
 

 ٢ 

א א ١٩א

المشروعات المملوكة للدولة إلى الملكيـة      
الخاصة حتى تصبح قدراتها التنافسية في      

وفى أثناء مرحـلـة     .   اقتصاد السوق أكبر  
إعادة الهيكلة، قامت هذه الشـركـات،        
المملوكة حديثا للقطاع الخاص، باالستغناء     
عن العمالة الفائضة، كما قامت بـرفـع        
أسعار السلع والخدمات التى كانت مدعمة      

ومع أن الشركات المملـوكـة      .   قبل ذلك 
للقطاع الخاص تتسم بأنها أكثر كفاءة من       
ناحية توفير سلع وخدمات مرتفعة الجودة      
وبكميات أكبر وأسعار اقل، إال أن الواقع       
فى كثير من الحاالت، كان العكس تماما،       

 .على األقل فى األجل القصير
في البرازيل، على سبيل المثـال، أدت        
خصخصة قطاع الطاقة إلى عدم انتظـام       

وكان السـبـب    .   الخدمة وارتفاع األسعار  
الحقيقى هو عدم اكتمال عملية اإلصالح،      
إذ أن األمر اقتصر على خصخصة جزء       
من قطاع الطاقة، بينما ظل باقى القطـاع        

وعلى الرغم من أنه كـان      .   مملوكا للدولة 
على الشركات التى تمت خصخصتها أن       
تتنافس بموجب قواعد السوق واألسعـار،      

. فإن الحكومة لم تقم بتحرير رسوم الطاقة      
وعندما واجهت البرازيل الحقيقة المرة في      
عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات تنامـى       
الطلب على الطاقة، سرعان مـا وجـه         
الرأى العام االتهام إلى عملية الخصخصة      
وإلى اهتمام القطاع الخاص بـاألربـاح،       
وليس إلى عدم اكتمال عملية اإلصـالح،       

 .باعتبارها المتهم الرئيسى
وفى الفيليبين، كان ميالد مصـطـلـح         

فى السبعيـنـيـات    "   رأسمالية المحسوبية " 
والثمانينيات، نظرا ألن الرئيس المنتخـب      
ديمقراطيا فرديناند ماركوس وأصدقـاؤه     
المقربين فرضوا سيطرتهم على االقتصاد،     
مع إنشاء احتكارات ضخمة وسـلـب        

تتعرض الشركات ومنشآت األعـمـال       
لضغوط متزايدة كي تستثمر مـواردهـا       
لتحقيق أرباح للمساهميـن والـوفـاء        
باالحتياجات االجتماعيـة ورغـبـات       

وعلى .   المجتمعات المحلية التى تعمل فيها    
الرغم من أن هذه الضغوط ليست جديدة،       
إال أنها تتزايد مع انتشار العولمة واتساع       

وقد اتخذ  .   الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه    
الجدل حول المسئولية االجتـمـاعـيـة        
للشركات معنى مميزاً ومحدداً فى الـدول       
النامية، وفى كثير من الحاالت كـانـت        
المشاكل تنشأ من الفساد والـتـجـارب         

وكـانـت   .   الصعبة مع إصالحات السوق   
النتيجة هى االرتداد عـن الـمـسـار          
الديمقراطى وإصالح األسواق عندما بـدأ      
المشككون يشيرون بأصابعـهـم إلـى        
الشركات ومنشآت األعمال ويلقون باللوم     
على الرأسمالية عن فضائح الـفـسـاد،        
واالنهيارات المالية وعمليات الخصخصة    

 .المدمرة، واألحداث المماثلة
والحقيقة أن منشآت األعمال تـتـبـع         

ومن ثم، فإن جهـود     .   مصالحها الخاصة 
اإلصالح يجب أن تركز على السـلـوك        
الداخلى فى كل منشأة على حدة، وال يجب        

التعامل مع مجتمع األعمال كما لو كـان        
وأحد الحلول، فى هذه الحالة،     .   كتلة واحدة 

يتمثل فى تقديم وتقوية اآلليات الـقـويـة       
والتي يمكنها أن توفر    .   لحوكمة الشركات 

سداً يعوق الفساد بينما تسمح لمنـشـآت        
 .األعمال باالستمرار فى زيادة أرباحها

وفضال عن تحسين حوكمة الشركات، فإن      
البيئة المؤسسية التى تعمل فيها الشركات      
يجب أن تساعد على القيام بنشاط األعمال       

وتحسين نوعية المـؤسـسـات      .   األمين
باعتبارها أسس وقواعد اللعبة التى تؤدى      
إلى إمكانية قيام األسواق التنافسية، وإلـى       
تخفيض األعباء القانونية والتنظيمية التى     
يواجهها القطاع الخاص و هو ما يمـثـل         
إجابتين فحسب مما هو مطلوب لضمـان       
ارتفاع األسواق إلى مستوى تـوقـعـات        

وهذه اإلصالحات التى يمـكـن      .   المجتمع
القيام بها من خالل مساندة الـقـطـاع          
الخاص، ستؤدى أيضا إلى تمكين كـافـة        
المواطنين من الوصول إلى األسواق وما      

وفى هذا الصدد، فـإن     .   تأتى به من رخاء   
اشتراك القطاع الخاص فى اإلصـالح       
القانونى والتنظيمى يمكن النظر فـيـه        
باعتباره منهجا مساعداً نحو المسئولـيـة       

 .االجتماعية للشركة
 

 االقتصادات االنتقالية
بالمقارنة مع الدول المتقدمة، يعـتـبـر        
االهتمام بالمسئولية االجتماعـيـة فـى        
االقتصادات االنتقالية والصاعدة أمـرا      

لقد .   اليلقي االهتمام من كثير من الشركات     
كانت الحقيقة الواقعية إلصالحات السوق     
هى أن منشآت األعمال قد أصبحت فـى        
وضع غير مريح فيما يتعلق بدورها فـى        

وفى حاالت الخصخصة، علـى     .   المجتمع
سبيل المثال، كان يتم نقل مـلـكـيـة           
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. األرباح إلى حساباتهم فى بنوك سويسرا     
وقد سمح الفساد والعمليـات السـريـة         
لمجموعة من أصحاب األعمال األثريـاء      
بسرقة الفقراء فى المقام األول، وحرمانهم      
من فرصة المشاركة فى عمليات السـوق       
وإنشاء نظام ال يمكن فيه سوى لحفنة من        
الداخليين أن يستفيدوا من إصـالحـات        

 .السوق المشوهة
وفى دول مثل نيجيريا وفنزويال، عندمـا       
ارتفعت أسعار البترول، نظر المواطنـون      
إلى أنفسهم وهم يشهدون ما تـحـصـده         
شركات البترول من أرباح ضخمة، بينما      
هم قابعون فى قاع جميع مؤشرات التنمية       

في هذه الدول لم تمتد التنـمـيـة         .   تقريبا
واألرباح إلى ما يتجاوز مناطق استخراج      

 .الموارد الطبيعية
واألمثلة مازالت كثيرة، ولكنها جميـعـا       
تؤدى إلى الحقيقة الواقعة بأنه فى خـالل        
فترة التحرر وعمليات اإلصالح فى أثناء      
الثمانينات والتسعينيات فى كثيـر مـن        
االقتصادات الصاعدة واالنتقالية أصبحت    
النظرة الشعبية إلى منشآت األعمال هـى       
أنها منظمات غير أمينة تسعى إلى زيـادة        

ومع ذلك، فليس مـن     .   أرباحها بأية وسيلة  
اإلنصاف القول بأن هذا كان هو الوضـع        
فى كافة االقتصادات االنتقالية والصاعدة،     
ففى بعضها أصبح القطاع الخاص هو قائد       
جهود اإلصالح وتحسنت صورته بدرجة     

وكانت مونتنجرو، أحدى البلدان    .   خطيرة
التى شهدت فيها العملية نجاحاً، كما عمل       
مجتمع األعمال على اكتساب ثقة واحترام      

وقـد  .   المواطنين والمسئولين الحكومييـن   
كان لتحسن العالقة بين مجتمع األعمـال       
والحكومة والمجتمع فى مونتنجرو أثـره      

وقد شـهـد      –على النظام القانونى أيضا     
القطاع الخاص لوائح تنظيمية تـتـسـم        
بالكفاءة تنبع من التشريعات عند مشاركته      
فى عملية صنع السياسات التى كـانـت        

وقد أدركت الحكـومـة     .   تزداد باستمرار 
دور القطاع الخاص فى خلق فرص العمل       
والثروة فى البالد، وقد قامت الحكومة من       
خالل عملية استشارية بمكافأة مجتـمـع       
األعمال بوضع لوائح تنظيمية صديـقـة       

 .لمنشآت األعمال
ومع ذلك، فهناك عدد من الدول مـازال         
ينظر فيها إلى القطاع العام باعـتـبـاره         

وفـى هـذه     .   مصدراً للتوظيف والدخل  
االقتصادات، ثبت أن ارتفاع السلوكيـات      
الحذرة تجاه منشآت األعمال ونقص الثقة      
فى ا لقطاع الخاص أمر له خطورته مـن        

وقد بدأ بعض المواطنيـن     .   منظور التنمية 
ينظرون إلى آليات السوق باعتـبـارهـا        
أدوات يستخدمها األغنياء الستغالل موارد     
الدول لمنفعتهم الشخصية، وإلى الرأسمالية     
على أنها نظام خارجى فرضته عليـهـم        
الشركات األجنبية التى تسعى إلى تنفيـذ       

وقد بـدأ وضـع       .   مصالحها الخاصة 
أخالقيات األسواق موضع التساؤل، كمـا      
بدأت السيطرة السياسية على االقتصاد فى      
العودة فى بعض البلدان بعد سنوات مـن        

وفى ضوء هذا، فإن    .   الخطى نحو التحرر  
االرتداد العكسي عن مسار اإلصـالح       
االقتصادى واستمرار الركود فـى دول       
الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا     

 .الالتينية ليس محض مصادفة
 

 حوكمة الشركات
تعتبر الحوكمة أحد الحلول لمعالجة مشكلة      

ألن آليات حوكمة الشركات يمكنها     . الفساد
أن توفر حاجزا أمام التعامالت الفاسدة من       
جانب األفراد من خالل تحديد اتـخـاذ         
القرارات االختيارية، وزيادة اإلشـراف      
على توزيع األموال، وإدخال دسـاتـيـر        
لألخالق والسلوك، وقد بدأت الشـركـات     
متعددة الجنسية، والـمـنـشـآت فـى          
االقتصادات الصاعدة حديثا فقـط فـى        
التفكير فى حوكمة الشركات باعتبـارهـا       
أداة ناجحة ضد الرشوة، ولكن مـازال        

وكما تـظـهـر     .   أمامها احتماالت كبيرة  
الدراسات فى إحدى النشرات الحديـثـة       

 U.N. Globalلألمم الـمـتـحـدة        
Compact Publication    بعـنـوان 

 Business" منشآت األعمال ضد الفساد     " 
Against Corruption   "  فإن الشركات

يمكنها بنجاح إقامة حواجز أمام التعامالت      
الفاسدة من خالل إجراءات الـرقـابـة         

 

 .الداخلية
أما ما يمكن أن يتم الحصول عليه مـن          
منهج من الداخل إلى الخارج فهـو أن         
منشآت األعمال ليست بالضرورة سيئـة،      
وأن األعمال التى يقوم بها بعض األفـراد     
ال ينبغى اعتبارها سببا للسيطرة السياسية      

وفى الـواقـع أن      .   على القطاع الخاص  
البديل المجدي لسيطرة الحكومة عـلـى       
االقتصاد يكون من خالل تشديد اللوائـح       

وهو نهج كثيرا ما يخفق فى      ( والتنظيمات  
أخذ التكاليف والمنافع فى الحسبان علـى       

هو نهج القيمة الداخلية لمـنـشـأة      )   األقل
ويتضمن هذا النهج قيام شركات     .   األعمال

القطاع الخاص بوضع إرشادات أخالقيـة      
داخلية واليات حوكمة الشركات لضمـان      
أن حوافز الشركة متوافقة بطريقة تعمـل       
على تشجيع السلوك األخالقى وفقا لنظـم       

 .القيم المعنوية والثقافية السائدة فى البالد
 

 المسئولية االجتماعية للشركات
في مناقشة للمسئولية االجتماعية لمنشـآت      
األعمال أكد فريدمان علي ضرورة التأكيد      
على القواعد واألسواق التنافسية الـتـى       
تعمل منشأة األعمال من خاللها وأشـار        
إلي أنه في االقتصاد الحر هناك مسئوليـة       

 –اجتماعية واحدة فقط لمنشأة األعمـال     
هى استخدام مواردها والقيام بنـواحـى       
النشاط المرسومة لزيادة أرباحها طالمـا      
ظلت فى نطاق القواعد الموضوعة، أى       
أنها تقوم بمنافسة حرة ومفتوحة بـدون        

 .خداع أو غش
وقد اعترف فريدمان بصحـة اتـجـاه         
المسئولية االجتماعية النتزاع منـشـآت      

 –األعمال من بيئة السوق التى تعمل فيها        
ولكن أخذ بيئة السوق فى الحسبان يمثـل        
أهمية بالغة عند التعامل مع ضـغـوط         

وبينما يسمح لنـا      –المسئولية االجتماعية   
تفكيك منشآت األعمال إلى مكونـاتـهـا        
الهيكلية بإدراك المصالح المختلفة لمختلف     
الشركات واألفراد، فإن إدراك هيـاكـل       
األسواق التى تعمل الشركات فى نطاقهـا       
يسمح لنا بالتعامل مع هياكل الحوافز التى       

 .تدفع سلوك هؤالء األفراد
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أن كثيرا من الخبراء، مع مسانـدتـهـم         
إلصالحات السوق فى الدول النامية، كانوا      

وهـو  ،   يفترضون وجود المؤسسات بهـا    
األمر الذي لم يكن متاح فعليا وقد كـان          
لهذا الخطأ أثر عميق على نظرة النـاس        
إلى المزايا المستقبلية لـإلـصـالحـات        

وعلى ما يبدو فـإن      .   ونتائجها الواقعية 
اإلصالحات االقتصادية البسيطة التى تـم      
تنفيذها فى فراغ مؤسسى قد أدت إلـى         

 .نتائج وحصيلة مختلفة
 

 البيئة التنافسية
تضم قاعدة بيانات البنك الدولي الخاصـة       

 World Bank's Doingبأداء األعمال 
Business Database     بيانات دقيقـة 

عن المشاكل االقتصادية الموجودة فـى       
وهى تشير إلـى    .   كثير من الدول النامية   

عالقة واضحة بين اإلفراط فى اللـوائـح        
التنظيمية لألعمال وبين الفساد وانخفاض     

 .مستويات التنمية، وضعف االستثمار
إن تحسين نوعية وجودة المـؤسـسـات         
تمكن وجود األسواق التنافسية وتؤدى إلى      
تخفيض األعباء القانونية والتنظيمية التى     
يواجهها القطاع الخاص، وهما إجابتـان      
على ضمان ارتفاع األسواق إلى مستـوى       

وتلك اإلصـالحـات     .   توقعات المجتمع 
ستؤدى أيضا إلى تمكين كافة المواطنين،      
وليس فقط مجرد قلة مخـتـارة، مـن          
الوصول إلى األسواق وتوزيـع عـادل        
للدخل وتساهم في رخـاء وازدهـار          

، كما أن إشراك القطاع الخاص      . المجتمع
فى عملية اإلصالح القانونى والتنظيمـى،      
يمكن النظر فيه على انه نهج استبـاقـى         

وبدال مـن   .   للمسئولية االجتماعية للشركة  
االستجابة للضغوط من خالل الـعـمـل        
الخيرى، فإن اإلصالح المؤسسى فـى       
الدول النامية يمكنه أن يتعـامـل مـع          

. المصادر الجذرية لعدم الرضا الـعـام       
وبمعنى آخر، إذا ما كنا نتحـدث عـن          
المسئولية االجتماعية لمنشآت األعمـال،     
فإننا ينبغى أن نتحدث عن دور منشـآت        
األعمال فى بناء أسواق تنافسية حقيقيـة،       
تسمح بالنمو االقتصادى وتوفير الفـرص      

إن هياكل األسواق تفصل البلدان عـن        
بعضها بعضا، والقيام باألعمال في أحدى      
الدول يختلف عن القيام بها فـى دولـة          

وفى بعض الدول، على سبـيـل       .   أخرى
المثال، قد يتطلب األمر أكثر من سـنـة         
كاملة حتى تتمكن الشركة من إنفاذ عقـد        
وتتخذ الطريق إلى عملها مـن خـالل         
إجراءات قضائية معقدة، وتقديم مدفوعات     
للتسهيل ولإلسراع بالعلمية قد يبدو بديـال       

وفى دول أخرى، حيث تعـمـل       .   مجديا
النظم القانونية بكفاءة أكثر، تختفي الحاجة      
إلى تلك المدفوعات الخاصة بتسـهـيـل        

 .التنفيذ
وإذا ما نظرنا إلى حماية حقوق الملكيـة،        
ففى الدول ذات اللوائح الضعيفة بشـأن        
حماية حقوق الملكية، قد تكون األبـواب       
مفتوحة أمام مجموعة متنـوعـة مـن         

وقد يقـوم   .   اإلجراءات المضادة للمنافسة  
المتنافسون بتقديم الرشاوى إلى القـضـاة       
لنقل أسهم أحدى الشركات لتكون بأسمائهم      
بطريقة غير قانونية، أوقد يهدد مسئولون      
حكوميون بالمصادرة ما لم تنفذ بـعـض        

وفى بعض الدول التـى     .   الطلبات المعينة 
يتم فيها إنفاذ حقوق الملكية، فإن إمكانيـة        
 .حدوث مثل اإلجراءات تقل إلى حد كبير

إن فهم الهيكل المؤسسى لألسواق يسمـح       
لنا فى كثير من الحاالت، بفهم السـبـب،         
لحدوث االنهيار بين إصالحات السـوق       

ولقد كان المتوقع هـو أال       .   وأداء السوق 
تؤدى إصالحات السوق التى تم تنفيذهـا       
فى غياب حرية اقتصادية حقيقية إلـى        

وعلى سبيل المثال،   .   تحقيق المنتظر منها  
فإن الخصخصة أكثر كثيرا عن مجرد نقل       
حقوق الملكية من القطاع الـعـام إلـى        

قد يكون األمر كذلك فى الـدول       .   الخاص
المتقدمة حيث توجد فعال تلك المؤسسـات       
الالزمة لتنفيذ عملية الخصخصة، ولكـن      
فى كثير من الدول النامية يؤدى غـيـاب         
حكم القانون، إلى أن تصبح عمـلـيـات         
الخصخصة بابا مفتوحاً أمـام سـلـب         
األصول، والفساد، وسوء تخـصـيـص       

 .الموارد
هـي  ،   وفى نهاية األمر، نصل إلى حقيقة     

للسكان الموجودين فى قاع الهرم لـكـي        
 .يتحركوا إلى أعلى، على سلم التنمية
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ويمكن تحقيق هذا عن طريق مسـانـدة        
القطاع الخاص من خالل جـمـعـيـات         

وفى هذا النهج، فإن جمعـيـات   .  األعمال
األعمال ليست إحدى آليات إعادة التوزيع      
التى تسمح للشركات بقبض الريع  بل هي        
آلية مساندة تعمل على تحسين بـيـئـة          

وهنا يكمـن   .   األعمال فى جميع النواحى   
اختالف رئيسى بين محاولة للحصول على      
جزء أكبر من الكعكة وبين المـسـانـدة         
باعتبارها ببساطة زيادة فرص منـشـآت       
األعمال من خالل إلغاء العوائق  أمـام         
القيام باألعمال، وكنتيجة لذلك تصـبـح       
الكعكة أكبر بدال من محاولة اقتناص أحد       

وأحد األفكار األساسيـة فـى       .   أجزائها
االقتصاد هى أن األسواق الحرة ليـسـت        
مباراة يعنى الفوز فيها حتمية خسـارة        

كما أن مساندة القـطـاع      .   الطرف األخر 
. الخاص تجسد جيداً هذه الفكرة األساسية     

وهى أيضا بديل جيد لرأى مـنـصـور         
بشـان  )   Mancur Olson( أولسون   

جماعات المصالح باعتبارها جمـاعـات      
نهب وسلب مصممة على دفع االقتصادات      

 . نحو الجمود والمجتمعات نحو اليأس
ومن المؤكد انه ال يمكن القول بأن كافـة         
جمعيات األعمال لديها القدرة على مساندة      

وهناك بعـض   .   إصالحات األسواق الحرة  
الجمعيات التى قد تعمـل كـوسـائـل          

على "   لسيطرة الدولة " لمجموعات األعمال   
منشآت األعمال، مما يشوه أداء األسـواق       

وفى الدول التى يعطى فيها     .   بدرجة اكبر 
صوت للقطاع الخاص فى صـنـاعـة         
السياسات، وتنشأ فيها القوانين واللوائـح      
التنظيمية من أسفل إلى أعلى بطريـقـة        
شفافة، تكون هناك فرصة أفضل أمـام        
مؤسسات السوق فى البقاء وانـتـشـال        

  .المواطنين من وحدة الفقر




