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 التغير في دور وهياكل الشركات في أمريكا الالتينية
 

 سيزار سوزا: حوار مع 
   

 
 

 Odebrecht of  نائب رئيس شركة اوديبرخت امريكا César Souzaاجـرى هـذا الحوار مع سيزار سوزا    

America            تينية وفى ذلك تقييم يتم على       ويشرح سيزار سوزا فى هذا الحوار الدور المتغير للشركات فى امريكا الال
فعلى حد قوله   .  يرجع السيد سوزا هذه التغيرات الى العولمة والخصخصة والتقدم التكنولوجى         .  مستوى عالم اليوم  

حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى السوق العالمى، يجب عليها ان تراجع استراتيجياتها وان تبدل عملية صناعة                 
 كما corporate governanceهمية خاصة للقضايا المرتبطة باسلوب االدارة المثلى القـرار لـديها مع اعطاء ا  

شركة . يجـب علـى تلـك الشـركات التى ترغب فى المنافسة الدولية اعادة هيكلة عمليات التشغيل الداخلى لديها                  
.  البرازيل دولة وهى من اكبر الشركات فى        ١٤اوديبـرخا هـى شـركة كبرى تعمل فى مجال البناء والتشييد فى              

يتمثل نشاطها  .   الف فرد على مستوى العالم     ٤٠ عاما ويعمل بها اكثر من       ٥٠بـدأت الشركة نشاطها منذ اكثر من        
 .االساسى فى المقاوالت والبتروكيماويات وتطوير البنية االساسية الخاصة

 
ضراته حول االقتصاد   سـوزا بشـكل منتظم فى كلية وارتن ببرنامج االدارة العليا وتتركز محا            / يحاضـر السـيد   

 " قائد عالمى للغد٢٠٠" ليكون واحدا من ١٩٩٢قام المنتدى االقتصادى العالمى عام .  واالعمال فى امريكا الالتينية
 
  

فى امريكا الالتينية، فلماذا تقوم     " خريطة جديدة لالعمال  "تحـدثت فـى احـد مقاالتك عن ضرورة رسم           : سـؤال 
  فى هياكلها الرئيسية ؟الشركات فى االقليم باعادة النظر

 
  سيزار/ السيد

تتغيـر خريطة االعمال فى امريكا الالتينية بشكل جذرى ويرجع السبب فى ذلك الى وجود عدة قوى كبرى، أولها                   
فعلى مدار السنوات الخمس الماضية ادت الخصخصة الى تقليص دور الحكومة فى عدد  من دول                .  الخصخصـة 

وفى جميع تلك الدول تتجه الحكومات نحو       .   واالرجنتين والمكسيك وبيرو وتشيلى    امـريكا الالتينـية مثل البرازيل     
 .وضع القواعد التنظيمية بدال من القيام بدور المالك الذى كانت تلعبه فى الماضى

بتمويل عدة مشروعات رئيسية فى مجال  البنية        ) وليس القطاع العام  (باالضـافة الـى ذلـك يقوم القطاع الخاص          
وتم تحويل بعض األصول الكبرى فى البرازيل الى الملكية الخاصة مثل معظم مصانع البتروكيماويات              .  التحتـية 
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كما تم كسر االحتكار فى مجال .   وهى اكبر مصدر لخام الحديد فى العالم       CVRDومصـانع الصـلب و شـركة        
وقد قامت  .  حقول جديدة البتـرول والغاز وهناك مفاوضات جارية لمنح شركات القطاع الخاص مزايا للتنقيب عن              

االرجنتـين وتشـيلى بـتحويل معظم الشركات التى كانت تملكها الحكومة الى شركات خاصة بينما تتقدم البرازيل                  
وانى متفائل جدا بالمستقبل، فعلى سبيل المثال ستقوم البرازيل خالل الشهور       .  والمكسيك فى هذا المجال تقدما كبيرا     

 بليون دوالر بما فى ذلك بنك بانيسبا وهو         ٤٢د من االصول التى تقدر قيمتها بحوالى        القليلة القادمة بخصخصة العدي   
 .بنك تملكه الحكومة فى ساوباولو وكذلك خصخصة عدة شركات لتوزيع الكهرباء والعشرات من مشروعات المياه

 
 ما وهى بعض العناصر االخرى غير ذلك ؟: سؤال

 
  سيزار/ السيد

 ٤٥فى بداية التسعينات تراوح متوسط التعريفة الجمركية من         .  مثل فى تحرير التجارة   ثانـى تلك القوى الكبرى تت     
 زاد عدد المصدرين    ١٩٩٠ومنذ عام   .  فى المتوسط % ١٤اليوم تتراوح التعريفة الجمركية فى حدود       %.  ٥٥الى  

ى امريكا الالتينية بحوالى    سنويا بينما زاد عدد المصدرين االوربيين ال      % ٣٠مـن امريكا الالتينية الى اوربا بنسبة        
تحققت هذه الزيادة نتيجة لتحرير التجارة فى امريكا الالتينية التى كان لها ايضا نتائج ايجابية بالنسبة لكال                 %.  ٣٠٠

فالواليات المتحدة تصدر الى دول المركوسير اكثر مما تصدر الى الصين           .  من الواليات المتحدة االمريكية واوربا    
ريكا الالتينية هى االقليم الوحيد الذى يحقق فيه الميزان التجارى االمريكى فائضا مقارنة باالقاليم              ام.  وروسـيا معا  

 .االخرى
 

فى الماضى لم يكن هناك     .  لقد اصبح المركوسير حقيقة واقعية    .  فاالندماج االقليمى هو عنصر اخر له اهمية كبيرة       
 الذى تملكه براجواى    ITAIPUائى وهو مشروع كهرباء     غيـر مـثال واحد يمكن استخدامه فى مجال التعاون الثن          

اليوم هناك خط انابيب الغاز البرازيلى البوليفى والطريق السريع لدول المركوسير وطريق يصل بين              .  والبـرازيل 
 .البرازيل وفنزويال وعدة خطوط اخرى تصل بين دول مختلفة فى االقليم

 
فعلى سبيل المثال   .  لجغرافية وتنظر الى اسواقها نظرة اقليمية     كمـا ان الشـركات تنظر األن الى خارج حدودها ا          

 شركة ارجنتينية تقوم ببناء     ١٠٠ شركة برازيلية التوسع فى نشاطها فى االرجنتين وهناك ايضا حوالى            ٤٠٠قامت  
ة وتقوم شركات امريكا الالتينية وايضا الشركات االمريكية واالوربية متعدد        .  مصـانع لهـا فـى جنوب البرازيل       

الجنسـية العاملة فى االقليم بتطوير استراتيجياتها نحو االندماج االقليمى لالستفادة من اقتصاد الحجم وتجنب تكرار                
وفى .   مليون مستهلك  ٤٧٥المنتج ولخلق مكاسب ناجمة عن وصولها الى سوق كبير للمستهلكين يصل حجمه الى              

 .خاص تمثل فرصة جذب للمستثمرون االجانبرأيى أن قطاعات الغذاء والمشروبات والسيارات على وجه 
 

هناك عدة شركات فى امريكا الالتينية تطبق       . وهـناك اتجاه آخر يتمثل فى التغير السريع فى تكنولوجيا المعلومات          
وقد غير ذلك من اسولب اتصال هذا الشركات بعمالئها من جهة وبالموردين الذين             .  نظـم رقمية فى غاية التطور     

 .جهة اخرىتتعامل معهم من 
 

فى شركات  " مقاعد القيادة "وهـناك قوى اخرى ال تقل اهمية وتتمثل تلك القوى فى الجيل الجديد الذى يتحرك لشغل                 
لقـد تـم احالل المؤسسين الرئيسيين للشركات البرازيلية الكبرى بمسئولين تنفيذيين يتمتعون             .  امـريكا الالتينـية   
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وينظر هؤالء  .  ن وبالقدرة على التعامل فى ظل نظم السوق الحديثة        بمستويات تعليمية متميزة ويتميزون بصغر الس     
 .القادة الجدد الى البرازيل والعالم نظرة تختلف عن رؤية اسالفهم

 
" الميزة النسبية "أن العقلية التى تفكر بطريقة      .  جميع تلك القوى تغير الطريقة التى تعمل بها شركات امريكا الالتينية          

التى تلعب فيها   " الميزة التنافسية "موذج احالل الواردات تتالشى اليوم ليحل محلها استراتيجية         التـى تم توارثها من ن     
 .دورا اقل اهمية" دولة المنشأ"قضية 

 
.  تميزت بالملكية العائلية  " جروبوس"الشـركات الكالسيكية الكبرى فى امريكا الالتينية والمعروفة باسم          : سـؤال 

 كيف يتغير هذا الهيكل اآلن؟
 
  سيزار/ لسيدا

فهناك عدد كبير   .  لقد اصبح هيكل رأس المال اكثر انفتاحا      .  يتغيـر النظام بطريقتين هما الشفافية المالية واالدارة       
من الشركات فى امريكا الالتينية فى البرازيل وبيرو والمكسيك على سبيل المثال، التى تتطلع الى مستثمرين دوليين                 

ه تلك الشركات الى الطرح العام السهمها من اجل الحصول على رؤوس االموال             لضخ رؤوس األموال وبالتالى تتج    
كما تتغير ادارة الشركات    .  وحتى تنجح تلك الشركات المحلية، تقوم باعادة هيكلة لتتبع اساليب االدارة المثلى           .  تلك

م مضطرين الى ذلك حتى     وه.  حـيث يقوم الجيل الجديد بتوظيف بدال من افراد العائلة وترقيتهم فى مناصب عليا             
 .يتمكنون من المنافسة فى اقتصاد اليوم

 
ولذلك فهى تتجه نحو االنفتاح وتقوم      .  لقـد اعـتادت تلك الشركات على العمل فى بيئة اعمال لم تعد موجودة األن              

وهذا التغير يحدث على مستوى مجالس االدارة فى جميع         .  بتوظـيف المتخصصـين لقـيادة ادارة تلك الشركات        
ونتيجة لذلك اصبحت الشركات اكثر دقة فى النواحى المالية واساليب التسويق           .  صـناعات فـى امـريكا االتينية      ال

لقد اصبح عليها العمل فى ظل بيئة تتسم بالمنافسة الشديدة وان تحيا فى بيئة الرأسمالية               .  والنواحى االدارية وغيرها  
والصناعة الوحيدة التى تختلفت عن هذا النمط من        . لية الدولة المتقلـبة بـدال من نمط المنافسة الذى تتسم به رأسما          

 .التغير هى الزراعة
 

 هل اصبحت هذه الشركات اكثر قابلية للنمو فى ظل السوق العالمى شديد التنافس؟: سؤال
 

 سيزار/ السيد
وحتى .   المحلية نتيجة لالتجاهات التى وصفتها فيما سبق زادت عدد الشركات التى تعمل عبر الحدود            .  اعتقد ذلك 

اليوم يتغير ذلك فالمنافسة    .  وقـت قريب كانت عملية صناعة القرار فى كثير من الشركات تتسم بالمركزية الشديدة             
فهذا نتيجة مباشرة لزيادة التخصص والمهنية ونتيجة    .  فـى السـوق العالمى ال تتسق مع هذا النمط من هيكل القوة            

 .ك االعمال او الشركاتلذلك تتراجع السيطرة العائلية على تل
 

لقـد تحـولت عدة صناعات مثل البنوك واالتصاالت والمستحضرات الطبية والتأمين والصناعات الغذائية والتشييد               
والبـناء والبتـرول والغاز والصناعات الكهربائية، بموجب القواعد الجديدة والمنافسة التى طرأت من منتجين جدد                

صناعات اصبحت تواجه مستهلكين تتزايد مطالبهم ويتزايد ادراكهم بجودة         فتلك ال .  دخلـوا سـوق تلك الصناعات     
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فعلى .  المنتج كما طرأ تغير فى العالقة بين المنتجين والموردين والمجتمعات المحلية التى تعمل تلك الصناعات بها               
فبعد ان كانت معظم العقود     .  سبيل المثال تواجه صناعة التشييد والبناء منافسة شديدة فى جميع دول امريكا الالتينية            

لتنفـيذ اشـغال عامة اصبحت العقود تتجه لتنفيذ اعمال خاصة والقطاع الخاص يتسم بالحساسية تجاه التكلفة ويهتم                  
 .بدرجة اكبر بمستويات الجودة كما ان مطالبه تفوق مطالب القطاع العام

 
الالتينية من اجل عبور تلك المرحلة      مـا هـى االهـداف الرئيسية التى يجب ان تتبناها شركات امريكا              : سـؤال 

 االنتقالية؟
 

  سيزار/ السيد
فبعض الشركات حاولت ببساطة شديدة ان      .  الشـركات المحلـية فى امريكا الالتينية لها عدة استجابات استراتيجية          

 يعرفون كيف   فهم ال ".  االيام الذهبية "تبعث من جديد السياسات الحمائية وحاولت ان تؤثر فى الحكومات للعودة الى             
يتنافسون، هم خائفون، ويحاولون العمل من اجل العودة الى قواعد الماضى التى يعرفونها والتى اعتادوا على العمل                 

 .فى ظلها
 

بعـض تلـك الشركات تبيع اصولها فى مواجهة المنافسة الخارجية بينما تقوم شركات اخرى باالستغناء عن بعض                  
ونضرب مثاال بصانعى لعب االطفال     .  من اجل التركيز على المنتج الرئيسى لديها      العمليات االنتاجية التى تقوم بها      

فـى امريكا الالتينية فهم يحاولون الضغط على الحكومة من اجل فرض تعريفة جمركية اعلى ألنهم ال يستطيعون                  
.  اتهم لشركات اجنبية  أما صانعى قطع غيار السيارات فى البرازيل، فيقومون ببيع شرك         .  منافسة المنتجين األسيويين  

الشـركات الكبيـرة التـى تصنع منتجات متنوعة تقوم اليوم بتحديد انتاجها فى المنتج الرئيسى وتستغنى عن انتاج                   
 .المنتج الفرعى

 
تعلمون ان هناك نوعين من االستراتيجيات، استراتيجات من اجل االستجابة لظروف معينة واستراتيجيات             : سؤال

فما هى االستراتيجيات المبادرة التى     .  وتلك االخيرة ال تقوم على االستجابة للظروف      اخـرى تتسـم بالمـبادرة       
 يستخدمها قطاع االعمال فى امريكا الالتينية؟

 
 سيزار/ السيد

النوع األول، تقوم بعض الشركات بالتحالف االستراتيجى مع شركاء         .  هـناك نوعـين من االستراتيجيات المبادرة      
وقد تبنت  .  ين او عمالء اقليميين او منافسين من اجل استكمال قوتهم وقدراتهم الداخلية           اجانـب سـواء كانوا مورد     

 حليف استراتيجى من  ٥٠ ولدينا اليوم شبكة عالقات تضم اكثر من         ١٩٨٣اوديبـرخت تلـك االستراتيجية منذ عام        
كما أن لدينا   .  ريداجونز وشركات اخرى فى فلو    . أ. بيـنهم شـركات امريكية مثل شركة فلور دانيالز وشركة ج          

تحالفـات مـع شـركات أوربية كبرى وعدة شركات فى امريكا الالتينية مثل شركة روجيو فى االرجنتين وشركة                
ان قدرتنا على التحالف مع منتجين محليين ودوليين تعطى اوديبرخت ميزة نتافسية            .  كوسـابى فـى بيرو وغيرها     

 .كبرى
 

، وان كان متزايد، من الشركات التى تعبر الحدود وفى طريقها الى            واخيـرا، هناك تطورات كبرى فى عدد محدود       
 شركة متعددة الجنسية فى بيرو وفنزويال والمكسيك        ٧٠نجد اليوم حوالى    .  ان تكون شركات التينية متعددة الجنسية     
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لشركة أن تلك ا.   فى فنزويالPDVSAخذ على سبيل المثال شركة .  واالرجنتـين وتشـيلى وكولومبيا والبرازيل    
وانظر الى  .   الف محطة بنزين   ١٧ وهـى اكبـر مـوزع للغاز فى الواليات المتحدة حيث تملك            CITGOتملـك   

Modelo       وهى الشركة المكسيكية التى تنتج Corona          التى تحقق اعلى استهالك فى الواليات المتحدة على مستوى 
هناك .  ى الخبز فى الواليات المتحدة     وهى من اكبر منتج    BIMBOبل انظر الى شركة     .  مشروب البيرة االجنبية  

وهناك فى البرازيل   .  Hallmark فى كولومبيا التى تقوم بطباعة معظم البطاقات الصادرة عن           Carvajalايضـا   
تلك عالمة من العالمات الهامة على .   وغيرهاBrasmotor, SADIA, CVRD, Odebrechtنجـد شـركات   

 . ونحن نحتاج الى المزيد من الشركات متعددة الجنسية فى امريكا الالتينية. حيوية اقتصاديات دول امريكا الالتينية
 

يعتبـر تغييـر الهـياكل الداخلية للشركات من المسائل الضرورية وذلك على مستوى االدارة والشفافية                : سـؤال 
كن تغيير فكيف يتم.  وسـالمة االدارة المؤسسـية من اجل امكانية االستمرار فى الطريق الذى وصفته فيما سبق   

 تلك الهياكل؟
 

  سيزار/ السيد
سـيتعين على الشركات مواجهة تغيرات كبرى وال يقتصر ذلك على خلق ادارة جديدة او التوسع فى النشاط خارج                   
الحـدود الجغـرافية وانمـا سيكون على الشركات اعادة التفكير فى عملية صناعة القرار اذا كان لها ان تنجح فى                     

اآلن يجب ان تستجيب    .   التى تستخدمه الشركات متعددة الجنسيات التقليدية اصبح الغيا        فالـنمط القديم  .  الخـارج 
.  يجـب ان تكـون العبا محليا مع العبين محليين فى وجود سلطة محلية لصناعة القرار               .  لالحتـياجات المحلـية   

فى نفس الوقت يتجه نحو     فعالم اليوم يتجه نحو مزيد من االندماج ولكنه         .  ويـتطلب ذلك ثورة فى تنظيم الشركات      
وهذا هو اللغز الذى يواجهنا اليوم، فكيف تكون مؤثرا على المستوى الدولى وفى نفس الوقت               .  مـزيد من التجزئة   

 اقصى مرحلة  واعتقد ان.  يتطلب ذلك اسلوب ادارة جديد لم يتم تشكيل مالمحه بعد.  كفء على المستوى المحلى
 التى تفقد فيها جنسيتها االصلية وتصبح شركة محلية فى المكان الذى تعمل             للشـركات متعددة الجنسية هى المرحلة     

 .وتعتبر شركة نستله مثاال نموذجيا لذلك.  به
 

فى أحد كتاباتك، ذكرت انه على الرغم من ان التكتالت بين الشركات اليابانية والكورية قد يكون لها اثر                  : سـؤال 
ستوى العالم، إال انك تعتقد ان على الشركات فى امريكا الالتينية تجنب            فى تعزيز القدرة التنافسية للدولتين على م      

تركيـز جهـودها فـى عدد قليل من التكتالت الكبرى وان هناك احتياج لمنح الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم                   
 فهل تحدثنا اكثر عن مساوئ االعتماد على التكتالت الكبرى من اجل التنمية السريعة؟.  فرصة اكبر

 
  سيزار/ السيد

اذا قمـنا بتحليل هيكل االقتصاد البرازيلى واالرجنتينى والمكسيكى، سنجد ان عدد الشركات متوسطة الحجم يتفوق                
فالعمل خارج الحدود او خروج     .  عـدديا كمـا انـه اكثر قدرة على خلق فرص عمل وحجم انتاجيته مرتفع نسبيا               

فالشركات متوسطة  .  ون ميزة تتمتع بها التكتالت الكبرى     المنتجـين الـى السوق الدولى او االقليمى ال يجب ان يك           
الحجـم يمكـن ان تـنظم نفسـها من خالل التعاون وجمعيات التجارة وان تركز على قطاع او منتج لها فيه ميزة                       

 .تنافسية
 



 

The Changing Corporation in Latin America 
Interview with César Souza   
Translated from CIPE Feature Service, October 2000 
© Center for International Private Enterprise 
Page 6 

عات فاالقتصاد الذى يتركز فيه النشاط فى عدد محدود من الشركات يكون عرضة للتقلبات االقتصادية فى تلك القطا                
وبشكل عام اعتقد ان الشركة     .  ان الشركات فى حاجة الى ان تكون اقل اعتمادا على اسواقها المحلية           .  المعـدودة 

من عوائدها من الخارج، تكون معرضة للخطر ألنها تعتمد بشكل يكاد يكون كامل على              % ٣٠التـى تحقق اقل من      
عندما تحدث ازمة فى سوق معين، تتكاتف .  عالمسوق معين، وينطبق ذلك على اى شرطة تعمل فى اى مكان فى ال          

الشركات المتأثرة سلبا من تلك االزمة من اجل فرض سياسات الحماية وتخفيض قيمة العملة ووضع بعض المعايير                 
التوسع الدولى هو وسيلة لتقليل حجم المخاطرة فى االسواق المحلية، على الرغم من ان المخاطرة               .  الزائفة للمنافسة 

اعتقد ان دخول السوق الدولى بنفس      .  بيعة الحال اذا قامت الشركة بالعمل فى سوق خارجى غير مناسب          تـزيد بط  
المنتج يشكل خطورة اقل مقارنة بانتاج منتجات شديدة التنوع حيث تفتقد الشركة فى تلك الحالة االخيرة خبرة العمل                  

 .فى مجال تلك االعمال المتنوعة
 

  القرار فى حكومات الدول على دفع هذه العملية؟كيف يمكن ان يساعد صانعو:سؤال
 

  سيزار / السيد
فمن المستحيل االحتفاظ   .  أوال، يجب ان يتحكموا فى العجز المالى لخلق بيئة مواتية للمستثمرين واالنتاج بشكل عام             

فى البرازيل  ف.  بمعدالت صرف مستقرة او االحتفاظ بمعدالت فائدة منخفضة فى ظل وجود عجز كبير فى الميزانية              
وبالطبع ال يمكنك ان تستثمر اموالك او ان تبدأ مشروعا جديدا فى ظل             % ٤٠مثال نجد ان معدل الفائدة يقترب من        

 .مثل هذا المعدل للفائدة
 

وعندما تقوم الحكومات فى االقليم باصالح وضع معدل الفائدة المرتفع، يكون عليها دفع التكامل واالندماج االقليمى                
من سعر المنتج النهائى    % ٤٠فى امريكا الالتينية، تبلغ تكلفة النقل واالمدادات        .  سين البنية االساسية  عن طريق تح  

بل نجد ان شحن حاوية من ساوباولو الى        .  ويعتبـر هـذا سـببا رئيسيا الرتفاع مستوى اسعار المنتجات النهائية           
ن نفس الحاوية من ساوباولو الى بوينوس       يعد عملية اسهل واقل تكلفة من شح      )  كيلومتر ٩٥٠٠حوالـى   (ليفـربول   
باالضافة الى ذلك، فأنه حتى العام الماضى، كانت جميع تجارة البضائع بين            ).   كيلومتر ١٦٥٠حوالـى   (ايـريس   

ولك ان تتصور الصفوف الطويلة     .  تمر من خالل معبرين   )  بليون دوالر  ٩تقدر بحوالى   (البـرازيل واالرجنتـين     
 . للمرور للجهة االخرى وتكلفة التأمين المرتبطة بذلكالتى تقف فى انتظار دورها

 
اعـتقد ان المـوجة الجديدة من التكامل واالندماج فى امريكا الالتينية ستنتج عن تحسن البنية االساسية وليس عن                    

وفى المدى  .  فليس هناك مجال كبير لتخفيض التعريفة بين دول امريكا الالتينية         .  تخفـيض التعـريفة الجمـركية     
طـويل، سيؤدى حل مشكالت النقل بين دول االقليم من خالل تحسين البنية االساسية وتبسيط االجراءات االدارية                 ال

فالبحث فى التعريفة الجمركية ومعدالت     .  باهظـة التكلفة الى زيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة فى تلك الدول           
ا التنافسية، نحتاج الى تحسين البنية االساسية وخدمات        وحتى تزيد قدراتن  .  الصـرف ال يـؤدى الـى نفس النتيجة        
 .الموانى والمطارات والطرق والمعابر
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 وماذا أيضا؟: سؤال
 

  سيزار/ السيد
ونضرب مثاال بشركات   .  امريكا الالتينية تحتاج الى سياسات توفر حوافز للشركات تدفعها الى العمل خارج الحدود            

عندما بدأت تلك الشركات التوسع خارج حدودها والتوجه نحو افريقيا واوربا، كانت            امريكا الالتينية متعددة الجنسية     
.  لقد كان ذلك فى غاية الصعوبة وتكلفته باهظة       .  السياسـات الحكومـية تمنع تحويل االموال لالستثمار فى الخارج         

أس المال المنتج   كانـت الحكـومات خائفـة من خروج رؤوس االموال ولم تميز بين رأس المال المجازف وبين ر                 
وفى محاولة لمنع خروج رؤوس االموال قامت الحكومات بفرض عقوبات على الشركات الراغبة فى              .  المسـتثمر 

على الحكومات ان تسلك طريقا مخالفا لذلك فعليها منح حوافز للشركات التى ترغب فى              .  التوسـع خـارج الحدود    
وس االموال من االمور الممنوعة ولكن حتى اليوم ال توجد          اليوم، لم يعد خروج ودخول رؤ     .  التوسع خارج الحدود  

 .حوافز على االطالق لدفع التوسع خارج الحدود
 

ان تسهيل االجراءات المرتبطة بتوسع الشركات خارج الحدود هى وسيلة فعالة لزيادة الصادرات، حيث ستقوم تلك                
البرازيل .   مما يؤدى الى زيادة الصادراتالشـركات بتصـدير المنتج غير النهائى من اجل تجميعه فى مكان اخر   

.  مثال% ١٥من اجمالى ناتجها المحلى وال يوجد سبب لعدم التصدير بما يساوى            % ٧مـثال ال تصـدر إال بمقدار        
ومرة اخرى  .   بليون دوالر سنويا ويساوى ذلك ضعف قيمة صادراتنا الحالية         ١٥٠يجب ان نقوم بتصدير ما قيمته       

 .كات البرازيلية باالنتاج خارج الحدود يؤدى بالتأكيد الى زيادة صادرات البرازيلنقول ان السماح للشر
 

 كيف سيتأثر الميزان التجارى الدولى للبرازيل باألزمة المالية األخيرة؟: سؤال
 

  سيزار/ السيد
ا وقد حدث   فاالئتمان التجارى سيعود قريب   .  مازلـنا نـواجه وضـعا حساسا ولكن اعتقد أن أسوأ ما فيه قد انقضى              

كانت تلك االزمة رد فعل     .  معدل الفائدة يعود مرة اخرى لمستوى اكثر عقالنية       .  بالفعـل تغيـرات هيكلية رئيسية     
، انخفضت  %٣٠-٢٥ففى حين كان اكثر المحللين تشاؤما يتصور ان العملة ستنخفض بمقدار            .  غير عاقل للسوق  

 .الى مستوى معقولولكنها تعود اآلن % ٧٠-٦٠العملة بفعل قوى السوق الى
 

ان المسئولين عن وضع سياسات االقتصاد الكلى فى البرازيل هم من االفراد الجادين القادرين              .  لقد تم استعادة الثقة   
وانى لست رجل اقتصاد، فأنا رجل اعمال مدرب على النظر الى الفرص وليس             .  علـى رسـم سياسـات ناجحة      

 .المشاكل
 

فبسبب تخفيض  .  زمة؟  أوال، هذا وقت مناسب لالجانب لالستثمار فى البرازيل         فما هى الفرص التى خلقتها تلك اال      
يمكنك ان تتملك محطة كهرباء فى      .  العملـة، تتوافـر االصول ذات القيمة المرتفعة باسعار تقل كثيرا عما مضى            

ية فى أن خصخصة الشركات البرازيل  .  عما كان عليه منذ شهور معدودة     % ٤٠البـرازيل او مصـنع بسـعر يقل         
مجـاالت الصـناعات الكهربائية واالتصاالت والمياه ومياه الصرف سيوفر فرصة جيدة للمستثمرين االجانب حيث         

 .سيحصلون على تلك الشركات بعملة صعبة تقل عما سبق
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مة الشركات االمريكية متعددة الجنسية القائ    .  باالضـافة الى ذلك، سينتفع المصدرون البرازيليون باالسعار التنافسية        
فبسبب .  علـى التصـدير والمقامـة فى البرازيل ستشهد ارتفاعا كبيرا فى عوائدها الناجمة عن زيادة الصادرات                

 %.٤٠-٣٠تخفيض العملة البرازيلية، ستنخفض اسعار السلع البرازيلية بما مقداره 
 

حكومة قادرة على   لقد تم التخلص من بعض معوقات الدخول الى السوق البرازيلى ولكن هل تعتقد ان ال              : سـؤال 
 االستمرار فى الغاء ما بقى من معوقات لتحويل االقتصاد البرازيلى الى اقتصاد اكثر انفتاحا؟

 
  سيزار/ السيد

هناك حاجة الى مزيد من المفاوضات ولكن هذا هو ثمن          . ان عملـية تحرير التجارة ال تأخذ شكل المنحنى الخطى         
بل ان الشركات والقطاعات المنتجة فى البرازيل       .  لية تحرير التجارة  الحكـومة الحالية ملتزمة بعم    .  الديمقـراطية 

وكما ذكرت سلفا، فأن مستوى التجارة فى االقتصاد        .  تتسـم بالطمـوح وتتطلع الى التنافس على المستوى الدولى         
حلى من اجمالى ناتجها الم   % ١٥يجب ان تصدر البرازيل ما يساوى       .  البرازيلى يقف عند مستوى منخفض للغاية     

 بليون دوالر ويجب    ٦٠-٥٠نحن نصدر اليوم بحوالى     %.  ٨-٧وال تقـف عند المستوى الحالى الذى يتراوح بين          
فبدال من ان تقوم    .  ويجب ايضا ان نستورد اكثر على اساس تبادلى       .   بليون دوالر  ١٥٠ان يـزيد هـذا الرقم الى        

ف حائال دون تصدير منتجاتها يجب ان تقوم اوربا         اوربـا والـواليات المتحدة بطلب الغاء معوقات التجارة التى تق          
وسيدفع ذلك بمزيد من    .  وامـريكا بالغـاء او تخفـيف القيود التى تعوق تصدير منتجات وخدمات امريكا الالتينية              

ان بعض من اعرفهم من مؤيدى تحرير التجارة فى الواليات المتحدة يبدون مواقف غير              .  التجارة الى االقليم ككل   
ـ    أنهم يحـبون التجارة الحرة بشرط ان تطبق قواعد تحرير التجارة على صناعات غيرهم وليس على                متجانسـة ف

 .صناعاتهم
 

 كيف ستتعامل باقى دول امريكا الالتينية مع تلك التغيرات؟: سؤال
 

 سيزار/ السيد
فالمنطقة فى رأيى تسير    .  مهناك قوى جديدة تقود االعمال فى هذا االقلي       . انا متفائل بالنسبة لمستقبل امريكا الالتينية     

وفى الطريق مجموعة اخرى    .  فـى الطريق السليم، ربما ابطأ مما نريد، ولكننا طبقنا المرحلة االولى من االصالح             
مـن التغيرات الجذرية تحتاج الى بعض الوقت والصبر حيث تحتاج الى مفاوضات بين مختلف الالعبين والمعنيين                 

 . الديمقراطيةولكننا نقول مرة اخرى ان هذه هى
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