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الممخص:
ييدف البحث إلى تقديم مجموعة من االاتراتيجيات التي يمكن أن تعتمدىا

المؤااات الجزائرية التي ترغب في ااتغالل الفرص الاوقية الخارجية عمى ماتوى
الدول اإلفريقية .إن ىذه االاتراتيجيات ليات خيا ار واحدا تمتزم بو كل المؤااات ،إنما
ىي ااتراتيجيات تتبناىا المؤااات بما يامح بتحقيق أىدافيا وبالنظر إلى الضوابط التي
تتعمق بمواردىا وقدراتيا التنافاية وطبيعة األاواق التي تاتيدفيا.
الكممات المفتاحية :المؤااات الجزائرية ،ااتغالل األاواق ،الدول اإلفريقية.
Abstract:
This paper aims to discuss the different strategies that can be
followed by Algerian companies in their presence of markets
exploitation in African countries. These strategies are not the same
approach for all companies, because the choice of the strategies of
these companies is base don the achievement of their objectives,
according to their resources, competitive advantages, and the nature
of the target markets.
ــــــــــــــــــــــــ
*المؤلف المرال
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مقدمة:
إن قيام المؤااات بالتواع خارج أاواقيا المحمية ودخوليا في المنافاة العالمية
يمثل دون شك تبنيا لالاتراتيجيات العالمية مدعوما في ذلك بنمو حجم التجارة الدولية
وزيادة حجم االاتثمار الدولي المباشر ،وما يالحظ عمى ماتوى الشركات متعددة
الجنايات في ىذا المجال ىو أن ىذه الشركات ال يقتصر عمميا في أنيا تبيع منتجاتيا
في الكثير من دول العالم بل أنيا تنتج أيضا في كثير من ىذه البمدان ،ىذا وتشكل
االال القيمة العالمية شكال آخر آخذ في االنتشار في الانوات األخيرة عبر تنفيذ وانجاز
األنشطة والميام في بمدان مختمفة حاب مزاياىا التنافاية بما يامح بتخفيض التكاليف
اإلنتاجية الكمية(.)1
إن االاتراتيجيات المرتبطة بااتغ ـ ـ ــالل الف ـ ــرص الاـ ـ ــوقية الخـ ـ ــارجية ليات خيا ار
واحدا تمتزم بو كل المؤااات في كل أنحاء العالم ،إنما ىي ااتراتيجيات مختمفة تتبناىا
المؤااات بما يامح بضمان البقاء وتحقيق ماتويات ىامة من النمو والربحية وذلك
بالنظر إلى الضوابط التي تتعمق بمواردىا وقدراتيا التنافاية وطبيعة األاواق التي
تاتيدفيا.
أ -إشكالية البحث
عمى ضوء ما ابق ،يأتي ىذا البحث لإلجابة عن التااؤالت المتعمقة بتدويل
األاواق والشركات بما يامح بااتغ ـ ـ ــالل الف ـ ــرص الاـ ـ ــوقية الخـ ـ ــارجية ،وبذلك يتم طرح
التااؤل الرئياي التالي:
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ما هي االستراتيجيات واآلليات التي ينبغي عمى الشركات اعتمادها لمدخول في
خدمة األسواق األجنبية في إطار البحث عن استغالل الفرص السوقية الخارجية؟
ب -أهمية البحث
تكمن أىمية البحث في النقاط التالية:
-

إن موضوع التفكير في خدمة األاواق األجنبية ضمن ااتراتيجيات البحث عن
فرص اوقية في الخارج أصبح اليوم أكثر أىمية من ذي قبل بالنابة لممؤااات
الجزائرية العامة أو الخاصة من منطمق التوجيات األخيرة لمايااة االقتصادية
لمجزائر المرتبطة بحتمية التنويع االقتصادي ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات
مدفوعا في ذلك بحجم القدرات المتنوعة واإلمكانات المتوفرة في الجزائر التي تؤىميا
ألن تصبح قطبا اقتصاديا في منطقة شمال إفريقيا.

-

تشكل الاوق اإلفريقية بالنابة لممؤااات الجزائرية فرصا واعدة بحكم العالقات
الايااية والتاريخية التي تربط الجزائر بباقي الدول اإلفريقية ،وكذا بحكم التوجو
الحالي لمجزائر بالبحث عن أفضل الوجيات اإلفريقية عبر جعل ىذا التوجو من
الخيارات اإلاتراتيجية في إطار التكامل الحيوي والشراكة الفعالة ضمن عالقات
التعاون جنوب-جنوب.

ج -هيكل البحث
تأاياا عمى ما ابق ذكره ،انحاول في ىذا البحث عرض مختمف االاتراتيجيات
والطرق التي يمكن أن تاتخدميا المؤااات بغرض دخوليا األاواق األجنبية ،محاولين
عمى ضوء ذلك تحديد ما لكل إاتراتيجية من ىذه االاتراتيجيات من مزايا وعيوب مع
تقديم بعض الحاالت العممية لبعض المؤااات التي نجحت بفعل ىذه االاتراتيجيات في
الدخول في خدمة األاواق األجنبية.
وبذلك ايشمل مضمون البحث عمى العناصر األاااية التالية:
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 -1استراتيجيات الدخول في خدمة األسواق األجنبية.
 -2المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار في الدخول إلى األسواق األجنبية.
 -1استراتيجيات الدخول في خدمة األسواق األجنبية
إن التفكير في دخول اوق أجنبية يتجاد في اختيار أفضل طريقة لمدخول إلى ىذه
األاواق ،وىناك خمس خيارات رئياية في ىذا الصدد ،والتي يمكن ذكرىا كما يمي:
 إاتراتيجية التصدير؛
 إاتراتيجية الترخيص؛
 إاتراتيجية االمتياز؛
 إاتراتيجية المشروعات المشتركة؛
 إاتراتيجية الفروع كاممة الممكية.
 1-1إستراتيجية التصدير
من الممكن بالنابة لمشركات أن تقوم بخدمة األاواق األجنبية دون الحاجة إلى
االاتثمار المباشر ،وعادة ما تبدأ معظم الشركات الصناعية تواعيا العالمي باالعتماد
عمى التصدير( ،)1ثم بعد ذلك تتبنى إحدى الطرق األخرى لخدمة األاواق األجنبية.
أ .مزايا إستراتيجية التصدير :تامح إاتراتيجية التصدير لممؤااات بتحقيق المزايا
التالية(:)2
 تجنب التكاليف الكبيرة لمقيام بعممية التصنيع المباشر عمى ماتوى البمد األجنبي.
 االستفادة من تكمفة التصنيع المنخفضة عمى ماتوى الموقع المركزي لممؤااة
مقارنة مع تكمفة تصنيعو في البمد األجنبي المضيف.
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ب .عيوب إستراتيجية التصدير المباشر:ىناك عدة عيوب إلاتراتيجية التصدير نوجزىا
فيما يمي:
 إمكانية وجود مواقع أكثر انخفاضا في تكمفة التصنيع لممنتجات ،وكمثال عمى ذلك
قيام الشركات األمريكية بنقل بعض المشروعات الصناعية التي تعمل في
اإللكترونيك إلى دول آايا بابب التكمفة المنخفضة ووجود اليد العاممة العالية الكفاءة
وىم يقومون بالتصدير من الموقع إلى باقي دول العالم بما في ذلك الواليات المتحدة
األمريكية.
 التكاليف العالية لمنقل والتي تجعل من عممية التصدير عممية غير اقتصادية خاصة
بالنابة المنتجات الكبيرة الحجم ،ولمتقميل من حجم ىذه التكاليف العالية لمنقل قد
يكون من المفيد بالنابة المؤااات المصدرة القيام بالتصنيع لتمك المنتجات عمى
أااس إقميمي ) أي خدمة عدة بمدان من مؤااة واحدة في دول ما تمتاز بأنيا دولة
إقميمية من حيث الموقع أو من حيث عوامل فنية أخرى( .وبالنابة لمجزائر قد يكون
من اليام في إطار إاتراتيجية نحو الدول اإلفريقية أن يتم تأايس مراكز تجميع كبرى
عمى ماتوى المناطق الحدودية تتوزع عمى واليات :تمنــــراست ،إليــــزي ،الـــــوادي،
تنـــــدوف ،بحيث يتم من خالل مراكز التجميع الكبرى القيام بعممية التصدير مباشرة
إلى الدول اإلفريقية مثل :النيجر ،مالي ،موريتانيا ،تونس ،ليبيا ،السنغال ،نيجيريا.
 الحواجز والتعريفات الجمركية والتي تؤثر عمى عمميات التصدير من حيث إجمالي
اإلي رادات المحققة من عممية التصدير .وكمثال عمى ذلك ما تقوم بو مثال الواليات
المتحدة األمريكية في الانوات األخيرة من خالل فرض تعريفات جمركية كبيرة عمى
بعض المنتجات لمدول المنافاة مثل الصين واليابان وأوروبا .وبالتالي سيكون من
األولوية بالنسبة لمجزائر التركيز عمى إبرام االتفاقيات الدولية واالتفاقيات الثنائية
لمتعاون التجاري التي تسمح بالتقميل من الحواجز والتعريفات الجمركية ،ال سيما
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االتفاقيات التعريفية التفضيمية الثنائية ،أو اإلقميمية ،أو االتفاقيات المتعددة
األطراف.
 عممية تفويض المؤسسات المصدرة لوكالء تجاريين في البمد األجنبي المضيف
يرتبط بمشكمة عدم قيام الوكيل المفوض برعاية مصالح المؤااة المصدرة نفايا،
وقد تكون الطريقة األمثل لحل مثل ىذه المشكالت ىو التفكير في إنشاء فرع كامل
الممكية في البمد المضيف.
 2-1إستراتيجية الترخيص
يعد الترخيص إاتراتيجية أخرى يمكن اعتمادىا من طرف المؤااات في إطار
الاعي إلى ااتغالل الفرص الاوقية الخارجية ،والترخيص ىو بمثابة اتفاق يخول
لمؤااة معينة الحق في تاويق أو إنتاج منتجات مؤااة أخرى مقابل تحصيل راوم
معينة أو مقابل ثمن يتحدد عن طريق التفاوض ،وعادة ما تكون ىذه الراوم كنابة معينة
تدفع من اإليرادات المتحققة من عمميات التصنيع واإلنتاج والبيع من طرف المؤااة
المتحصمة عمى حقوق االمتياز .ومثال ذلك قيام الشركة األمريكية والت ديزني الترخيص
بااتخدام عالمات ديزني التجارية وشخصياتيا وتكنولوجيتيا إلى شركة مدينة مالهي
ديزني الند في طوكيو في مقابل الحصول عمى نابة  %11من اإليرادات.
أ .مزايا إستراتيجية الترخيص :تتجاد مزايا إاتراتيجية الترخيص فيما يمي:
 تجنب الشركة لمتكاليف المتعمقة بالبحث عن األاواق األجنبية.
 يااعد أو يعد الخيار األمثل لمشركات التي ال تممك القدرة عمى تطوير عمميات
الدخول إلى األاواق األجنبية.
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 تااعد إاتراتيجية الترخيص وتعد اختيا ار جذابا لمشركات التي ترى أن األاواق
األجنبية تحتاج إلى موارد مالية كبيرة مع ما قد يرتبط بيذه العمميات من ارتفاع
لدرجة المخاطرة كتمك المخاطر ذات العالقة بالتقمبات الايااية.
ب .عيوب إستراتيجية الترخيص :ما يؤخذ عمى إاتراتيجية الترخيص من عيوب نذكر ما
يمي:
 ال تعطي لممؤااة المانحة لمترخيص حق الرقابة عمى عممية التصنيع والتاويق
داخل البمد األجنبي ،لذلك قد ال تعد إاتراتيجية الترخيص كأفضل االاتراتيجيات
لمتواع خارج األاواق المحمية.
 األخطار المصاحبة لعممية الترخيص المتعمقة بالميارات والمعارف التقنية لمشركة
المانحة لمترخيص ،خاصة بالنابة لمشركات التي تشكل الميارة التقنية القاعدة
األاااية ضمن مزاياىا التنافاية .ومثال ذلك قيام إحدى الشركات األجنبية بمنح
إحدى الشركات اليابانية ترخيصا باستغالل تقنياتها اإلنتاجية ،ولكن سرعان ما
قامت هذه الشركات اليابانية باستغالل هذه التقنيات لمدخول إلى األسواق األمريكية
وأصبحت تستحوذ عمى أكبر حصة سوقية مقارنة مع نصيب الشركة المانحة
لمترخيص.
وتظير التجارب الدولية أنو لمتقميل من حجم ىذه اإلشكالية والتقميل من األخطار
المرتبطة بيا فيمكن لمشركات التركيز عمى عقد اتفاقيات الترخيص التبادلية عبر تقديم
ترخيص معين لممؤااة األجنبية في مقابل أن تقدم المؤااة األجنبية ترخيصا لممؤااة
األولى ،وقد بينت التجارب في ىذا المجال أن ذلك يعتبر من أنجع األااليب لمتقميل من
ىذه المخاطر.
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ومثال ذلك قيام الشركة األمريكية لصناعة األدوية بمنح ترخيص لمشركة اليابانية
يامح ليا ببيع أحد منتجاتيا الصيدالنية في اليابان مقابل حصول الشركة األمريكية عمى
ترخيص من الشركة اليابانية يامح ليا من جية أخرى ببيع أحد منتجاتيا الصيدالنية في
الاوق األمريكية وىذا بموجب اتفاقية الترخيص التبادلية.
ج .أمثمة عن الشركات الناجحة من خالل إستراتيجية الترخيص
من الشركات التي أصبحت شركات عالمية بفعل إيرادات منح تراخيص بعد أن
كانت مجرد شركات بايطة محمية ،نذكر الشركات عمى ابيل المثال ال الحصر،
الشركات اآلتية(:)3
 شركة  Pilvaالكرواتية وىي مؤااة متواطة متخصصة في الصناعة الصيدالنيةكانت في مرحمة عصيبة ،وتحولت إلى شركة عالمية بفعل اإليرادات المحققة من
عمميات منح ترخيص براءة اختراع لمضاد حيوي لشركة ،Pfizerوالذي أدى بشركة
 Pilvaإلى توايع نشاطيا في دول أوروبا الشرقية.
 المخبر البرازيمي  NANDOالذي تحول من مخبر صغير إلى مبتكر لمعديد منالمنتجات الصيدالنية وخاصة األناولين ،وذلك بفضل منح براءة اختراع وحصولو عمى
إيرادات من ىذا الترخيص ،ليصبح بذلك من األربع األوائل في صناعة بعض أنواع
األناولين المتطورة في تمك الفترة.
 3-1إستراتيجية االمتياز
يتضح مما ابق أن المؤااات الصناعية قد تفضل ااتراتيجيات التصدير
والترخيص بشكل مبدئي ،لكن من جانب آخر نجد أن الشركات ذات الطابع الخدماتي
تتبنى إاتراتيجية االمتياز بشكل رئياي.
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وفي ظل ىذه اإلاتراتيجية القائمة عمى أااس بيع المؤااة المانحة حقوقا محدودة
لمحاصل عمى االمتياز بما يامح باالاتغالل لالام التجاري مقابل مبالغ مقتطعة أو
حصة من أرباح الطرف الحاصل عمى االمتياز .وعمى ضوء ىذه االتفاقيات يجب عمى
المؤااة المتحصمة عمى االمتياز أن تتقيد وتمتزم بالقوانين الصارمة في مجال تنفيذ
النشاطات ،بحيث يتم تنفيذ النشاطات بنفس أاموب التنفيذ المتبع من طرف المؤااة
المانحة.
أ .مزايا إستراتيجية االمتياز :من أىم مزايا إاتراتيجية االمتياز ،يمكن ذكر المزايا
التالية(:)4
 تفادي الشركة المانحة لالمتياز لمتكاليف المرتبطة بعمميات البحث عن الفرص فياألاواق الخارجية ،وىذا بجعل التكاليف المرتبطة بيذه العمميات يتحمميا مباشرة
الطرف الحاصل عمى االمتياز.
 تفادي الشركة المانحة لالمتياز لممخاطر المتعمقة بعمميات الدخول عبر إاتراتيجياتأخرى في خدمة األاواق الخارجية.
 تحقيق مستويات هامة من االنتشار الجغرافي والوجود العالمي مقابل تكاليف تكونجد منخفضة.
ب .عيوب إستراتيجية االمتياز
رغم المزايا التي تحمميا ىذه إاتراتيجية االمتياز ،إال أنيا تتعرض لمجموعة من
االنتقادات التي تمثل في األخير مجموعة من العيوب ،ىذه العيوب يمكن ذكرىا كما يمي:
 عدم قدرة الشركة المانحة لالمتياز عمى ضمان الجودة الكافية لمخدمات التي تقدمياالشركة الحاصمة عمى االمتياز بابب الماافات والحدود الجغرافية بينيما ،وىذا ما قد
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يؤدي إلى عدم قدرة الشركة المانحة من التحكم في الجودة ،والتي تشكل عنص ار ىاما
في تنافايتيا.
 عدم تطبيق االلتزامات المتفق عميها في العقد يؤدي إلى تدىور امعة الشركة المانحةعمى الماتوى العالمي ،وبالتالي زيادة مخاطر انخفاض حصتيا الاوقية عالميا.
 عدم قدرة الشركة المانحة عمى ضمان التنسيق الشامل مع الشركة الحاصمة عمىحقوق االمتياز في عمميات التصنيع من أجل تحقيق اقتصاديات الموقع) أي الموقع
الذي تكون فيو التكمفة منخفضة (.
ولتجنب ىذه المااوئ وغيرىا ،فإنو يمكن لمشركة المانحة أن تنشئ فرعا كامل
الممكية في كل بمد أو منطقة ترغب في التواع فييا ،أو تكون عمى شكل مشروعات
مشترك مع مؤااات أجنبية ،بحيث تكون ماؤولية الفرع ىنا تتمثل في مراقبة حقوق
وواجبات األطراف الحاصمة عمى االمتياز داخل ذلك البمد أو المنطقة ،وبدون شك فإن
الجمع بين عنصري القرب ومحدودية عدد األطراف الحاصمة عمى حق االمتياز ايؤدي
إلى تقميص المشاكل المتعمقة بعممية التحكم في الجودة ،وذلك ميما كانت نابة الممكية
لمفرع )الممكية الكمية أو الجزئية ( ،ذلك أن الممكية الجزئية قد تضمن عمى األقل لمشركة
صاحبة االمتياز حق المشاركة في إدارة ورقابة تمك الفروع ،وىو ما يامح بضمان ومراقبة
الجودة ذات المقاييس المرغوبة.
وعموما فقد أثبتت التجارب في ىذا المجال نجاعة مثل ىذه اإلجراءات التنظيمية
عمى أرض الواقع ،وقد اعتمدت ىذه اإلاتراتيجية من طرف شركات ذات امعة عالمية.
وتعتبر كل من شركة ماكدونالز من الشركات المتعددة الجنايات التي ااتخدمت ىذه
()5

اإلاتراتيجية لموصل إلى الماتيمكين في مختمف دول العالم
التي مضمونيا أنها تريد إشباع العالم كمو.
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 4-1إستراتيجية المشروعات المشتركة (التحالفات اإلستراتيجية)
أصبحت إاتراتيجية المشروعات المشتركة في الوقت الراىن من االاتراتيجيات
المقبولة إلى حد ما لمدخول إلى األاواق األجنبية الجديدة عبر ايااات االاتثمار
المباشر في البمدان األجنبية عبر إقامة مشروعات مشتركة يتم بمقتضاىا تأايس شركة
جديدة بممكية مشتركة مع شريك أو شركاء محميين( ،)7ومن أفضل النماذج لمشراكة في
ىذا المجال ىو ااتحواذ كل طرف عمى نابة  % 50من األايم مع تقاام كل من
مديري الشركتين العمميات المرتبطة بإدارة وتنفيذ النشاطات وفقا لمميارات والقدرات
الالزمة.
وتكون إاتراتيجية المشروعات المشتركة بمثابة الصيغة المنطقية الوحيدة لمدخول في
خدمة األاواق األجنبية بابب القيود المحمية المفروضة عمى االاتثمار المباشر ،مثل
تمك القيود المحددة لنابة الممكية في رأس المال ،وبالتالي يكون من المفيد جدا القيام
بالتنايق مع شريك محمي أو شركاء محميين(.)8
أ .مزايا إستراتيجية المشروعات المشتركة :من أىم مزايا إاتراتيجية المشروعات
المشتركة ،يمكن ذكر المزايا األاااية التالية:
 استفادة الشركة من معرفة الشريك المحمي بكل المعطيات االقتصادية واالجتماعيةوالايااية لمبمد األجنبي المضيف.
 تالئم هذه اإلستراتيجية المؤسسات التي ترى أن حجم التكاليف والمخاطر المرتبطةباالاتثمار األجنبي المباشر في الدولة األجنبية تتام باالرتفاع ،وبالتالي يمكن من
خالل إاتراتيجية المشروعات المشتركة اقتاام تمك التكاليف والتقميل من حجم تمك
المخاطر.
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 تسمح هذه اإلستراتيجية لمشركات بمسايرة االعتبارات السياسية والتكيف معضوابطها ،خصوصا في الدول التي تجعل من مثل ىذه االاتراتيجيات كمدخل وحيد
لمعمل التجاري.
ب.عيوب إستراتيجية المشروعات المشتركة :من أىم عيوب إاتراتيجية المشروعات
المشتركة ،يمكن ذكر العيوب التالية:
 التعرض لمخاطر فقدان التحكم في التقنيات والمهارات اإلنتاجية بالنابة لمشركة التيتدخل في مشروع مشترك لصالح شريكيا ،ال ايما منيا المخاطر المتعمقة بالتحكم في
تقنيات الجودة ،لذلك إذا كان حجم مثل ىذه المخاطر كبي ار ايكون من األفضل
بالشركات التي ترغب في االاتثمار األجنبي أن تاتحوذ عمى معظم األايم
لممشروعات المشتركة لمتقميل من حدة ىذه المخاطر.
 صعوبات إيجاد الشريك األجنبي الذي يقبل بيذا النوع من الشراكات التجارية ضمنالمشروعات المشتركة ،خصوصا في حالة ااتحواذ الطرف األجنبي عمى أغمب األايم
المتعمقة بالمشروعات المشتركة ،وقد تكون ماألة تحديد الحصص وناب توزيع األرباح
في حاالت كثيرة من أصعب األمور التي ينبغي معالجتيا في إطار مفاوضات تأايس
المشروعات المشتركة عمى ضوء تباين األىداف واختالف حجم الشركاء.
 المشروعات المشتركة قد ال تتيح لمشركة التي ترغب في االستثمار األجنبي المباشرإمكانية الرقابة الصارمة عمى فروعيا في إطار ضوابط تحقيق اقتصاديات الموقع،
كما قد يثار مشكل توريد ماتمزمات العممية اإلنتاجية من الخارج حيث قد يتماك
الشريك المحمي بذلك حتى لو توفرت في مناطق أخرى بأقل األاعار عمى أااس
الاعي إلى الرفع من معدالت اإلدماج لممواد المصنعة محميا ضمن المنتجات النيائية.
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 5-1إستراتيجية الفروع الكاممة الممكية
إن الصيغة األكثر شموال في عالم التجارة الدولية تتمثل في إقامة مشروعات كاممة
الممكية( ،)9والفرع الكامل الممكية ىو أحد الكيانات التي تمتمكو الشركة األم بنابة 100
 ،%وحتى تتمكن الشركة من االاتحواذ عمى الفرع الكامل الممكية في الاوق األجنبي
يمكنيا إما االتجاه إلى إنشاء ااتثمارات جديدة بشكل كمي أو العمل عمى االاتحواذ عمى
مؤااات قائمة في البمد المضيف بشكل كامل.
أ .مزايا إستراتيجية الفروع الكاممة الممكية :إلاتراتيجية الفروع الكاممة الممكية العديد من
المزايا ،نذكرىا كما يمي:
 إمكانية المحافظة عمى المزايا التنافسية من خالل عمميات التحكم في الكفاءات التقنيةوالميارات الالزمة المتعمقة بالعمميات اإلنتاجية.
 التقميل من المخاطر المتعمقة بفقدان الشركة إلمكانيات التحكم في كل أعماليا ،عبرالقدرة عمى التحكم الصارم في النشاطات والعمميات في كل البمدان ،وبذلك تكون
إاتراتيجية الفرع الكامل الممكية ىو أفضل حالة لمدخول بشكل جيد في خدمة األاواق
األجنبية .
 إمكانية االاتفادة من كل المماراات والايااات التكاممية والوظيفية( كمقاربة امامةالقيمة) التي تتيح إمكانية تخفيض تكاليف اإلنتاج لممنتجات النيائية بما يامح بتعظيم
القيمة في كل مرحمة من مراحل اإلنتاج.
ب .عيوب إستراتيجية الفروع الكاممة الممكية :عمى الرغم من المزايا السابقة إال أن ما
يعاب عمى ىذه اإلاتراتيجية العيوب التالية:
 التكاليف الكبيرة الواجب تحممها في إطار الاعي إلى الدخول في خدمة األاواقاألجنبية نتيجة تأايس واقامة الفروع الكاممة الممكية.
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 المخاطر الكبيرة والمتعددة المرتبطة بإقامة وادارة ىذه الفروع الكاممة الممكية. -2المعايير الواجب أخذها بعين االعتبار في الدخول إلى األسواق األجنبية
تتعدد المعايير الواجب أخذىا بعين االعتبار لتحديد اإلاتراتيجية المناابة لمدخول
في خدمة األاواق األجنبية ،ولعمنا نذكر منيا المعايير التالية:
 1-2االعتبارات المتعمقة بقابمية النقل لممنتج وبأية تكمفة
ضمن إاتراتيجية التصدير يجب األخذ بعين االعتبار لألمور المتعمقة بضرورة
تحقيق الجدوى االقتصادية والمالية من عمميات التصدير ،وبالنابة لممؤااات الجزائرية
التي تريد ااتغالل الفرص المتاحة في األاواق اإلفريقية من خالل التصدير المباشر
يجب عمييا درااة ماألة النقل لممنتجات اواء من حيث صعوبة النقل لممنتجات في حد
ذاتيا(طبيعة المنتج وقابمية نقمو بايولة) أو التكاليف العالية لمنقل نتيجة بعد األاواق
الماتيدفة.
ويشكل تدخل الدولة في ىذا المجال عنص ار ىاما عمى غرار ما تقوم بو الكثير من
الدول عمى الماتوى العالمي ،وقد ياتحان ضمن ذلك إلى حد ما قامت بو الحكومة
الجزائرية عند أخذىا لمثل ىذه االعتبارات ضمن اإلاتراتيجية الوطنية لمتصدير من خالل
تكفميا بحوالي  %51من تكمفة النقل المرتبطة بعمميات التصدير لمنتجات المؤااات
الجزائرية نحو األاواق اإلفريقية.
 2-2االعتبارات المتعمقة بقابمية نقل الميزة التنافسية لممؤسسات
قد تكون إاتراتيجية التصدير المباشر أكثر جاذبية مقارنة مع االاتراتيجيات األخرى إذا
لم يكن بإمكان المؤااات نقل ميزاتيا التنافاية من البمد األصمي إلى أماكن أخرى ،وقد
تتوقف قابمية النقل لممزايا التنافاية بدورىا عمى طبيعة الموارد والقدرات التي تدعم ىذه
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المزايا التنافاية ،وىنا تثار ماألة قدرة المؤااات عمى القيام بنقل ىذه المزايا التنافاية
إلى األاواق األجنبية مع ما قد يثار من مشكالت عمى ماتوى األاواق األجنبية نتيجة
االختالفات بين البيئات الوطنية.
 3-2االعتبارات المتعمقة بالحاجة إلى التكيف مع ظروف األسواق األجنبية
يكون من الايل عمى المؤااات ااتغالل الفرص الاوقية في األاواق األجنبية من
خالل إاتراتيجية التصدير المباشر كمما قمت الحاجة إلى تكييف وتطويع المنتجات أو
واائل تاويقو وتوزيعو لكي يتالءم مع ظروف تمك األاواق الخارجية.
وكمما كانت المنتجات بحاجة إلى متطمبات إضافية لتكييفيا مع احتياجات األاواق
األجنبية وبما يامح بتحقيق النجاح في تمك األاواق ،فإنو يتعين عمى المؤااات إما أن
تتبع إاتراتيجية الترخيص لمغير ،أو أن تقوم بتأايس مشروعات مشتركة مع شركاء
محميين عمى ماتوى األاواق الخارجية الماتيدفة.
الخاتمة
إن عممية تبني المؤااات لإلاتراتيجية العالمية من خالل الدخول في خدمة
األاواق األجنبية يطرح أماميا مجموعة من الخيارات اإلاتراتيجية والتي لكل منيا مزايا
وعيوب ،وبدون شك فإن تفضيل إاتراتيجية معينة يعني التضحية بمزايا االاتراتيجيات
األخرى.
وعمى ضوء عولمة االقتصاد العالمي وتزايد االىتمام الدولي بالتجارة واالاتثمار في
إفريقيا في الانوات األخيرة من قبل العديد من الدول في مقدمتيم الواليات المتحدة
األمريكية والصين التي تبحث عن نقل اإلنتاج الصناعي إلى دول منخفضة التكاليف،
فإن المؤااات الجزائرية مطالبة في بعض المجاالت بالتفكير في القيام بشراكات
إاتراتيجية مع مؤااات دولية أخرى ليا الخبرات والقدرات الفنية واإلمكانيات التاويقية
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إلى جانب التمويل ضمن بعض تمك االاتراتيجيات المتاحة لمدخول إلى األاواق
اإلفريقية ،مع ضرورة إيالء أىمية بالغة لمعالقات المتميزة بين الجزائر والدول اإلفريقية
القائمة عمى الجوار والمصالح المتبادلة ضمن األىداف المشتركة التي تتبناىا المؤااات
والمنظمات والييئات اإلقميمية اإلفريقية المتعمقة بدفع عجمة التنمية في إفريقيا.
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