حتديث التكنولوجيا، وخمتربات البحث و               
                                   وبإمكان احلكومات احمللية والبلديات      .                                                                               واملراكز العلمية، وأموال االستثمار، واملنشآت الصاعدة، واحلاضنات، وما سواها        

َ      ً     ً                                                                                                     أن تـؤدَي أيضاً دوراً يف دعم طائفة أوسع من منظمي املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احملليني، والتشجيع على إقامة                          
                                                                                          ها للتحديات اخلارجية اجلديدة يف جمال األعمال التجارية، واالرتقاء هبا لتصبح قادرة على                                         منشآت صاعدة، وتعزيز إدراك   

               وال ينبغي هلذه     .              ً                                                   ً                                       املنافسـة دولياً، وإقامة روابط بينها وبني الوكالء االقتصاديني األكرب حجماً يف األسواق احمللية واألجنبية              
                                  ً                ة البلد فقط، بل ينبغي أن تطال أيضاً املشاريع الصغرية                                                         الـتدخالت أن تقتصـر على خطاب النوايا وأن تركز على عاصم   

                                                                                                                واملتوسطة احلجم يف مجيع احملافظات واملقاطعات عن طريق تعزيز أنشطة النهوض باألعمال التجارية للمؤسسات الصغرية               
  .       والوسطى

                     ق آراء ساو باولو،              يشدد تواف   :                                                                              تدابـري تتخذها حكومات بلدان املنشأ لزيادة منافع االستثمار األجنيب املباشر           -  ٣٨
                                                                                                                          الذي توصل إليه مجيع ممثلي البلدان األعضاء يف األونكتاد احلادي عشر، على أمهية سياسات بلدان املنشأ والتدابري املتخذة                  

  .                                                                                                                       لتشـجيع االستثمار ونقل التكنولوجيا واالستفادة إىل أبعد احلدود من منافع االستثمار األجنيب املباشر يف البلد املضيف                
                                                                                                       التدابري مجع ونشر املعلومات عن فرص االستثمار يف البلدان النامية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتوفري                              وتشـمل هـذه     
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                                                                                                                           خمـتلف أشكال احلوافز املالية والضريبية واملساعدة على التخفيف من حدة املخاطر بتوفري التأمني الذي قد ال تغطيه عادة                   
   ). ب    ٢٠٠٤         األونكتاد  (            السوق اخلاصة 

              القطاع اخلاص  إىل       توصيات  -     باء

       تعزيز            بينها هبدف     فيما                               تقدمي األعمال التجارية للخدمات    ضمن                                       النظر يف طائفة واسعة من التدابري            ميكـن        كمـا  -  ٣٩
                          األساسية والتدابري املمكنة        وامل            وتشمل الع   .        النامية                           املتوسطة احلجم يف البلدان      و                ملشاريع الصغرية         لدى ا                   قـدرات التصدير    

  :      ما يلي

           احلدود، أن                                                                             البيوت التجارية اليت تسيطر على شبكات جتارية وقنوات توزيع هائلة عرب                    بإمكان   :                البيوت التجارية  -  ٤٠
             وبإمكاهنا أن    .                              احلجم من البلدان النامية            واملتوسطة                    املشاريع الصغرية                   التصدير لدى            ً                           تبذل مزيداً من اجلهود لتشجيع أنشطة     

ّ              تقـّدم لـتلك          عن         معلومات                                     سري الوصول إىل األسواق واحلصول على                                                 خمتلف أشكال املساعدة على التسويق وتي             املشاريع  
                                            أن تقدم لتلك املشاريع الوثائق التجارية،                  التجارة        ؤسسات مل                       وإضافة إىل ذلك، ميكن       .                              وواردات ذات نوعية عالية      ات     املنتج

              ن الوصول إىل                     ن تلك املشاريع م                ً      ّ    وبإمكاهنا أيضاً أن متكّ     .  ة ي      التجار         املعامالت        يف        لإلفالح             الضروريني             واالئـتمان            والـتأمني   
                                           تنظر الشركات التجارية يف االستثمار يف املشاريع            بل ميكن أن    .                         باإلنتاج والتكنولوجيا         لالرتقاء         املدى           الطويـل            االئـتمان 

  .               ً                                   أو اإلنتاج حملياً بغية حتقيق أرباح عند التصدير        / و    هي           أنشطتها                من أجل تنويع                     املبشرة بالنجاح                           الصغرية واملتوسطة احلجم    
       ستقر يف     أن ت    يف     تنظر                             توسطة احلجم كما ينبغي هلا أن     امل                  املشاريع الصغرية و                       زيادة االستمداد من            تجارية  ال                 وينبغي للشركات   

   .                 ً  أقل البلدان منواً   يف                      البلدان النامية، وخباصة           عدد أكرب من 

           جهودها     تعزز                 التصنيع، أن           يف قطاع                                             الشركات عرب الوطنية وفروعها األجنبية،             بإمكان  :           الوطنية   عرب         الشركات -  ٤١
                        ً                  من الباطن املختارين حملياً يف املشاريع               واملقاولني         املوردين                                                                  مـن أجل دفع أو توجيه حتسني القدرة على املنافسة لدى بعض             

        األعمال                                          ً                                      سيكون االستثمار املباشر يف تلك املشاريع نادراً، فإن الروابط القائمة بني               حني    ويف    .                         الصـغرية واملتوسطة احلجم   
                            ً      عرب الوطنية املسؤولة اجتماعياً            للشركات        وينبغي    .        الدراية                          خالل خمتلف أشكال نقل                                       التجارية ستتخذ مسارات أخرى من    

    يات      مسؤول       تتحمل                  وينبغي هلا أن      .                               أنشطة أعماهلا التجارية احمللية                               التناضح الرتويل الناجتة عن              آلثار          العناية            ً        أن تويل مزيداً من     
                          تظل الظروف االقتصادية         عندما                       ً      توسطة احلجم بل كذلك أيضاً                          املشاريع الصغرية وامل                       نظرياهتا املباشرة من                 فقط جتاه     ال     أكرب

  .                                         والتعليمية والتكنولوجية واالجتماعية هامشية

          الصغرية         املشاريع     جتنح  :                     للشركات عرب الوطنية              ً            اليت تعمل فعالً كموردة                        واملتوسطة احلجم          الصغرية           املشـاريع  -  ٤٢
              دون اإلقليمية     و أ                                  االستثمار يف املراكز اإلقليمية        إىل        لوطنية                                      العاملة عن كثب مع الشركات عرب ا              املوردة                    واملتوسـطة احلجم    

                  مد احتياجاهتا من                                                         وبذلك، فإن تلك املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم تست         .           الوطنية   عرب                                الـيت تعمـل فـيها الشركات        
                   ومل تدرس دراسة     .                   دراية تلك املشاريع                 تستفيد من      أن                                           املتوسطة احلجم احمللية، اليت ميكنها بدورها        و          الصـغرية              املشـاريع   
      ينبغي       لذلك    .                                                املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم إىل حد اآلن         بني                                                إمكانـية تعمـيق تلـك الروابط القائمة                   مستفيضـة 

     ُ  ِّ     أن ُتيسِّر      ميكن                             األدوات العامة واخلاصة اليت            أنواع                                            األجنبية واحمللية أن تتناول بالتحليل               واحلكومات                      للشركات عرب الوطنية    
  .           تلك الروابط
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                 قدرة املشاريع       تعزز       ، أن     ٢١              يف الفقرة       ورد                                       جمموعات املشاريع واملقاطعات، مثلما            بإمكان   :       املشاريع      وعات  جمم -  ٤٣
                املشاريع الصغرية      بني                             تنظيم شبه مجاعي وختصص          طريق    عن                   االقتصاد العاملي                                              الصـغرية واملتوسطة احلجم على املنافسة يف        

                                                         السلطات احمللية، والشركات عرب الوطنية ورابطات املشاريع                     الوطنية، و         احلكومات                  وينبغي أن تسهم      .                 واملتوسـطة احلجم  
                                  تلك املشاريع، والشركات الكربى          فرادى       بني      عمل                                                                 ومتوسطة احلجم يف اجلهود الرامية إىل حتديد التقسيم األمثل لل                الصغرية

                       موعات املشاريع الصغرية                                                       للتمكني من تكرار النجاحات اليت حققتها أفضل جم               النامية                   احمللية يف البلدان     /                 واحلكومات املركزية 
   ).    يوان ا  وت                       أسوة مبا يوجد يف إيطاليا  (                                         احلجم يف جمال التصدير واملقاطعات الصناعية،        ومتوسطة

         احلجم يف         واملتوسطة                                               رابطات قليلة حمددة وممثلة ملشاريع األعمال الصغرية     توجد  :            التجارية         األعمـال           رابطـات  -  ٤٤
                                                      التجارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف جمال              األعمال     على         تقتصر                                                      البلدان النامية، ويقل عدد تلك الرابطات اليت      

         التجارة                                                                                لتلك املشاريع أن تشارك على حنو أنشط يف رابطات األعمال التجارية، وغرف                    وينبغي  .           والتصـدير            االسـترياد   
                    باملشاريع الصغرية             بالنهوض    صلة                                                          وينبغي التركيز على كفاءة تلك املؤسسات ملا هلا من            .                           واحتـادات أصـحاب العمـل     

  .             واملتوسطة احلجم

             املالية وغري       اخلدمات                  حلصول اليسري على     ا             أن يؤدي       ميكن  :                                         وغري املالية لتطوير األعمال التجارية           املالية        اخلدمات -  ٤٥
      جنبية      األ        الطلبات       تعزيز               الرامية إىل          أو     ية      لتصدير ا             ذات الوجهة          احلجم           واملتوسطة           ً                                 املالية دوراً يف دعم بعض املشاريع الصغرية        

         الستيفاء                                                    خدمات تطوير األعمال التجارية العالية املهارة           داث                ً                أقل البلدان منواً، فإن استح          بعـض              وباسـتثناء     .           النظامـية 
               ً                  قوى السوق أساساً، وأكثرية تلك      ل     خيضع      احلجم                                                                        احتـياجات التدريب املالية والتقنية لصاحل املشاريع الصغرية واملتوسطة          

             مي إىل قطاع    ت                                                أو مدجمة يف شركات تصنيع كبرية احلجم أو تن               مستقلة   ت                                           اخلدمـات هـي خدمـات خاصة، سواء كان        
      مثن      لدفع            رة مستعدة                  ِّ   توسطة احلجم املصدِّ    امل       صغرية و   ال       شاريع    امل    ً            كثرياً ما تكون          فإنه               غري املالية،                  مـن الناحية     و  .         اخلدمـات 

                       عن املنتجات، وتصميمها       ات            واملعلوم        األجنبية                                                                       النوعـية اجلـيدة واخلدمـات التقنية املتخصصة يف جماالت مثل األسواق             
                                                         تخصص، ومراقبة النوعية، والقواعد واالختبار، والتسويق،        امل               والتدريـب             املالئمـة،                        واآلالت والتكنولوجـيا               وأمناطهـا   

                          امللكية الفكرية وغريها         وحقوق                                             ، والنقل والشحن، وخدمات ما بعد البيع،             اإلعالن    و  ت                     والتعليب، واالتصاال             والتكيـيف، 
                          صغرية من التركيز على                          ً     ً      األعمال التجارية حملياً شركةً         تطوير          خدمات        ُ إتاحةُ   ن   ّ كّ مت     وقد    .              ، وما سواها                        من القضايا التعاقدية  

   أو  /    و       األجانب                            ، ميكن للمشترين وللمصنعني            إتاحتها               ويف حالة عدم      .                     وإدارهتا الداخليني         تنظيمها                          نوعـية إنـتاجها وعلى      
  .                                                 احلكومات الوطنية واجلهات املاحنة الدولية أن تقوم بذلك

                  املالية والتقنية       اخلدمات      قدمي          بني م        الكامل                 تقليص الفصل         ينبغي  :                                     خدمات الدعم املالية وغري املالية       بني        اجلمـع  -  ٤٦
                     وينبغي تعبئة الطرق     .                                   ري املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم        ِّ   ملصدِّ        املتنوعة                                           هبدف حتسني االقتراب من االحتياجات احلقيقية       

        بغية            ومشاركتها،                          احلكومات والوكاالت املاحنة        من                     ، بل كذلك بضغط                                  اإلرادة داخل القطاع اخلاص           وكذلـك          السـبل    و
              ولتحقيق ذلك،    .                    توسطة احلجم املصدرة    امل    و       الصغرية                                                                    اإلفـالح يف القيام بتقييمات جدية وفعلية مشتركة لعمالء املشاريع           

       رة، ال               ِّ   ارية صغرية مصدِّ                                              اخلدمات التقنية يف تقييم مصداقية أعمال جت             مقدمي       خربة                                         ينـبغي للمؤسسات املالية االعتماد على       
                    وتكاليف الصفقات    ،       االئتمان                   وميكن تقليص خماطر      .       ائتمان                                                     أساس حساباهتا املالية وضماهنا املقترح لدعم طلب            على     فقط  

                     خدمات تطوير األعمال          مقدمي                    عالقة عمل مع            الستحداث                                                             وبالـتايل نسب الفوائد إذا كانت املؤسسات املالية مستعدة          
              وملقدمي خدمات                   وينبغي للمصارف     .                                          فرادى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم          خصائص      قييم                              الـتجارية القادرين على ت    
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                    ً      على حنو أكثر انتظاماً         واحد                                                                                     األعمـال الـتجارية استكشاف اجلمع بني اخلدمات املالية والتقنية وعملها كفريق                     تطويـر 
  .      احلجم        واملتوسطة                                             لالستجابة الحتياجات التصدير لدى املشاريع الصغرية 

           من كربى          وعمالئها                     للمصارف األجنبية       ميكن  :                غري النظامية         االئتمان                    ومجاعات ومؤسسات            التجارية        املصارف -  ٤٧
                                          دولية لصاحل املشاريع الصغرية واملتوسطة            ائتمان        ضمانات          أن تصدر     )                                      الشركات احمللية والشركات عرب الوطنية     (         الشركات  

             ويف الوقت           النامية،                  ويف بعض البلدان      .         لديها       جدا              اريع املعروفة               وغريها من املش                   الصادرات اجليدة                   ً         احلجـم العاملة أصالً يف      
                      رة أن تبادر بنفسها                              ِّ      الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّ            للمشاريع                                                           الذي جينح فيه نقص التوجه إىل املصارف إىل الدوام، ميكن           

         لترقى إىل             ً  ية منت أحياناً               غري النظام         االئتمان                 ذلك أن مؤسسات      .                غري النظامية         االئتمان       مجاعات                            أو أن تصـبح أعضـاء يف        
  .      نظامية  ال      صارف  امل           درجة أمهية

           جملتمع الدويل    إىل ا        توصيات -     جيم

        الصغرية                                                                          تكـون مسـؤولية الشـركات عرب الوطنية وروابط األعمال التجارية لصاحل املشاريع       أن         ينـبغي  -  ٤٨
                        قضية مسؤولية الشركات عرب     زت  بر  :       املتحدة                         ً                                           واملتوسـطة احلجم املصدرة جزءاً من جدول أعمال امليثاق العاملي لألمم         

  ر  ِّ سِّ ُ فُ     قرب،           ومنذ عهد أ  .                                                    إطار موضوع مسؤوليتها العاملية االجتماعية والبيئية       يف                                 ، خالل التسعينات، للمرة األوىل       ة        الوطنـي 
  .  ) ٥ (    ٢٠٠٠                لألمم املتحدة عام        العاملي                 منذ انطالق امليثاق                 ً إمنائي أوسع نطاقاً       ومبعىن                 ً على حنو أكثر تنوعاً       ً      ً  تفسرياً دولياً       املفهوم
َ      ً الكربى أن تؤدَي دوراً         الشركات        غريها من  و                   الشركات عرب الوطنية         وبإمكان                              يف تعزيز تطوير املشاريع الصغرية          ً أكثر حفزاً             
              وروابط األعمال        املباشر       األجنيب           االستثمار                                  على املنافسة، عن طريق خمتلف أشكال   هتا         وخباصة قدر   ،              احلجم احمللية          واملتوسطة
                                   آثارها السلبية احملتملة، ينبغي                     التخفيف من حدة                      ويف الوقت نفسه           العوملة                        االستفادة من منافع                أجل حتسني     ومن   .        التجارية

                         من أجل املنفعة احلقيقية                                                             الشركات، استحداث شراكات بني القطاعني العام واخلاص          ى               إىل جانب كرب         الدويل،         للمجتمع  
                         تعزيز األمن االقتصادي     يف                  تمع الدويل بذلك              وسيسهم اجمل   .                                                     الصـغرية واملتوسـطة احلجـم يف البلدان النامية                  لمشـاريع  ل

                                      حتسني لياقة ونوعية العمل يف املشاريع          ً  أيضاً               الشراكات      تلك                    وينبغي أن تستهدف      .                                  واالجتماعي على صعيد اجملتمع احمللي    
    مجيع         يف   بل                                                                       ال فقط يف املشاريع املرتبطة مباشرة باملشترين واملستثمرين األجانب،           �       احمللية                            الصـغرية واملتوسـطة احلجم      

  .                                               سلسلة اإلنتاج، من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي     مراحل

                       الدويل بعناية خاصة         اجملتمع     لدى                                مسألة هامة ينبغي أن حتظى         مثة  :                             مقابل االلتزامات الدولية          الوطنية          السياسات -  ٤٩
                      خباصة املشاريع الصغرية                              لدعم صناعاهتا احمللية، و           الوطنية                                                            وهـي اسـتقالل السياسـات اليت جيب أن تعتمدها احلكومات            

     يف         املشاريع                                                                              السياسات الوطنية احملددة واالنتقالية إما لتعزيز االندماج التدرجيي لتلك                   النظر يف       وميكن    .                 واملتوسـطة احلجم  
                                        بصفة انتقائية من املنافسة العاملية             املشاريع                            يف حاالت أخرى، حلماية تلك          أو                                             سالسـل اإلنتاج العاملية كلما أمكن ذلك،        

   مع          تواؤمها                                  ِّ              للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املصدِّرة، فإن                املمنوحة                       احلوافز واإلعانات      بني                    وعـند االختيار      .       احلـادة 
  .        االستكشاف          إىل مزيد   ان   تاج حي                       وتطابقها القانوين هلا                        االتفاقات الدولية القائمة

       نشط يف   أ      بدور              أن يضطلع                     للمجتمع الدويل       ينبغي  :                                        الصغرية واملتوسطة احلجم على التمويل            املشاريع        حصـول  -  ٥٠
  :                         حتقيق ذلك بالطرق التالية    وميكن  .                                                   تيسري حصول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على التمويل
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                                                                     املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ومتويلها على املدى الطويل مبوجب             لدى                    ائتمان التصدير         تعزيز  �
       لدى          املمارسات                             يل أن يساعد على مجع أفضل                       للمجتمع الدو       ينبغي  :            بازل الثاين       تفاق      ال      اجلديد        النظام  

                     احلجم ال فقط على             واملتوسطة                                                                      املؤسسـات املالية الوطنية والدولية يف تيسري حصول املشاريع الصغرية           
                                    لتوسيع قدرات التصدير لدى تلك          املدى                                                            ائـتمان التصدير القصري املدى بل كذلك على قروض طويلة           

                       وينبغي أن يدعى املشترون   .                 عند منح القروض       لضمانات  وا                              وينـبغي تنقيح قضية الكفاالت      .          املشـاريع 
                                               ِّ            من جهات الربط باألعمال التجارية بصفتها جهات ميسِّرة              وغريها                                األجانب، والشركات عرب الوطنية     

   ات                مصرف التسوي           حتت إشراف                                           يف القضية احلساسة التفاق بازل الثاين             النظر            كما ينبغي     .            أو ضـامنة  
  .                                                               ناعية والسياسات املتبعة جتاه املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                    السياسات الص              بالقياس إىل              الدولـية   
          التجارية                         ً                           فرض نسب أعلى وأكثر تقييداً لإلقراض على املصارف               يؤدي                               البلدان النامية من أن            وختشـى 

                   املشاريع الصغرية        إقراض                   ً                          يف القدرة احملدودة أصالً للمصارف احمللية على                                       إىل بعـض اآلثـار السـلبية        
  .  جم           واملتوسطة احل

     إىل     يدعو                                      اجملتمع الدويل أن يدعم مباشرة أو             بإمكان  :             وغري املايل      املايل                      بني مؤسسات الدعم              التنسـيق   �
                       وقد وسع هذا الربنامج      .      لغانا                                                                         مضاعفة التجارب النموذجية يف هذا اجملال، مثل مؤسسة إمربيتيك التابعة           

                                     ية لتشمل خدمات مالية ويدير أربع               التجار       األعمال                                                     التابع لألونكتاد يف غانا حافظته من خدمات تطوير         
                    باالئتمان لتقدمي قروض        اإلمداد   :                   احلجم على االئتمان        واملتوسطة                               خطط لتيسري حصول املشاريع الصغرية  

            ً                                                                والصغرية جداً؛ وخطة ضمان متبادل تكفل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                   الصـغرية             للمشـاريع   
        ُ                             صندوق أُنشئ بفضل مسامهات مشتركة                                                       الـبعض عـند االقتراض من املصارف على أساس                بعضـها 
         احلصول    من                                                                               واتفاقات مع مؤسسات مالية خمتارة لتمكني املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                   منتظمة؛

          النهوض         وصناديق          تفضيلية؛                 بأسعار فائدة                                                             بسـرعة عـلى الـتمويل عـلى املديني املتوسط والطويل            
                   املشاريع الصغرية      لدى                  ية على التصدير                                                              بالصـادرات واالسـتثمار املصـممة لتحسني القدرة التنافس        

   ). ج    ٢٠٠٣         األونكتاد  (        متدنية       مقارنة       فائدة        بأسعار               واملتوسطة احلجم 

  :                                                               الصغرية واملتوسطة احلجم يف املؤسسات املالية املتعددة األطراف               املشاريع                  بـرامج متويل          حتسـني   �
        من خالل              املؤسسات      هذه      ثتها                                                املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت استحد          متويل               حتسني برامج         ينبغي

  :           طرق التالية       تباع ال                                  الوطنية واملصارف املركزية، وذلك با      املالية       وزارات 

          الصغرية         املشاريع                                     لقدرة التنافسية على التصدير لدى       ل                ن تلك الربامج        ّ   تضمّ      وحدود           يف مدى         النظر       ينبغي -
  .                                             واملتوسطة احلجم والتمويل، والدروس املستفادة منها

                                             يف تيسري متويل التصدير لدى املشاريع الصغرية              أكرب أمهية       ً دوراً                         ملتعدد األطراف أن يؤدي                  للتمويل ا     ميكن -
  .                                                    التجارية األقاليمية واإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة        االتفاقات                     واملتوسطة احلجم يف إطار 

         ؤقتة لدى                                  واحلكومات أن تعزز استكشاف احلاجة امل       الدويل         البنك   /                             جمموعة صندوق النقد الدويل          بإمكان -
                                                                    املصدرة لشبكات األمان، وخباصة عند فشل األسواق املالية العاملية              احلجم                           املشاريع الصغرية واملتوسطة    

  .                                                                مثلما حدث يف األزمات اليت شهدهتا األرجنتني، وشرق آسيا، وروسيا وتركيا        الوطنية،   أو  / و
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 ١اإلطار 

 دعم جهود الشركات احمللية لتحقيق:  إمربيتيك� برويكس
 فسية على التصديرا التنةالقدر

                              التنمية للبلدان األمريكية         ومصرف                                               إمربيتيك أوروغواي بالتعاون مع األونكتاد،            تنجزه                 دعم للتصدير          برنامج          بـرويكس  
                نهوض بالتجارة،    لل           كاتالونيا      احتاد                            إمربيتيك أوروغواي من           كسبتها     اليت            املنهجيات         وبفضل    .                  الشرقية ألوروغواي         الوالية         ومصرف  

ـ    ُ   ِّ                                وُتدرِّب الشركات هبدف مساعدهتا على              أوروغواي                                             تدويل املشاريع الكاتالونية، ختتار إمربيتيك               املعنية ب          احلكومية                و الوكالـة      وه
                   حىت تكون قادرة على                                مساعدة الشركات املشاركة ال فقط        هو                 وهدف الربنامج     .      مصدرة                                      تطوير القدرات الالزمة لتصبح شركات      

  .                   لشركة واستراتيجيتها                          بإحداث تغري دائم يف رؤية ا    كذلك          لتصدير بل  ا

ّ      وتقّسم إىل      ً    شهراً     ٢٤    و   ١٨                      املدة بأكملها بني            وتتراوح  .                                      شركة على مساعدة خبري جتاري أجنيب          كـل           وتعـتمد          ثالث     
  :     مراحل

                         بالنظر إىل استراتيجيتها                          والتهديدات احملدقة هبا                    املتاحة أمامها        فرص    ال        ضعفها و         ومواطن                  قوى الشركة         تقييم  :        التشخيص   : ١        املرحلة
  .       اخلارجية     سواق         لدخول األ

          واألدوات          والتدابري،               مجيع العناصر،  ف           وتتضمن تعري  .             لنظام برويكس       األساسي                     هذه املرحلة العنصر    متثل  :          التصدير   خطة   : ٢        املرحلة
  .            أساليب الدفع      تعريف      إىل  ا                         أو املنتجات املزمع تصديره   َ  املنَتج     حتديد                                            ً    واألهداف املتعلقة بتطوير نشاط التصدير، انطالقاً من 

  .               ف مع واقع السوق  َّ كيَّ ُ ُتُ      ُترصد و   ، و ٢         يف املرحلة         املذكورة          اخلطوات    ّ تنفّذ  :              اخلطة ورصدها     تنفيذ  :  ٣        املرحلة

                  كان عدد املشاريع     :        التالية                  يف حتقيق النتائج               املشروع       أفلح                                                    تقرير التقييم الذي أجنزته إمربيتيك أوروغواي،          إىل          ً   واسـتناداً  
ُ  ِّ  ؛ ُدرِّب  )      متوقعا    ٤٠      مقابل  (       ً  مشروعاً   ٨٣        املشاركة                          يف املائة من الشركات إىل   ٧٣        ؛ بادرت  )  عني     ّ  متوقّ  ١٠    بدل  ( ً اً  ي     ستشار ا      ً خبرياً    ١٦  

            ً          ً             أو كاتالوغاً إلكترونياً؛ أنشأت            اإلنترنت                            ً      ً          ً                      يف املائة من الشركات كاتالوغاً جديداً، أو موقعاً على شبكة              ٨٢         استحدثت              التصـدير؛ 
  .               تقييما إجيابيا               الشركات الربنامج             يف املائة من   ٩٠ ّ    قّيمت  و       تصدير؛        تعىن بال                           يف املائة من الشركات إدارة   ٧٤

       سبتمرب؛  /     أيلول           َ َّ                          إمربيتيك، قَيَّمة إنريكيه باريبار،      �                                     ، التقييم النهائي لربنامج برويكس       )    ٢٠٠٣ (             أوروغواي            إمـربيتيك   :      املصادر
   ).    ٢٠٠٤   (net.empretec.www  :                                موقع إمربيتيك على الشبكة العاملية
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  :                                 يكون فيها للمجتمع الدويل دور يؤديه            األخرى اليت      اجملاالت -  ٥١

                    ومساعدة املشاريع                        بني اجلنوب واجلنوب،                      االستثمار اخلارجي       تشجيع   :                          التجارة بني اجلنوب واجلنوب     �
     ذلك          ، مبا يف             واجلنوب                                                             احلجم يف البلدان النامية على تطوير التجارة بني اجلنوب                   واملتوسـطة           الصـغرية   

      عرب         الشركات                  إمكانية تقدمي            إىل جانب                                ً        والصغرية احلجم بني أقل البلدان منواً،            دود    احل               الصـفقات عرب    
  .     التقين                                                           الوطنية وغريها من الشركات الكربى العاملة يف بلدان اجلوار الدعم 

                                                                   الشراكات العامة واخلاصة يف متويل اهلياكل األساسية التجارية يف             دعم  :         التجارية            األساسية           اهلـياكل   �
  .   مية      النا       البلدان

                                                ، مبا يف ذلك التعريفات اجلمركية املفروضة على         ة ي   جتار       حواجز                ما تبقى من           إزالة  :  ة ي         التجار       واجـز   احل  �
  .      اخلدمات                         إزاء التعاقد اخلارجي بشأن     ً                   منواً والتدابري احلمائية        البلدان              منتجات من أقل 

             مع التركيز       ملشاريع           على إقامة ا        للتدريب              برامج حمددة     متويل               أو االشتراك يف      إتاحة  :             التدريـب         بـرامج   �
 ١       اإلطار        انظر   (            للتصدير                                                                            على املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تبشر بالنجاح حىت تكون جاهزة          

                                           باألمهية املتزايدة حلقوق امللكية الفكرية         وعي  ال       إذكاء                                يف إطـار تلك الربامج، إىل         ،             ومثـة حاجـة      ). 
  .    ِّ  املصدِّرة                              للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم 

 اخلامتة

                                                                    التنافسية على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف                 بالقدرة                               هذه الورقة كيفية النهوض            حللـت  - ٢ ٥
  :                  طريق الصادرات    عن                                                                              وحددت ثالث طرق ميكن مبوجبها لتلك املشاريع أن تصل إىل األسواق اخلارجية                     النامية           الـبلدان   

                                             وذات املنتجات البارزة؛ واملشاريع الصغرية           معينة             يف أسواق                                                           املشـاريع الصـغرية واملتوسـطة احلجم املستقلة املتخصصة        
            واملتوسطة        الصغرية             ؛ واملشاريع    ى                                  ِّ               عرب الوطنية أو بالشركات احمللية املصدِّرة الكرب               بالشركات                            واملتوسطة احلجم اليت ترتبط     

  .         اخلارجية         التنافسية                  ً                                    احلجم اليت تشكل جزءاً من جمموعات أو شبكات هبدف تعزيز قدرهتا 

                                                                    القائمة بني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم كأداة        الروابط                   د بصفة خاصة على      ّ   شـدّ  ُ ُو -  ٥٣
                            الريادي الذي تضطلع به          الدور                                                                                   القـدرة التنافسية على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، بسبب                     لـتعزيز 

                            زيادة عدد املشاريع الصغرية          بسبب                           والتجارة والتمويل، و      ملي،    العا           يف اإلنتاج                   بصورة متزايدة                               الشـركات عـرب الوطنـية       
َ                              ُتدَرج يف سالسل اإلنتاج الدولية        اليت                  واملتوسـطة احلجم            ً   مستقبالً          الصادرات        من منو       ً     ً   قسطاً كبرياً                           ويف ذلك إشارة إىل أن        .  ُ  

   ا                    عرب الوطنية على أهن             بالشركات            الروابط        إقامة                    ويتعاظم النظر إىل    .                                         يف نظـم الشركات عرب الوطنية أو حوهلا                  سـيتمركز   
     أمهها          احلامسة، و                                     التقليدية للوصول إىل بعض املوارد               مشكلتها      حلل                                ملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                 تنـتهجها ا           طـريقة   

        لمشاريع  ل        ميكن    ه  أن                        ومع ذلك، وبالرغم من       .                       ً                        واملهارات اإلدارية، فضالً عن األسواق اجلديدة                    والتكنولوجـيا             الـتمويل،   
         ميكن أن                              قد يتضمن خماطر وتكاليف             األمر       فإن  ،                     بالشركات عرب الوطنية              االرتباط                    أن تستفيد من     جم  احل                  الصغرية واملتوسطة   

  .      املالئمة                            عن طريق السياسات والتدابري          معاجلتهاُ        ُيحتاج إىل
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                                                                 على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم مشاركة خمتلف                التنافسية                        الـنهوض بـالقدرة              ويتطلـب  -  ٥٤
          يف هذه                    وهي املستهدفة،  -                                           احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع الدويل     -                    بدرجات متفاوتة     ،         يف ذلك        املصلحة       أصحاب  
   .                السياسات العامة     بشأن         توصيات     من ال   ،      الورقة

  :         بالنقاش                 القضايا التالية                   يف أن ينظروا يف تناول             يرغب اخلرباء    وقد -  ٥٥

                                     صدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة                                   للقدرة التنافسية على الت         جديدة                          تطـرح العوملة حتديات          هـل   �
      احلجم؟

                                                                     على التصدير لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عفوية أو جيب                 القدرة                      ينـبغي أن تكون          هـل   �
      هبا؟      النهوض

                     للقدرة التنافسية    ا       مسبق  ا                                            لدى املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم شرط           احمللية                      القدرة التنافسية           تعترب   هل  �
                              القدرة الوطنية على التصدير؟     زيادة   إىل        ً تلقائياً            وهل تؤدي           التصدير،   على

         جاهزة      تصبح                        التصدير واليت ميكن أن                ً       األكثر اجتاهاً إىل                       واملتوسطة احلجم          الصغرية         املشاريع         أنواع         هي     ما  �
           الدولية؟        والنوعية             التكنولوجيا            بسرعة معايري            ُ      كيف ميكن أن ُتستوىف                   بيسر إلقامة شراكة؟ 

                                                                عرب الوطنية أن تساعد على النهوض بالقدرة التنافسية على                 الشركات ب        لروابط           قامـة ا             ميكـن إل       هـل   �
     هذا      بلوغ                                    وكيف ميكن للشركات أن تسهم يف             احلجم،                                     لـدى املشاريع الصغرية واملتوسطة                التصـدير 
      اهلدف؟

     على                                                            املدرجة يف هذه الورقة لتناول قضية القدرة التنافسية                العامة          السياسات        بشأن          توصيات          تكفي ال     هل  �
         احلجم؟         واملتوسطة                           التصدير لدى املشاريع الصغرية 
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  .                    وجنيف، األمم املتحدة       نيويورك   .               إقامة الروابط ز    تعزي  :     ٢٠٠١       لعام       العاملي           االستثمار      تقرير   ).  ب    ٢٠٠١   (        األونكتاد

  .                             درة التنافسية على التصدير                       عرب الوطنية والق          الشركات  :     ٢٠٠٢         لعام         العاملي               االسـتثمار           تقريـر    ).  أ    ٢٠٠٢   (          األونكـتاد 
   .                     وجنيف، األمم املتحدة       نيويورك

  .                                                                       للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عن طريق تعزيز القدرة اإلنتاجية                  التنافسية             حتسني القدرة      ).  ب    ٢٠٠٢   (          األونكـتاد 
 .   اير  فرب /    شباط    ٢٨-  ٢٤       جنيف،    .                                                                        والتنمـية، جلـنة املشـاريع وتيسـري األعمـال التجارية والتنمية                     الـتجارة        جملـس   

TD/B/COM.3/51.  

         املشاريع                          جملس التجارة والتنمية، جلنة   .                                    لصاحل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم           التكنولوجيا     متويل    ).  ج    ٢٠٠٢   (        األونكتاد
  .TD/B/COM.3/EM.16/2 .        أكتوبر /            تشرين األول  ٣٠-  ٢٨                                      وتيسري األعمال التجارية والتنمية، جنيف، 

           التجارة     جملس  .                                                            لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                      سياسة عامة          خيارات   ).  أ    ٢٠٠٣   (          األونكـتاد 
 و  TD/B/COM.3/58  .      ديسمرب /              كانون األول    ١٢- ٨                                                                    والتنمية، جلنة املشاريع وتيسري األعمال التجارية والتنمية، جنيف،         

TD/B/COM.3/58/Corr.1.  

  .       املباشر       األجنيب                                 ا، مبا يف ذلك دور االستثمار                                            وبرامج تطوير التكنولوجيا وإتقاهن          سياسات   ).  ب    ٢٠٠٣   (        األونكتاد 
  .      يوليه /        متـوز   ٩         جنـيف،                                                                                              جملـس الـتجارة والتنمـية، جلـنة املشـاريع وتيسـري األعمـال الـتجارية والتنمـية،                   

TD/B/COM.3/EM.18/2.  

    يقي                   فرص التعاون األفر    :                        يف التنمية األفريقية    ني     األصلي        للسكان                   القطاع اخلاص           مسـامهة          تعزيـز      ).  ج    ٢٠٠٣   (          األونكـتاد 
                            بني برنامج األمم املتحدة      ني         املشترك       املستوى                                                               ورقة أعدهتا أمانة األونكتاد الجتماع اخلرباء واالجتماع الرفيع           .         اآلسـيوي 

                                                                         يف األمم املتحدة لدعم مؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية يف أفريقيا                      واالجتماعية                                       اإلمنـائي وإدارة الشـؤون االقتصادية       
  .     أبريل /                                         تنمية القطاع اخلاص يف أفريقيا، املغرب، نيسان                اإلقليمية لصاحل         للسياسات

  .      املتحدة              وجنيف، األمم        نيويورك  .                 التحول حنو اخلدمات  :     ٢٠٠٤              العاملي لعام         االستثمار       تقرير   ).  أ    ٢٠٠٤   (        األونكتاد

  .TD/410                  يونيه، ساو باولو،  /        حزيران  ١٨-  ١٣                                 ساو باولو، الدورة احلادية عشرة،     آراء      توافق    ).  ب    ٢٠٠٤   (        األونكتاد

Wheeler D and Mody A (1992). International investment location decisions: The case of US firms. 

Journal of International Economics 33: 57–76. 
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Overseas Development Institute (ODI), International Economic Development Group, Meetings Series, 
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 احلواشي

  . ب    ٢٠٠٣   أ،     ٢٠٠٣   ج،     ٢٠٠٢   ب،     ٢٠٠٢   أ،     ٢٠٠١          األونكتاد  ) ١ ( 

       ألغراض            القائمة          الروابط "                               مائدة مستديرة خاصة بشأن         خالل        ونوقشت    )  أ    ٢٠٠٠          األونكتاد   (          وثيقة         صـدرت   ) ٢ ( 
      فرباير  /          كوك يف شباط                           خالل األونكتاد العاشر يف بان       املعقودة  "     احلجم           واملتوسطة      الصغرية                   الوطنية واملشاريع  عرب                   التنمية بني الشركات 

                    بني الفروع األجنبية        القائمة                         يف جزئه الثاين على الروابط   )  ب    ٢٠٠١         األونكتاد    (    ٢٠٠١              العاملي لعام         االستثمار       تقرير       ؛ وركز     ٢٠٠٠
ُ                           للشـركات والشـركات احمللية؛ وُعقد يف تشرين الثاين                                         القائمة بني املشاريع الصغرية           العالقة                  اجتماع خرباء عن          ٢٠٠٠       نوفمرب   /                         

  .                            قدرة تلك املشاريع التنافسية    تأمني                                  سطة احلجم والشركات عرب الوطنية بغية      واملتو

                                                               احلجم املستقلة هي تلك املشاريع اليت ال ختضع ملراقبة مشروع                   واملتوسطة                              العـام للمشاريع الصغرية              املفهـوم   ) ٣ ( 
                    تأثري مهيمن على         ممارسة       وع يف                          واملراقبة هي سلطة مشر     .                                     ال تكون مشاريع صغرية ومتوسطة احلجم      /          ال يكون      أخرى        مشاريع   /   آخر

  .       االرتباط              ملذكرة أو مواد      أو       املشروع                     أو لعقد مربم مع ذلك  ة           رأس مال هام          المتالك حصة               ً مشروع آخر وفقاً 

  . ى                                                  اليت تبيع منتجات أو تقدم خدمات إىل أعمال جتارية أخر        التجارية         األعمال     تغطي  ) ٤ ( 

                                      ً                ك الشركات حىت تكون األعمال التجارية جزءاً من احلل                            لنهوض مبسؤولية سلو       إىل ا         العاملي             امليـثاق          يسـعى   ) ٥ ( 
          اقتصاد       إقامة                   أن يساعد على     -       األخرى                                    باالشتراك مع األطراف االجتماعية      -                           وبذلك، ميكن للقطاع اخلاص       .          العوملة   ات       لـتحدي 
  .                 ً أكثر استدامة ومشوالً      عاملي

- - - - - 


