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  ملخص
  

الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال المنافع "على ساحة األعمال الدولية، وھو  يظھريقال أن فاعالً جديداً 
. السعي لتحقيق األھداف االجتماعيةبين دولياً و توليد الريعشركات يمزج نشاطھا بين وھي عبارة عن ، "االجتماعية

كثيرة  اً ھناك أمورحيث أن  ،السوقتوجه لطبيعياً أن ظھور تلك الشركات سيكون نتاجاً زعم أن نولكن من المضلل 
الجديدة الواعدة الساللة بزوغ ھذه ب تنبئالتي  العالماتلكن و. بھمووتجاأصحاب األعمال الحرة الستيعاب متروكة 

  .تطبيق ابتكارات مؤسسية جديدة لتقويتھا ونموھاوسوف يلزم  ،لشركات ما زالت ضعيفةمن ا
  

  JEL :(F23, L26, M14(تصنيف مجلة الكتابات االقتصادية 
  

  التداعياتالشركات متعددة الجنسية، المسؤولية االجتماعية، : الكلمات الرئيسية
  
  مقدمة. ١

المنافع الخاصة، وھو ما يتأتى دائماً على حساب المجتمع لتحقيق جيدة  بوجه عام وسيلة ةتعد الشركات متعددة الجنسي
ً صحيحاً في عمومه، تصوراً ھذا يعد و. ككل  ةفالعالقة بين الشركات متعددة الجنسي. على األقل باعتباره طرحاً عاما
أن ھذا مع ف: لستاالكريفي متجر يعرض تحفاً من يتجول المصالح االجتماعية يمكن تشبيھھا بشخص ثري بدين بين و

جذب المزيد من العمالء األثرياء إلى المتجر، إال أنه من المرجح أن يصطدم بتحفة ينفق ببزخ ويستطيع أن يالشخص 
، إيجابية والخالصة ھي أن الشركات متعددة الجنسيات تولد بالفعل آثاراً خارجية. سھلة الكسر ويخلف دماراً كبيراً 
ويتفق ھذا . سلبية الخارجية في الحسبان، يتبين لنا سلبية األثر الكلي أو انعدام قيمتهولكننا بمجرد أن نضع اآلثار ال

العديد من دراسات الحاالت، وكذا مع عدد كبير من التحليالت التجريبية متعددة المتغيرات التي تتناول آثار الرأي مع 
البيانات أساليب والسيما عندما نستخدم  ياسهيمكن ق ، وھو أمرالتواجد األجنبي على إنتاجية االقتصاديات المستضيفة

 panel(المستمدة من رصد أحد المتغيرات االقتصادية في وحدات اقتصادية مختلفة وخالل فترات زمنية مختلفة 
data techniques) (جروج وجرينواي )Gorg and Greenaway( وكاستيالني وزانفي٢٠٠٤ ، )Castellani 

and Zanfei( خرون، وھاسكل وآ٢٠٠٦ )Haskel et al( ٢٠٠٧.(  
  
ساحة  ونموه علىفي ظل ظروف اقتصادية وتكنولوجية ومؤسسية معينة ظھور فاعل جديد لذا يمكننا أن نتصور و

وھو ما ". شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال المنافع االجتماعية"األعمال الدولية يمكن أن نطلق عليه تسمية 
الذي تم مؤخراً استحداثه في الكتابات " ةاالجتماعي المشروعات"يق خاص لمفھوم يمكن أن ينظر إليه على أنه تطب

االقتصادية، وھو مفھوم يشير إلى نشاط مدر للقيمة يتمثل الغرض منه في التعامل مع المشكالت االجتماعية وحلھا 
  ).٢٠٠٨يونس (
  

ومفھوم  )social business( يةاالجتماعالمشروعات بين مفھوم  ، ينبغي التفريقفيما بعد وكما سوف نوضح
 أسلوبحيث أن ذلك األخير يمكن اعتباره . )corporate social responsibility( المسؤولية االجتماعية للشركات

من أجل اكتساب السمعة التجارية وتحسين بيئة األعمال وزيادة ) فقط وليس حاملي األسھم(ذوي المصالح لرعاية 
السمة األساسية التي تدعونا للتفريق بين ھذه تتمثل و .)٢٠٠٧أسونجو (للقيمة  مولدةالنشطة القبول االجتماعي لأل

فبالنسبة الستراتيجيات المسؤولية االجتماعية . ولد القيمة االقتصاديةت محلفي المشروعات االجتماعية األنشطة وبين 



٣  

كمردود تولد الفائض ي إذ قد لالستدامة الذاتية،ما تفت التي عادةمن خالل األنشطة االجتماعية مباشرة ولد تفإن القيمة ال ت
أخرى من األعمال على مستوى الشركات تختلف عن األنشطة أطر فضل في مجاالت أخرى، أي األألداء ل

من تخفيض الصراع االجتماعي أو األرباح اإلضافية التي  المحققةالمدخرات زادت إذا ھو ما يحدث و. االجتماعية
النفقات اإلضافية التي  عن -  المطلعينفي ذلك العمال والمستھلكين  بما - ينمسالمتحالمصالح  وذوفي النھاية يحققھا 

ففي حالة . )مثل تحسين الصحة أو السكن أو التعليم بالنسبة للعمال(تنشأ عند السعي لتحقيق األھداف االجتماعية 
. مصدراً للقيمة االقتصادية في حد ذاتھا أن تكوناألنشطة ذات التوجه االجتماعي  االجتماعية يفترض فيمشروعات لا

إذا استطاعت توليد فائض أما ، األقلق االستدامة الذاتية على يتحق شكل يمكنھا منتلك األنشطة بأن تنفذ وينبغي 
  .ى تحقيق األھداف االجتماعيةله في تحسين مستواقتصادي فإن ھذا الفائض ينبغي استغال

  
المشروعات تي تعمل في مجال المنافع االجتماعية مع األشكال األخرى من وتتشابه الشركات متعددة الجنسية ال

الذي دائماً ما  "االقتصاد البشري"بعد تلبي  ل الحرةاالجتماعية في أنھا يمكن اعتبارھا انعكاساً لشكل آخر من األعما
التي يعيشون ) العامة(البيئة الداخلي لدى البشر لتحسين الشغف ذلك تلبي وبمعنى أخر، فإن ھذه الشركات . يتم تجاھله

االجتماعية األخرى التي المشروعات والفرق الوحيد بين ھذا الشكل من أشكال األعمال الحرة وبين . ويعملون فيھا
ومن ھذا المنظور . الداخلي يصاحبه ھنا ميزة تتمثل في تعدد الجنسيات الشغفعلى المستوى الوطني ھو أن ھذا  تنفذ

جنسية التي تعمل في مجال المنافع االجتماعية تعد أكثر قوة باعتبارھا وسيلة لتوصيل المنافع فإن الشركات متعددة ال
تولد فإن المنتظر منھا أن  ،مميزات بالتعلمالحقاً بملك وتبمميزات الأولياً ونظراً ألن تعدد الجنسيات يرتبط . االجتماعية

  .إلى منافع اجتماعية أعلى اائض أكبر يمكن ترجمتھوف
  

ولكن من المضلل أن . توليد الريع دولياً والسعي لتحقيق األھداف االجتماعيةبين أمثلة قليلة تثبت إمكانية المزج ك وھنا
نزعم أن ظھور تلك الشركات سيكون نتاجاً طبيعياً لتوجه السوق، حيث أن ھناك أموراً كثيرة متروكة الستيعاب 

تنبئ ببزوغ ھذه الساللة الجديدة الواعدة من الشركات ما  ولكن العالمات التي. أصحاب األعمال الحرة وتجاوبھم
  .زالت ضعيفة، وسوف يلزم تطبيق ابتكارات مؤسسية جديدة لتقويتھا ونموھا

  
ظھور تبرھن على القسم الثاني يشرح بعض األمثلة التجريبية المتفرقة التي : وقد تم تقسيم ھذه الورقة كما يلي

لروابط بين األنشطة تحليالت لالقسم الثالث قتبس وي. في مجال المنافع االجتماعية الشركات متعددة الجنسية التي تعمل
ويضع القسم الرابع إطاراً للوحدات المكونة لمفھوم الشركات متعددة . والتقدم االجتماعي االقتصادي ةمتعددة الجنسي

ظھور ھذا الفاعل العوامل المساندة ل لخامس فيركز علىأما القسم ا. الجنسية التي تعمل في مجال المنافع االجتماعية
  .الجديد على ساحة األعمال الدولية وتقويته

  
  ظھور الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال المنافع االجتماعيةتثبت أدلة . ٢

االجتماعية إلى النصف الثاني من عقد السبعينيات مع ظھور بنك جرامين في  المشروعاتيرجع أول تطبيق لفكرة 
وتمثل تلك . مؤسسات التمويل األصغر التي كانت تھدف إلى توفير االئتمان للفقراءجالدش، وما عقبه من انتشار بن

رياً في األسواق المالية نظراً الستھدافھا الفئات التي تعاني من االنخفاض الشديد في مستوى وھالمؤسسات ابتكاراً ج
ً ضمانتصلح ألن تكون أي أصول  امتالكالمعيشة وعدم  يحصلوا على أي قرض  نأعليھم ، مما يجعل من المستحيل ا

االجتماعية ھو أنه يسمح  المشروعاتوأول ما يجعل بنك جرامين مثاالً يحتذى به في مجال . من البنوك التقليدية
 وبشكل أعم على تنمية األنشطة المدرة للدخل بالتخلص من أحد القيود شديدة اإللزام المفروضة على األعمال الحرة

لده تلك األنشطة يظل يضاف إلى ذلك أن الفائض االقتصادي الذي تو. بالنسبة للمعدمين، مما يسھم في الحد من الفقر
يقوم المقترضين : ")٧ص  أ ٢٠٠٨(يونس محمد وكما ذكر . ريعهينتفعون من نمو البنك ومن الذين  لدى الفقراء

ويقوم البنك اليوم بمنح  ."لغير المقترضين كن نقل ملكيتھابشراء أسھم في بنك جرامين من حر مالھم، وھي أسھم ال يم
على قيمتھا زيد قروضاً تبنك جرامين قدم وحتى اليوم  .منھم من النساء% ٩٧، مليار مقترض ٧.٥القروض لعدد 

وعلى الرغم من ). ٢ص  ب ٢٠٠٨ يونس %  (٩٠تزيد على يقال أنھا ، بنسبة سداد مليار دوالر في بنجالدش ٧.٠
األنشطة التجارية تم تأسيسھا أصالً لتحقيق أھداف معينة متصلة بالحد من الفقر في بنجالدش، فإن جزءاً منھا  أن ھذه
  .أن ينتشر على الساحة الدولية ويؤسس قاعدة عالمية جديدةاستطاع قدر له 

  
ً المشروعات االجتماعية  ىأولوقد كانت مؤسسات التمويل األصغر التابعة لبنك جرامين ھي  فمنذ . نحو العالمية توجھا

، ظل صندوق جرامين االئتماني يعمل على توفير التدريب والخدمات الفنية للشركات التي تقدم ١٩٨٩بدايته عام 



٤  

دولة مختلفة قام فيھا بنك جرامين  ٤٠وقد وصل انتشارھا اليوم إلى . خدمات التمويل األصغر في جميع أنحاء العالم
  .الشركات الوطنية، أو قدم المساعدة للمؤسسات المستقلة على النطاق المحلي إما بافتتاح أنشطة بالمساھمة مع

  
نشاطاً مربحاً بالنسبة للعديد من المؤسسات األخرى التي لم تكن بالضرورة مملوكة األصغر وبينما صار االئتمان 

صعود تعتبر مثاالً لكيفية للتعاونيات التي تعمل من أجل الفقراء، ما زالت ھذه الخدمة تقدم بشكل رئيسي للفقراء و
  .دوليةإلى الساحة الاالجتماعية المشروعات 

  
 ً قد ذكر صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال ف. إنه من الصعوبة بمكان أن نقدر أھمية ھذه الظاھرة تقديراً كميا

)UNCDF) (القطاع عن يانات توافر بأن ت يكاد يكون من المستحيلفي مجال التمويل األصغر : "أنه) ٩، ص ٢٠٠٥
، وما ھي التمويل لكيستطيع الحصول على التمويل، وما ھو نوع التمويل ذ من‘المالي لإلجابة على سؤال بسيط ھو 
ويصعب تقدير حجم السوق على مستوى ." بيانات يصعب الحصول عليھال، وھذه ا’جودة حصولھم على ھذا التمويل؟

والمنظمات غير الھادفة للربح في  والمنظمات غير الحكوميةالصغر العرض، نظراً لضلوع عدد من المنظمات بالغة 
 حجم السوق على مستوى الطلب نظراً ألن األشد فقراً واألقل فقراً كما يصعب تقدير . ھذا النشاط كجزء من أنشطتھا

عموماً ال لدولية قواعد البيانات اتقارير لذا فإن . لحصول على الخدمات ثم يصعب التفريق بينھميريدون اقد من الناس 
ال كما أنھا ، تشبيھھا بقمة الجبل الجليدي الذي يختبئ الجزء األعظم منه تحت المياهالتي يمكن بالبيانات سوى تفيد 

 وتنشر قاعدة بيانات قمة التمويل األصغر. تميز عادة بين مؤسسات التمويل األصغر الوطنية والدولية
)MicroCredit Summit( وقد . أنشطة التوعية بمجال التمويل األصغرزاً يتناول إحصائيات تقريراً سنوياً موج

مليون مستفيد، منھم  ١٣٣برنامج للتمويل األصغر متاحة لحوالي  ٣,٣١٦معلومات عن  ٢٠٠٧ عام تضمن تقرير
ويقدر موقع  ).٢٠٠٧) Daley-Harris(دالي ھاريس " (أفقر المستفيدين"مليون ممن يصنفون ضمن فئة  ٩٠

BlueOrchard.orgعدد مؤسسات التمويل األصغر بعشرة آالف، وھو  سرية خاصة،ية استشارات سو، وھو شرك
يمكن تشبيھھا بالجزء األكبر من الجبل الجليدي المختبئ التي  ،صغريات المنظماتعدد ما يسمح لنا بأن نفترض أن 

ووفقاً لنشرة األعمال المصرفية  .ظمةمن ٧,٠٠٠ بحوالييبلغ  ،، والتي ال تغطيھا قواعد البيانات الرسميةتحت المياه
من مؤسسات التمويل األصغر في العالم % ٩فإن ، ٢٠٠٧لعام ) MicroBanking Bulletin (MBB)األصغر 

وبوجه عام فإن الحجم الحقيقي للسوق ). ٢٠٠٧) Nelson(لسون ين(من إجمالي المستفيدين % ٧٥تستقطب حوالي 
حسب رابطة (دوالر أمريكي مليار  ٣٠و) BlueOrchardموقع  حسب تقدير(مليار  ٢٠بين قيمته تتراوح 

من % ١٠و% ٥، وھو ما يمثل نسبة تتراوح بين ))Social Enterprise Associates(المشروعات االجتماعية 
  .الطلب المحتمل على منتجات التمويل األصغر

  
على المستوى الدولي من بين األنشطة  واألوسع انتشاراً  استقراراً لتمويل األصغر ھو األكثر مجال اوال شك في أن 

 مشروعات تنفيذومع ذلك ففي األعوام األخيرة تم . ذات التوجه االجتماعي التي بدأتھا مجموعة جرامين في بنجالدش
كانت ولكنھا  ،في شكل شركات مساھمة بغية استغالل السوق الجديد والفرص التكنولوجيةھا بأغلدولية عديدة، 

ھو ضمان  أنه ھدفھا بشكل واضح في العقود الموقعة مع الشركات المشاركةأعلنت للربح و مصممة كأنشطة ھادفة
الدولية يجدر  المشروعاتھذه  بينومن . بحيث تصل منتجاتھا وخدماتھا للمزيد من الفقراءشركات المساھمة استدامة 
وھي شركة غير ھادفة للربح، ، جرامين تيليكومشركة مساھمة بين ك ١٩٩٦تأسيس شركة جرامين فون عام  بنا ذكر

وبين كل من شركة تيلينور النرويجية وماروبيني اليابانية، وجونوفون ديفلوبمنت األمريكية، وذلك بھدف طرح 
وكما ورد بوضوح في مذكرة التفاھم الموقعة عند التأسيس، تعتبر ھذه  .خدمات التليفون المحمول تجارياً في بنجالدش

مبدئية لتطوير القدرات المحلية الفنية والتسويقية بھدف استغاللھا في األسواق الوطنية الشركة المساھمة الخطوة ال
فقراء  التي يمتلك أصولھالشركة جرامين تيليكوم عمليات جميع الالسيطرة الكاملة على تترك أنھا سوف ووالدولية، 
ماعي يمتلك الفقراء أصوله بشكل اجتمشروع وھذا التحول الذي مرت به شركة مساھمة ھادفة للربح إلى . بنجالدش

وقد دخلت بعد ذلك .  مباشر، يواجه بعض المشكالت نظراً ألن شركة تيلينور ترفض الوفاء بالعقد الموقع في البداية
وتتخصص في معدات  ١٩٩٩شركة جرامين سولوشن، وھي الشركة التي أسستھا المجموعة عام  ٢٠٠٧في سبتمبر 

خدمات السلكية  مت، مشروعاً تعاونياً مع شركة إنتل األمريكية يھدف إلى تصميتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
)Wimax (وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض تعليمية.  
  

األسواق الدولية مشروع خدمات جرامين للرعاية الصحية الذي تم التي ظھرت في ومن األنشطة الواعدة األخرى 
عتماد على فريق من وباال. طب العيونافتتح عدة مستشفيات متخصصة في خدمات ، والذي ٢٠٠٦تأسيسه عام 
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العاملين المدربين في الھند، تم تنظيم ھذا المشروع كشركة مبتكرة للغاية متعددة الجنسيات تقدم خدمات ذات قدرات 
بالكامل، أما  رالسع العمالء العاديون حيث يسدد)": Robin Hood tariffs(نصير الفقراء  تعريفة"عالية مقابل 

والفكرة وراء ھذه التعريفة ھي فتح مستشفيات جديدة في دول أخرى في آسيا وأفريقيا . الفقراء فيسددون تعريفات أقل
  .جرامين االئتماني للصحة، وتوسيع نطاق ھذه الممارسة صندوقبدعم مالي من 

  
إطالق بنك جرامين لشركة مساھمة مع دانون على الساحة مع الدولية  ةاالجتماعيالمشروعات وقد استحوذ مفھوم 

)Danone( حيث شكلت جرامين فريقاً مع شركة دانون لتوريد زبادي مقوى . متعددة الجنسياتفرنسية ، وھي شركة
االجتماعي ھو  المشروعوكان الھدف من ھذا . لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية في أرياف بنجالدش مغذيو

أطفال التي يوجد لديھا ويقوم ھذا المشروع ببيع الزبادي لألسر . التي يعاني منھا ھؤالء األطفالرأب الفجوة التغذوية 
ً ذاتيالشركة الستدامة ، حيث ال يحصلون منھم سوى ما يكفي اليدفقراء بسعر في متناول  وبمقتضى العقد، لن تحصل  .ا

. مقابل رأس المال االستثماري األصليأي أموال تزيد على على جرامين أو دانون من ھذه الشركة المساھمة 
الفقراء  موقثم يتحسين األنشطة القائمة وتوسيع نطاقھا، ويفترض أن يتم إعادة استثمار صافي عوائد االستثمارات في 

في أصول  سھاماإلببسط سيطرتھم على المشروع من خالل االستحواذ على المزيد من أسھم رأس المال عن طريق 
. على ذلك، يتم تشجيع العاملين في جرامين ودانون على شراء أسھم الشركة كجزء من رواتبھم وعالوة. بنك جرامين

في جميع أنحاء البالد مشابه نع مص ٥٠، ويتوقع تشغيل ٢٠٠٧عام  بدأ تشغيل مصنع للزبادي بالفعل في بنجالدشقد و
  .خالل األعوام القليلة القادمة

  
التي تكاد تخلو من أي صفة (لشركات االجتماعية متعددة الجنسيات لأول مثال ويمثل مشروع جرامين مع دانون 

ومن أمثلة المشروعات التي أسست بعد ذلك شركة المساھمة التي أسست . تم إطالقھا في األعوام األخيرةالتي ) أخرى
ھمة بناء محطة وتتولى ھذه الشركة المسا. الفرنسية لمد مياه الشرب اآلمنة لقرى بنجالدش) Veolia(مع شركة فيوليا 

ترتفع فيھا نسبة في إحدى مناطق بنجالدش التي  ينقرويمن ال ٥٠,٠٠٠لمعالجة المياه بغية توصيل المياه النظيفة إلى 
وسوف تباع المياه المعالجة للفقراء بسعر في متناول اليد ويكفي لتحقيق االستدامة للشركة، وفي . مياه بالزرنيخالتلوث 

  ).٣ص  ،ب٢٠٠٨يونس (جرامين أو فيوليا أي مكاسب مالية  ھذه الحالة أيضاً لن تحقق
  
  والتكامالت المفاضالت. الشركات متعددة الجنسية والمنافع االجتماعية. ٣

كيف يمكن للشركات متعددة الجنسية أن تكون مفيدة للمجتمع؟ يمكن الرد على ھذا التساؤل على ثالثة مستويات 
عى سوالتي ت -في ظلھا للمشروعات التي تنفذھا الشركات متعددة الجنسية  يمكناألول يراعي الظروف التي : مختلفة

. التي تنشط بھا) األم والمضيفة(لدول المختلفة في ا )صافية(إيجابية  آثاراً أن تولد  -حقيق أقصى حد من الربح تل
جية اإليجابية التي تنشأ عن الخاراآلثار إفادة تجعل تفيد المجتمع المنظور أن  ويمكن للشركات متعددة الجنسية من ھذا

السوقية وسيطرتھا االحتكارية على  ابقدرتھالمرتبطة تداعيات السلبية تفوقھا التكنولوجي وقدراتھا اإلدارية تتجاوز ال
) Zanfei(، وزانفي ١٩٩٨ )Blomstrom and Kokko(أنظر بلومستروم وكوكو . االقتصاديات التي تعمل بھا

) Driffield and Love(ودريفيلد ولوف ، ٢٠٠٦) Castellani and Zanfei(، وكاستيالني وزانفي ٢٠٠٤
  .لإلطالع على مراجعات للبحوث النظرية والتجريبية ضمن ھذا اإلطار التحليلي ٢٠٠٧

  
مدى دراسة تتمثل في  سلوك الشركات متعددة الجنسية، وھيلتقييم المنافع االجتماعية المرتبطة ب ىخرأ طريقةوھناك 
تأكيد الوھو ما يتفق مع . لمشاركة في أطر إضافية من األنشطة غير الھادفة للربح وكيفية تلك المشاركةعلى ا قدرتھا

واألعمال الحرة االجتماعية باعتبارھا مكملة المسؤولية االجتماعية على الذي يضعه الباحثون والممارسون المتزايد 
أن والفكرة ھنا تتمثل في . د التعرض للمنافسة الدوليةلألنشطة الھادفة للربح التي تقوم بھا الشركات، والسيما عن

من إستراتيجية أعم  كجزءقد تھتم بشكل خاص باالستثمار في المجاالت التي تتأثر بالرفاه  ةمتعددة الجنسي شركاتال
وسوف يتم . وزيادة التقبل االجتماعي لھا) وھو ما يوصل لتحسين اإلنتاجية(لتحسين بيئة األعمال الخاصة بھا 

حتى يتم  -التي ال ينظر إليھا على أنھا قادرة اقتصادياً على تحقيق االستدامة الذاتية  -تنفيذ ھذه األنشطة االستمرار في 
عن طريق المميزات التي تحصل عليھا  التشغيلزيد على التكاليف المرتبطة بتتولد فيھا عائدات تإلى مرحلة الوصول 

ما يتم توفيره من التكاليف من خالل استباق بذلك و .التجاري الرئيسي نسيات من نشاطھاتلك الشركات متعددة الج
في النھاية من اإلنتاجية العالية التي ولد تالتي تواألرباح اإلضافية أو التدابير التنظيمية /الصراعات االجتماعية و

) Egri and Ralston(، وإجري ورالستون ١٩٩٠) Hollander(أنظر ھوالندر . يحققھا العمال بعد زيادة تحفيزھم
  .لإلطالع على مراجعات متوسعة للعمل النظري والتجريبي ضمن ھذا الفرع البحثي) ٢٠٠٧(، وأسونجو ٢٠٠٨
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الفكرة ھنا تتمثل في دراسة حيث أن . أما المستوى الثالث فما زالت ھناك حاجة كبيرة الستكشافه في المؤلفات

المشاركة في عمليات دولية تھدف بشكل واضح إلى تحقيق  نسيةفي ظلھا الشركات متعددة الج الظروف التي تستطيع
يمكن فائض اقتصادي تولد ) الفقر بشكل أعم نمثل تحسين الصحة والتغذية والتعليم، أو الحد م(أھداف اجتماعية 

ً بشكل أكبر سعياستغالله  ات التي ومن الممكن أن نتوقع من الشركات متعددة الجنسي. وراء األھداف االجتماعية ذاتھا ا
المنافع تلتزم بھذا المستوى من السلوك، والتي أطلقنا عليھا تسمية الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال 

  .، أن يكون لھا أثر إيجابياً كبيراً وأن تفرض نفسھا في المجتمعةاالجتماعي
  

الشركات الذي تقوم به مختلف  ،تتناول آثار نشاط التمويل األصغر دقيقةوقد تم حتى اآلن إجراء بحوث تجريبية 
سردية وبالمقارنة، ال يتوافر سوى أدلة  ٢.الدول األقل نمواً الدخل واالستھالك في على  ،الوطنية ومتعددة الجنسيات

  .في مجاالت األعمال األخرى ةالشركات متعددة الجنسية االجتماعي تأسيس تثبت
  

على (تم تنظيم أنشطة متعددة الجنسية على مستويات تتماشى ويكفي ھنا أن نالحظ وجود عالمات تدل على أنه كلما 
وھو ما . بوجه عام مع ھذا النموذج اآلخذ في الظھور، فإن اآلثار االجتماعية تميل إلى أن تكون إيجابية وھامة) األقل

 ةجتماعياالالمنافع القيام بالمزيد من التحليل لطبيعة الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال على يحفز 
  .وللظروف التي تكتنف ظھورھا واستمرارھا ونموھا

  
  ةاالجتماعيالمنافع طبيعة الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال . ٤

في القسم الثاني، ھناك بعض األدلة التي تثبت وجود ھذه الساللة الجديدة من الشركات التي تتميز  ابينوسبق كما 
الشركات متعددة الجنسية التي "لت نادرة، وھي تلك الشركات التي أطلقنا عليھا تسمية بحداثتھا النسبية وأنھا ما زا

في الفصل الثالث أن ھذه المؤسسات من الممكن أن نتوقع منھا توليد كما أوضحنا ". ةاالجتماعيالمنافع تعمل في مجال 
ى من الشركات متعددة رواع األخمستوى عال من المنافع االجتماعية، ربما يزيد على المستوى الذي تحققه األن

وسوف نعود اآلن إلى مفھوم الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في المجال االجتماعي، بغية تحديد طبيعتھا . الجنسية
  .وخصائصھا بشكل أفضل

  
  )الدولية(االجتماعية  المشروعاتتصنيفات  ٤/١

المفھوم طرح في البداية ذلك  ، حيث)ج٢٠٠٨(يونس  مدمح ھناك صنفان تقليديان لألعمال االجتماعية وفقاً لما حدده
إدراكنا عن الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال المنافع  بشكل أفضلنحدد نعدله كي الذي ينبغي أن 

 توسيع نطاق مثل(صوب تحقيق األھداف االجتماعية  في توجه واضحالصنفان كالھما يتشارك و. االجتماعية
المتردية اقتصادياً، المدعومة من الحكومة كالصحة والتعليم وتحسين جودة الحياة في المناطق السلع الوصول إلى 

توليد فائض  هيواكبأن البد ووكما توقعنا من قبل، فإن السعي نحو تحقيق تلك األھداف  .)والحد من الفقر وتبعاته
ي التعريف أن النشاط الذي يؤدي إلى وينبغي أن نراعي ف. اقتصادي يمكن استخدامه في زيادة الرفاه االجتماعي

، وأن يخصص الفائض )دون خسارة(تحقيق تلك األھداف االجتماعية ينبغي أن يتمتع على األقل باالستدامة الذاتية 
، وسوف يساعدنا ھذا أيضاً على التمييز بين ھذه الفئة والفئات األخرى إلى األھداف االجتماعية) في حالة وجوده(
وانطالقاً من ھذه األرضية المشتركة، فإن الصنف األول من الشركات . )الجتماعية للشركاتمثل المسؤولية ا(

نفع أو يموله المستثمرون الذين قد ال يكونوا من الفقراء أو ممن يحصلون على /االجتماعية ھو النوع الذي يملكه و

                                                 
بيانات من مسح  ١٩٩٢- ١٩٩١، اللذان استخدما عامي ١٩٩٨) Pitt and Khandker(بت وخاندكر  الدراسات تأثيراً قام بإجراء أكثر  ٢

أسرة في قرى بنجالدش الريفية التي يتمتع فيھا بنك جرامين بتاريخ طويل نسبياً، وخلص المسح إلى أن التمويل األصغر يزيد  ١,٨٠٠شمل 
تاكا إضافية  ١٠٠تاكا مقابل كل  ١٨يزيد اإلنفاق السنوي لألسر على االستھالك بمقدار : "ه النساءمن إنفاق األسر، خاصة عندما تحصل علي

، ١٩٩٩وقد تم تحديث مجموعة البيانات وزيادتھا عام ." تاكا إضافية يقترضھا الرجال ١٠٠تاكا مقابل كل  ١١مقارنة بـ ... يقترضھا النساء
التحكم في تأثير المتغيرات الداخلية والتحيزات في جمع العينات، وكذا تقوية االستنتاج بتحسين  ٢٠٠٥) Khandker(مما سمح لخاندكر 

لعشرات األسر في بنجالدش والھند " اليوميات المالية"دراسة متعمقة تتناول  ٢٠٠٩) Collins et al(وقد أجرى كولنز وآخرون . األولي
 ً ھذا البحث فإنھم ال يدعون أن التمويل األصغر يزيد من متوسط الدخل، ولكنھم يقولون واستناداً إلى . وجنوب أفريقيا خالل فترات طويلة نسبيا

 Roodman and(وقد توصلت دراسات أخرى أجراھا رودمان ومردوخ . دخولھم تيسيرأن التمويل األصغر له قيمة في مساعدة الناس على 
Morduch (استخدمھا خاندكر  ، باستخدام نفس البيانات المستمدة من بنجالدش والتي٢٠٠٩)Khandker ( لكن مع تطبيق أساليب شبه

بيانات من الجزء الحضري من المكسيك، ولم يتوصل  ٢٠٠٩) Niño-Zarazúa(زارازوا - وقد استخدم نينو. تجريبية على نتائج أقل تحديداً 
  .سلوب اإلقراضإلى أدلة تثبت وجود تأثير على الفقر المدقع، ولكنه الحظ ارتباطاً بين آثار الفقر وبين أ
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عمال الحرة من الدول المتقدمة مثال ذلك أن تقوم مجموعة من أصحاب األ .النشاط االقتصادي للشركةمباشر من 
وھذا يختلف عن النشاط التجاري . إحدى القرى في دولة أقل نمواً إلى لمياه ا مد وصالتباستثمار أصول أموالھم في 

الذي ينحصر الھدف منه في تحقيق األرباح في أن الفوائض لن يتم توزيعھا فيما بين حاملي األسھم أو المديرين أو 
، بل سيتم إعادة استثمارھا لتحسين جودة السلعة أو الخدمة التي تم تصميمھا لتحقيق الھدف لحذوي المصاغيرھم من 
وھذا النوع من ). الذي يتمثل في ھذه الحالة في توصيل خدمات المياه للفقراء وتحسين جودتھا(االجتماعي 

  ".تالنوع الذي ال ينطوي على خسارة أو إيرادا"يمكن اعتباره  ةاالجتماعيالمشروعات 
  

لتحقيق الحد وبالنسبة لھذا الصنف فإن حتى األنشطة الھادفة . والصنف الثاني ھو النشاط التجاري الذي يملكه الفقراء
واألرباح التي  اإليراداتبل إن مھمتھا في الواقع ھي تقديم . اجتماعيةمشروعات الربح يمكن اعتبارھا  األقصى من

، وبھذا فھي تسھم في تحقيق ھدف ذو حساسية اجتماعية، أال وھو الحد الدخل أو معدوميه منخفضيتعود بالنفع على 
االجتماعية من ھذا النوع، وھو ما ينطبق أيضاً على العديد من  المشروعاتويعد بنك جرامين أحد أمثلة . من الفقر

الدخل  ضومنخفالمؤسسات المشابھة التي تعمل في مجال التمويل األصغر في صورة تعاونيات يملكھا المقترضون 
النوع الذي ال ينطوي على "يمكن اعتباره  ةاالجتماعيالمشروعات وھذا النوع من . لھم تلك الخدماتتخصص ممن 

  ".خسارة وتوجه إيراداته للفقراء
  

 المشروعاتفي القسم الثاني، مزيجاً من صنفي  تطرقنا إليھاوتعد الشراكة فيما بين جرامين ودانون، والتي 
ھم دانون، باعتبارھا شريكة في ملكية الشركة المساھمة، بمقدراتھا الفنية واإلدارية لضمان توفير حيث تس. االجتماعية

أن تتنازل أي بموجب العقد  قبلتيضاف إلى ذلك أن ھذه المجموعة الفرنسية . تكلفة النشاط وتوليد فائض إيجابي منه
الثمن الزھيد  من أوالً . منافعثالثة أضعاف العلى يحصل الفقراء بھذا و. ذوي المصالحتوزيع العائدات بين لمطالبات 

تمنح لألسر التي العوائد من وثانياً . للزبادي وارتفاع جودته وتوافره لألسر الفقيرة كمكمل رئيسي لممارساتھا التغذوية
فقراء وثالثاً أن ال. منخفضة الدخل التي تملك أسھم في مجموعة جرامين، التي تشارك في شركة المساھمة مع دانون

  .سينتفعون من إعادة استثمار األرباح التي تحققھا جرامين ودانون نتيجة لوجود خطة أعمال جيدة اإلدارة
  
  )ةالدولي( ةاالجتماعي للمشروعاتاالقتصادي األساس النظري  ٤/٢

لى إ مستنداً  راالختيايبدو ھذا  ربما؟ إلى أي أساس نظري اقتصادي )ةالدولي( ةاالجتماعي المشروعاتاختيار  يستندھل 
زيادة المساعدات أو التي تمارس على التي تمارس على الحكومات مقابل  كالضغوط السياسية(عوامل غير اقتصادية 

ھذا  ولكن. تناقضاً من وجھة النظر االقتصادية االختيارھذا  يمثل، أو قد )عيامھا االجتماالشركات نظير زيادة التز
إن التصور . السائدة والتي تتسم بھا االتجاھات االقتصادية المعاصرةفردية المنھجية باإلدراك يتأثر بشكل كبير 

ً و. األرباح بشكل أنانيعلى جني  يتھافتونتاح سوى لمن تأن السوق ال ھو الثابت عموماً  االقتصادي يونس محمد ل وفقا
: لناس لھم أبعاد متعددةولكن ا. ، فإن ھذا التفسير يعتبر الناس مخلوقات أحادية البعد) ٦- ٥الصفحات  ،أ٢٠٠٨(

ويساعد وجود ھذا البعد األخير في تفسير . فبالرغم من أن لديھم بعداً أنانياً، فإن لديھم في نفس الوقت بعداً إلنكار الذات
يونس نفسه أن ھذه الفكرة قديمة وتعود لقرنين محمد ويالحظ . السبب في القيام بأنشطة معينة تولد القيمة االقتصادية

  :لوقي الذي، آلدم سميث األخالقيةالمشاعر  لنظريةلزمان، حيث ترجع ونصف من ا
  

يھتمون بما يسعد  ممبادئ تجعلھ بوضوح علىتنطوي  مطبيعتھإن البشر مھما كانوا أنانيون، إال أن "
بما  ممن ذلك شيئاً، اللھم إال تلذذھ م ال يجنونعلى الرغم من أنھيجدون في تلك السعادة ضرورة و ،اآلخرين

لبؤس الذي يعاني نتفاعل مع اعند داخلنا  تتفجرالتعاطف، وھي المشاعر ويندرج تحت ذلك الشفقة أو . نوير
حزن تفاعالً مع  ناإن حزن. منه اآلخرين عندما نراه بأعيننا أو نجبر على معايشته ولو لوقت قصير للغاية

ھا، حيث أن ھذا الشعور مثله مثل حتاج لضرب أي أمثلة إلثابتتاآلخرين ما ھو إال حقيقة بازغة الوضوح ال 
المشاعر األصيلة األخرى في طبيعة اإلنسان ال يمكن قصره بأي حال من األحوال على من يتصفون 

ً شعور ھؤالء بالصالح أو من يفيضون بالمشاعر اإلنسانية، وإن كان  لكن و. قد يكون ھو األعلى إحساسا
  ."تمع ال يخلون من تلك المشاعرحتى أغلظ الناس قلباً وأكثرھم خرقاً لقوانين المج

  
". التعاطف"آلخرين، وھو ما أسماه بالتفاعل الطبيعي مع ا بحس أخالقي ممتزجولدون ويرى سميث أن الناس ي

ومن ھذا . يعبر عنھا اإلنسان والتي تصف الجمال أو التناغم كامنة، مثلھا مثل األفكار التي الوتكون تلك المشاعر 
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ه المشرعون أو تنمو ان لما ھو صواب وما ھو خطأ يعد ملكة كامنة، وليست قيمة يغرسھا فيالمنظور فإن تمييز اإلنس
  .من خالل التحليل المنطقي لديه

  
" ثروات األمم"، أن طرح آدم سميث الرئيسي في كتابه )٧ص  أ،٢٠٠٨(يونس محمد ومع مراعاة تلك األفكار، يرى 

)The Wealth of Nations ( المحرك الذي يدير النشاط االقتصادي،  يي ھتال" ةالذاتيالمصلحة "لك تيتمثل في أن
ولكن نظراً للطبيعة . الربحتحقيق أقصى حد من ل ئةمكاف اعلى أنھ ’المصلحة الذاتيةفالعالم يفسر : "اربما أسيء فھمھ

من  تشمل كل ’ةالذاتيالمصلحة ‘نرى أن فإننا تحقيق الربح، البشرية التي يحكمھا الضمير والتعاطف والرغبة في 
  .)٧أ، ص ٢٠٠٨يونس (" تعظيم الربح والمساھمة االجتماعية

  
فھو . ابل ھو جزء منھ: فحسب ةالذاتيالمصلحة ومن ھنا فإن السعي صوب تحقيق األھداف االجتماعية ال يتفق مع 

اط التجاري ويكفي ھذا كأساس نظري للنش. اإلنسان ألرباحه الخاصةتحصيل يزكي السلوك االقتصادي تماماً مثل 
  .االجتماعي

  
أن البعد الخاص بإنكار الذات من الكائن البشري من شأنه تحفيز إما سلوك تفيد بوجھة النظر السائدة كانت لطالما 

المؤسسات غير الھادفة للربح والجھود الخيرية لدى األفراد، أو استراتيجيات المسؤولية االجتماعية التي تھدف إلى 
ھذا االنعكاس لمن  اً جزءلكن ذلك ال يتعدى كونه و. الشركات الھادفة للربحالتي تتمتع بھا مد تقوية المزايا طويلة األ

وكما أثبتت التجربة السابقة في مجال .من حيث المنافع االجتماعية كثر إنتاجيةيعد ھو األالبعد اإلنساني، وال يمثل 
ذات آفاق جيدة ھا للتنظيم، ولكنھا سوق واعدة التمويل األصغر، ھناك سوق دولية واسعة ال يخضع الجزء األكبر من

ب األعمال الحرة من ذوي إلى الھيكلة كي تستطيع جذب أصحاتحتاج ولكن ھذه السوق . ةاالجتماعيللمشروعات 
المھارات الذين إن لم تتوافر لديھم ھذه الفرصة سيلجؤون للتعبير عن إنكارھم للذات من خالل األعمال الخيرية أو 

لية االجتماعية، مما يدفعھم لالستثمار في األنشطة المدرة للريع والتي تھدف إلى تحقيق األھداف أعمال المسؤو
  .٣االجتماعية

  
  االجتماعية للعالمية المشروعاتعندما تخرج  ٤/٣

ال وھو ما  ،االجتماعيةالمشروعات تعد الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في المجال االجتماعي حالة خاصة من 
فھذه الشركات، مثلھا مثل أي مشروعات متعددة الجنسية، توسع . الجغرافي ھاتنوعبحجم تلك الشركات أو بفقط  يرتبط

بعض على أولياً األولى أنھا تستطيع االعتماد : نطاقھا في دول مختلفة، وھي بذلك تكتسب خصيصتين مميزتين
النتقاء الذاتي اتعكس عملية التي تلك المميزات ھي و. )المميزات التكنولوجية والتنظيمية واإلدارية والمالية(المميزات 

والثانية أنه بفضل . التي ال تسمح سوى للشركات والمؤسسات األفضل أداء بدخول أسواق أجنبية بطريقة موفرة للتكلفة
ما أوسع م توسع أنشطة تلك الشركات جغرافياً ستتمكن من الدخول إلى نطاق من فرص التسويق والفرص التكنولوجية

 ةاالجتماعيالمنافع الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مجال وتختص  .٤تحصل عليه الشركات أحادية الجنسية
استخدام األرباح في تحسين حيث تعيد عدم استحواذھا على األرباح، بعن غيرھا من الشركات متعددة الجنسية  تتميزو

ا في صورة توزيع لإليرادات إذا كان النشاط التجاري يملكه ويحدث ھذا كما ذكرنا آنفاً إم. األھداف االجتماعية
الفقراء، أو في صورة إعادة لالستثمار بھدف تحسين األداء وذلك بالنسبة للشركات متعددة الجنسية التي تطبق مبدأ 

على ذ التي تنف ةاالجتماعيبين المشروعات والفرق بين ھذه الشركات و". عدم الخسارة وعدم الحصول على إيرادات"
التي تميز جميع الشركات متعددة الجنسية يرجح أن األولية والالحقة المستوى الوطني ھو أن الجمع بين المميزات 

يضاف إلى ذلك أن . االجتماعية التي تعمل ضمن حدود دولة واحدةالمشروعات يولد منافع اجتماعية أعلى مما تحققه 

                                                 
ويقولون من . ةاالجتماعي المشروعاتيتشكك بعض الناس عندما أبدأ في وصف مفھوم ): "٧ أ، ص٢٠٠٨(يونس محمد كما يذكر   ٣

تحصيل مكسب  فيسيؤسس تلك األنشطة التجارية؟ ومن سيديرھا؟ ولماذا يكرس أي شخص وقته وطاقته وماله في مشروعات ال يأمل 
فالناس يتبرعون . أصحاب األعمال الخيرية وال من الدول المانحة التي تھب المنح الماليةيخلو من أرد بأن العالم ال  شخصي منھا؟ ودائماً ما

وبنفس الطريقة فإن . رھا االقتصادي ألبعد الحدوديأثتوتتم إعادة تدوير تلك المليارات مرة بعد مرة، وتزيد قوة . بمليارات الدوالرات كل عام
حيث يمكن أن . ةاالجتماعي المشروعاتصھا الشركات لغرض مشروعات المسؤولية االجتماعية يسھل توجيھھا إلى األموال التي تخص

لتجميع األموال من  ةاالجتماعيالمشروعات كما يمكننا أيضاً تأسيس صناديق . ةاالجتماعي المشروعاتتؤسس كل شركة نطاقھا الخاص ب
ي في الحقيقة غير ھلذا فإن فرص تأسيس األنشطة التجارية االجتماعية . ة االجتماعيةمصادر عديدة واستثمارھا في األنشطة التجاري

  ."ةحدودم
القبلية (لإلطالع على مزيد من مراجعات المؤلفات التي تتناول كالً من المميزات  ٢٠٠٥) Narula and Zanfei(أنظر ناروال وزانفي   ٤

  .فيما يتعلق بالتوسع متعدد الجنسيات) والبعدية
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شاط التجاري في أسواق ضخمة وتطبيق المعرفة التي تراكمھا من تعدد الجنسيات يسمح للشركات بتوزيع تكاليف الن
  .في سياقات أخرى مختلفة ةاالجتماعيالمشروعات خالل ممارسة 

  
إن االعتبارات سالفة الذكر تقتضي ضمناً أن موقف الشركات متعددة الجنسية أقوى من نظيراتھا أحادية الجنسية فيما 

لديھا فھذه الشركات بوجه عام . المشكالت االجتماعية التي ينبغي معالجتھاالعمل مع وجود بعض القدرة على يتعلق ب
استخدام مميزات تعدد الجنسية لتحسين أداء (المزيد من الموارد المالية واإلدارية التي يمكنھا استغاللھا عند الحاجة 

كن أخرى والدروس المستفادة المعترف بھا في أماتوظيف المبادئ كما أنھا تستطيع إعادة ). االجتماعيةالمشروعات 
  ).ةاالجتماعيالمشروعات التعلم من (تلك األنشطة االجتماعية تنفيذ من أماكن 

  
حيث أسھمت شركة دانون بقدرتھا على . ويمكن مالحظة التأثيرين كليھما في مثال جرامين ودانون الذي سبق ذكره

 Societé(سيس صندوق جديد مشترك باسم تم تأ ٢٠٠٧وفي عام . حشد الموارد المالية من األسواق الغنية
d’Investissement à Capitale Variable" (من أصولھا لتوفير % ٩٠، التي يتم استثمار "مجتمعات دانون

وھذا الصندوق . لألنشطة االجتماعية، بما في ذلك إنتاج الزبادي في بنجالدش% ١٠أسعار فائدة عادية بينما تخصص 
كول الفرنسي يستھدف حاملي أسھم شركة دانون ومستثمريھا من المؤسسات وعمالئھا ك كريدي أجرينالمدعوم من ب
ولد أي فوائد، ومن ھنا فإن الريع الكلي المولد من تالصندوق لن أموال من % ١٠ويعلم المستثمرون أن . من األفراد

ت في البرامج التي تھدف ھذا االستثمار سيقل بنسبة طفيفة عن متوسط أسعار الفائدة، ولكنه سيسھم في نفس الوق
  .الوفاء باحتياجات الفقراء

  
كما أسھمت المجموعة الفرنسية أيضاً بقدراتھا الفنية في إنتاج الزبادي وتسويقه تجارياً، وقامت باستثمار خبرتھا 

لمنتج وقد تم تطبيق ھذه المھارات في تصميم المصانع وتنفيذھا، وكذا في تطوير ا. الطويلة في عدد كبير من األسواق
حيث أن خط إنتاج الزبادي الجديد تم إطالقه باالستعانة بأحد . عالمية قويةترويجية حشد حملة مكن أيضاً أو .وتعبئته

للتسويق، وھي خطوة تسويقية لم يكن ليقدر على تحمل تكلفتھا سوى ) زيدان(العبي كرة القدم ذوي الشھرة العالمية 
جذب االنتباه العالمي لھذا وحسين سمعة شركة دانون على المستوى الدولي وقد أسھم ذلك في ت. شركة متعددة الجنسية

  .المشروع االجتماعي، كما جذب المستثمرين للصندوق المشترك الجديد الذي تم تأسيسه لتمويل ھذا المشروع
  

كان من الالزم حيث . تجربة جرامين ودانون اي ولدتھة التاالجتماعي المشروعاتكما أن ھناك أمثلة عديدة للتعلم من 
أن تتكامل منشئات اإلنتاج بأكبر قدر ممكن في إقليم واحد، وأن تقلل من اآلثار البيئية وتواجه الحد األقصى من القبول 

وتوصلوا في النھاية . االجتماعي، وقد تم تكريس مھندسي دانون للعمل بھدف إعادة تصميم المصانع وتقنيات المعالجة
نتاج، وھي نتيجة يسھل محاكاتھا على أقل مستوى في ميزان اإلأكثر من مقبول اعتماداً ية إلى مستوى من الكفاءة التقن

  .في دول أخرى تنطبق عليھا نفس القيود اإلقليمية
  

أسلوب جديد للتحلية كما تم تعديل المنتجات للتحسين من قدرتھا على الوفاء بمتطلبات الطعم المحلية، وذلك بتطوير 
وقد تمت مراجعة سالسل التسويق كي تعكس مرة أخرى  .سل األسود المستخرج من البلحاستخدام العيعتمد على 

جراء اإلولكن لم تكن حالة الطرق وقنوات التوزيع المحلية متماشية مع . الھدف من تكامل اإلنتاج في ھذا اإلقليم
وكان الحل . البيع المبردة لنقل المنتجات لمنافذ، نظراً الستخدام شاحنات ضخمة مبردة الخاص بالتوصيل القياسي

الذي تم التوصل إليه في النھاية ھو االستعانة بالعشرات من مندوبي البيع، وقد تمثل ھؤالء في النساء المحليات 
قتناعھم بجودة المنتج، وكانت كل واحدة منھن توصل كميات صغيرة من الزبادي الطازج شديدات التحمس نظراً ال

  .في الشوارع وغالباً ما كن يوصلنه إلى أبواب السكان في القرى المجاورةب التي تنصمباشرة إلى األسواق 
  

محلية شركة متعددة الجنسية التي تعمل في المجال االجتماعي تأسيس األنشطة مكن أن تتخذھا يومن األشكال التي 
ذي يدره ھذا النشاط أن يسمح فيھا العائد التمول في البداية من جھات خارجية حتى تصل إلى المرحلة التي يمكن 

. ينالمحلي ذوي المصالحعندھا تترك ملكية وسائل اإلنتاج تدريجياً لالتجاري برد األموال للمستثمرين األجانب، 
على أسھم من الشركة كجزء من رواتبھم، وسيكون لھم مطلق ) بما فيھم المديرين(وسوف يحصل العاملون المحليون 

أو االحتفاظ بھا كي يشاركوا في ملكية ) لفقراء أو من يتحملون االلتزامألشخاص آخرين من ا(الحرية في بيعھا 
تستطيع الجھات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف : ")أ٢٠٠٨(يونس محمد وكما يقول . الشركة والتحكم فيھا

ترغب إحدى فعندما . تجارية اجتماعية من ھذا النوع والمھتمة بدعم التنمية االقتصادية بسھولة أن تؤسس أنشطة
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شركة ‘ الجھات المانحة في إعطاء قرض أو التبرع بمنحة لبناء جسر في دولة المستفيدة، يمكنھا بدالً من ذلك تأسيس
ويتم تخصيص . ويمكن إسناد مسؤولية إدارة الشركة إلى اإلدارة التي تتحلى بااللتزام. يملكھا الفقراء المحليون ’رابطة

راء المحليون في صورة عائدات، بينما يخصص جزء آخر لبناء المزيد من جزء من األرباح المحصلة إلى الفق
ويمكن تأسيس العديد من مشروعات البنية التحتية، كالطرق والطرق السريعة والمطارات والموانئ البحرية . الجسور

  ."وشركات المرافق بنفس األسلوب
  
  االجتماعيل في المجال الشركات متعددة الجنسية التي تعمالعوامل التي تساند ظھور . ٥

من نشعر بھا ، أي السعادة التي "المصلحة الذاتيةالذي يعتبر أحد مكونات إنكار الذات "قد يبدو أن ما قد سبق وأسميناه 
المستثمر بالمقارنة مع الدافع األناني لدى كمحرك للنشاط االقتصادي أقل من حيث قدرته تحقيق رفاه اآلخرين، 
االجتماعية من حيث الكفاءة وقوة المشروعات ومع ذلك فإذا قارنا األنشطة الھادفة للربح ب. لالستحواذ على الفائض

فالشركات التي تتبع منظور تعظيم األرباح تنشط في األسواق جيدة  .النمو فإننا بذلك في الحقيقة نشبه التفاح بالكمثرى
) األناني(ظل يشكل السلوك االقتصادي يل ذات تاريخ طو) أعراف ومدونات سلوكية(التنظيم والتي تحميھا مؤسسات 

االجتماعية تعد ساللة حديثة العھد نسبياً، وال توجد مؤسسات تنظم المشروعات وبالمقارنة فإن . عبر قرون من الزمان
  .تطويرھا من الناحية الفعلية

  
ھامة وبدأت في االجتماعية، فقد برزت عوامل تيسيرية المشروعات  ورغم غياب تلك المؤسسات التي تحكم سوق

التي تساند تنمية الصور األخرى القوى بين تلك العوامل نفس من و. العمل خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين
ومن ذلك ضغوط  .الشركاتالخاصة بمسؤولية الللبعد المنكر للذات من البشر، مثل الجھود الخيرية واستراتيجيات 

دول من أجل االمتناع عن توفير الخدمات االجتماعية، وھو ما نتج عنه طلب التي تخضع لھا الالجديدة  الليبرالية
متزايد على جھات أخرى لتوفير الخدمات االجتماعية، بما في ذلك القطاع الثالث، والمؤسسات الخيرية، 

، ودارت ٢٠٠١) McDonald and Martson(ماكدونالد ومارتسون (والمشروعات ذات االلتزام االجتماعي 
)Dart( ٢٠٠٤.(  
  

وھناك قوى أخرى أكثر تحديداً تدفع الشركات متعددة الجنسية إلى توجيه المزيد من االھتمام نحو األھداف 
متزايد لدى الرأي العام باآلثار السلبية التي يقال أنھا تترتب على العولمة، مما  فمن ناحية، ھناك اھتمام. تماعيةاالج

ومنذ بداية النصف الثاني . لتصرفاتھاالُمدرك ناية أكبر باألثر االجتماعي يحث الشركات متعددة الجنسية على توجيه ع
على  ٢٠٠٣) Kaldor et al(ويطلق كالدور وآخرون . لعولمةل مضادةمن عقد التسعينيات ظھرت عدة مواقف 

مة على وفرض لوائح أكثر صرا، أي من يفضلون مزيداً من الحماية لالقتصاديات المحلية "الرافضون"ھؤالء تسمية 
فقد ترتب عليھا أثراً األكاديمية، في المناقشات ورغم أن ھذه المواقف لم يلتفت إليھا كثيراً . الشركات متعددة الجنسية

تخاطب التي  النشراتكبيراً بسبب العدد الكبير من الصحفيين الذين يكتبون في كبرى الصحف والمجالت وكذا مؤلفي 
 Ralph(ورالف نادر ) Naomi Klein(ھو ما ينطبق على ناعومي كالين جمھوراً كبيراً من غير المتخصصين، و

Nader (غير المعارض يعكسوا التوجه العام ولم يستطع ھؤالء األشخاص الذين يوجھون الرأي العام أن . وغيرھم
مارات التسابق إلى االستث"إزاء أنشطة الشركات متعددة الجنسية، كما أنھم أخفقوا في تعطيل للحكومات المضيفة 

ورغم ذلك فإن االتجاه نحو سن اللوائح المحابية للمستثمرين . الكثير من الدول النامية تتھافت عليھا التي " األجنبية
وقد زاد عدد التغييرات . األجانب والذي كان ملحوظاً في التسعينيات يبدو أنه قد توقف مع مطلع القرن الجديد

نب والتي سنتھا الحكومات المحلية إزاء ھؤالء المستثمرين على وتيرة مطردة التنظيمية األقل محاباة للمستثمرين األجا
سبعة ومن التدابير المائة % ٢٠إلى  ٢٠٠٠من ضمن التدابير المائة وخمسين التي عدلتھا سبعين دولة عام % ٢من 

  ).٢٠٠٨مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ٢٠٠٦٥دولة عام  ٩١ھا توسبعين التي تم سن
  

أوالً أن االنتشار العالمي لتكنولوجيا . المختلفةالتقارب يمكننا أن نذكر مجموعة من قوى وعلى الجانب اإليجابي، 
االجتماعية، وذلك من المشروعات المعلومات واالتصاالت من المتوقع أن يكون له تأثيرات على عدة جھات من بينھا 

 فمن. خمة متعددة الجنسية والمشروعات المحلية الصغيرةخالل توليد فرص تنظيمية جديدة لكل من الشركات الض
أنواع جديدة من األنشطة التجارية ذات التوجه االجتماعي في تسھيل إضافة قوى التقارب تلك ، سوف تساعد ناحية

كاليف إلى األنواع التي يتم تنفيذھا حالياً من قبل الشركات متعددة الجنسيات الھادفة للربح، وذلك من خالل تخفيض الت
                                                 

وذلك مع تقليل عدد التدابير القانونية  ٢٠٠٧عام % ٢٥زادت نسبة التغييرات التنظيمية غير المساندة للمستثمرين األجانب بنسبة تزيد على   ٥
  ).٥٨(وعدد الدول المعنية ) ٩٨(المسجلة 
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ومن ناحية أخرى، فإن تقنيات المعلومات واالتصاالت تعد أدوات قوية لتحسين . الخاصة بتنسيق األنشطة الدولية
المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحاب األعمال الحرة على النجاح والنمو وتوليد األثر االجتماعي اإليجابي ضمن 

  ).٢٠٠٩) Socinfo(فو سوسين(بيئاتھم التي يتواجدون فيھا تواجداً مباشراً 
 

طالماً كان حقيقة متعددة الجنسية، الالشركات الضخمة، خاصة في  نمديريالالخيري الذي يتبعه كبار ثانياً، أن السلوك 
واقعة وطالما حاذ على تغطية واسعة ومتنامية من قبل كافة وسائل اإلعالم، كما أنه جذب انتباه األكاديميين أيضاً 

لى إ) أنظر القسم الثاني( ةاالجتماعي المشروعاتمشاركة الشركات متعددة الجنسية مؤخراً في  أدتوقد . بشكل متزايد
إستراتيجية تسويقية قوية، على أنھا األعمال الحرة أنماط سلوك يتزايد النظر إلى و. جذب المزيد من انتباه الرأي العام

قد  ةاالجتماعي المشروعاتول بأن إيجاد أنواع جديدة من وقد يقدم المرء على الق. إثباتية ملحوظة لترك آثاروأنھا تميل 
  ).٢٠٠٧) Asongu(أسونجو (إلى تكلفة مقبولة في األسواق التي تشھد منافسة دولية ) ببطء(يتحول 

  
ثالثاً، أن انتشار الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في المجال االجتماعي قد يسانده االنتشار والنجاح االقتصادي 

ق وشھده التمويل األصغر كأحد مجاالت األنشطة التجارية التي خلفت آثاراً اجتماعية ھامة، خاصة في الدول الذي سب
قد ترتب في النھاية على و ).٢٠٠٩) Collins et al(، كولنز وآخرون ٢٠٠٥) Khandker(خاندكر (ل نمواً قاأل

آثاراً من بينھا حصول  الدخل والحد من الفقر، االعتراف الدولي باألثر الفعلي والمحتمل لتلك األنشطة على إدرار
وال شك في أن ھذه الحقيقة عملت على توسيع إدراك الكثيرين بأن الطريق . ٢٠٠٦محمد يونس على جائزة نوبل عام 

  .قادر على البقاءاالجتماعية ھو طريق واعد والمشروعات أمام 
  

ظھور أمثلة جديدة للشركات متعددة الجنسية التي تعمل في  إن التفاعل فيما بين القوى سالفة الذكر يساعد على تفسير
وليست مجرد صورة  مستقرةإال أن ظھور تلك الشركات في صورة . المجال االجتماعي والتي تحققت في الواقع

الضوء على وقد تم إلقاء  ،عرضية لألعمال الحرة سوف يتطلب تطوير العديد من االشتراطات المؤسسية والتنظيمية
أن ودون . بوضع منھجية لألنشطة التجارية االجتماعية قام فيهالذي ) ج٢٠٠٨(يونس محمد الرائد لكتاب الفي بعضھا 

طرح مناقشة متكاملة حول ھذه القضية الحاسمة، ينبغي أن نذكر على األقل أربعة من تلك االشتراطات التي تلعب ن
  .في المجال االجتماعيدوراً رئيسياً في تطوير الشركات متعددة الجنسية التي تعمل 

  
يونس محمد ويطرح . االجتماعيةالمشروعات أوالً، ھناك حاجة لمؤسسات مالية جديدة للربط بين المستثمرين وبين 

المشروعات ال يتم فيھا سوى تداول األسھم الخاصة بلتأسيس سوق اجتماعية لألوراق المالية  تصوراً ) ج٢٠٠٨(
على تلك السوق بحثاً عن نشاط تجاري اجتماعي يعمل في مجال يتوافق مع االجتماعية، بحيث يتوافد المستثمرون 

وسوف يلزم تقييم األنشطة . ويذھب إلى سوق األوراق الماليةكسب ، تماماً مثلما يفعل أي شخص يريد ھمتفضيل
  .التجارية بحسب أھدافھا االجتماعية، وبحسب تحقيق تلك األھداف

  
ض المؤسسات والفاعلين التكميليين من أجل تمكين السوق االجتماعية لألوراق بعوجود ثانياً، ھناك ضرورة أيضاً ل

، وأن تتفق تلك الوكاالت على ھناك حاجة لتأسيس وكاالت تقييمية حيث ستكون. المالية من العمل بشكل صحيح
وعات وسوف يلزم أيضاً إصدار مطب. مصطلحات وتعريفات قياسية وأدوات لقياس األثر، وصيغ لرفع التقارير

االجتماعية وإخطار المستثمرين بالمشروعات المشروعات ووسائط إلكترونية مالية متخصصة من أجل مراقبة 
لتنظيم األسواق  -فوق وطنية الوطنية و - على كافة المستويات كما سيلزم صياغة نظام متكامل من القواعد . المتاحة

االجتماعية، وتأسيس وكاالت تنظيمية لضمان المنافسة  المنتجات المالية وكذا السلع والخدماتبالجديدة الخاصة 
 ً   .العادلة في ھذا المجال أيضا

  
حيث أن بعض القدرات . االجتماعية الجديدةالمشروعات ثالثاً، سيلزم تدريب رأس المال البشري على اغتنام فرص 

كن مراكمة تلك القدرات من الالزمة لتطوير تلك األنشطة ھي نفس القدرات الالزمة ألي نشاط ابتكاري، وسوف يم
المشروعات ومع ذلك، فكلما أخذ سوق . التعليم العالي، والتدريب الفني واإلداري، وعمليات التعلم: خالل نفس األنماط

وسوف يلزم تدريب صغار المديرين في . االجتماعية في التوسع، كلما زادت الحاجة إلى نماذج تعليمية وتعلمية جديدة
كما  ستتزايد الحاجة إلى تكييف القدرات الفنية مع احتياجات اجتماعية معينة ومع . عمالدورات متخصصة في األ

  .البيئات التي سوف يتعين تلبية تلك االحتياجات في ظلھا
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المعونات على المستوى المؤسسات التي تقدم ورابعاً وأخيراً وليس آخراً، سيتعين إعادة تصميم السياسات الخاصة ب
ومن الممكن إعادة توجيه . ةاالجتماعي المشروعاتبما يتوافق مع الھدف الخاص بالتوسع في  طنيالوطني وفوق الو

ويقترح محمد . في المجاالت الرئيسية للتدخل ةاالجتماعي المشروعاتالمالية بھدف تمويل التدفقات من تلك جزء 
حديثة التصميم يتم تكريسھا بوضوح مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بأخرى  استبدال) ج٢٠٠٨(يونس 

  .للنشاط التجاري االجتماعي
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