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ه ��ل ميك ��ن حتوي ��ل الفق ��ر �إىل فر�ص ��ة؟ وكي ��ف يت ��م ذل ��ك؟ وكيف ميك ��ن دم ��ج الفق ��راء وذوي الدخول
املنخف�ض ��ة و�إ�ش ��راكهم باعتبارهم منظومة �أ�سا�سية �ضمن معادلة الق�ضاء على الفقر وحتقيق التنمية
والعدال ��ة االجتماعي ��ة؟ ،هذا ما �أراد �أن يركز عليه "براه ��االد" يف كتابه " الرثوة يف قاعدة الهرم"( )
كي يلفت �أنظار كبار رجال الأعمال ،وال�شركات املحلية ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات والقطاع اخلا�ص،
ومنظم ��ات املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية� ،إىل م�س� ��ؤولياتهم االجتماعي ��ة ،وذلك انطال ًقا من
�إميان "براهاالد" ب�أن ق�ضية العدالة االجتماعية ال يتحمل م�س�ؤوليتها جهة واحدة ،والبد �أن ي�شارك
فيها جميع الأطراف املعنية واملهتمة بها.
ه ��ذا الكت ��اب ه ��و للخب�ي�ر "�س.ك .براه ��االد" من اخل�ب�راء واملفكري ��ن املعروفني واملتخ�ص�ص�ي�ن عامل ًيا
يف عل ��م �إدارة الأعم ��ال ،وه ��و �أ�س ��تاذ يف ا�س�ت�راتيجيات �إدارة الأعمال يف كلية "رو� ��س" للأعمال بجامعة
"ميت�شيغان" ،وقد اختارته �إحدى ال�صحف وبع�ض و�سائل الإعالم املتخ�ص�صة �ضمن قائمة �أف�ضل
مفك ��ري الإدارة ت�أث�ي�راً يف الع ��امل وذل ��ك يف ع ��ام  .2007وقد �ش ��ارك مع خ�ب�راء �آخرين يف �إع ��داد بع�ض
امل�ؤلف ��ات والكت ��ب التي حققت ن�س ��بة مبيعات مرتفعة وجاءت �ض ��من قائمة �أح�س ��ن الكت ��ب مبي ًعا ،ومن
ه ��ذه امل�ؤلف ��ات" :التناف� ��س عل ��ى امل�س ��تقبل" ،و"م�س ��تقبل املناف�س ��ة" ،و"ع�ص ��ر جدي ��د م ��ن االبت ��كار"،
وقدح�ص ��ل"براهاالد" على جائزة "ماكينزي" لأف�ض ��ل مقالة �أربع مرات ،كما ح�ص ��ل على العديد من
�ش ��هادات الدكت ��وراه الفخرية �إحداهم ��ا من جامعة لندن ،والأخرى من كلية "�س ��تيفنز" للتكنولوجيا،
ويتمت ��ع "براه ��االد" بخربة عملي ��ة و�إدارية كبرية نظراً لعمله مع كبار املديري ��ن التنفيذيني ،وقيادات
الإدارة العليا يف العديد من كربى ال�شركات العاملية.
وقد ا�ستفادت العديد من ال�شركات الكربى حول العامل من �أفكار "براهاالد" التي كتبها بالتف�صيل يف
كتابة هذا-الذي نحن ب�صدد عمل عر�ض لأهم �أفكاره الرئي�سة –يف بناء هويتها ،و�إعداد ا�سرتاتيجيتها؛
لتحقيق مزيد من الأرباح من خالل العمل يف الأ�سواق اجلديدة النا�شئة التي يوجد فيها مليارات من
الفقراء ،وامل�ساهمة يف الق�ضاء على م�شكلة الفقر.
مل تعد الأفكار التي طرحها "براهاالد" يف الطبعة الأوىل من هذا الكتاب والتي �ص ��درت يف عام 2004
أرباحا غري م�س ��بوقة ،وهو ما ر�ص ��ده
�أفكاراً نظرية ،بل وجدت طريقها �إىل التطبيق ،و�أ�ص ��بحت حتقق � ً
"براهاالد" ووثقه يف الطبعة اخلام�سة من هذا الكتاب،التي �صدرت عام  ،2009حيث يعر�ض الدرو�س
امل�ستفادة من تطبيق �أفكاره يف �شركات عاملية كبرية ،ويعر�ض كذلك لال�سرتاتيجيات والتكتيكات التي
اعتمدت عليها الكثري من ال�شركات يف حتقيق جناحاتها يف دول العامل النامي.
( ) " عنوان هذا الكتاب له مغزى وداللة كبرية تعرب عن الإميان العميق للم�ؤلف ب�أهمية ق�ضية العدالة االجتماعية ،وامل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات التجارية ،و�ضرورة االهتمام بال�شريحة املهمة من الهرم االقت�صادي ،وهي قاعدة الهرم التي متثل ما يقرب من
 % 80من �إجمايل �شرائح الهرم االقت�صادي ،ويبلغ تعداد �سكانها �أكرث من  4مليار ن�سمة حول العامل ،و�أغلبهم من الفقراء ومن ذوي
الدخول املنخف�ضة حيث يعي�شون على �أقل من  2يف اليوم" .

الرثوة يف قاعدة الهرم :الق�ضاء على الفقر من خالل الأرباح

لماذا هذا الكتاب؟
يُعدُّ هذا الكتاب من الأدبيات املرجعية املتخ�ص�ص ��ة يف مو�ض ��وع التنمية والعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر،
وتنبع �أهميته من عدة اعتبارات منها:
 .1يق ��دم هذا الكتاب منهجية جديدة لل�شركات متع ��ددة اجلن�سيات ،والقطاع اخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدين
تعتمد بالأ�سا�س على خدمة الفقراء يف العامل كم�ستهلكني ،وحتقيق الأرباح يف الوقت ذاته.
 .2يعر� ��ض هذا الكتاب لال�سرتاتيجي ��ات والتكتيكات اجلديدة لإدارة الأعمال بطريقة ناجحة يف الأ�سواق النا�شئة
يف الدول النامية.
 .3يح ��اول التع� � ُّرف على كيفية بناء قاعدة اقت�صادية متميزة تخ ��دم �شريحة الفقراء وخا�صة يف جماالت متعددة
مثل :االت�صاالت والتكنولوجيا ،والرعاية ال�صحية ،وال�سلع اال�ستهالكية ،ومتويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
كما يعر�ض الكتاب للعديد من �أ�شكال االبتكار للدخول �إىل الأ�سواق النا�شئة يف املجاالت �سالفة الذكر.
 .4يت�ضم ��ن هذا الكت ��اب ر�ؤية كبار ر�ؤ�ساء جمال� ��س الإدارات يف ال�شركات الكربى حول كيفي ��ة حتقيق الأرباح يف
الأ�سواق النا�شئة احلديثة.
 .5يعر� ��ض الكت ��اب للعديد من "درا�سات احلالة" احلديث ��ة للكثري من ال�شركات عل ��ى �أ�سطوانة مدجمة تت�ضمن
العدي ��د من الفيديوهات حول جتارب النجاح يف الأ�سواق النا�شئة الت ��ي اعتمدت على �أفكار "براهاالد" منذ �أكرث
م ��ن �5سنوات ،وا�ستطاعت حتقيق مزيد من الأرباح عن طريق خدمة الفقراء وال�شرائح االقت�صادية الأقل دخ ًال،
و�ساهمت كذلك يف التخفيف من م�شكلة الفقر وتداعياتها وت�أثرياتها يف بع�ض املجتمعات.
 .6يق ��دم ه ��ذا الكتاب حلو ًال للكثري من امل�شكالت التي تواجه الفق ��راء يف قاعدة الهرم االقت�صادي .حيث يعر�ض
لكيفي ��ة بناء نظام اقت�صادي ي�ساع ��د على خلق الرثوة وحتقيق الأرباح ،وكيفية اال�ستثمار يف امل�شروعات املتو�سطة
وال�صغرية ومتناهية ال�صغر.
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 .7يرتكز اهتمام هذا الكتاب على �شريحة مهمة جدً ا يف املجتمع �أال وهي �شريحة الفقراء وذوي الدخول املنخف�ضة
– ويبلغ عددهم  4مليار �شخ�ص يعي�شون على �أقل من دوالرين يف اليوم ،وميثلون  % 80من �سكان العامل –والذين
يطل ��ق عليه ��م "براهاالد" قاعدة الهرم االقت�ص ��ادي ( )Bottom of the pyramid) (BOPويع ُّدهم �سو ًقا
م�ستقلة ميكن حتقيق الربح فيها من خالل خدمة الفقراء .ويف الوقت ذاته ف�إن الأن�شطة االقت�صادية املوجهة لهذه
ال�شريحة االقت�صادية ت�ساهم بال�ضرورة يف التخفيف من حدة م�شكلة الفقر.
 .8يحظى هذا الكتاب باهتمام كافة ال�شركات املحلية ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات ،والقطاع اخلا�ص ،ومنظمات
املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وكبار رجال الأعمال ،وجميع املهتمني بق�ضايا مكافحة الفقر ،والعاملني يف
جمال التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
 .9يو�ض ��ح هذا الكتاب كيفية توظي ��ف التكنولوجيا ،وو�سائل االت�صال احلديثة ،والق ��درات اال�ستثمارية والإدارية
كا ّفة التي متتلكها ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف حل م�شكلة الفقر �إىل جانب توفري امل�ساعدات التنموية والدعم
احلكومي ،وتطبيق احللول املقرتحة من منظمات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال.
 .10يعر� ��ض الكت ��اب لل ��ر�ؤى واالجتاه ��ات املختلفة التي متث ��ل الأطراف كاف ��ة ذات ال�صلة مث ��ل ر�ؤ�ساء جمال�س
الإدارات يف ال�شركات الكربى الذين قاموا بتطبيق املبادرات يف الأ�سواق النا�شئة خالل ال�سنوات اخلم�س من عام
 2004وحت ��ى عام  ،2009كما يعر�ض الكتاب لأ�صوات امل�ستهلك�ي�ن وجتاربهم ،واملنتجني ،وامل�ستثمرين ،واملبدعني
واملطورين وذلك من خالل مقاطع فيديو مهمة تدعم الواقع العملي ب�إجنازاته وجناحاته يف بع�ض املجتمعات.

منهجية الكتاب

اعتمد "براهاالد" على منهجية متكاملة يف �إعداد هذا الكتاب ،جتمع بني منهجيتني:الأوىل  :فرق العمل
البحثية .حيث �شكل "براهاالد" من طالبه يف اجلامعة فريق عمل متميز حتت قيادته ،و�شكلت معظم
ف�صول هذا الكتاب خال�صة للأوراق البحثية التي انتهى �إليها فريق العمل البحثي بعد �أكرث من عام من
اجلهد والبحث ،حيث قام فريق الباحثني من طالب مرحلة الدرا�سات العليا با�صطحاب كامرياتهم
لت�سجيل مقاطع فيديو مع امل�ستفيدين يف قاعدة الهرم االقت�صادي وهم من الفقراء لعر�ض ر�ؤيتهم
وتوجهاتهم و�آرائهم ،وكذلك الت�سجيل مع املديرين التنفيذيني يف العديد من ال�شركات املنخرطة يف
الأ�سواق النا�شئة .وقد مت جتميع �أكرث من � 100ساعة فيديو يف هذا ال�ش�أن.
والثانية :املقابالت ال�شخ�صية .حيث قام "براهاالد" بالعديد من املقابالت ال�شخ�صية مع ر�ؤ�ساء
جمال�س الإدارات يف العديد من ال�شركات العاملية ملناق�شتهم والتعرف على ر�ؤيتهم وكيفية ا�ستفادتهم
من الأفكار الواردة يف كتابه حول مكافحة الفقر والق�ضاء عليه مع حتقيق �أرباح يف الوقت ذاته ،ومنهم
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  Unileverالتي و�صل حجم �أعمالها يف الهند �إىل ما يقرب من مليار دوالر.
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محتويات الكتاب
ينق�سم هذا الكتاب �إىل خم�سة �أجزاء:
يناق� ��ش اجل ��زء الأول وعنوانه " :القطاع اخلا�ص والفق ��ر :التقدم املحرز خالل الفرتة من  2004وحتى "2009
التط ��ورات الت ��ي حدثت يف قاعدة اله ��رم االقت�صادي ،والتقدم الذي مت �إحرازه منذ ن�ش ��ر الطبعة الأوىل من هذا
الكت ��اب يف ع ��ام  ،2004والذي ي�ؤكد منو الفكرة الرئي�سة للكتاب وتطورها ،وي�ستهل "براهاالد" هذا اجلزء بكتابة
مقدم ��ة جديدة ع ��ن دور القطاع اخلا�ص يف مكافحة الفق ��ر ،والتعريف مبفهوم القطاع اخلا� ��ص؟ ويعر�ض للدور
ال ��ذي ينبغ ��ي �أن يقوم به يف قاعدة اله ��رم االقت�صادي ،ويت�س ��اءل امل�ؤلف ملاذا ينبغي الرتكيز عل ��ى قاعدة الهرم
ومم تتكون هذه القاعدة؟ وما ه ��ي �سمات امل�ستهلكني فيها؟ وما هي طبيعتهم وخ�صائ�صهم؟ وكيف
االجتماع ��ي؟ َّ
ميكن اال�ستفادة من قاعدة الهرم االقت�صادي كفر�صة متميزة لإدارة الأعمال الناجحة؟ وما هي التجارب الناجحة
واخلربات ال�سابقة التي ميكن اال�ستفادة منها يف قاعدة الهرم االقت�صادي؟ وي�ؤكد "براهاالد" يف هذا اجلزء على
�ض ��رورة قيام القطاع اخلا�ص بتوظيف الأعمال التجارية خلدمة ق�ضية العدالة االجتماعية ومن �ضمنها :مكافحة
الفق ��ر ،والتوظي ��ف ،وخلق فر�ص العمل ،وذلك ملواجهة التحديات التي تواج ��ه االقت�صاد العاملي يف ظل التناف�سية
ال�شديدة يف ع�صر العوملة.
�أم ��ا اجل ��زء الث ��اين وعنوانه " :الن�ص الأ�ص ��لي من طبع ��ة الكتاب ع ��ام  "2004فيناق�ش ف�ص�ل�ا رئي�س ًا من طبعة
الكت ��اب الأوىل ع ��ام  2004دون ح ��دوث تغيري فيه ،وه ��و يناق�ش كيفي ��ة �صياغة �إطار عام لدم ��ج القطاع اخلا�ص
 والأط ��راف املعني ��ة كافة ذات ال�صلة مث ��ل ال�شركات التجارية الكبرية ،ومنظم ��ات املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�ساتاحلكومية – دجمها بطريقة ناجحة يف الأ�سواق النا�شئة ،وحتديدً ا يف الأن�شطة االقت�صادية التي تخدم الفقراء يف
قاعدة الهرم االقت�صادي من �أجل امل�ساهمة يف تخفيف حدة م�شكلة الفقر ،ويف ذات الوقت احل�صول على �أرباح.
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�أم ��ا اجل ��زء الثال ��ث وعنوان ��ه " :ردود �أفعال ر�ؤ�س ��اء جمال� ��س الإدارات حول مفه ��وم الكتاب وفكرت ��ه" فيت�ضمن
خطابات من كبار ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارات يف بع�ض ال�شركات الكربى التي تدعم فكرة " براهاالد" ب�ش�أن االهتمام
بالأ�س ��واق النا�شئة وخدمة الفقراء ،حيث ق ��ام "براهاالد" وفريقه البحثي مبقابلة ع�شرة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني
(يعمل ��ون يف �صناع ��ات متعددة ومن مناطق جغرافية خمتلفة ومتفرقة) للتعرف �إىل كيفية ت�أثري هذا الكتاب على
جهودهم وعلى �أدائهم �أثناء العمل يف الأ�سواق النا�شئة.
بينم ��ا يعر�ض اجل ��زء الراب ��ع وعنوانه " :درا�س ��ات احلالة وتعليق ��ات ر�ؤ�س ��اء جمال� ��س الإدارات" حلاالت عملية
لقطاع ��ات وا�سعة من الأعمال يف خمتلف املجاالت بع ��د �أن �أ�صبحت قاعدة الهرم االقت�صادي متثل �سو ًقا منتجة،
وحتق ��ق الكثري م ��ن الفوائد ،ومن ه ��ذه القطاعات :جت ��ارة التجزئة ،واخلدم ��ات ال�صحية ،ومتوي ��ل امل�شروعات
الزراعي ��ة ،وذل ��ك يف بلدان عديدة مثل :ب�ي�رو ،والربازيل ،ونيكاراجوا ،واملك�سيك ،والهن ��د .ويت�شارك ويتعاون يف
ذل ��ك جمموعات كبرية م ��ن ال�شركات متعددة اجلن�سي ��ات ،بالإ�ضافة �إىل ال�شركات املحلي ��ة الكبرية ،واملنظمات
غري احلكومية ،وال�شركات املتو�سطة والنا�شئة حدي ًثا جمتمعني على هدف واحد وهو �ضرورة توظيف التكنولوجيا
احلديثة وثورة االت�صاالت واملعلومات ،وامل�شروعات املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر ،والقدرات اال�ستثمارية
الكب�ي�رة للم�ساهم ��ة يف مكافح ��ة الفقر ،وح ��ل امل�شكالت املرتبطة ب ��ه يف العديد من املجتمع ��ات ،وكذلك ح�صول
امل�ستهلك�ي�ن يف قاع ��دة الهرم االقت�ص ��ادي على املنتجات واخلدم ��ات ب�أ�سعار منا�سب ��ة ،ويف الوقت نف�سه يحظون
باالحرتام واملعاملة العادلة.
�سجاد "جايبور" و�إن�شاء �سل�سلة توريدات عاملية ل�صناعة
ويف هذا اجلزء مت �إ�ضافة درا�سة حالة جديدة وهي حول ّ
ال�سج ��اد يف الهند ع ��ن طريق الفقراء .حيث يتم ا�سترياد ال�صوف من ا�سرتالي ��ا ،ويتم �إعادة ت�صدير ال�سجاد يف
�صورت ��ه النهائي ��ة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية� ،أما باقي ح ��االت الدرا�سة فلم يحدث عليها حتديث فظلت كما
مت طباعته ��ا يف عام  ،2004ومت ��ت �إ�ضافة جزء جديد حديث متت كتابته عن طري ��ق ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارات يف
بع� ��ض ال�شركات الك�ب�رى لعر�ض ر�ؤيتهم وخربتهم وجتاربه ��م الناجحة ،وتو�ضيح كيفي ��ة اال�ستفادة من مبادرات
"براهاالد" و�أفكاره وفريقه البحثي.
�أما اجلزء اخلام�س وعنوانه " :مقاطع الفيديو " فيحتوي على �أ�سطوانة مدجمة حتتوي على مقاطع فيديو توثق
احل ��االت العملي ��ة ،وحاالت الدرا�سة الواردة بالكتاب ،والهدف من مقاط ��ع الفيديو هو التعرف �إىل �شعور الفقراء
و�إح�سا�سهم بالتغيري الناجت عن تطبيق املبادرات من قبل ال�شركات الكربى والقطاع اخلا�ص والتي غريت من منط
حياتهم ومعي�شتهم.

The Fortune at the Bottom of the Pyramid:
Eradicating Poverty Through Profits

الرثوة يف قاعدة الهرم :الق�ضاء على الفقر من خالل الأرباح
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االقتصادي
الهرم
وسماتها
األسواق
خصائص
االقتصادي
قاعدةالهرم
في قاعدة
وسماتها في
األسواق
خصائص
يعد الجزء الثاني من هذا الكتاب الجزء الرئيس واألكبر حيث يتضمن هذا الجزء ستة فصول.

يناقش الفصل األول وعنوانه " :السوق في قاعدة الهرم االقتصادي"
خ�صائ�ص امل�ستهلكني و�سماتهم يف قاعدة الهرم االقت�صادي ،و�شرائح الهرم االقت�صادي وطبقاته ،والأيديولوجيات
امل�سيط ��رة عل ��ى تفكري ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة يف ال�شركات الكربى من القط ��اع اخلا�ص ب�ش�أن ر�ؤيتهم �سماتَ هذا
ال�سوق وخ�صائ�صه .ويطرح "براهاالد" جمموعة من الت�سا�ؤالت املهمة مثل :هل يوجد �أموال يف �أ�سواق الفقراء يف
قاعدة الهرم االقت�صادي؟ وهل توجد قوة �شرائية لدى امل�ستهلكني؟ وكيف ميكن قيا�سها؟ وكيف ميكن الدخول �إىل
هذه الأ�سواق؟ وهل هذه الأ�سواق لديها قابلية لتطبيق التكنولوجيا اجلديدة؟ وكيف ميكن التعرف على احتياجات
امل�ستهلك�ي�ن يف ه ��ذه ال�سوق؟ وه ��ل ال�سلع واخلدمات واملنتج ��ات اجلديدة منا�سبة للم�ستهلك�ي�ن يف هذه الأ�سواق؟
وكيف ميكن تنويع اختيارات امل�ستهلكني االقت�صادية؟ وما هي الفوائد التي �ستعود على القطاع اخلا�ص من العمل
يف �أ�سواق الفقراء يف قاعدة الهرم االقت�صادي؟
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وي�ؤكد "براهاالد" يف هذا الف�صل على عدة اعتبارات مهمة منها:
� .1أن الهرم االقت�صادي يتكون من عدة �شرائح وطبقات وميكن تو�ضيحها على النحو التايل:
ال�شريحة الأوىل :وهي يف �أعلى قمة الهرم وتتميز بدخلها
املرتفع ،حيث يزيد دخلها على � 20.000ألف دوالر ،ويبلغ تعداد
1
�سكان هذه ال�شريحة من � 25إىل  100مليون ن�سمة.
ال�شريحة الثانية والثالثة :وهي يف منت�صف الهرم االقت�صادي،
3-2
وتتميز بدخلها املتو�سط حيث يبلغ دخلها ما بني  1500دوالر �إىل
� 20.000أل��ف دوالر ،ويبلغ ع��دد �سكان ه��ذه ال�شريحة من مليار
4
ون�صف �إىل حوايل  2مليار ن�سمة.
ال�شريحة الرابعة واخلام�سة :وهي يف قاعدة الهرم االقت�صادي.
5
ويبلغ دخل ال�شريحة الرابعة حوايل  1500دوالر� ،أما دخل ال�شريحة
اخلام�سة فيقل عن  1500دوالر .ويبلغ تعداد �سكان ال�شريحتني الرابعة واخلام�سة حوايل �أربعة مليارات ن�سمة،
وتع ُّد هذه ال�شريحة هي حمل االهتمام الرئي�س يف هذا الكتاب.
� .2أن �أحد �أهم الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة هو مكافحة الفقر والق�ضاء عليه؛ لأنه يع ُّد من �أكرب التحديات
التي تواجه االقت�صاد العاملي يف القرن احلادي والع�شرين.
 .3يك ُمن حل م�شكلة الفقر يف االعتماد على منهجية جديدة مل�ساعدة الفقراء .وتقوم هذه املنهجية على التعاون
بني ال�شركاء كا ّفة (القطاع اخلا�ص – منظمات املجتمع املدين -ال�شركات متعددة اجلن�سيات – امل�ؤ�س�سات
احلكومية) لتحقيق االبتكار وتنفيذ �سيناريوهات الفوز امل�ستدامة مب�شاركة الفقراء �أنف�سهم.
أرباحا .وهذه امل�شكلة ميكن
ويف الوقت ذاته تقوم ال�شركات اخلا�صة بعر�ض املنتجات واخلدمات التي حتقق لها � ً
الق�ضاء عليها من خالل التعاون بني الفقراء وال�شركاء كافة من خالل العمل يف �أ�سواق امل�ستهلكني الفقراء يف
قاعدة الهرم االقت�صادي.
� .4أن ريادية الأعمال �أحد الركائز الأ�سا�سية يف مكافحة الفقر والق�ضاء عليه.
� .5أن مكافحة الفقر يجب �أن تكون هد ًفا رئي�سا من �ضمن �أه��داف ال�شركات متعددة اجلن�سيات عند و�ضع
ا�سرتاتيجيتها للأ�سواق النا�شئة .وي�أتي ذلك يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات بامل�شاركة والتعاون بني كربى
�شركات القطاع اخلا�ص ،ورواد الأعمال املتواجدين داخل �أ�سواق الفقراء يف قاعدة الهرم االقت�صادي.
� .6أن هناك العديد من االفرتا�ضات التي �أثبتت التجربة العملية عدم �صحتها ب�ش�أن �أ�سواق الفقراء يف قاعدة
الهرم االقت�صادي ومن �أهم هذه االفرتا�ضات ما يلي:
�أن القطاع اخلا�ص وال�شركات متعددة اجلن�سيات يرون �أن الأ�سواق املوجودة يف قاعدة الهرم االقت�صادي هي

ريادية األعمال هي أحد الركائز األساسية
في مكافحة الفقر والقضاء عليه

الرثوة يف قاعدة الهرم :الق�ضاء على الفقر من خالل الأرباح

�أ�سواق غري م�ستهدفة بالن�سبة لهم لأن امل�ستهلكني فيها لي�س لديهم القوة ال�شرائية الالزمة ل�شراء منتجات هذه
ال�شركات وخدماتها ،و�أن هذه املنتجات منا�سبة �أكرث لأ�سواق الدول املتقدمة ولي�ست للأ�سواق النا�شئة يف الدول
النامية.
�أن �أ�سواق الدول املتقدمة فقط هي القادرة على �شراء االبتكارات التكنولوجية املتقدمة� ،أما امل�ستهلكون
الفقراء فلي�س لديهم اهتمام بالتكنولوجيا ولي�س لديهم �أموال كي ينفقوها عليها.
�أنه من ال�صعب تعيني مديرين تنفيذيني لإدارة الأعمال يف هذه النوعية من الأ�سواق النا�شئة.
ويؤكد "براهاالد"

على أن هذه االفتراضات قد ثبت عدم صحتها في العديد من الدول؛ ألن أسواق الفقراء هي
بالفعل فرصة متميزة وحقيقية لتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية.
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مبادئ اإلبداع واالبتكار وفلسفة تطوير المنتجات والخ
مبادئ اإلبداع واالبتكار وفلسفة تطوير المنتجات والخدمات

يناقش الفصل الثاني وعنوانه " :المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين
في قاعدة الهرم االقتصادي"
فل�سفة تطوير املنتجات واخلدمات املنا�سبة للم�ستهلكني يف قاعدة الهرم االقت�صادي .ويعر�ض يف هذا ال�ش�أن اثني
ع�شر مبد�أً من مبادئ الإبداع واالبتكار اخلا�صة بتطوير املنتجات واخلدمات املقدمة للم�ستهلكني يف قاعدة الهرم
االقت�صادي وهي:
 .1الرتكي ��ز على �أ�سعار املنتج ��ات واخلدمات بحيث تكون منا�سبة للم�ستوى امل ��ادي للم�ستهلكني يف هذه الأ�سواق،
ومنا�سبة للقوة ال�شرائية التي يتمتعون بها.
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 .2الرتكيز على االبتكار الذي يتطلب حلو ًال غري تقليدية من خالل اال�ستعانة بالتكنولوجيا احلديثة واملتقدمة.
� .3أن تك ��ون احلل ��ول املبتك ��رة املقدمة لأ�س ��واق امل�ستهلكني يف قاعدة اله ��رم االقت�صادي قابل ��ة للنقل عرب الدول
والثقافات واللغات املختلفة.
� .4أن تراع ��ي احلل ��ول املبتك ��رة املقدم ��ة لأ�سواق امل�ستهلك�ي�ن يف قاعدة اله ��رم االقت�صادي احلف � َ
�اظ على املوارد
وا�ستخدامها بطريقة ر�شيدة.
� .5أن ت�ستند عملية تطوير املنتجات واخلدمات على فهم عميق لكيفية تطوير البنية الأ�سا�سية ال�ستمرار الت�سويق
لهذه اخلدمات واملنتجات بالطريقة والن�سب امل�ستهدفة.
 .6يج ��ب �أن ت�ستن ��د عملية االبتكار وتقدمي احللول غري التقليدية على بنية حتتية لوج�ستية قوية تراعي خ�صائ�ص
�أ�س ��واق الفق ��راء ،وت�سمح للو�ص ��ول للم�ستهلكني املحتمل�ي�ن كا ّفة مع العمل عل ��ى توعيتهم وتثقيفه ��م ب�أهمية هذه
املنتجات واخلدمات.
 .7يج ��ب �أن ت�أخذ عملية ت�صميم املنتجات واخلدمات وتطويرها يف االعتبار م�ستوى مهارات امل�ستهلكني ،و�ضعف
البنية التحتية ،و�صعوبة الو�صول للمناطق النائية.
 .8يجب تدريب امل�ستهلكني يف الأ�سواق النا�شئة على كيفية ا�ستخدام املنتجات واخلدمات بطريقة �صحيحة.
 .9يج ��ب مراع ��اة الظروف البيئي ��ة التي تق ��دم فيها املنتج ��ات واخلدمات عند القي ��ام بعملية تطوي ��ر املنتجات
واخلدمات ،على �أن تكون منا�سبة للبيئة املحيطة.
 .10يج ��ب �أن ت�ستن ��د عملية االبتكار وتطوير اخلدمات واملنتجات على الأبح ��اث العلمية والت�سويقية الدقيقة حتى
تقدم معلومات عن طبيعة امل�ستهلك ،وعدد ال�سكان ،وم�ستوى التعليم ،والأمناط اال�ستهالكية املختلفة نظر ًا لعدم
جتان�س قاعدة امل�ستهلكني يف �أ�سفل الهرم االقت�صادي.
 .11يج ��ب ابت ��كار نظم توزيع متط ��ورة حتى ت�صل جميع املنتج ��ات واخلدمات اجلدي ��دة �إىل امل�ستهلكني كا ّفة يف
املناط ��ق الريفية،ويف املناطق احل�ضارية �أي�ض ��ا ،ورغم �أن هذه العملية تواجهها بع� ��ض ال�صعوبات والتحديات �إال
�أنها بالغة الأهمية.
 .12يجب على مطوري املنتجات واخلدمات وعلى القائمني على عملية االبتكار تطوير بنية النظام حيت يتم دمج
املنتجات واخلدمات املبتكرة بطريقة �سهلة يف الأ�سواق املوجودة يف قاعدة الهرم االقت�صادي.
ويؤكد "براهاالد"

أن الفلسفة الجديدة لالبتكار التي تتطلبها األسواق الفقيرة والناشئة تختلف كلية عن فلسفة
االبتكار للمنتجات والخدمات التي يتم تطبيقها في أسواق الدول المتقدمة.
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يناقش الفصل الثالث وعنوانه " :قاعدة الهرم االقتصادي :فرصة عالمية"
كيفي ��ة تهيئ ��ة الأ�سواق يف قاع ��دة اله ��رم االقت�صادي املوج ��ودة يف هذه الأ�سواق على �أ�سواق الدول املتقدمة.
للأعم ��ال التجاري ��ة وحتقي ��ق الأرب ��اح ،وتطوير فر�ص كما �أن الدرو�س امل�ستفادة من العمل يف �أ�سواق الفقراء
النم ��و الداخلي ��ة ،وتقدمي احلل ��ول املتاحة م ��ن �أ�سواق ميك ��ن �أن ت�ؤث ��ر �إيجا ًب ��ا عل ��ى املمار�س ��ات الإدارية يف
ال ��دول املتقدم ��ة ب�ش� ��أن قاع ��دة اله ��رم االقت�صادي ،ال�شركات العاملية.
والدرو�س املهمة املقدمة لل�شركات متعددة اجلن�سيات � .2أن من �أه ��م الدرو�س امل�ستف ��ادة لل�شركات متعددة
والتي تخ�ص �أ�سواق الفقراء وخا�صة فيما يتعلق بكثافة اجلن�سيات التي يجب �أخذها يف االعتبار عند العمل يف
ر�أ�س املال ،والتنمي ��ة امل�ستدامة ،وكذلك تكلفة الإدارة الأ�سواق الفقرية هي توافر الأيدي العاملة الرخي�صة،
يف �أ�سواق الفقراء ،وكيفي ��ة �إقامة �شبكة من العالقات م ��ع كثافة ا�ستخدام ر�أ�س املال ،وجناح جتارب التنمية
للم�ساع ��دة عل ��ى البق ��اء �أطول ف�ت�رة ممكن ��ة ،وي�ؤكد امل�ستدام ��ة يف ه ��ذا الأ�س ��واق ،وتطبي ��ق االبت ��كارات
احلديث ��ة واملتط ��ورة بنج ��اح يف �أ�سواق قاع ��دة الهرم
"براهاالد" يف هذا ال�ش�أن على ما يلي:
 .1توج ��د جمموع ��ة م ��ن العوام ��ل ت�ساع ��د ال�شركات االقت�صادي ،والدليل على ذلك جناح التجارب التالية:
جن ��اح جترب ��ة "بن ��ك جرام�ي�ن" (Grameen
الكربى عل ��ى اال�ستثمار واقتنا�ص الفر� ��ص يف �أ�سواق
الفقراء ،وت�ساهم ه ��ذه العوامل � َ
ال�صغر
أي�ضا يف تغيري �أمناط  )Bankيف تعزي ��ز جترب ��ة التمويل املتناه ��ي ِّ
التفكري ال�سلبي  -امل�سيط ��رة على القائمني على �إدارة وتطويره يف بنجالدي�ش.
جناح جترب ��ة �شركة "فوك�سيف ��ا" ( )Voxivaيف
ه ��ذه ال�شركات  -ع ��ن �أ�سواق الفقراءاملوج ��ودة �أ�سفل
قاعدة الهرم االقت�صادي .ومن هذه العوامل� :أن �أ�سواق مكافحة الأمرا� ��ض املعدية مثل "الكولريا" و"�سار�س"
الفق ��راء هي �أ�سواق كب�ي�رة من حيث تع ��داد ال�سكان ،يف "بريو".
جناح جتربة "بنك  "ICICIيف �إقرا�ض الفقراء
وميك ��ن التعام ��ل معها ككيان ��ات م�ستقل ��ة .انظر مثال
�أ�سواق "ال�ص�ي�ن"" ،الهند"�" ،إندوني�سيا"،الربازيل" ،وذوي الدخول املنخف�ض ��ة وعمل امل�شروعات ال�صغرية
"املك�سيك""،رو�سيا""،جنوب �أفريقيا"" ،نيجرييا" ،واملتو�سطة.
جن ��اح جترب ��ة �شرك ��ة (Hindustan Lever
كما �أن االبت ��كارات املحلية املوج ��ودة يف هذه الأ�سواق
ميك ��ن نقلها م ��ن �أ�سواق �أخ ��رى مماثلة خلل ��ق فر�ص  )Ltd) (HLLيف الرتويج للملح املعالج باليود.
عاملية لال�ستثمار والتنمي ��ة ،وميكن تطبيق االبتكارات
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االقتصاديالموجه لخلق
النظام النظام االقتصادي
الموجهالثروةلخلق الثروة
ويناقش الفصل الرابع من الجزء الثاني من هذا الكتاب وعنوانه:
"نظام اقتصادي لخلق الثروة"
النظ ��ام االقت�ص ��ادي لل�سوق املوج ��ه ،والنظ ��ام االقت�صادي للدول النامي ��ة ،و�أهمية اح�ت�رام العقود مع
ال�شركات الكربى ،واحلد من عدم امل�ساواة يف �إبرام العقود ،وكيفية بناء القدرات احلاكمة بني الفقراء.
وي�ؤكد "براهاالد" على االعتبارات التالية يف هذا الف�صل:
� .1أن النظام االقت�صادي املوجه خللق الرثوة يقوم بالأ�سا�س على �إطار عام ي�سمح للقطاع اخلا�ص و
القوى االجتماعية املختلفة يف العادات والتقاليد والتوجهات وذات الأحجام املختلفة والت�أثريات املختلفة
يف العمل م ًعا خللق نظام يولد الرثوة يف ظل عالقات تكاملية م�ستمرة.
 .2يتكون النظام االقت�صادي املوجه خللق الرثوة من م�ؤ�س�سات كثرية كل منها يكمل الآخر وله دور حمدد
يف هذا النظام ،ويت�سم هذا النظام باملرونة الن�سبية.
 .3ي�سهب "براهاالد" يف �شرح جتربة �شركة ( )Hindustan Lever Ltd) (HLLوهي �أكرب �شركة
لتوزيع ال�سلع اال�ستهالكية يف الهند وهي تابعة ل�شركة "يونيليفر" ( )Unileverوالتي يبلغ ر�أ�س مالها
�أكرث من  2.3مليار دوالر وتعمل يف م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية ،واملنتجات الغذائية.
 .4يثني "براهاالد" على جتربة الن�ساء الرائدات يف قرية ( )Shakti Ammaيف الهند ،وجتربة "بنك
مادورا" ( )The Bank Of Maduraيف التنمية االجتماعية يف القرى الريفية يف الهند وخا�صة والية
"تاميل نادو".

مكونات النظام االقت�صادي املوجه خللق الرثوة
منظمات
املجتمع
املدين

ال�شركات
متعددة
اجلن�سيات

التعاونيات

امل�شروعات
ال�صغرية
واملتو�سطة

امل�شروعات
املتناهية
ال�صغر

امل�ؤ�س�سات
غري
احلكومية
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الفسادوكفاءة
مكافحة الفساد
الشركاتالشركات
حوكمةحوكمة
وكفاءة
مكافحة
أما الفصل الخامس والمعنون " الحد من الفساد وكفاءة حوكمة الشركات"
فيت�س ��اءل :ه ��ل الفقراء هم فق ��راء ح ًقا؟ مع تو�ضي ��ح كيفية حت�سني كف ��اءة حوكمة ال�ش ��ركات ،وجتربة احلكومة
الإلكرتوني ��ة يف والي ��ة "�أن ��درا برادي� ��ش" والدرو� ��س امل�ستفادة منه ��ا ،وجتربة مرك ��ز "احلكم الر�شي ��د" .وي�ؤكد
"براهاالد" على عدد من االعتبارات املهمة يف هذا الف�صل منها:
� .1أن الطريقة املثلى ملكافحة الف�ساد هي� :إقرار القوانني والقواعد واللوائح واحرتامها وتنفيذها مع �إقرار مبادئ
ال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة ومبادئ احلكم الر�شيد.
� .2أن حوكم ��ة ال�ش ��ركات البد �أن ت�ستند �إىل �إتاحة املعلومات ب ��كل �شفافية يف ال�صفقات التجارية كا ّفة ،مع و�ضوح
البنود اخلا�صة بال�صفقات التجارية كا ّفة ،وطريقة تنفيذها ،مع توافر الثقة يف النظام القائم على تنفيذها.
� .3أن جترب ��ة احلكومة الإلكرتوني ��ة التي مت تنفيذها يف والية "�أندرا برادي� ��ش" بالهند ( )eSevaجتربة ت�ستحق
الدرا�سة واالهتمام يف جمال التنمية االجتماعية.
 .4يرج ��ع الفقر يف ال ��دول الفقرية �إىل �ضعف املوارد التي متتلكها الدولة وندرته ��ا ،و�أن امل�ساعدات التنموية التي
تقدمه ��ا ال ��دول املتقدمة �إىل حكومات الدول الفق�ي�رة  -وخا�صة املوجهة �إىل تطوير البني ��ة التحتية  -ت�ساهم يف
التقليل من حدة م�شكلة الفقر.
� .5أن اال�ستثم ��ار يف التعلي ��م ،والرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،يك ��ون ت�أث�ي�ره �أكرب من اال�ستثم ��ار يف باقي جم ��االت التنمية
االقت�صادية ،لذا ف�إن معظم امل�ساعدات التنموية يجب �أن توجه �إىل التعليم والرعاية ال�صحية.
� .6أن اجله ��ات وال ��دول املانحة للقرو� ��ض واملنح مثل "البنك الدويل" و"�صندوق النق ��د الدويل" وباقي م�ؤ�س�سات
التموي ��ل الدولية ت�ضع يف اعتبارها الدور املهم الذي يقوم ب ��ه القطاع اخلا�ص يف بناء الأ�سواق وتطويرها وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.

أسواق الفقراء
التنمية والتحوالت االجتماعية في
التنمية والتحوالت االجتماعية في أسواق الفقراء
أما الفصل السادس وعنوانه :التنمية باعتبارها تحو ًال اجتماعياً
فيتح ��دث عن �أهمية االت�صاالت وك�س ��ر احلواجز بني امل�ستهلكني ،وكيفية تنمية ق ��درات امل�ستهلكني املوجودين يف
قاعدة الهرم االقت�صادي وتعزيز مهاراتهم ،وكيفية احل�صول والو�صول �إىل املعرفة ،ودرا�سة دور املر�أة يف التنمية،
وي�ؤكد "براهاالد" على عدد من االعتبارات املهمة يف هذا الف�صل منها:
� .1أن �أ�س ��واق الفق ��راء ه ��ي �أ�سواق واع ��دة حتقق الكثري من الأرب ��اح ،و�أن اال�ستثم ��ار فيها �أ�صب ��ح �ضرورة ملحة
للم�ساهمة يف تقليل حدة م�شكلة الفقر.
� .2أن تع ��اون منظم ��ات املجتم ��ع املدين وفئ ��ات املجتمع كاف ��ة يف قاعدة اله ��رم االقت�صادي م ��ع القطاع اخلا�ص
يح� � ِّول التحديات املوجودة يف هذه الأ�سواق �إىل فر�ص حقيقية
وال�ش ��ركات متعددة اجلن�سيات واحلكومات املحلية َ
للتنمية ،وريادة الأعمال ،وخلق الرثوة.
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