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خلق ارزش مشترک اقتصادی - اجتماعی و معرفی برخی پروژه های موفق آن در شرکت های تراز جهانی
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مقدمه

از زمانــی کــه نقــل قــول معــروف میلتــون فریدمــن؛ چهــره مشــهور اقتصــاد ســرمایه داری، کــه گفتــه: »کســب و کار اصلــی 
کســب و کار، کســب و کار اســت«1 زمــان زیــادی نمی گــذرد. بــه تعبیــر دیگــر هــدف اصلــی کســب و کار کســب ســود و منفعــت 
اســت امــا، چهــره ای دیگــر از حــوزه مدیریــت کســب و کار در همیــن ســبک از اقتصــاد؛ مایــکل پورتــر، طــی ســال 2011 و 
بعــد از بحــران جهانــی مالــی در ســال 2008 اذعــان می کنــد کــه »اقتصــاد ســرمایه داری در محاصــره قــرار گرفتــه اســت.« 
بــه گفتــه او: »حتــی مســئولیت اجتماعــی هــم نتوانســته اقتصــاد کاپیتالیســتی را از بحــران خــارج و آن بــه نیازهــای اصلــی 
مشــتریان و مســایل جامعــه نزدیــک کنــد«. ریشــه مســاله بــه اذعــان پورتــر دیــدن پدیده هــا صرفــا از بعــد اقتصــادی بــوده 
ــه کســب  ــد ب ــان می توان ــه هم زم ــود ک ــی از اقتصــاد ب ــال بخش های ــه دنب ــد و ب ــارج ش ــد از بن بســت خ ــم او بای ــت و زع اس
ســود و منافــع اجتماعــی نیــز منجــر شــود. از ایــن رو از ســال 2011 بــه بعــد پارادایــم »خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی- 
اجتماعــی« توســط مــارک کرامــر و مایــکل پورتــر2 به-عنــوان راهــکار پیشــنهادی بــرای خــروج از بحــران ســرمایه داری مطــرح 
شــده اســت. رویکــرد فعلــی بــرد- بــرد تعریــف شــده و بــرای کســب ســود بیشــتر مدیــران بایــد بــا حفــظ منافــع ســهام داران 
هم زمــان منافــع کارکنــان، مشــتریان و جامعــه را جــزء اهــداف خــود لحــاظ کننــد و بــا تمرکــز بــر ســه روش تمایــز از بن بســت 

خــارج شــوند: 

از راه شناخت مشتریان و محصولات جدید 
از طریق بازتعریف ذینفعان زنجیره ارزش شرکت

از طریق حمایت از جوامع محلی و فعالیت های خوشه ای

مســئولیت اجتماعــی شــرکت و خلــق ارزش مشــترک دو مقولــه متفــاوت امــا در ادامــه هــم هســتند. زمانــی کــه مســئولیت 
ــی  ــترک منته ــق ارزش مش ــه خل ــد، ب ــان می انجام ــرکت و ذینفع ــرای ش ــرد ب ــرد- ب ــت ب ــراری حال ــه برق ــی ب ــری اجتماع پذی
می شــود، امــا خلــق ارزش از نــوع خــاص ثــروت و منفعــت اقتصــادی و اجتماعــی اســت و مســئولیت اجتماعــی از نــوع هزینــه. 
بــه عبــارت دیگــر، خلــق ارزش مشــترک بــه عنــوان رویکــردی جدیــد ورای مســئولیت اجتماعــی شــرکت مطــرح اســت و آن را 
در خــود هضــم خواهــد کــرد، بــه نوعــی کــه 1000 شــرکت برتــر جهــان و شــرکت های بــزرگ بســیاری را در جهــان بــه خــود 

مشــغول کــرده اســت و در آینــده نزدیــک ایــن نگــرش غالــب و عمومیــت خواهــد یافــت.

اقتصــاد ســرمایه داری کــه پیــش از ایــن صرفــا بــه دنبــال افزایــش مصــرف بــه هــر طریــق ممکــن بــود؛ امــروز بــه اهمیــت 
ایجــاد بهــره وری از طریــق زنجیــره ارزش به عنــوان یــک راه حــل کلان نگاهــی نویــن دارد2و »اینتــل« و »آی بــی ام« از طریــق 

هوش مصنوعــی درحــال طراحــی روش هایــی بــرای کاهــش مصــرف بــرق هســتند.
ــا تولیــد نرم افزارهــای کاربــردی بــرای مشــتریان خــود  »ولــز فارگــو؛ چهارمیــن هلدینــگ خدمــات مالــی و بانکــی آمریــکا«، ب
ــود  ــتریان را بهب ــای مش ــت بدهی ه ــره ور در پرداخ ــای به ــا روش ه ــه آنه ــار ب ــت اعتب ــدی و مدیری ــوزش بودجه-بن ــا آم و ب
بخشــیده اســت.این تغییــرات تــا جایــی پیش رفــت کــه فورچــون در رتبه بنــدی 1000 شــرکت برتــر جهانــی - شــاخص های 

ــت داد.  ــق ارزش مشــترک را دخال خل

کارکردهای خلق ارزش مشترک - پیش و پس از پرداختن به نظریه خلق ارزش مشترک

zeidabadi@gmail.com / کارشناس ارشد برنامه ریزی استراتژیک، مشاور مدیریت در صنعت نفت *
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1-  www.fsg.org
2-  www.sharedvalue.org

 رتبه بنــدی شــرکت ها کــه برخــلاف خــرد جمعــی تــا آن زمــان کــه صرفــا از منظــر میــزان ســرمایه و فــروش و سودرســانی بــه 
ســهامداران ارزیابــی و رتبه بنــدی می شــدند، شــاخص های جدیــد پیــدا کردنــد و منافــع اجتماعــی از جملــه کاهــش گرمایــش 
ــرای آمــوزش و  ــه ب ــق فرصــت عادلان ــد. پــس از آن خل زمیــن، ســلامتی و بهداشــت مشــتریان و کل جامعــه را در نظرآوردن
ــدی شــرکت ها در عرصــه  ــه رتبه بن ــه هــم ب ــر جامع ــرای بخش هــای فقیرت ــد اقتصــادی ب ــم و موقعیت هــای جدی ــل عل تحصی
جهانــی کمــک می کرد.فورچــون شــرکت های بــا درآمــد 1 میلیــارد دلار را کــه بــا نــوآوری و حمایــت از منافــع اجتماعــی ســعی 
در حــل مســایل عمــده اجتماعــی داشــته اند و تجــاری هســتند را بررســی و شــرکت ها را بــر اســاس شــاخص های زیــر بــرای 

نخســتین بــار در ســال 2017 رتبه بنــدی کــرد:

میزان مشارکت در تاثیرات اجتماعی
مقیاس آن در نتایج اقتصادی شرکت

میزان نوآوری مرتبط با صنعت خود

رتبه بنــدی شــرکت ها توســط فورچــون بــر اســاس شــاخص های اجتماعــی، اقتصــادی و محیط زیســتی بــرای نخســتین بــار در 
15 ســپتامیر 2017 منتشــر شــد.1 در ایــن فهرســت شــرکت سویســی »نوواریتــس«2 - شــماره 4 فهرســت 1000 شــرکت 
برتــر فورچــون از منظــر خلــق ارزش مشــترک کــه در تولیــد و دریافــت تاییدیــه FDA بــرای یــک نــوع خطرنــاک از ســرطان 
خــون داروی خاصــی را بــرای نخســتین بــار تهیــه کــرده بــود، بــه ازای هــر دوره درمــان ماهانــه یــک دلار از بیمــاران فقیــر 
هنــدی، کنیایــی و ویتنامــی دریافــت کــرد و هم زمــان بــه مراکــز علمــی و درمانــی ایشــان آمــوزش و رصــد بیمــاران را نیــز 
آموخــت. در مــدل قیمت گــذاری ایــن داروی تولیــدی در نوواریتــس درصورتــی کــه بیمــار طــی یــک مــاه بــه داروهــا پاســخ 
مثبــت بدهــد هزینه هــای حداقلــی از او دریافــت می شــود و ایــن یــک تئــوری درحــال آزمایــش در نوواریتــس نیســت بلکــه 

در حــال حاضــر آن را در ســطح جهانــی اجرایــی کــرده اســت.
ــعی در  ــف س ــای مختل ــا روش ه ــت؛ ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــام 14 را ب ــور مق ــت مزب ــه در فهرس ــتله« ک ــرکت »نس ش
ایجــاد منافــع اجتماعــی و اقتصــادی کــرده اســت. غــذای ســلامت مهم تریــن هــدف اقتصــادی، اجتماعــی امــروز نســتله اســت: 
رهانــدن خــود و مشــتریانش از غــذای  شــکردار، اتفــاق مهمــی اســت کــه بــا هــدف تولیــد غــذای ســالم بــرای جامعــه نســتله 
آن را دنبــال می کنــد. تحقیــق و توســعه بــر روی تولیــد کریســتال های توخالــی شــکر بــرای کاهــش وزن و مصــرف شــکر در 
اغلــب تولیــدات نســتله حتــی 40% کاهــش شــکر در شــکلات از جملــه اهدافــی اســت کــه نســتله بــر اســاس منافــع اجتماعــی 
و ســلامت جامعــه آن را جــزء اهــداف خــود ترســیم کــرده اســت. بالطبــع از ایــن طریــق مشــتریان جدیــد و علاقمنــد به ســلامتی 
را بیشــتر بــه خــود جلــب کــرده اســت و از هم زمــا هزینــه یــا ســرمایه گذاری خــود در تحقیــق و توســعه را پوشــش می دهــد.

شــرکت »ِســمکس« رتبــه 18 فهرســت مزبــور؛ تولیدکننــده ســیمان و بتــون آمــاده بــرای ساختمان ســازی - درصــدد اســت 
ــاخت و  ــه س ــزان هزین ــی می ــکای جنوب ــع آمری ــر در جوام ــر و پایدارت ــاختمان های مقاوم ت ــاختن س ــه س ــردن ب ــک ک ــا کم ــا ب ت
ســاز ســاختمان مســکونی را بــرای ایشــان کاهــش دهــد و در ایــن راه هــدف کمــی کمــک بــه 3 میلیــون خانــوار تعییــن شــده 
اســت. یکــی از برنامه هــای ایــن شــرکت تهیــه مــواد و مصالــح بــرای بازســازی منــازل خانوارهایــی اســت کــه روزانــه کمتــر 
از 3 دلار درآمــد دارنــد. در ادامــه ایــن شــرکت بــه خانوارهــای بــا درآمــدی کمــی بالاتــر وام و اعتبــار هــم می دهــد تــا بــرای 
خریــد مصالــح و آمــوزش دیــدن نــزد کومکــس به عنــوان پیمانــکاران احتمالــی آینــده از شــرکت خریــد کننــد. نصــب بیــش 
از 80  هــزار تنــور ســیمانی بــرای کاهــش خطــرات ناشــی از تنورهــای غیراســتاندارد بــرای مــردم آمریــکای جنوبــی از دیگــر 

فعالیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی شــرکت ِســمکس اســت.
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1 . Georgina Hurst (2016) 
2 . Shayan, S.A (2018)

ــدف  ــن ه ــرژی مهم تری ــرف ان ــای مص ــش ردپ ــت. کاه ــل«1 اس ــرژی »ان ــی و ان ــرکت چندملیت ــا ش ــت ب ــن فهرس ــه 20 ای رتب
اجتماعــی انــل اســت. انــل درصــدد اســت تــا ســال 2050 میــزان مصــرف کربــن در تولیــد و مصــرف انــرژی را بــه عــددی 
نزدیــک بــه صفــر برســاند. طــی دو ســال گذشــته شــرکت انــل در 80 اســتارتاپ در خصــوص موضوعــات پیش گفتــه 

ــد. ــته باش ــن داش ــش زمی ــر گرمای ــر را ب ــن تاثی ــا کم تری ــرده ت ــرمایه گذاری ک س
شــرکت کــره ای »ســی جی« یــا Creating Job بــرای امــرار معــاش بهتــر کارگــران مســنی کــه در نزدیکــی دوران بازنشســتگی 
خــود هســتند بانــک اطلاعاتــی تهیــه کــرده و بــا اســتخدام ایشــان در شــغل های مرتبــط ســعی می کنــد درآمــد بیشــتری بــرای 
ایــن افــراد ایجــاد کنــد. از آنجایــی کــه رشــد ســن نیــروی کار در کره جنوبــی بســیار زیــاد اســت و تــا ســال 2050 نیمــی از 
جمعیــت کره جنوبــی بیــش از 50 ســال عمــر خواهنــد داشــت - تحقیقــا نیمــی از همیــن جمعیــت نیــز بیــش از 65 ســال عمــر 
ــا  ــام ب ــا کشــاورزی در ویتن ــط ب ــا ایجــاد شــغل های مرتب ــه  ی ــرای حمــل محمول ــد داشــت- ســی جی ایجــاد شــغل هایی ب خواهن
ــد،  ــتخدام می کن ــه اس ــرادی ک ــرای اف ــی را ب ــت در کره جنوب ــغل های پاره وق ــد ش ــتر از درآم ــل 80% بیش ــدی حداق درآم
ایحــاد می کنــد.در ایــن فهرســت شــرکتی ماننــد آمــازون کــه در رتبه بنــدی از منظــر میــزان دارایــی مقــام نخســت جهــان در 
ــر  ــا شــاخص های ســه گانه پیــش گفتــه مقامــی بهت ــق ارزش مشــترک ب ســال 2017 را از آن خــود کــرده اســت از منظــر خل
از 828 2  را نتوانســته اســت بــه خــود اختصــاص دهــد کــه نشــان از عــدم توانایــی ایــن شــرکت در ارایــه خدمــات و منافــع 

زیســت محیطــی و اجتماعــی بــرای جامعــه اســت.
معرفــی برخــی از پروژه هــای موفــق خلــق ارزش مشــترک اقتصــادی و اجتماعــی تعــدادی از شــرکت های بــزرگ و چندملیتــی 
ــف را در  ــات مختل ــع و خدم ــی از صنای ــدند و تنوع ــاب ش ــی انتخ ــاد جهان ــر در اقتص ــرکت  موث ــن 1000 ش ــه از بی ــان ک جه
برداشــتند بــا هــدف الهام بخشــی بــه فعــالان اقتصــادی تهیــه شــده تــا مطمئیــن شــونددر هــر زمینــه ای کــه فعالیــت می کننــد، 
ــه  ــه و البت ــتریان، جامع ــود، مش ــی خ ــب و کار و زندگ ــعه کس ــه توس ــتمی ب ــر سیس ــدل تفک ــن م ــتقرار ای ــا اس ــد ب می توانن
ســهام داران خــود نایــل شــوند و بــا روش هــای امتحا ن شــده شــرایط بهتــر اقتصــادی و اجتماعــی بــرای مــردم ایــران و منطقــه 

را ایجــاد کننــد.
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