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متهيد
كارين كيريجان

الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس المشروعات الصغيرة وريادية األعمال،
نائب رئيس مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة

باتت ريادية األعمال حول العالم حجر أساس االبتكار وتكوين الثروات ونمو فرص العمل وكذلك االستقرار السياسي ،وتتمحور في
جوهرها حول استحداث سبل جديدة للتنظيم ،وأساليب جديدة لإلنتاج ،واستحداث سلع وخدمات وأسواق جديدة .فريادية األعمال تجعل
األسواق أكثر تنافسية ،وتُشجع االستثمار ،وتخلق فرص العمل وتؤدي إلى نمو االقتصاد ،وكل ذلك يعد من العناصر الحيوية بالنسبة إلى
أي دولة.
ابتداء من البائعين المتجولين في ميدان التحرير بالقاهرة ،إلى عمالقة التقنيات
كما أن رياديي األعمال ذاتهم يتسمون بالتنوع والتعددية،
ً
العاملين في سليكون فالي بالواليات المتحدة .ولكن بغض النظر عن موقعهم أو حجم مشروعاتهم أو مجال أعمالهم ،فإن البيئة التي يعملون
بها –النظام اإليكولوجي– تؤثر تأثيرًا كبيرًا على استمراريتهم ونموهم ونجاحهم .ولهذا السبب ،فإنه يتعين على النظام اإليكولوجي
رعاية ودعم الشركات الريادية الناشئة ودفع نموها ،وذلك للتأكد من معاملة رياديي األعمال بعدل وإنصاف ،وحماية حقوقهم ،وتطبيق نفس
المعايير على الجميع بشك ٍل مُتسق وثابت.
وتتضمن بعض مكونات النظام اإليكولوجي الذي يدعم ريادية األعمال ،وجود إطار قانوني وتنظيمي يشجع على االستقرار والثقة ،عالوة
على منظومة تعليمية جيدة ،وفرص تدريبية تستجيب الحتياجات رياديي األعمال وقواهم العاملة .هذا باإلضافة إلى حاجة رياديي األعمال
للوصول إلى رؤوس األموال والتمويل ،وإلى ثقافة داعمة تحتضن ريادية األعمال وتحتفي بها .فوجود نظام إيكولوجي صحي يُشجع األفراد
على تنفيذ الخطط الريادية ودعمها ويوفر المساحة السياسية لكي يقوم مجتمع األعمال بحشد التأييد للسياسات المناصرة للريادية ،وتضمن
سيادة القانون للتأكد من أن المشروعات تعمل في إطار نفس الفرص المتاحة ،وبموجب نفس القواعد والقوانين.
ومن المدهش ما يُمكن لرياديي األعمال تحقيقه في السوق وما الذي يستطيعون إنجازه عند مشاركتهم في السياسة .فهم يستحدثون
األفكار المبتكرة والخالقة ،ويتميزون بالشغف والطاقة والحيوية .وعليه فإن دعم النظام اإليكولوجي لريادية األعمال ،وكذلك رياديي
جزءا محوريًا من محاولة تعظيم استفادة رياديي األعمال والمواطنين من الديمقراطية.
األعمال من األفراد ،يُعد ً
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مقدمة
كيم إريك بيتشر

مدير أول إلداراة المعرفة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة

تدفع ريادية األعمال التغيير االقتصادي واالبتكار ،وتقوم بالتزامن
مع ذلك بتعزيز الفرص المتوفرة ،وإتاحة المجال أمام المواطنين
لألخذ بزمام المبادرة .ومن ثمة ،يُعد رياديي األعمال حجر األساس
لبناء مجتمعات مزدهرة تتيح الفرص للجميع .وفي االقتصادات
الواعدة حول العالم ،فإننا نجد اليوم أن االهتمام بريادية األعمال
سجل أعلى معدالته بالمقارنة بأي وقت مضى ،السيما مع زيادة
تعداد الشباب والرغبة في التحرك إلى أعلى سالسل القيمة.
ولكن ،لألسف الشديد ،تشهد العديد من االقتصادات النامية وجود
عراقيل في بيئة األعمال ،تحول دون إتاحة الفرص الريادية لقطاعات
واسعة من السُكان .فعلى سبيل المثال ،يتكبد ريادي األعمال
الكيني مشقة تكلفة السفر من القرية إلى العاصمة نيروبي لتسجيل
مشروعه .كما أنه في لبنان ،تضطر نسبة  %65من الشركات
الصغيرة والمتوسطة إلى دفع رشاوى إلتمام إجراءاتها مع الجهات
الحكومية .1أما البائعون المتجولون التونسيون ،والذين ال يتمكن
غالبيتهم من تأمين وضع قانوني ،فإنهم «يعيشون في خوف مستمر
من إمكانية قيام السلطات الحكومية بمالحقتهم أو مضايقتهم2».
حتى أن اإلفالس قد يُنظر إليه باعتباره جرمًا في بعض البلدان.
وتضاف تلك المعوقات إلى التحديات التقليدية التي يواجهها
رياديو األعمال ،فيما يتعلق بالقدرة اإلنتاجية والتمويل والتمكن
من الوصول إلى السوق .غير أن بعض رياديي األعمال يتمكنون
من تحقيق النجاح على الرغم من تلك المعوقات ،وعليه ،يجدر بنا
االحتفاء بقصص النجاح التي تُلهم رياديي األعمال المستقبليين.
وتكمن المعضلة في أن معظم رياديي األعمال الواعدين يواجهون
قيودًا تعجيزية بسبب افتقارهم إلى حلقات التواصل والعالقات ،أو
المكانة ،أو الموارد التي تتمتع بها الشركات المرموقة وعائالت
النخب .فالسيدات والشباب واألفراد غير المنتمين للنخبة يواجهون
جميعًا عوائق أكبر في تنمية مشروعاتهم.
وقد أولى الخبراء وصُناع السياسات ورياديو األعمال اهتمامهم حاليًا
إدراكا
نحو بناء نظام إيكولوجي لريادية األعمال ،مما يعكس
ً
بالحاجة إلى دعم متعدد األوجه لألنشطة الريادية ،وكذلك آثار
تفاعلية داخل المجتمعات بهدف تعجيل جهود رياديي األعمال من
األفراد .ومع تراكم الدروس المستفادة من النظام اإليكولوجي
 ،فإنه يتضح جليًا أن المبادرات الرامية إلى تمويل وتثقيف رياديي
األعمال ،والربط بينهم ،تفوق التحسينات التي تم إدخالها على بيئة
األعمال .فالغالبية العظمى من البرامج الريادية تجد صعوبة في
تضمين دعامة بيئة األعمال في النظام اإليكولوجي.

يُسلط تقرير «خلق البيئة المواتية لنجاح ريادية األعمال» الضوء على
األبعاد الحيوية البيئية الخاصة بالنظام اإليكولوجي لريادية األعمال.
كما تجدر اإلشارة إلى أن تحسين المناخ لريادية األعمال ،وضمان
بيئة عادلة ومنصفة ،يذهب إلى أبعد من مجرد مساعدة رياديي
األعمال الواعدين ،إذ إنه يشمل زيادة أعداد الرياديين المحتملين
وإيجاد حوافز لريادية األعمال ،وتقليص تكاليف تبادل األعمال،
وخلق تنافس صحي .وعليه ،فال بد من دمج اإلصالحات السياسية
والتنظيمية مع الخدمات الشاملة التي تهدف إلى تثقيف وتمويل
ونصح وتشجيع رياديي األعمال.
شاركت كوكبة من الخبراء العالميين في إعداد هذا التقرير،
والذي يتضمن التجارب والدروس المستفادة من كل من الواليات
المتحدة األمريكية والدول النامية .وباإلمكان تطبيق اآلراء واألمثلة
المطروحة من قبل هؤالء القادة عمليًا ،ولكن يكمن الغرض
األشمل في توضيح كيف أن تلك المكونات المختلفة تتفاعل مع
بعضها البعض ضمن إطار النظام اإليكولوجي لريادية األعمال.
ويُسلط جزء من هذا التقرير الضوء على ماهية وكيفية قيام
البيئات بالتأثير على احتماالت النجاح الريادي ،حيث يعمل كل
من «هيرناندو دي سوتو» ،و»ماري شيرلي» ،على شرح كيف أن
المؤسسات األساسية –مثل سيادة القانون وحقوق الملكية– تُشكل
السياق الخاص باالبتكار واالستثمار .أما «روبرت ليتان» ،فيؤكد
أن نظام الريادية الرأسمالية يوفر مُمكنات االبتكار والنمو على
المدى الطويل ،بينما يستخلص كل من «جون د .سوليفان» ،و»آنا
نادجرودكيويتش» ،الدروس المستفادة في بناء النظام اإليكولوجي
لريادية األعمال.
أما الجزء الثاني من هذا التقرير فيتعمق في عرض المنهجيات
الرامية إلى تعزيز سمات بعينها النظام اإليكولوجي .وقد أشارت
األبحاث التي أجراها كل من «ليورا كالبر» ،و»دوجالس راندل»،
إلى أن لإلصالحات التي يتم إدخالها على بيئة األعمال أثر في إنشاء
نطاق كافٍ .وباالستناد
المشروعات الجديدة ،شريطة أن تتم على
ٍ
إلى تجارب المؤتمر العالمي لريادية األعمال ،يوضح «جوناثان
أورتمانز» ،كيف أن زيادة الوعي والدراية بريادية األعمال قد أدت
إلى نقاشات مثمرة بشأن سياسات األنظمة اإليكولوجية .هذا ويقوم
«دانييل كوردوفا» ،بفحص إمكانية تمويل رياديي األعمال في
القطاعات االقتصادية الرسمية وغير الرسمية ،بينما تطرح «ليندا
دي ال فينيا» ،النماذج الحالية لتثقيف رياديي األعمال .وأخيرًا،
يستعرض «جون مورفي» ،اآلثار المترتبة على ريادية األعمال جراء
بيئة التجارة العالمية ،بينما يُلخص «أندرو شيرمان» ،ما يعنيه ذلك
بالنسبة إلى القرارات الخاصة بنمو ريادية األعمال.
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تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير يتضمن أربع دراسات حالة ألنظمة
إيكولوجية فعلية في عدد من االقتصادات النامية ،حيث قام محررو
تلك الدراسات بدمج تشخيصاتهم لنقاط القوة والضعف لكل نظام
من هذه األنظمة اإليكولوجية ،مع توصياتهم باإلصالحات التي ال بد
من إجرائها ،وذلك استنادًا إلى خبراتهم كممارسين .وقد تم طرح
تلك األولويات والمبادرات من قبل كل من «رايان إيفاجيليستا»
(الفلبين) ،و»مجدي حسن» (تونس) ،و»ماجد شبير» (باكستان)،
و»روبن سيتوال» (نيبال).
ومن خالل المجموعة الثرية من الرؤى ووجهات التي يعرضها هذا
التقرير ،تظهر عدة دروس مستفادة حول الطرق الفعالة التي يُمكن
من خاللها تحسين بيئات ريادية األعمال .وبينما ال يوجد نموذج أوحد
لذلك ،إال أن جميع أصحاب المصلحة في الترويج لريادية األعمال
يُمكنهم االستفادة من تلك الدروس:
•تزدهر أعمال الرياديين داخل البيئات النظامية والسياسية التي
تحد من المعوقات ،وتحرص على مكافأة االبتكار ،وحماية
الملكية الخاصة.
•ال بد لرياديي األعمال أنفسهم أن يقوموا بدور قيادي في بناء
األنظمة اإليكولوجية ،عن طريق إنشاء مجتمعات ريادية ،واإلدالء
بمدخالتهم ومشاركاتهم في السياسات.
•يتعين على صُناع القرار المشاركة في حوار مفتوح مع رياديي
األعمال بغية إيجاد حلول للنظام اإليكولوجي مالئمة للظروف
المحلية.
•ينبغي على مختلف األطراف المعنية بالنظام اإليكولوجي لريادية
األعمال ،التعاون والتعارف مع أصحاب المصلحة اآلخرين لضمان
االستفادة القصوى.
•يجب على المُعلمين والقادة المجتمعيين العمل على رعاية ثقافة
تقوم على دعم الطموحات الريادية واالحتفاء بقصص النجاح.
•من المهم تشجيع التنوع والتعدد وإتاحة الوصول إلى الفرص ،من
خالل تمكين السيدات والشباب وأصحاب المشروعات غير
الرسمية ،لتحقيق طموحاتهم الريادية.
مراجع

 1استطالع قامت به ريتش الدولية لصالح الجمعية اللبنانية
للشفافية ،يونيو .2013
 2هيرناندو دي سوتو ،فورين بوليسي 16 ،ديسمبر .2011
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اجلزء األول – نظرة عامة على األنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال
ما هي الظروف التي يتحتم وجودها لكي تنمو ريادية األعمال وتزدهر؟ ..وهل يستطيع رياديو األعمال في الدول النامية االبتكار وتوليد
الثروة مثل نظرائهم في الدول المتقدمة ؟ ..وما الذي يجعل من خلق وإيجاد نظام إيكولوجي صحي لريادية األعمال أمرًا ممكنًا؟
إن المبادئ الموضحة في الجزء األول من هذا التقرير تُعد محورية بالنسبة إلى محاولة استحداث حلول مستدامة لالبتكار والنمو .بل إن
البيئة المواتية للنجاح الريادي تستوجب ما هو أكثر من المكونات األساسية التي تتضمن التقنية والبنية التحتية واالستثمار ،حيث تستلزم
وجود مؤسسات قادرة على توفير الحوافز والفرص لرياديي األعمال لكي يبادروا بأخذ زمام المبادرة واإلقدام على المخاطرة ،هذه
المؤسسات تتطور من خالل الحوار والتجربة والجمع ما بين مبادرات اإلصالح على المستويين الشعبي والقيادي.
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الراهن أو السائد ،ومن ثمة ميلهم إلى تبني ابتكارات ثورية ،يكون
لها نصيب األسد في النمو طويل المدى.

 .1ريادية األعمال والنمو االقتصادي
روبرت ليتان

مدير األبحاث ،حكومة بلومبيرج

تنمو االقتصادات من خالل الجمع ما بين عدد من المدخالت األوسع
واألكثر شموال –المزيد من العمالة المتعلمة ،ورأس المال اإلضافي–
فسواء كان
وكذلك عبر التقدم الذي يتم إحرازه في مجال التقنية.
ً
هذا التقدم محليًا أو واردًا من الخارج ،فإنه يُعد مفيدًا ونافعًا من
المنظور االقتصادي فقط إذا ما تم تسويقه تجاريًا ،وتطبيقه لتطوير
المنتجات الجديدة ،وتحسين كفاءة المنتجات القائمة ،أو حتى
لتقديم خدمات جديدة.
هذا وتقوم الشركات المرموقة والناشئة على حدٍ سواء بالتسويق
التجاري لتلك التحسينات ،ولكن تشير السجالت التاريخية إلى
أن الشركات الجديدة والناشئة هي المسئولة عن االبتكارات
الجذرية أو الثورية بنسبة أكبر ،بينما تميل الشركات المرموقة
إلى التركيز بشك ٍل الفت على التقدم التدريجي والتراكمي.
وتتضمن األمثلة الخاصة بالتحسينات الريادية التي شهدتها الواليات
ال من التلغراف والهاتف والحاسوب والسيارة والطائرة
المتحدة ك ً
والعديد من البرمجيات وتكييف الهواء والبحث عبر اإلنترنت،
وذلك على سبيل المثال ال الحصر .كما أن القائمة السابقة أيضًا
ُشكل الحياة العصرية ،وكذلك تحسينات تمس
تتضمن تقنيات ت ّ
النمو واالرتقاء بمستوى المعيشة.
كما يُعد رياديي األعمال من العناصر المهمة في الدول النامية،
إذ قد يقومون إما باستنساخ واستيراد أفكار الدول المتقدمة أو
التطوير والتسويق التجاري للمنتجات والخدمات الخاصة بهم ،والتي
تم تصميمها خصيصًا بحيث تالئم مستويات الدخل السائدة في
بلدانهم.
االقتصادات الريادية توفر الفرص

إن االقتصادات الريادية هي تلك التي يدفعها األفراد ممن يختارون
انتهاج طريق ريادية األعمال بد ًال من العمل في وظيفة ثانوية ،ذلك
أن االستقاللية في العمل يُنظر إليها في تلك االقتصادات باعتبارها
مسارًا مهنيًا مقبو ًال ومحمودًا .ويعود السبب في ذلك ،ليس فقط إلى
السيطرة والتحكم اللذان تتيحهما ،ولكن أيضًا بفضل المكافآت
الجمة التي تُمنح إلى رياديي األعمال األكثر نجاحًا.
هذا وتُعد ريادية األعمال الرأسمالية الدافع األكفأ للنمو االقتصادي،
ألنها تتيح الفرص للمشروعات الجديدة كي تبتكر وتُنشئ أسوا ًقا
جديدة .وتكمن ميزة المشروعات الجديدة في استقالليتها ،وذلك
بسبب عدم وجود مصلحة لمؤسسيها في المحافظة على الوضع

أما األنماط الرأسمالية األخرى فيكون لها آثار مختلفة .فرأسمالية
القلة الحاكمة (الرأسمالية األوليجاركية) ،والتي تتركز فيها
الموارد والسلطة في يد أقلية ،فهي ال تُعظم النمو االقتصادي وإنما
تُعزز سطوة ذوي السلطة .أما األنظمة الرأسمالية الموجهة من قبل
الحكومات ،والتي تخصص الموارد للصناعات المرجح نجاحها،
فيُمكنها أن تؤدي إلى النمو المبكر السريع ،وذلك على الرغم
من تعثرها السيما مع اقترابها من الحدود التقنية .هذا وتستفيد
األنظمة الرأسمالية التي تتسيدها الشركات الكبرى من اقتصادات
الحجم وموارد البحث والتطوير ورأس المال المتوفر ،بيد أن تلك
الشركات الكبرى تعزف عن االستثمار في المنتجات أو الخدمات
الجديدة التي قد تتسبب في اندثار مراكز ربحيتها الحالية .وعليه،
فيتعين علينا الحرص على توافق الحوافز في األنظمة الرأسمالية
بحيث تُشجع على الحلول الريادية.
شروط تشجيع الريادية واالبتكار

يسهل عرض المكونات األساسية التي تُشجع على الريادية
واالبتكار ،ولكن يصعب ضمان تطبيقها ،حيث تتضمن إتاحة
التعليم للجميع وكذا االلتحاق بالتعليم العالي –وحتى عبر اإلنترنت
للكثيرين ،وتوافر الحد األدنى من البنية التحتية القانونية والفعلية،
ووجود ثقافة تشجع اإلقدام على ريادية األعمال .فنحن هنا نلحظ
وجود دائرة حميدة ،تتمثل في أن النجاح الريادي يؤدي إلى المزيد
من النجاح ،مما يستقطب األفراد ورأس المال للمشاركة في
المبادرات الريادية.
كما تتطلب االقتصادات الريادية أيضًا الحد األدنى من البنية
التحتية –القانوني منها والفعلي– لكي تحقق النجاح المأمول .فال
بد أن يكون من السهل نسبيًا إنشاء المشروعات بطريقة قانونية،
كما يتعين تأمين الحقوق التعاقدية وحقوق الملكية -بشك ٍل غير
رسمي على أقل تقدير .هذا باإلضافة إلى وجود سبل مقبولة لتسوية
النزاعات التجارية.
وتُعد أيضًا إنفاذ القوانين التي تحمي الحقوق التعاقدية وحقوق
الملكية مهمة للغاية ،ولكن ال يتحتم أن تكون تلك القوانين رسمية
كما هو الحال في الغرب .فقد أثبتت الصين أن الريادية يُمكنها
االزدهار في ظل وجود أنظمة قانونية غير رسمية ،وذلك على الرغم
ثراء ،فبإمكانها االستفادة
من أنه مع نمو االقتصادات لتصبح أكثر ً
من إضفاء الطابع الرسمي على الظروف القانونية بشك ٍل يساعد
على تمكين ريادية األعمال .هذا باإلضافة إلى أهمية ذلك بالنسبة
إلى تأسيس المشروعات بطريقة قانونية ويسيرة وسريعة وقليلة
التكاليف.
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أما بالنسبة للبنية التحتية الفعلية ،فبطبيعة الحال ،تُعد الطرق ووسائل
النقل حيوية بالتأكيد ،إال أنه في اقتصاداتنا العالمية المدفوعة
بالتقنية ،فإن البنية التحتية لالتصاالت تتسم بذات الضرورة واألهمية.
حتى يستطيع رياديو األعمال القاطنون في المناطق النائية والمعدمة
من العالم اكتساب المعرفة ،والوصول إلى األسواق ،وحتى رأس
المال المطلوب ،وذلك بمجرد امتالكهم وصلة لإلنترنت .وقد
تزايدت وتيرة الوصالت المتنقلة مؤخرًا حيث إن نصف سُكان
العالم تقريبًا يحوزون هواتف متنقلة.
إن الشروط والمتطلبات المذكورة الخاصة بريادية األعمال الفعالة
هي قياسية ومشتركة لمختلف دول العالم ،بيد أن المجال مفتوح
لوجود بعض الفروقات ،السيما في ظل التباين التاريخي والثقافي،
إلخ .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الريادية الرأسمالية تشهد ازدهارًا
ملحوظا حول العالم في دول مختلفة للغاية ،بأنظمة قانونية مختلفة،
ً
ليس فقط في الواليات المتحدة ،وإنما أيضًا في شرق أوروبا،
وأجزاء من أوروبا الغربية (المملكة المتحدة وأيرلندا) ،وشيلي،
وآسيا (تايوان والصين وسنغافورة وحتى فيتنام) .وقد تستفيد الدول
األخرى من التجربة األمريكية ولكنها تستطيع أيضًا االلتفات إلى
نماذج أخرى يُحتذى بها.
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 .2كيف تقوم املؤسسات بتيسير ريادية األعمال؟
هيرناندو دي سوتو

رئيس معهد الحرية والديمقراطية
تعمل املؤسسات على تيسير ريادية األعمال

تتمحور ريادية األعمال حول الجمع بين الموارد المختلفة بهدف
إيجاد الثروات ،وتُعد المؤسسات حيوية وضرورية لتيسير وتسهيل
ذلك .فما الذي أعنيه إ ًذا بـ «الجمع ما بين الموارد؟» ..لنتناول المثال
الشهير المطروح من قبل ليونارد ريد ،الذي يُبين أنه ولصناعة قلم
بسيط ،فإن ذلك يتطلب إشراك العديد من الدول وعدد ال يُحصى
من األفراد ومئات من المكونات المختلفة :من الجرافيت إلى
خشب أوريجون ،والنحاس المستورد من شيلي ،ثم الزنك اآلتي من
بيرو ،والنيكل األسود من جنوب أفريقيا .كما أن الخشب يتطلب
المعالجة الحرارية والصباغة ،وال بد من صقله وتقطيعه وتشكيله
ولصقه .مثال آخر هو ساعة اليد ،والتي غالبًا ما تتكون من ما ال يقل
عن  500قطعة ،يوفرها الموردون من شتى أنحاء العالم.
إن إيجاد الثقة التي تتيح الجمع بين جميع تلك الموارد وهؤالء
األفراد لصناعة حتى أكثر األدوات واألشياء شيوعًا يتطلب العديد
من المؤسسات القانونية .فالتعاقدات الجيدة –على سبيل المثال–
والتي توضح الجهات المتمتعة بحقوق ملكية المواد ،تضمن لك
القيام بالشراء من أطراف شرعية .فإذا لم تتوفر لك البيئة القانونية
المالئمة ،فسوف تكون ريادية األعمال في أسوأ مستوياتها .لقد
قامت الدول الناجحة بتمكين سيادة القانون ،بما يشمله من ضمان
لحقوق الملكية والريادية ،ومن ثمة السماح لها بالجمع ما بين مختلف
الموارد واألفراد ،ومن ثم ،تكوين الثروات.
أينما ذهبت حول العالم ،فإنني دائمًا ما أجد ريادية األعمال حاضرة،
حتى في الدول النامية التي يسودها الفقر .ففي كل مرة أسير
فيها عبر شوارع مكسيكو سيتي أو القاهرة ،على سبيل المثال،
أقابل أحد األشخاص وهو يحاول بيع شيء ما أو تأسيس عمل له.
فاألشخاص بطبيعتهم يميلون إلى ريادية األعمال ،خاص ًة الفقراء
منهم ممن ال خيار لهم سوى تبني عمل مستقل -مثل البيع المتجول-
من أجل إطعام من يعولون .وفي بعض المناطق ،يوجد رياديي أعمال
منظمين يقومون بمعامالت وصفقات ذات تكاليف منخفضة للغاية،
ممن يستطيعون اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة والجمع وإعادة الجمع
ما بين مُكونات أعمالهم .إال أنه وفي مناطق أخرى ،يوجد رياديي
أعمال محرومين من الدعم التعاقدي الضروري للتعامل مع اآلخرين،
وهذا الفرق يُعد أحد األسباب الرئيسية التي تُميز بين الدول الغنية
واألخرى الفقيرة.

بمعنى آخر ،إذا ما غابت سيادة القانون –أي كافة األجهزة واألدوات
القانونية التي تسمح لك بالتواصل مع أفراد آخرين ،السيما فيما
يتعلق بحقوق الملكية واألعمال– فسوف تُجبر على أداء األعمال
على أساس االتفاقيات العرفية بينك وبين جيرانك ومعارفك .هذه
الترتيبات من شأنها أن تحد من أنشطة أعمالك لتقتصر على منطقة
ال .وعليه ،يصبح من المستحيل
قريبة منك يبلغ قطرها  25مي ً
التوسع في أسواقك لمناطق تكون فيها غير معروف شخصيًا،
وذلك في ظل غياب آليات للتعريف بالهوية ،يُمكن للقانون فقط
توفيرها .ولذلك ،فبينما تضج المناطق الحضرية في الدول النامية
بالمشروعات الصغيرة وغير الرسمية ،إال أنه وفي ظل غياب سيادة
القانون فلن يفلح رياديو األعمال هناك في انتشال بلدانهم من
مستنقع الفقر أبدًا.
بل إن أهم ما يُميز بيئة األعمال هي القوانين والقواعد المُنظمة لها.
فالجميع لديه نظمه وقواعده ،حتى هؤالء العاملين خارج إطار النظام
القانوني ،ويُطبّقون ممارسات األعمال الخاصة بهم ويقرون بأعراف
يتم اتباعها في إتمام المعامالت وحماية األصول .ولكنهم رغم
ذلك يحتاجون إلى المعايير المحددة التي تستطيع فقط المؤسسات
القانونية توفيرها ،من أجل تقسيم العمالة لزيادة اإلنتاجية ،واستخدام
أمالكهم كضمان ،والتوسع في أسواقهم ،وخلق اقتصادات الحجم
التي تولّد الثروات ،أي إلنجاز األشياء التي تُعد من المُسلمات بالنسبة
إلى رياديي األعمال في الدول المتقدمة.
إن المعايير العالمية جديدة نسبيًا ،حيث يبلغ عمرها  120عامًا
فقط تقريبًا .فعلى سبيل المثال ،تم العمل بتوقيت جرينتش حول
العالم فقط في عام  .1884كما أن المصلحين القانونيين بدأوا في
تحديد مقاييس إنجاز األعمال في أوروبا والواليات المتحدة فقط
في القرن الـ  .19ونتيجة لتعميم مثل تلك المعايير ،فقد نما االقتصاد
العالمي بوتيرة أسرع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عنه خالل
السنوات الـ  2000السابقة لها.
التحرك نحو إنفاذ سيادة القانون

في دول العالم الثالث ومعظم دول االتحاد السوفييتي السابق ،الزال
غالبية رياديي األعمال في انتظار مُصلحيهم القانونيين ليقوموا
بإفساح المجال لهم في االستفادة من تلك المعايير ،والتي تُتاح للنخب
بالفعل .فهم يُجبرون على العمل في أجواء تسودها «الفوضى».
ولكن ال يعني ذلك افتقارهم إلى القوانين ،بل لديهم العديد من
أنظمة القواعد ،ومعايير األعمال المختلفة في كل مكان على حدة.
يتعين على صُناع السياسات تشجيع قيام ريادية األعمال ،وذلك عن
طريق تأسيس وتعميم المعايير .هذا وتتمحور رسالة معهد الحرية
والديمقراطية حول التوعية بانفصال ريادية األعمال عن الثقافة في
الدول النامية وبلدان االتحاد السوفييتي السابق ،وبأنه ال أساس من
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الصحة للمقولة الرائجة بأن مجموعات محددة من األفراد غير قادرة
ال مؤثرًا في ذلك.
على القيام بريادية األعمال ،وأن الديانة ليست عام ً
وعلى مدى العقود الثالثة الماضية ،عمل المعهد في كل من أمريكا
الالتينية وآسيا وأفريقيا والدول األوروبية التي كانت فيما مضى
جزءا من االتحاد السوفييتي وكذلك في الشرق األوسط .وقد وجد
ً
باحثونا بأن األشخاص في كل مكان يسعون إلى تحقيق الشيء
نفسه ،أال وهو حماية ممتلكاتهم وتنمية أعمالهم لكي يتخلصوا من
الفقر الذي يعانونه .ومتى استوعب صُناع السياسات ذلك ،فيُمكننا
حينئذٍ المضي قدمًا.

لقد فنّدت أبحاثنا مثل تلك األساطير .فعقب نزاع دموي شهدته منطقة
األمازون البيروفية عام  2009بين السُكان األصليين والشرطة
الموكل إليها حماية مصالح الشركات الخاصة ذات االمتيازات
القانونية الستغالل الموارد الطبيعية في المنطقة ،أرسل معهد
الحرية والديمقراطية فريق عمل إلى هناك لتحديد المُسببات .وقد
أمالكا ومشروعات
وجدنا أن السُكان المحليين كانوا يحوزون
ً
خاصة بهم ،إذ إنهم تواجدوا في السوق بالفعل ،ولكن ليس السوق
القانونية .كما اكتشفنا أيضًا أنهم قد خاضوا حربًا لالحتجاج على
افتقارهم للسيطرة القانونية على حقوق ملكيتهم ومجتمعاتهم.

فكروا في المهاجرين الذين تدفقوا إلى الواليات المتحدة قادمين
ّ
من أوروبا ،أو من المناطق النائية إلى المدن في بيرو .فالجميع يذهب
إلى حيث توجد المعايير واقتصادات الحجم .وفي حالة بيرو ،على
سبيل المثال ،فإن  %90من المديرين القائمين على صناعات خارج ليما
يقطنون في المدينة ،ألنه من األهم بالنسبة لهم أن يكونوا بالقرب
من المعايير وصُناع السياسات أكثر من اإلشراف على مصانعهم.
ولكن يظل التساؤل« :كيف يتسنى للجميع المشاركة في ذلك؟»

ولتبيان قدرة السكان المحليين على العمل في السوق االقتصادية
القانونية –للقادة المحليين– فقد أتى معهد الحرية والديمقراطية
بالقادة من السكان األصليين من شركات في أالسكا تُساوي
قيمة كل منها  2مليار دوالر .وقد وصل هؤالء بكامل أزيائهم
التقليدية وأعلنوا أن سر نجاحهم يكمن في تمتعهم بحقوق
مكنهم من تحويل قبائلهم إلى مؤسسات متعددة
الملكية ،مما ّ
الجنسيات .وقد صرح «ماني جولز» ،الناشط الشهير المدافع عن
ال« :أنا من الهنود الحمر ،وأنتمي
حقوق سُكان كندا األصليين قائ ً
إلى قبيلة كاملوبس ،وأفخر بتقاليدي .ولكنني لست قطعة أثرية
في متحف .دعوني أخبركم لماذا ».ثم بدأ جمهوره البيروفي في
الفهم واالستيعاب.

تتمثل مشكلة أخرى في أن معظم صُناع السياسات ممن يُشرعون
النظم والقوانين ال يستوعبون أهمية إشراك كافة مواطنيهم ،السيما
األكثر فقرًا ،في المنظومة القانونية .غير أن «طوماس جيفرسون»،
أدرك ذلك ،وأيضًا «واشنطن» ،و»فرانكلين» ،و»ماديسون»،
حيث إن االهتمام الذي وُجه لصياغة الدساتير والقوانين لفائدة
كافة األمريكيين تشير إلى أنهم قد أولوا سيادة القانون أهمية
قصوى .ومن واقع تجربتي ،فإن ذلك لم يعد الحال بالنسبة إلى القادة
السياسيين ،ولذا فال بد لنا من الشروع في إقناع مُشرعي القوانين
بأهمية القانون ،وينطبق هذا على الجميع دون استثناء .فالسبب الذي
يؤدي إلى تصرف األفراد بطرق مختلفة في منطقة األمازون البيروفية
بالمقارنة بالعاصمة ليما ،على سبيل المثال ،ليس ثقافيًا فقط ،بل إنهم
يمتلكون األشياء ولديهم أعما ًال ،غير أن القوانين السيئة والقائمة
على التمييز تُجبرهم على العمل في االقتصاد شبه القانوني.
تعبئة صغار رياديي األعمال

وجدت أنه من أجل دفع غالبية األفراد في الدول النامية للتحرك في
اتجاه واحد ،من المفيد إخبارهم بأنهم «رياديي أعمال» .ففي العديد
من البلدان التي سبق لي زيارتها ،وجدت فئة ريادية ال تؤمن بأنها
كذلك .فقد نجح األثرياء في إقناع الفقراء أنه بغض النظر عن
كونهم موهوبين ،إال أنهم سيظلون دون المستوى وأنهم يحتاجون
إلى المزيد من التعليم أو الحظ أو إلى حتمية أن يولدوا في مجموعة
عرقية مختلفة .حتى السياسيون المنتمون لتيارات اليسار يتجهون
للجزم بأن السُكان األصليين «مختلفين» ،وغير مهتمين بالمشاركة
في اقتصاد السوق.

وكما أفردت مسب ًقا ،فإنني أجد رياديي األعمال في كل مكان،
لكنهم كثيرًا ما يحتاجون إلى إقناع بوضعهم .فقد يُخبرني أحد
األشخاص القاطنين في عشوائيات بيرو« :أعمل فقط من المرآب
الخاص بي» وقد كان هذا هو حال «ستيف جوبز» في أول األمر ،ثم
ال« :التحقت بالجامعة ولكن سرعان ما تركت الدراسة
يردف قائ ً
بها» ،وقد كان هذا أيضًا حال «ستيف جوبز»« ،ولكنه كان يمتلك
أفكارًا ».وانت ال تمتلك أفكارًا؟ ..فيرد« :نعم ،لدي أفكار...
لكنه في الحقيقة ال يستطيع تسجيل براءة اختراع ألفكاره ،أو
الحصول على قرض لتحويل مرآبه إلى شركة فعلية ،أو الحصول
مكنت «ستيف جوبز» من تحويل فكرته
على الـ  18شي ًئا التي ّ
إلى «أبل» .هذه هي العملية الالزمة إلقناع األفراد العاديين بأنه حتى
أنجح رياديي األعمال في العالم ليسوا متفوقين ثقافيًا ،ولكن فقط
يُتاح لهم االستفادة من مؤسسات القانونية أكثر تفو ًقا.
ما من شك في أن األفراد يُمكنهم التطور من رياديي أعمال غير
رسميين ،أو محدودي النطاق ،إلى رياديي أعمال واسعي النطاق.
هذا هو ما عليه تاريخ العالم .وال يُمكنك التنبؤ أين سيحدث ذلك،
أو من سيقوم به .إليكم مثا ًال أخيرًا من بالدي بيرو ،حيث عدت
للعيش منذ  30عامًا .من كانوا أثرياء وذوي نفوذ حينذاك يختلفون
تمامًا عمن يتمتعون بالثروة والنفوذ اليوم .نعم ،يتطور األشخاص من
تمكن
المعاناة إلى النجاح ،وال أعرف دولة تشهد العكس ،شريطة ُ
الجميع من االستفادة من المؤسسات القانونية التي تُعد ضرورية
لالزدهار وتكوين الثروات.
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 .3ضرورة املؤسسات بالنسبة لريادية األعمال
ماري شيرلي

رئيس معهد رونالد كوز

أي اقتصاد يكون أداؤه جيدًا عند نقطة زمنية محددة قد يتفوق
عليه اقتصاد متعثر على المدى الطويل ،وذلك إذا ما تمكن ذاك
االقتصاد من استغالل الظروف المتغيرة (شومبتر  .)1942فما
الذي يُحدد إ ًذا ازدهار اقتصاد ما وتعثر آخر؟ ..يكمن الجواب،
بحسب «شومبتر» ،في ريادية األعمال :اإلنتاج المستمر للمنتجات
الجديدة واألسواق الجديدة وأساليب اإلنتاج الجديدة وطرق التنظيم
الجديدة .وما الذي يُحدد ازدهار ريادية األعمال من عدمه؟ ..الجواب
هو المؤسسات :المؤسسات التي ترعى وال تُعرقل االبتكار والتغيير،
كما شهدنا من خالل تاريخ اقتصاد السوق الحديث.
نحن اليوم نُسلّم بأنه في الدول المتقدمة ،مثل الواليات المتحدة،
فإننا عاد ًة ما نتمكن من شراء السيارات من وكالء السيارات،
والفاكهة من السوبر ماركت ،والبضائع عبر اإلنترنت ،أو االستثمار
في سوق األسهم دون أن تُسرق أموالنا .ولكن حينما نقوم بمثل
تلك الصفقات والمعامالت فإننا نعتمد على مجموعة من المؤسسات
لحماية مصالحنا .كانت معظم المعامالت وعلى مدى قرون مضت
مقتصرة على المعارف أو األقارب أو سُكان الحي أو النقابة أو
أعضاء الشبكة التجارية الضيقة .فقد كانت الصفقات التجارية
مع الغرباء تحفها المخاطر ألنه لم يكن من الممكن الوثوق بهم
ولم تتوفر أساليب منخفضة التكلفة إلنفاذ الصفقات .كما كانت
التجارة على المدى الطويل والمسافات الطويلة أكثر خطرًا ،وذلك
نظرًا للتهديد المستمر الذي شكله العنف والسرقة .وعليه ،حدّت
المخاطر المُكلفة من األسواق ،وتسببت في تعثر ريادية األعمال.
وعلى الرغم من استمرار تواجد البازار وأهمية القواعد الشعبية،
فإن الظهور التدريجي للمؤسسات التي قلّصت تكاليف المعامالت،
ووفرت الحماية لحقوق الملكية ،شجعت على ازدهار التجارة غير
الشخصية بين المواقع الجغرافية المتباعدة.
وظائف املؤسسات

ما هي المؤسسات التي سمحت بتطور السوق العالمية؟ ..تم تطوير
عدد من المؤسسات وإنفاذها بمعرفة التجار أنفسهم ،بما في ذلك
األعراف التجارية ومدونات السلوك وقواعد تم تصميمها لتشجيع
السلوك الحميد ،باإلضافة إلى قوائم البضائع والعقود وعدد من
المستندات األخرى ،وكذلك جمعيات األعمال والمعارض التجارية
ووسائل مماثلة لمشاركة المعلومات الخاصة بالسمعة والصيت
والمعايير المعتمدة .وقد بدأت منظمات األعمال في اكتساب
وضع قانوني وسمعة تعدت المُالك من األفراد أو الموظفين ،مما

قلّص أيضًا من مخاطر المعامالت .هذه المنظمات والمؤسسات لم
تقم فقط بحماية الممتلكات ،ولكنها حدّت أيضًا من تكاليف
الصفقات ،والتي تضمنت تكاليف إيجاد البائعين والمشترين ،وتقديم
وتوفير المعلومات ،والتوصل إلى اتفاق ،ومراقبة تنفيذ الشروط
وإنفاذ المعامالت ،ومعاقبة المخالفين .فبدون وجود مؤسسات
لضبط تكاليف المعامالت لتَعثر التطوير ،حيث إنه «في حال فاقت
تكاليف الصفقة المكاسب التي قد تنتج عنها ،فلن يتم هذا التبادل
بنجاح( ».كوز ،1992 ،ص .)197
ولكن فاعلية المشروعات والشركات كانت محدودة ،فقد
ازدهرت األسواق القائمة على التبادالت غير الشخصية فقط عند
بداية إنفاذ المؤسسات من قبل طرف ثالث ذي سلطة ،أال وهو
الدولة .فقد أرست الدولة القواعد والقوانين الخاصة بحوكمة
السلوك التجاري ،والتحكيم التعاقدي ،واحتواء النزاعات المدنية
وحوادث السرقة ،وحماية حقوق الملكية واألفراد .فالدولة ،ومن
خالل احتكارها لوسائل العنف والمواثيق المبرمة مع الدول األخرى
وسّعت نطاق البيئة اآلمنة المواتية لإلنتاج والتجارة.
وقد كان هذا اإلنفاذ من قبل الدولة ضروريًا لتوسيع دائرة التبادل
غير الشخصي ،ولكنه أحدث أيضًا معضلة تمثلت في أن الدولة
القوية القادرة على حماية الممتلكات والتجارة واألفراد تتمتع أيضًا
بالنفوذ الذي يُمكنها من استغالل تلك العناصر .كما أن األطراف
التابعين للدولة هم في حقيقة األمر أفراد ذوي مصالح ،متحفزين
لتعزيز ثرواتهم وثروات محاسيبهم على حساب اآلخرين .كيف إ ًذا
يتم تشجيع األطراف التابعة للدولة على ضبط النفس؟ ..كيف يثق
المستثمرون في التزام الدولة بعهودها؟
مرة أخرى ،فإن الجواب يكمن في المؤسسات ،وتحديدًا المؤسسات
التي تُقيد قدرة الدولة على مصادرة الممتلكات أو العوائد (شيرلي،
 ،)2008وتشمل االنتخابات وغيرها من الوسائل السلمية التي تهدف
إلى تغيير الحكومة ،وحق التجمهر واالحتجاج ،وأعراف السلوك
المدني ،وقواعد الشفافية واإلفصاح ،والحقوق الفردية وحقوق
المؤسسات في مقاضاة الدولة والحصول على تعويض ،وكذلك وجود
نظام قانوني مستقل وإعالم حر .هذا باإلضافة إلى النظام الفيدرالي
الذي يحمي الحقوق في حالة تنافس أكثر من سلطة قضائية على
االستثمارات والسُكان وذلك عن طريق توفير بيئة أعمال أفضل
والمركزية ،وضمان قيام مختلف المؤسسات الحكومية بالرقابة
على أي سلوك متجاوز قد تنتهجه أي مؤسسة أخرى.
مجتمعات الوصول املفتوح

باإلمكان إيجاد هذه المؤسسات المُقيدة –أي االنتخابات والحقوق
المدنية والنفوذ القانوني والنظام الفيدرالي– في شك ٍل ما لدى كل
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دولة من دول العالم اليوم .وقد نتساءل :لماذا ال تزال الشركات
واألسواق ضعيفة في بعض الدول؟ ..الجواب هو أنه في معظم الدول
الفقيرة ،تتواجد مثل تلك المؤسسات شكليًا فقط ،إذ إن النخب
هي التي تُهيمن على مجال األعمال والسياسة والمجتمع ،وتستخدم
نفوذ الدولة لخدمة مصالحها الضيقة ،فإما تستبعد غالبية المواطنين
من الوصول إلى مصادر النفوذ والثروة ،أو ترفع التكاليف الالزمة
لذلك (نورث ،واليس ،ووينجستاد .)2009 ،أما القيود المفروضة
على وظائف الدولة بفاعلية فتظهر فقط في عدد قليل من الدول
المتقدمة ،والتي يُطلق عليها «نورث» ،و»واليس» ،و»وينجستاد»،
«مجتمعات الوصول المفتوح» .وكما يشير االسم ،فإن هذه
المجتمعات تتيح الوصول الحر نسبيًا في مجاالت السياسة والدين
والتعليم واألعمال .فالمواطنون الذين ال يتمتعون بالثروة أو النفوذ
يُمكنهم تكوين كيانات مختلفة ،تتباين من األحزاب السياسية
إلى الشركات الكبرى والنوادي االجتماعية ،وذلك بتكاليف
منخفضة نسبيًا .كما تقوم الدولة بحماية الممتلكات سواء آلت
ملكيتها للنخب من عدمه ،باإلضافة إلى امتالك مواطني مجتمعات
الوصول المفتوح للوسائل والدوافع لكي يقوموا بحماية مؤسساتهم
من سطوة النخب ،بفضل تمكنهم من الوصول إلى التعليم واإلعالم
وحقوق االمتياز وغيرها من وسائل التفاعل والمشاركة المدنية.
غير أن مجتمعات الوصول المفتوح ليست القاعدة ،فالغالبية العظمى
من الشعوب تعيش في مجتمعات الوصول المحدود ،حيث تمتلك
النخب فقط النفوذ والوسائل التي تُمكنها من إنشاء شركات جديدة
أو غيرها من الكيانات ،واالستفادة من سيادة القانون ،وتزدهر فقط
الشركات المرتبطة بذوي السلطة .أما رياديو األعمال ممن يجرؤون
على محاولة تحدي الوضع القائم فيتم إثنائهم عن ذلك أو صدهم أو
منعهم من قبل تكاليف منافسة الشركات التي تهيمن عليها النخب.
ليس معنى هذا عدم وجود تهديد لريادية األعمال في مجتمعات
الوصول المفتوح ،فالنفوذ االحتكاري ،واإلجراءات المكلفة،
والبيروقراطية الالزمة لتسجيل الشركات الجديدة ،والحماية
المفرطة لحقوق الملكية الفكرية ،وغيرها من القيود المفروضة
على الدخول ،يُمكنها إعاقة ريادية األعمال في أي مكان .ولكن
ما يُميز مجتمعات الوصول المفتوح هي آليات التصحيح الذاتي التي
تسمح لشخصين عاديين بتدشين شركتهما الناجحة من الصفر
ومعاقبة تلك الشركة إذا ما فقدت ميزتها التنافسية.
معضلة الصني

إن تاريخ تطور اقتصاد السوق الحديث ومجتمعات الوصول المفتوح
يشير إلى أنه في غياب المؤسسات القوية التي تعمل على الحد
من تكاليف المعامالت ،وحماية األفراد والممتلكات ،والسماح
لغير النخب من المشاركة ،فلن تزدهر األسواق أو ريادية األعمال،
وسوف يعاني النمو طويل المدى .غير أن بعض المراقبين ينظر إلى

الصين ويستنتج عكس ذلك :إن المؤسسات المتمثلة في حقوق
الملكية والقيود المفروضة على الدولة وسيادة القانون إجما ًال ال
يجب أن تكون عوامل مؤثرة في تطور الشركات ،ذلك أن الصين
قد نجحت في تحقيق نمو مذهل دون وجود تلك المؤسسات.
ولكن هذا االستنتاج يُخطئ في قراءة تاريخ الصين المعاصر .ففي
عهد الرئيس «ماو» ،قامت الدولة باعتقال وإعدام رياديي األعمال
المستقلين ،بينما تم تأمين سالمة المالكين نسبيًا بعد عام ،1978
مما عجّل من وتيرة تطور الشركات ،على الرغم من أن الحماية
الدستورية لحقوق الملكية الخاصة لم يتم إنفاذها حتى عام 2004
(هوانج  .)2012مكون آخر من مكونات النمو االقتصادي للصين
تمثل في المنافسة السوقية .فنقل حقوق السيطرة والتحكم إلى
أطراف خاصة قد ح ّفز اإلنتاجية والنمو بفضل خضوع تلك األطراف
إلى انضباط السوق (كوز ووانج .)2012 ،كما أن الصين كان
لديها أيضًا بعض المؤسسات الضرورية لتطور ريادية األعمال ولكن
بأشكال مختلفة .فبحسب «زو» ( ،)2011لعبت الحكومات شبه
الوطنية دورًا مهمًا في تشريع وإنفاذ القوانين ،إذ شجعت المنافسة
بين تلك السلطات المحلية ،التي تمت مكافأتها وترقيتها استنادًا
إلى النمو االقتصادي ،على حماية رياديي األعمال المستقلين خالل
سنوات اإلصالح األولى ،فلطالما كان ريادي األعمال ناجحًا في
السوق التنافسية.
وأخيرًا ال ينبغي لنا أن ننسى بدء الصين من نقطة الصفر تقريبًا،
حيث يُقدّر «زو» أن إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج للصين ارتفع
من  %3من إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج للواليات المتحدة في عام
 1978إلى  %13في عام  JEP( 2007ص  ،)121وهو ارتفاع
ملحوظ ولكنه يظل متأخرًا بالمقارنة .هذا ويتساءل الكثير من
المراقبين عن قدرة الصين على اللحاق بمجتمعات الوصول المفتوح
في ظل غياب سلطة قضائية أكثر استقاللية ،ومساءلة حكومية
أوسع ،وسوق منفتحة على األفكار .فبدون فرض قيود على الدولة
سوف يبدأ تطور الشركات في االضمحالل ،ويرى البعض مؤشرات
على ذلك بالفعل .كما أنه وفي ظل غياب الحماية المؤسسية ،يعتمد
المستثمرون في الصين بشك ٍل متزايد على الروابط التي تربطهم
بالشركات المملوكة للدولة ،أو القادة ذوي النفوذ المنتمين للحزب
الشيوعي.
سبق وأن أوضحت أن ريادية األعمال سوف تزدهر فقط في
االقتصادات التي تشهد قيام المؤسسات بالحد من تكاليف
المعامالت ،وحماية األفراد والممتلكات من السرقة والمصادرة،
وتشجيع االبتكار واإلقدام على تقبل المخاطر .وعليه فإن
االقتصادات التي تخلو من تلك المؤسسات قد تتقدم مؤقتًا ،ولكن
كما يتنبأ «شومبتر» ،فإنها سوف تتقهقر ال محالة .فريادية األعمال
ليست سلعة للرفاهية ،ولكنها محرك أساسي لألداء االقتصادي
على المدى الطويل.
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 .4بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال
آنا نادجرودكيويتش

المدير العام ،البرامج اإلقليمية المتعددة التابعة
لمركز المشروعات الدولية الخاصة

مقدمة

تُعد ريادية األعمال قوة عظيمة يسعى الكثيرون إلى االستفادة منها،
فالعديد من الدول حول العالم تطمح إلى جعل اقتصاداتها أكثر
تنافسية ،وذلك عن طريق تعزيز ريادية األعمال .غير أن رياديي
األعمال في معظم البلدان مازالوا يصارعون أساسيات تشغيل وتنمية
مشروعاتهم بسبب تركيز االهتمام والموارد على التدخالت الفردية
وليس التغيير المنظم.
ولكي يزدهر نشاط رياديي األعمال ،ال بد من وجود نظام إيكولوجي
داعم يشمل عددًا من العوامل المتداخلة التي تتباين من البنية التحتية
إلى التمكين المالي .كما تلعب أطر السياسات والمؤسسات دورًا
مهمًا في األنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال .وتناقش هذه المقالة
سبل تشكيل تلك السياسات والمؤسسات ،مع التركيز على كيفية
إشراك رياديي األعمال بطريقة بناءة في الحوار مع صُناع القرار.
إن بناء نظام إيكولوجي لريادية األعمال يتسم بالتنافسية ،يتطلب
وجود بيئة تسمح للشركات بالعمل في مناخ يسوده العدل واإلنصاف،
وحماية الحقوق ،وتطبيق نفس النظم والقواعد على الجميع .ال يوجد
نموذج موحد لبناء مثل تلك األنظمة اإليكولوجية ،حيث إن كل
دولة من الدول ينبغي أن تتبنى منهجيتها الخاصة نحو اإلصالح ،مما
يستوجب حوارًا ديمقراطيًا مفتوحًا يجمع ما بين صُناع السياسات
ورياديي األعمال بهدف مناقشة العقبات وإيجاد الحلول.
بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال

يتكون أي نظام إيكولوجي من مجموعة من العناصر الرئيسية
المتداخلة التي تتفاعل باستمرار ،وال يختلف النظام اإليكولوجي
لريادية األعمال كثيرًا .فهو يتضمن عددًا من األجزاء المتحركة،
ومكونات ال بد لها أن تجتمع من أجل تيسير االبتكار والنمو .وبينما
توجد نماذج مختلفة ،فإن المثالين التاليين يوضحان طرق التفكير
في الهيكل الخاص باألنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال.
يحدد «دانييل إيسينبيرج» -مؤسس مشروع بابسون لألنظمة
اإليكولوجية لريادية األعمال -ستة مجاالت رئيسية لألنظمة
اإليكولوجية لريادية األعمال على النحو التالي :ثقافة مواتية،
وسياسات وقيادات مُمكنة ،وتوافر الموارد المالية المناسبة،

ورأس المال البشري ،واألسواق الصديقة للمنتجات ،ومجموعة من
الدعائم المؤسسية والبنى التحتية 1.ويشدد «إيسينبيرج» على أن
النظام اإليكولوجي لريادية األعمال ألي دولة يُمكن تخطيطها
وتحديدها باستخدام نفس المجاالت ،فكل منها يظل فريدًا ألنها
نتاج مئات العناصر التي تتفاعل بطرق مُعقدة .وتستند تلك العوامل
على مؤسسات تم تشكيلها عبر التاريخ ،تمنح كل دولة من الدول
ميزاتها التنافسية الفريدة ،ولكن أيضًا تفرض عليها مجموعة خاصة
من التحديات التي يتعن تجاوزها .ولهذا السبب ،عاد ًة ما يكون من
غير المُجدي أخذ نموذج للتطور الريادي من إحدى الدول وتطبيقه
ببساطة في دولة أخرى.
وعليه ،فإن الطموح نحو التحول إلى النموذج الناجح المطبق في
شيلي أو تايوان ال يعني بالضرورة استنساخ هذا النموذج .فكما
يوضح «إيسينبيرج»« :تنتهج العديد من الحكومات منهجًا غير
سديد في بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال ،حيث تقوم
بمحاولة بلوغ هدف غير قابل للتحقيق والنظر إلى اقتصادات مختلفة
تمامًا في محاولة الستخالص أفضل الممارسات 2».فبد ًال من ذلك،
يتعين على كل دولة أخذ ظروفها الخاصة في الحسبان وكذلك
نقاط قوتها ومواطن ضعفها .ومن ثم ،تصميم المنهجية القائمة على
تلك الظروف المحلية.
يوضح «ستيفن كولتاي» ،الذي قام بإنشاء وتنفيذ البرنامج الدولي
لريادية األعمال بالنيابة عن وزارة الخارجية األمريكية ،مثا ًال آخر
لتخطيط المكونات األساسية للبيئات الريادية ،مستخدمًا في ذلك
نموذج «ستة  +ستة» ،ويضم الدعائم الست الضرورية لتأسيس نظام
إيكولوجي لريادية األعمال يتمتع بالنجاح .تتضمن تلك الدعائم:
التعريف ،والتدريب ،والتواصل ،والتمويل ،والتمكين ،واالحتفاء
برياديي األعمال .كما أن المشاركين الستة الذي يتعين مشاركتهم
في التنفيذ هم :المنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات الكبرى،
والجمعيات ،والحكومات ،والمؤسسات األكاديمية ،والمستثمرون3.
وعلى غرار منهجية «إيسينبيرج» ،فإن نموذج «كولتاي» يستند على
فرضية أنه ال يوجد عامل فردي قادر وحده على المحافظة على
ريادية األعمال ،بل يزدهر عمل رياديي األعمال فقط عند تعاون
قطاعات وأطراف متعددة من أجل خلق بيئة داعمة لريادية األعمال.
يشير «كولتاي» إلى تداخل كافة عناصر النظام اإليكولوجي
لريادية األعمال ،ويُشدد على الحاجة إلى وجود أطراف متعددة للعمل
معًا بهدف صناعة رياديي األعمال .كما يُشدد أيضًا على أنه من
الخطأ االعتقاد بأن رياديي األعمال ما هم إال مخترعين لمنتجات
جديدة .بل إن  %20فقط من رياديي األعمال مخترعون ،بينما %80
منهم يقومون بالتسويق التجاري لمن يأتون بأفكار جديدة إلى
السوق . 4فكثيرًا ما يتم التركيز على «الفكرة» في مبادرات
دعم ريادية األعمال ،بينما تحتاج الدول إلى بناء أنظمة إيكولوجية
تساعد مختلف فئات رياديي األعمال على تحقيق النجاح.
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التركيز على إصالح السياسات

ألن جميع األنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال تتضمن مكونات
متعدد ومتداخلة ،فإن بناء مثل تلك األنظمة اإليكولوجية ينطوي
على تبني منهجية متوازنة تعطي نفس القدر من االهتمام للدعائم
ال للتنفيذ ،ألن كافة
الرئيسية .عمليًا ،نادرًا ما يكون هذا األمر قاب ً
الدول تعاني من موارد محدودة ،كما أن الحكومات تملك كذلك
رأس مال سياسي محدود إلنفاقه على اإلصالحات .ونتيجة لذلك،
عاد ًة ما ينتقل التركيز إلى عناصر األنظمة اإليكولوجية لريادية
األعمال التي تتميز بسهولة التنفيذ نسبيًا مثل برامج التدريب على
ريادية األعمال ،أو الصناديق الخاصة التي تمد رياديي األعمال
بالتمويل الالزم لتأسيس مشروعاتهم .وبينما تكون تلك البرامج
قيمة في حد ذاتها ،إال أنها نادرًا ما تُحدث طفرة ريادية في أي
اقتصاد ألنها ال تتعدى قيامها بمساعدة األفراد ،وتُخفق في معالجة
العوامل األوسع التي تحول دون تطوير ريادية األعمال.
إن التصدي لتلك العراقيل يمثل حجر الزاوية للسياسات العامة
واألطر المؤسسية التي تخلق بيئة مواتية لريادية األعمال .ولكن على
الرغم من اعتبار السياسات العامة والمؤسسات من العوامل الرئيسية
في النماذج المختلفة لألنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال ،إال أنه
عمليًا ،فإنها من أكثر العناصر التي يتم إهمالها .والسبب في ذلك
بسيط :فبينما من السهل تأييد الحاجة إلى سياسات تدعم ريادية
األعمال ،فإن ما هو أصعب بكثير هو تطبيق تلك السياسات فعليًا.
إن أنواع السياسات الضرورية متفق عليها بشك ٍل عام من قبل
خبراء التطوير ورياديي األعمال على حدٍ سواء ،وتشمل حماية حقوق
الملكيات الخاصة ،والعقود القابلة لإلنفاذ ،واإلدارة الحكومية
الفعالة .ما هو أقل وضوحًا يتمثل في كيفية صياغة تلك السياسات
بحيث تالئم الظروف المحلية والوطنية .هذا وتعتمد جودة حلول
السياسات إلى حدٍ كبير على طبيعة النظام السياسي القائم ،فالبعض
يدفع بأن الحكومة السلطوية قد تتمتع بوضعية أفضل إلطالق
شرارة الريادية ،مستشهدين في ذلك بمعدالت النمو االقتصادي
الكبيرة في الصين ،وكوريا الجنوبية في زمن خضوعهما للحكم
الديكتاتوري .إال أن التاريخ يُظهر أن الحكام الديكتاتوريين
ينشغلون أكثر بالبقاء في سدة الحكم بد ًال من صياغة سياسات
صديقة لريادية األعمال .كما أن االشتراطات األساسية لريادية
األعمال –مثل الحصول على تسهيالت ائتمانية– غالبًا ما تخضع
لسيطرة الحكومة في الدول السلطوية ،ويتم منحها على أساس
التوجهات السياسية وليس الجدارة.
في حالة الصين ،فإنها تستمد نشاطها االقتصادي إجما ًال من القطاع
الريادي ،حيث نمى عدد الشركات الخاصة المُسجلة بأكثر من
شكلت المشروعات
 %30سنويًا بين عامي  2000و ،2009بينما ّ
غير المملوك معظمها للدولة ثُلثي اإلنتاج الصناعي ونحو %80 - 75
من أرباح الصناعات الصينية و %90من الخدمات غير المالية .5وفي
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تصميم سياسات صديقة لألعمال:
لصناع السياسات
توصيات ُ
بدء األعمال – تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص
الشركات
اإلفصاح – تأسيس اشتراطات إفصاح مناسبة لتتوافر
المعلومات بسهولة للمستهلكين والمستثمرين
املعلومات – إتاحة الوصول العادل للمعلومات الحكومية
فيما يتعلق بالقوانين واالشتراطات والموارد المالية
حقوق امللكية – تحديد وضمان اإلنفاذ الحاسم لحقوق
الملكية
التمويل – تأسيس نظام تمويل وطني قوي من خالل
خصخصة بنوك الدولة ،وطرح مبادئ حوكمة القطاع الخاص
العمالة – صياغة قوانين عمل بسيطة وفعالة ،والسماح لقوى
السوق بتحديد األجور
املنافسة – إزالة القيود على المنافسة ،وحجب الدعم عن
المشروعات غير الفعالة ،وفتح المجاالت التي يقتصر العمل
بها على الشركات المملوكة للدولة.
التجارة – خفض الرسوم وتذليل المعوقات األخرى ،وإلغاء
تراخيص االستيراد والتصدير الممنوحة ألقلية مختارة
الضرائب – تبسيط اإلجراءات ،و/أو خفض نسب الضرائب،
مما قد يُعزز من العوائد الضريبية من خالل تعزيز االمتثال
ضوابط األسعار – إلغاء ضوابط األسعار ،والسماح للسوق
بتحديد األسعار
اإلفالس – وضع إجراءات محددة إلشهار اإلفالس
بناء القدرات – تأسيس برامج من شأنها تزويد رياديي
األعمال بالمهارات التقنية واإلدارية والمالية

المصدر« :جون د .سوليفان»« ،أليكساندر شكولنوف»،
«أوراق الرخاء رقم  :1ريادية األعمال» ورقة اإلصالح
االقتصادي رقم  1 ،0401أكتوبر ،2004
www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/IP0401.pdf
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نفس الوقت ،فإن الكثير من تلك األنشطة االقتصادية يظل سريًا،
وذلك بسبب رهبة رياديي األعمال من المصادرة ،وإقبالهم على دفع
الرشاوى لالستمرار في أعمالهم.
إن إشراك القطاع الخاص في عملية صنع السياسات بطريقة
شفافة يُعد أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى رعاية نشوء مناخ ريادي.
فغرف التجارة المستقلة ،وجمعيات األعمال –إذا ما تم إشراكها
باستمرار في حوار صنع السياسات من قبل الحكومة– يُمكنها
تزويد صُناع القرار بالمعلومات المباشرة الخاصة بالمعوقات التي
يواجهها رياديو األعمال ،وبالحلول العملية لتذليلها .ومن واقع خبرة
مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEفي العمل مع مئات من
المنظمات المحلية الشريكة حول العالم ،فإن مثل هذا الحوار قد
يُحدث تحسينات مهمة في البيئات التي يعمل بها رياديي األعمال.
هذا وتُعتبر مونتينيجرو (الجبل األسود) مثا ًال جيدًا .ففي عام
 2001قامت مجموعة من رجال األعمال المحليين بتأسيس «تحالف
مونتينيجرو لألعمال» برؤية نحو بلوغ إصالحات ضمان النمو
االقتصادي المستدام من خالل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية.
وقد قام التحالف بصياغة األجندة الوطنية لألعمال عبر االستشارات
المكثفة مع الشركات في شتى أنحاء مونتينيجرو ،وذلك فيما
يتعلق بأولويات وتوصيات اإلصالح .ثم أقدم التحالف على تنظيم
المنتديات في كافة المدن الرئيسية بالدولة ،شهدت مشاركة قادة
األعمال ،وأعضاء البرلمان ،والوزراء ذوي الصلة ،وقادة الحكومات
المحلية ،ووسائل اإلعالم ،والمؤسسات األكاديمية ،بهدف حشد
التأييد لتبني حلول السياسات المُدرجة على األجندة.
كانت هذه المرة السابقة األولى التي شهدت قيام أعداد كبيرة
من رجال األعمال بالتعبير عن وجهات نظرهم علنًا ،كما كانت
األجندة الوطنية لألعمال المستند األول من نوعه في جنوب شرق
أوروبا على اإلطالق .وقد أدت األجندة األولية وما تالها إلى موافقة
الحكومة على العديد من الحلول المطروحة .وتفرض مونتينيجرو
حاليًا أقل معدل للضرائب الفردية والمؤسسية في أوروبا ( ،)%9بينما
انخفضت نسبة البطالة من  30إلى  ،%12وتقلص حجم االقتصاد
غير الرسمي إلى  %15من إجمالي الناتج المحلي .هذا باإلضافة
إلى تمتع البالد بقوانين عمل جديدة أكثر مرونة ،وقوانين خاصة
باالمتيازات ،وضرائب محلية أقل ،واختصار لإلجراءات الخاصة
بتسجيل الشركات6.
هناك اعتبار رئيسي آخر ،يتمثل في بناء إطار للسياسات يدعم النظام
اإليكولوجي لريادية األعمال دون التركيز فقط على إقرار قوانين
صديقة لرياديي األعمال ،ولكن أيضًا النظر في كيفية تطبيقها.
ففجوات التطبيق –أو الفرق بين القوانين على الورق وتنفيذها
عمليًا– تؤثر على كافة الدول على مستوى العالم .وعلى المستوى
المحلي ،يشعر المواطنون بآثار فجوات التطبيق بشك ٍل كبير ،ألنه

عند تعذر تنفيذ قوانين من شأنه تمكين البيئة الريادية ،فإن ذلك
يؤثر مباشر ًة على موارد رزقهم.
لقد ظهر في السنوات األخيرة مثال واضح يُبين فجوات التطبيق
التي تحول دون التقدم االقتصادي في مصر .ففي عام ،2008
تصدرت مصر قائمة اإلصالحات في ترتيب البنك الدولي السنوي
لممارسة األعمال ،إذ قامت بإدخال تحسينات على عدة مجاالت منها
رأس المال األدنى المطلوب لتأسيس الشركات ،ورسوم تسجيل
الممتلكات ،وتراخيص البناء 7.غير أن الكثير من تلك اإلصالحات
اإليجابية تظل حبرًا على ورق ،بينما ظل معظم المصريين يعانون في
كسب رزقهم.
يكمن الحل للتعاطي مع فجوات التطبيق في منع حدوثها في المقام
األول ،وذلك عن طريق بناء أطر قانونية وتنظيمية قوية ،والتي ال بد أن
تتضمن آليات لتحليل التكلفة والعائد الخاص بالتشريعات المقترحة
وتوافق القوانين المختلفة بهدف ضمان التنفيذ .كما أنه ال بد من
تعزيز الدعائم الرئيسية المتمثلة في نزاهة الحوكمة العامة8.
اخلالصة

تُمثل ريادية األعمال القوة الخالقة للتطور االقتصادي ،ويقود رياديو
األعمال ذلك التغير االقتصادي عن طريق خلق منتجات وخدمات
جديدة ،وكذلك إنشاء شركات جديدة وحلول مبتكرة تُلبي
االحتياجات الوطنية والعالمية .وفي نفس الوقت ،تلعب ريادية األعمال
دورًا محوريًا في تطوير الديمقراطية ،حيث توسع الفرص وتُطلق
العنان لإلبداع الفردي ،وتُنشئ مواطنين مستقلين يشاركون في
المجتمع وفي الحوكمة الديمقراطية.
ولكي تتمكن المشاريع الريادية من الظهور والنمو ،البد أن تتوفر
البيئة المناسبة لذلك .فالمشروعات الناشئة تحتاج إلى تقليل المعوقات
والعراقيل قدر اإلمكان ،كما تتطلب إطارًا عامًا قانونيًا وتنظيميًا
يُكافئ المبادرات الريادية ،ويضمن المنافسة العادلة ،ويحمي حقوق
الملكية الخاصة.
ويُجسد رياديو األعمال فكرة «فريدريك حايك» ،والتي تقضي بأن
االستفادة من المعرفة المحلية المتناثرة عن طريق األفراد يُعد أمرًا
بالغ األهمية فيما يتعلق بالحرية االقتصادية والسياسية واالبتكار
المدفوع بواسطة المواطنين .وبينما تلعب الحكومة دورًا مهمًا ،فإن
الكثير من الجهود الرامية إلى تشجيع ريادية األعمال والترويج لها
تخطيطا فاشال ،يقتصر على االستثمار
من األعلى إلى األسفل تُمثل
ً
في صناعات أو تكتالت أو حاضنات بعينها .ففي نظام إيكولوجي
لريادية األعمال يتسم باالستدامة ،من الضروري أن يتم دعم األوجه
المالية والتعليمية وغيرها من قبل بيئة سياسية مواتية .وعليه،
فإنه يتعين على الحكومات التركيز على بناء األساس القانوني
والمؤسسي لدعم جهود رياديي األعمال من األسفل إلى األعلى.

- 19 -

مركز المشروعات الدولية الخاصة

خلق بيئة ناجحة لريادية األعمال

كما يُمكن للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في تصميم
السياسات واإلصالحات وكذلك في تنفيذها .فمن خالل حوار
مفتوح يتسم بالشفافية والديمقراطية مع الحكومة ،يُمكن
لجمعيات األعمال حول العالم أن تصبح صوت الشركات والشركاء
الرئيسيين في اإلصالح .وعليه ،فإن المشاركة مع مجتمع األعمال
قد تساهم في تشكيل النظام اإليكولوجي لريادية األعمال المصمم
خصيصًا ليالئم االحتياجات والظروف المحلية .وفي داخل ذلك
النظام اإليكولوجي ،ومتى ُأتيحت لهم الفرصة ،فإن رياديي األعمال
سيمضون قدما ويجلبون الديناميكية االقتصادية إلى ديمقراطية
تؤتِ ثمارها.
املراجع

 .1دانييل إيزينبيرج« ،التعريف بالنظام اإليكولوجي لريادية
األعمال :أربع سمات محددة» ،فوربس 25 ،مايو ،2011
http://www.forbes.com/sites/
danisenberg/201125/05//introducing-theentrepreneurship-ecosystem-four-definingcharacteristics/

 .6ممارسات مركز المشروعات الدولية الخاصة( :)CIPEتحالف
أعمال مونتينيجرو،
http:// leading-practices.cipe.wikispaces.net/Legisla
tive+and+Regulatory+Reform
 .7األكثر تحسنًا في سهولة ممارسة األعمال ،2008
http://www.doingbusiness.org/reforms/topreformers-2008
 .8تحسين الحكومة العامة :سد فجوة التطبيق بين القانون
والممارسة ،CIPE ،و جلوبال إنتجريتي،2012 ،
http://www.cipe.org/sites/default/
_files/publication-docs/GI%20 CIPE
Implementation%20Gap_for%20web.pdf.

 .2دانييل إيزينبيرج« ،الفكرة الكبرى :كيفية إطالق شرارة
الثورة الريادية» ،هارفارد بيزنيس ريفيو ،يونيو ،2010
http:// hbr.org/201006//the-big-idea-how-to-startan-entrepreneurial-revolution/ar/1
 .3كولتاي وشركاه« ،نموذج النظام اإليكولوجي لريادية األعمال
ستة  +ستة»
،http://koltai.co/about-us
 .4السالم العالمي عبر ريادية األعمال :ستيفن كولتاي ،منشور
بتاريخ  23نوفمبر ،2012
http://www.youtube. com/watch?v=SpH7cBEK0S
o&feature=youtube
« .5دع مليون زهرة تتفتح» ،اإليكونومست 10 ،مايو ،2011
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األساسيات –أكثر من أي برنامج أو تقنية– تساهم في تمييز الدول
الريادية مثل الواليات المتحدة وكندا وشيلي والدنمرك .أما في البلدان
النامية ،تُفسر العقبات القانونية والمؤسسية سبب نجاح عدد قليل من
رياديي األعمال ،بينما يعلق غالبيتهم في ريادية األعمال الضرورية ،غير
المقترنة بالنمو.

 .5منهجية مركز املشروعات الدولية اخلاصة لبناء
بيئات مواتية للنجاح الريادي
جون د .سوليفان

المدير التنفيذي ،مركز المشروعات الدولية الخاصة

رياديو األعمال هم من يدفعون التغيير .فهم من يطرحون األفكار
والمبادرات ويتولون القيادة من أجل إحداث التطور وتغيير المجتمع.
وعليه ،فإنهم يُعتبرون شركاء محوريين بالنسبة إلى مركز
المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEفيما يتعلق بتحقيق رسالته ،أال
وهي تعزيز الديمقراطية حول العالم من خالل المشروعات الخاصة
وإصالحات السوق.
عندما تتكيف وتنمو المشروعات الريادية ،فإنها تُغير الهيكل
االقتصادي ووظائفه ،ذلك أن ريادية األعمال –والتي يُفهم بكونها
التشكيل والنمو السريع للشركات الجديدة– تُمثل أهم وسيلة ربما
ارتباطا وثي ًقا بتطور اقتصاد
لتطوير قطاع خاص نشط .فهي مرتبطة
ً
السوق ،والذي يضمن وجود بيئة عادلة ومنصفة للتجارة ويُفسح
المجال لرياديي أعمال جدد.
ُحركا للتغيير ،عادة ما يتولى رياديو األعمال أدوارًا
وباعتبارهم م ً
قيادية في مجتمعاتهم ،فمن خالل مبادراتهم وقدرتهم على حل
ال
المشكالت ومنظورهم الجديد ،يصبحون أداة فعالة لإلصالح ،فض ً
عن تعزيزهم للحوار الديمقراطي والمشاركة في صنع السياسات.
ولكن يظل رياديو األعمال في حاجة إلى المساعدة ،إذ إنهم وفي
مسيرتهم كثيرًا ما يواجهون الفراغ المؤسسي والمقاومة السياسية
وفجوات المعرفة ومشكالت تتعلق بالتحرك الجماعي .ولمساعدتهم
على تخطي تلك التحديات والتعجيل من وتيرة التغير الريادي ،يجب
على قادة السياسات وأصاب المصلحة من القطاع الخاص االستفادة
من دروس التحول التي شهدها العالم خالل العقود األخيرة.
عاما مضت
الدروس املستفادة من 30
ً

عاصر تاريخ مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEالتوجهات
التاريخية الضخمة في الخصخصة ،والديمقراطية ،والعولمة ،وظهور
األسواق الواعدة ،والتغيرات المؤسسية .وبدون شك ،فإن ريادية
األعمال قد أحدثت طفرات دراماتيكية لم يكن من الممكن
حدوثها في عصور سابقة .وعلى الرغم من أن التقدم المُحرز كان
متفاوتًا ،إال أننا قد لحظنا ظهور أنماط مهمة.
إن رياديي األعمال موجودون في كل مكان ،ولكن من لديه
منهم إمكانية الوصول إلى مؤسسات السوق واالستفادة من سيادة
القانون والحرية االقتصادية فإنه بالقطع يتمتع بميزة هائلة .هذه

هذا وتصعب المحافظة على اإلصالحات المُطبقة من األعلى ،وفي بعض
األحيان ،حاولت الحكومات بشك ٍل فردي تحسين بيئة األعمال أو
االستثمار في التكتالت الريادية .وقد نجم عن ذلك في معظم الحاالت
عدم تطبيق اإلصالحات ،أو استفادة محاسيب السلطة فقط منها ،أو أن
االحتجاج الشعبي قد حال دون جني مكتسبات ذلك اإلصالح .فال بد
أن يتم بناء منظومة ريادية تنافسية من خالل عملية سياسات مفتوحة.
ال يُمكن بناء األنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال دون إدالء
القطاع الخاص بمدخالته ،حتى إن اإلبداع الريادي ال يقتصر فقط
على تأسيس الشركات .فرياديو األعمال يُنشئون القواعد الشعبية
ويُذللون قيود الموارد ويسدون الفجوات المؤسسية .فهم أنفسهم
قادرون على دفع اإلصالح وتثقيف صُناع السياسات بشأن االحتياجات
الحقيقية لمجتمع األعمال.
هذا وتوفر الديمقراطية البيئة الخصبة لإلصالحات المؤسسية،
ذلك أنها تسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم،
كما تسمح بحرية تجربة نماذج جديدة للتنظيم االقتصادي ،وتضمن
لتكون ما
مساءلة النظام السياسي .تتراكم جميع تلك العناصر ّ
يُطلق عليه «دوجالس نورث» «الكفاءة التكيفية» ،التي هي محور
المجتمعات المبتكرة والمُبدعة.
وعليه ،فإن رياديي األعمال المحليين وقادة األعمال هم األكثر
دراية باإلمكانيات اإلبداعية لمجتمعاتهم وكيفية تحقيقها ،حيث
إن تحفزهم قيّم وثمين في عملية استهداف القيود المفروضة على
األعمال وفي تصميم البنية التحتية األنظمة اإليكولوجية .هذا
ويحرص مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEعلى منح
المُصلحين من القطاع الخاص صوتًا ،وذلك من خالل بناء القدرات
والتثقيف الريادي والدعم الفني والتقني.
كيفية حتفيز التغيير

من خالل حشد التأييد لإلصالحات في النظم القانونية ،وتوجيه
الشباب نحو ريادية األعمال ،وكيفية القيادة ،يسعى مركز
المشروعات الدولية الخاصة  CIPEوشركائه ،إلى التأكد من
ابتداء
وجود بيئة داعمة يستطيع رياديو األعمال االعتماد عليها ،وذلك
ً
من تأييدهم إلجراء إصالحات على األنظمة القانونية وحتى توجيه
الشباب وتعريفهم بريادية األعمال والقيادة .فالبرامج التي يتبناها
مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEتتعاطى مع العديد من
األبعاد األساسية الخاصة باألنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال.
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حشد التأييد إلصالحات بيئة األعمال التي من شأنها احلد من
العقبات والعراقيل التي حتول دون تأسيس وتشغيل ومنو املشروعات

وقد قامت «جمعية الرياديين الشباب» في األردن ،بقيادة مبادرة
تستهدف تعديل قانون الشركات بحيث يتم خفض رأس المال
المطلوب للمشروعات ذات المسؤولية المحدودة ،مما أدى إلى تسجيل
أكثر من  1800من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
وفي بيرو ،طرح معهد الحرية والديمقراطية حلو ًال لتبسيط إجراءات
تسجيل وإدارة الشركات وإضفاء الطابع الرسمي على الممتلكات
التجارية .وكان من جراء ذلك أن تم إضافة  381100من
المشروعات إلى القطاع الرسمي خالل الفترة ما بين عامي 1991
و  .1994وقد وفرت تلك المشروعات الجديدة التي انضمت إلى
القطاع الرسمي  6925مليون دوالر على الدولة ،وخلقت أكثر من
 550000فرصة عمل قانونية1.
وفي مصر ،قام اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل –
الذي يُمثل أكثر من  30000مشروع صغير ومتوسط– بحشد
التأييد إللغاء القرارات الوزارية المعرقلة لعمل المشروعات الصغيرة.
وحتى تاريخه ،تم إلغاء  84قرارًا ،بما فيها القيود على استيراد
معدات المصانع.
تأهيل اجلمعيات الشعبية لكي تقوم بخدمة احتياجات املشروعات
الصغيرة وحشد التأييد للسياسات الداعمة لريادية األعمال

وقد ساهم مركز المشروعات الدولية الخاصة - CIPEبتمويل
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDفي روسيا -في
إطالق  17تحال ًفا إقليميًا ،ضم عضوية  225جمعية أعمال ،تُمثل
شركات توظف ما يُقدّر بنحو  2.2مليون عامل .وعلى مدى الفترة
الزمنية للمشروع ،أبلغت تلك الجمعيات عن زيادة في العضوية بنسبة
 ،%30بينما قامت التحالفات بتقديم  222مبادرة مرتبطة بـ 138
تغييرًا تشريعيًا.
تثقيف الشباب بشأن ريادية األعمال ،وأساسيات اقتصادات السوق،
وقيادة املجتمع املدني

أنشأت «سامريدي» -وهي مؤسسة الرخاء والنماء في نيبال -برنامج
أرثااليا ،وهذا البرنامج عبارة عن ورشة عمل مُكثفة تستغرق  5أيام
تليها جهود مبذولة لتدشين  24ناديًا رياديًا في الجامعات .وقد تخرج
ما يزيد عن  360طالبًا منذ إطالق برنامج أرثاليا ،قام  40منهم ببدء
مشروعاتهم الخاصة .كما تُغير تلك البرامج الريادية طريقة تفكير
األفراد ونظرتهم إلى اقتصاد السوق.
وفي بيرو ،أسس معهد ( )InstitutoInvertirبرنامج
( ،)EmprendeAhoraوهو برنامج للقيادة وريادية األعمال

للطالب الجامعيين المنحدرين من المناطق القروية .ومنذ عام
 2008قام المعهد بتدريب أكثر من  530طالبًا ،من  23منطقة
في البالد ،نجحوا في تدشين ما يزيد عن  130مشروعًا.
وفي أفغانستان ،يستفيد  50000طالب في  44مدرسة بمختلف
المناطق من برنامج ( )Tashabosالتابع لمركز المشروعات
الدولية الخاصة  .CIPEوحتى عام  ،2012قام  748طالبًا إما ببدء
مشروعاتهم الخاصة ،أو تطوير مشروعاتهم العائلية ،مما خلق 1280
فرصة عمل.
اقتصاديا من خالل ريادية األعمال ،وحشد التأييد
متكني السيدات
ً
ملشاركة املرأة في مجال األعمال

أطلقت غرفة سيدات بنجالديش للتجارة والصناعة سلسلة من
حمالت حشد التأييد التي تتمحور حول أجندة األعمال الوطنية
للمرأة ،وسهّلت حصول رائدات األعمال على التسهيالت االئتمانية،
وذلك بدفع البنك المركزي نحو منح السيدات قروضًا منخفضة
التكاليف دون اشتراط ضمانات.
تعزيز املؤسسات مثل حقوق امللكية ،وسيادة القانون ،من أجل رعاية
ريادية األعمال

نجحت كل من شبكة تأييد األعمال في أرمينيا –التي طورها
مركز المشروعات الدولية الخاصة  -CIPEوجمعية االستثمار
والتعاون الخارجي في حشد التأييد لتبسيط إجراءات سداد
الضرائب ،ومن ثمة تقليص فرص الفساد .هذا باإلضافة إلى الدفع
بقانون جديد يمس التفتيش الذي تُجريه الدولة ،بحيث يُقلل من عدد
مرات التفتيش على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من
اإلجراءات غير الضرورية.
تقليص االقتصاد غير الرسمي من خالل التوسع في إتاحة الفرص

يؤسس مشروع قانون كينيا الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر ،هيئة المشروعات الصغيرة الموكل إليها مهمة تنظيم
المشروعات والجمعيات الصغيرة ،ويُنشئ صندو ًقا لدعم االبتكار
ويوجد لجنة للتحكيم في حالة المنازعات التجارية .وقد
والبحثِ ،
كان تحالف القطاع الخاص الكيني محوريًا في صياغة مشروع
القانون ،بمدخالت من شركاء آخرين لـمركز المشروعات الدولية
الخاصة .CIPE
إن مثل تلك الخطوات التي يتم اتخاذها لتحسين بيئة رياديي
األعمال تهدف إلى تسهيل المكتسبات من االبتكارات والتجارة
المتخصصة داخل منظومة ترتكز على السوق .وقد أشار «دوجالس
نورث» -الفائز بجائزة نوبل -إلى هذه العملية باعتبارها عملية لبناء

- 22 -

مركز المشروعات الدولية الخاصة

خلق بيئة ناجحة لريادية األعمال

المؤسسات التي تتيح التبادالت غير الشخصية .ففي كل دولة من
الدول النامية ،سوف يُشجع تأسيس اإلطار المؤسسي الصحيح رياديو
األعمال على االستثمار في المعرفة واالبتكار واإلنتاجية .وبدعم
ُمكن إتاحة أكبر
تطور هذا النوع من النظام اإليكولوجي ،فإننا ن ّ
قدر من الفرص في مجال الريادية الخالقة2.
املراجع

 .1كيم إيريك بيتشر ،مارتن فريدل وجوستافو ماريني« ،من
الشوارع إلى األسواق :إضفاء الطابع الرسمي على الباعة الجائلين
في ليما» ،دراسة حالة أجراها مركز المشروعات الدولية الخاصة
( 21مايو  .)2009و ّفرت  USAIDالتمويل الرئيسي لبرامج معهد
الحرية والديمقراطية ،بينما دعم المركز مبادرات المعهد بتمويل
من الوقف الوطني للديمقراطية.
 .2دوجالس نورث ،المؤسسات والتغير المؤسسي واألداء االقتصادي.
مطبعة جامعة كامبريدج« :1990 ،أساسيات االقتصاد المؤسسي
الجديد» ،محاضرة عن معهد مركز المشروعات الدولية الخاصة
 CIPEللتنميةwww.developmentinstitute.org ،
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اجلزء الثاني – عناصر األنظمة اإليكولوجية
تستمد نماذج النظام اإليكولوجي قوتها من النظرة الشمولية للعوامل التي تؤثر على رياديي األعمال الفرديين ،وكذلك التآزر الذي يدفع
ككل ،فال بد للعناصر المُكونة لها أن تلعب األدوار المالئمة ،وأن
بريادية األعمال كظاهرة .ولكن لكي تتمكن المنظومة من العمل
ُ
تنسجم مع بعضها البعض .فال بد إ ًذا من تطوير المعرفة والموارد والدوافع والقواعد والفرص من أجل خدمة وتحفيز ريادية األعمال.
يتناول الجزء الثاني آثار العناصر الرئيسية مثل تنظيم األعمال والتمويل والتعليم وبيئة التجارة ،ويُسلط الضوء على أولويات تطوير ريادية
األعمال في مجاالت مثل التوعية واألبحاث والجهود الترويجية .النماذج والدروس المستفادة المذكورة هنا تساهم في تحليل الفجوات وتوضح
مجموعة متنوعة من الخيارات لبناء األنظمة اإليكولوجية .هذا ويتعين على صُناع السياسات ومناصري ريادية األعمال تشخيص االحتياجات
الريادية بعناية وقبول تطبيق المنهجيات المتنافسة في المواقف المختلفة.
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إصالحات بيئة األعمال

 .6تأثير إصالحات بيئة األعمال على إنشاء الشركات
اجلديدة
ليورا كابلر

اقتصادية أولى ،التمويل والقطاع الخاص ،أبحاث التطوير ،البنك
الدولي

دوجالس راندل

محلل أبحاث ،التمويل والقطاع الخاص ،أبحاث التطوير ،البنك
الدولي

مقدمة

محركا للنمو
عادة ما يُصور إنشاء الشركات الجديدة بكونه
ً
االقتصادي ،غير أن صُناع السياسات غالبًا ما يُخمنون الطرق المثلى
الستخدام الموارد في تشجيع ريادية األعمال .وقد تسبب االفتقار
إلى وجود بيانات قابلة للمقارنة على المستوى العالمي في عدم تأكد
صُناع السياسات من كيفية تأثير التحسينات التي تتم في بيئة األعمال
الكلية الكبيرة على
على الريادية .كما أن أثر التوجهات االقتصادية ُ
إنشاء الشركات لم يُفهم جيدًا في السابق ،مما أدى إلى عدم استيعاب
كيفية تعزيز ريادية األعمال في أعقاب أي كبوة اقتصادية.
وقد قمنا منذ عام  2005بمحاوالت لجمع بيانات مقارنة عالمية
وعالية الجودة حول إنشاء الشركات ،وذلك بطريقة مباشرة من
سجالت األعمال حول العالم ،حيث عملنا على جمع وتنقيح البيانات
كل عام ،وتوفيرها عبر قاعدة بيانات البنك الدولي لريادية األعمال.
وقد تم إطالق اإلصدار األخير لتلك البيانات في أكتوبر ،2012
بالتزامن مع مشروع البنك الدولي لممارسة األعمال ،ويحتوي على
بيانات من  130اقتصاد تُغطي الفترة من  2004وحتى 1 .2011
وكما هو متوقع ،فقد وجدنا أن إنشاء الشركات الجديدة يتباين
بشدة عبر مختلف االقتصادات والمناطق .ففي المتوسط ،يتم تسجيل
 4.34شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة في االقتصادات ذات
العائد المرتفع سنويًا لكل  1000بالغ في سن العمل ،ويُطلق على
ذلك «كثافة إنشاء الشركات الجديدة» 2.أما في الدول النامية،
فإن متوسط كثافة إنشاء الشركات الجديدة يبلغ  .1.27وبمعنى
آخر ،يتم تسجيل نحو  20000شركة جديد في بلجيكا سنويًا،
بينما يتم تسجيل ما بين  4000إلى  5000شركة جديدة فقط
في ك ٍل من بيالروسيا وجواتيماال وتونس سنويًا ،وتقع جميعها في
منتصف جدول كثافة تسجيل الشركات الجديدة لالقتصادات
النامية .\ ،هذا وتُعد قاعدة البيانات المذكورة أداة قوية الستقصاء
التوجهات في إنشاء الشركات الجديدة .ويتناول هذا المقال مجالين،
هما :إصالحات تسجيل الشركات ،والكساد العالمي ،واللذان يسهل
فهمهما من خالل البيانات الجيدة.

كثيرًا ما يتم اعتبار وجود عملية بسيطة وغير مُكلفة لتسجيل
الشركات مكونًا بالغ األهمية من مكونات بيئة األعمال .ويُسلط
تقرير «سهولة ممارسة األعمال» الصادر سنويًا عن البنك الدولي
الضوء على إصالحات تسجيل الشركات ،مستدعيًا اهتمام صُناع
السياسات ،ومُقرضي القطاع الخاص ،والمؤسسات الدولية .ويعمل
الفريق القائم على جمع بيانات هذا التقرير على قياس المدة الزمنية،
واإلجراءات ،والحد األدنى لرأس المال ،وإجمالي التكلفة الخاصة
بتسجيل شركات المسؤولية المحدودة ،في  168دولة .هذا وتحرص
العديد من الدول على مراقبة ترتيبها وبذل الجهود لتحسينه.
وبحسب تقرير سهولة ممارسة األعمال عن عام  ،2013فإن دولة
بوروندي كانت الدولة التي شهدت إجراء أكبر إصالحات في
مجال إنشاء الشركات لعام  ،2012/2011والتي أسست هيئة
عوائد بوروندي لتختصر اإلجراءات الالزمة لتسجيل الشركات من
 8إلى  ،4والزمن المطلوب لذلك من 13يومًا إلى  8أيام ،وإجمالي
التكلفة من  %117إلى  %18من الدخل لكل نسمة ،وقد صعدت
تلك اإلصالحات ببوروندي من المرتبة الـ  99إلى المرتبة الـ 28
في التصنيف العالمي لتأسيس الشركات .ولكن ما الذي تعنيه
تلك اإلصالحات عمليًا؟ ..وهل أدت إصالحات بوروندي إلى تسجيل
المزيد من الشركات الجديدة؟ ..وإذا كان كذلك ،فما هو حجم
هذا التأثير؟ ..هل كانت اإلصالحات األقل لتُسفر عن نفس اآلثار؟..
وهل اإلصالحات التي تطبق على أكثر من وجه من أوجه عملية
التسجيل –مثل بالحد من التكلفة وعدد اإلجراءات– تترك أثرًا بالغًا؟
بأخذ التساؤالت السابقة في الحسبان ،قمنا مؤخرًا بإصدار ورقة عمل
تسعى إلى قياس أثر إصالحات تسجيل األعمال على التسجيل الفعلي
للشركات .وعن طريق دمج معلومات قاعدة أعمال البنك الدولي
وبيانات ممارسة األعمال ،شرعنا في تصنيف مختلف اإلصالحات
بحسب نسبة الخفض التي تُمثلها لكل مؤشر من المؤشرات .ومن
ال رجعيًا لتحديد أثر كل إصالح من اإلصالحات
ثمة أجرينا تحلي ً
على تسجيل الشركات .وقد تناول التحليل بشك ٍل رئيسي التباين
بين االقتصادات بمرور الوقت ،بضبط السمات التي ال تتغير بالوقت
(كالبر والف 2011 ،أ).
وفي عينتنا التي تضم  92اقتصادًا ،وجدنا أن إصالحات التسجيل
يُمكنها تعزيز تسجيل الشركات الجديدة بشك ٍل ملحوظ ،ولكن
فقط إذا كانت شركات كبيرة .فعلى سبيل المثال ،تشير
التحليالت إلى أن خفض المدة الزمنية للتسجيل بواقع  20أو 30
أو  %40ال يزيد من عدد الشركات المُسجلة بشك ٍل كبير ولكن
االقتصادات الـ  31التي سجلت انخفاضًا واحدًا على األقل في زمن
التسجيل بنسبة  %50أو أكثر ،القت زيادة إحصائية ملحوظة في
معدل تسجيل الشركات الجديدة ،كما تتشابه هذه النتائج أيضًا
فيما يتعلق بخفض تكاليف التسجيل .أما بالنسبة إلى اإلجراءات،
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فقد أثبت االنخفاض الذي بلغ  %20فقط فعاليته في زيادة وتيرة
التسجيالت الجديدة .ومن بين االقتصادات مرتفعة الدخل األعضاء
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والمشمولة في العينة ،تبين
أن خفض تكاليف التسجيل بنسبة  %50أو أكثر قد أدى إلى زيادة
التسجيالت الجديدة بواقع  %19في المتوسط ،بينما أدى انخفاض
بنسبة  %50أو أكثر في وقت التسجيل إلى زيادة مقدارها %30
كما انتهى البحث إلى أهمية التكامل بين اإلصالحات المتزامنة
والمتتابعة .فقد أظهرت النتائج وجود مبادلة ربما بين حجم اإلصالح
وعدد اإلصالحات .ولكي يكون لإلصالح الواحد أثر ملحوظ
على تسجيل الشركات الجديدة ،ال بد له أن يُقلص أحد مؤشرات
التسجيل بنسبة ال تقل عن  ،%50بينما  3إصالحات متتابعة أو متزامنة
عند مستوى  %30تؤدي –في المتوسط– إلى زيادة ملحوظة في
تسجيل الشركات الجديدة .كما يُظهر التحليل أن اإلصالحات
المتزامنة (تلك التي تتم في نفس العام) يكون لها أثر أكبر إجما ًال
بالمقارنة باإلصالحات المتتابعة (تلك التي تتم في سنوات الحقة).
وتشير النتائج أيضًا إلى أن االقتصادات ذات بيئة األعمال األضعف
نسبيًا تحتاج إلى تطبيق إصالحات أكبر لكي تترك أثرًا على
تسجيل الشركات الجديدة.
تشير مكتشفاتنا إلى أن سهولة إنشاء الشركات يُعد مؤشرًا
مهمًا للتكهن بتسجيل الشركات الجديدة ،ولكنه يُبين أيضًا
أن اإلصالحات الصغيرة ال تترك آثارًا ملحوظة بشك ٍل عام على
تسجيل الشركات الجديدة ،مما يعني أن اإلصالحات «الظاهرة»،
المدفوعة ربما بدوافع سياسية أو بسبب ضغوطات أخرى ،لن تؤتِ
ثمارها على أنشطة القطاع الخاص .كما توجد أيضًا دالئل على أثر
تآزر اإلصالحات ،وال بد أن تدفع النتائج بصُناع السياسات نحو تبني
إصالحات أكبر وأعمق وأشمل.
األزمة

كيف أثّرت األزمة على تسجيل الشركات الجديدة؟ ..باستخدام
قواعد بيانات البنك الدولي ،نستطيع أيضًا اإلجابة على هذا السؤال
الواضح والبسيط نسبيًا ،وكذلك فحص السمات المرتبطة
باالنخفاض الملحوظ في معدل تسجيل الشركات خالل فترة األزمة.
فابتداء من عام  ،2008انخفضت نسبة تأسيس الشركات الجديدة
ً
بشك ٍل كبير وبدرجات متفاوتة على مستوى اقتصادات العالم.
وبشك ٍل عام ،فإن سرعة وشدة تأثير األزمة على تأسيس الشركات
الجديدة تباينت بحسب مستوى الدخل وشدة األزمة .فاالقتصادات
ذات مستويات الدخل األعلى (إجمالي الناتج المحلي للفرد) ،وذات
األنظمة المالية المتطورة (تُقاس بمعدل االئتمان المحلي إلى إجمالي
الناتج المحلي) ،تلك التي تأثرت أكثر باألزمة وعانت من تقلصات

أبكر وأكثر وضوحا من حيث تأسيس الشركات الجديدة (البر
والف 2011 ،ب) .ففي أيرلندا ،على سبيل المثال ،تراجع تسجيل
الشركات الجديدة بنسبة  %29بين عامي  2007و  .2009وبالفعل،
وفي اقتصادات الدخل المرتفع ،انخفض معدل تأسيس الشركات
الجديدة في عام  2009بالمقارنة بعام .2004
أما أثر األزمة المالية على تأسيس الشركات الجديدة في معظم
البلدان النامية فقد اتخذ مسارًا مغايرًا ،ذلك أن نمو كثافة التأسيس
في االقتصادات النامية تعثر في عام  ،2008وذلك على الرغم من
أن  %70من االقتصادات النامية احتفظت بكثافة تأسيس أعلى
بالمقارنة بعام  .2007إال أنه وبحلول عام  ،2009حققت أقل من
 %50من االقتصادات النامية نموًا سنويًا إيجابيًا في كثافة التأسيس،
ويبدو أن األزمة ألقت بظاللها فيما بعد وأثرت بالسلب على معدالت
تأسيس الشركات في عدد أقل من اقتصادات الدول النامية عنها
في االقتصادات مرتفعة الدخل.
وبينما من السابق ألوانه إجراء تحليل شامل لتعافي معدالت تأسيس
الشركات في أعقاب األزمة المالية ،فإن بيانات عامي  2010و2011
تُسلط الضوء على أنماط ذلك التعافي .فقد شهد عام  2010تحو ًال
واضحًا ،ظهر من خالله أن  %66من االقتصادات المشمولة في العينة
شهدت زيادة في كثافة التأسيس بالمقارنة بعام  .2009ولكن
بالنسبة إلى غالبية االقتصادات ،فإن كثافة التأسيس لعام 2010
ظلت دون مستويات عام  .2007وفي  ،2011شهدت  %60فقط من
االقتصادات تحسنًا في معدل تأسيس الشركات الجديدة ،ولكن
أقل من متوسط ما قبل األزمة ،والبالغ %75
خامتة

نأمل في أن تؤدي بيانات أفضل لتسجيل الشركات إلى إجراء
تحليل أدق وصياغة سياسات قائمة على الدالئل .نحن متفائلون بأن
الطلب المستمر على إحصاءات التسجيل غير المُجمعة قد أدى
بالفعل إلى دفع جهود جمع البيانات ،ونأمل في أن نتمكن الح ًقا من
جمع البيانات الخاصة بتأسيس الشركات ،مقسمة بحسب الجنس
والحجم والفئة القانونية .فالجوالت المستقبلية للبيانات ستسمح لنا
باستكشاف أثر إصالحات التسجيل بامتداد الزمن واتساع التغطية
لتشمل المزيد من الدول .كما سوف نتمكن أيضًا من تناول العوامل
التي تدعم تعافيًا قويًا في ريادية األعمال غير الرسمية ،وذلك في
أعقاب األزمة المالية العالمية.
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 .1مجموعة البيانات الكاملة والمنهجية واألبحاث ذات الصلة
متوفرة عبر
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/
entrepreneurship
 .2على غرار تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي،
فإن وحدات القياس هي شركات القطاع الرسمي الخاصة ذات
المسؤولية المحدودة .وبسبب استبعاد الشركات غير الرسمية ،فإن
قاعدة البيانات ال تتيح التغطية الشاملة في االقتصادات الـ  130التي
تم استقصاؤها.
املصادر

كالبر ،ليورا وإنيسا الف2011 ،أ« .أثر إصالحات بيئة األعمال
على تسجيل الشركات الجديدة ».ورقة عمل رقم  ،5493البنك
الدولي ،العاصمة واشنطن.
كالبر ،ليورا وإنيسا الف2011 ،ب« .أثر األزمة المالية على تسجيل
الشركات الجديدة ».الخطابات االقتصادية 113 (1): 1-4.
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 .7حاجة صناع السياسات وشبكات القواعد الشعبية
إلى بعضهم البعض إلنشاء أنظمة إيكولوجية أكثر
ذكاء
ً
جوناثان أورمتانز

الرئيس ،مجلة الريادية العالمية

هناك مجموعة عالمية جديدة مُكونة من قياديي المشروعات
الناشئة والمستثمرين ورياديي األعمال ،تُسمى المؤتمر العالمي
لريادية األعمال ،وعلى مدى السنوات األخيرة قامت هذه المجموعة
باستكشاف منهجيات لتعزيز ريادية األعمال حول العالم .وقد
أشرف المؤتمر خالل شهر مارس الماضي في مدينة ريو دي جانيرو
البريطانية على انعقاد عدد من الفعاليات التي تحولت إلى مهرجان
للمشروعات الناشئة واألطراف الراعية لها ،حيث جمعت الفعاليات
بين ما ال يقل عن  2700قائد ريادي وداعم من  119دولة .ولعل
المفاجأة الكبرى تمثلت في نسبة الحضور بالفعالية السابقة للقمة،
والتي تناولت السياسات العامة .فقد بدأ تطور فصل جديد من فصول
ريادية األعمال ،وذلك من خالل التقاء عالمين مدركين لألثر البالغ
لريادية األعمال .فالحكومات الراغبة في العمل على دعم البرامج
المناسبة وتفعيل السياسات الصحيحة تتفاعل اآلن وتتعاون مع القواعد
الشعبية والمجتمعات التي تدفع إلى ظهور أنظمة إيكولوجية أكثر
ذكاء من األسفل إلى األعلى .فهذا التفاعل الديناميكي الجديد
ً
في تلك األنظمة اإليكولوجية هو ما سوف يدفع إلى انتشار تلك
الشركات الجديدة عالية النمو حول العالم.
وقد شهدت قمة السياسات المنعقدة في ريو دي جانيرو إضافة
استثنائية لتجمع بدأ كحركة شعبية ،حيث بادر رياديو أعمال
ومستثمرون مثل «براد فيلد» ،و»دايف ماكلور »،و»جيف هوفمان»،
بمشاركة أفكارهم مع المسئولين الحكوميين من كل من
إسرائيل وسنغافورة وإيطاليا وكولومبيا وغيرها .قام الطرفان
بمناقشة وجهات نظرهما فيما يتعلق بالفرص والمشاكل التي
يواجهها رياديو األعمال ،مع محاولتهم تأسيس وتنمية شركات
جديدة.
وبينما لم يتفق الطرفان على كل األمور المطروحة ،إال أنهما أنصتا
إلى بعضهما البعض .وقد اقترح «فيلد» -وهو مستثمر وريادي
أعمال قام بالمشاركة في تأسيس ( -)TechStarsعلى المسئولين
الحكوميين أن يتمحور دورهم في األنظمة اإليكولوجية على
«عدم اإلضرار» بها.
وعلى ضوء المحادثات التي شهدتها قمة ريو دي جانيرو ،فقد تبيّن
أن صُنع السياسات بهدف إطالق مشاريع جديدة يتطلب تفكيرًا
رياديًا خاصًا ،حتى أن الكثير من «المخططين» أفادوا بتفاعلهم
الحالي في نفس العملية المتكررة التي تخضع لها المشروعات

الناشئة ،والمتمثلة في تجربة عدد من السياسات والبرامج إلى أن
يجدوا األكثر فاعلية في دفع األهداف المحددة للنمو االقتصادي،
وخلق الفرص الوظيفية .كما أنه وعلى غرار الجيل الحالي من
مؤسسي المشروعات الناشئة ،ينظر صُناع السياسات إلى السياق
العالمي للتعرف على أفكار وممارسات وخبرات ترعى األنظمة
اإليكولوجية لريادية األعمال بنجاح .فعلى سبيل المثال ،ال تكتفي
شيلي فقط باستيراد المواهب الريادية لتفعيل مجتمعات المشروعات
الناشئة من خالل ( ،)Start-Up Chileبل تستورد أيضًا القدرات
للمساعدة على الربط ما بين الجامعات والصناعات ،حسبما أشار
«كونراد فون إيجل» –المدير التنفيذي لـ (-)InnovaChile
خالل انعقاد قمة السياسات.
وفي ريو دي جانيرو ،تشارك كافة األطراف المعنية بالنظام
اإليكولوجي للمشروعات الناشئة منصة واحدة للمرة األولى ،في
تطور جدير باالحتفاء والتقدير ،وهو أمر تم نتيجة لتضافر جهود
اآلالف من القادة الرياديين حول العالم على مدى السنوات القليلة
الماضية .وقد استضافت «مؤسسة كاوفمان» القمة العالمية األولى
لريادية األعمال في مدينة كانساس سيتي عام  2009من أجل دعم
القادة الشعبيين للمشروعات الناشئة ،المؤسسين لحركة األسبوع
العالمي لريادية األعمال.
ويُعد األسبوع العالمي لريادية األعمال أكبر مهرجان ريادي على
مستوى العالم ،حيث يشهد انعقاد  20000فعالية ونشاط ،بحضور
 7.5مليون شخص ،من أكثر من  135دولة في شهر نوفمبر من
كل عام .ففي مسابقات األسبوع العالمي لريادية األعمال ،تحول
العقول المُبدعة األفكار إلى مشاريع ملموسة :فمسابقة (Startup
 )Openتحدد المشروعات الناشئة الواعدة من أكثر من 60
دولة ،بينما تحدد مسابقة (Cleantech Open Global Ideas
 )Competitionأفضل مشروع جديد صديق للبيئة من بين 22
دولة ،وتتيح مخيمات ( )Startup Weekendالفرصة لمئات
المؤسسين إلطالق مشاريعهم في أكثر من  100مدينة .ويتم عقد
آالف االجتماعات الصغيرة داخل الفصول أو تحت األشجار بالقرى،
باإلضافة إلى الفعاليات واسعة النطاق التي تستضيفها مالعب كرة
القدم ،ومراكز المؤتمرات .يُمكن للحضور االستماع إلى خطب
يُلقيها رؤساء الدول ،ورياديي أعمال ،عالوة على أفراد عاديون،
وجميعهم يطرحون أفكارًا جديدة ،حيث تتمحور رؤية األسبوع
العالمي لريادية األعمال على فكرة بسيطة ،أال وهي الطاقة الهائلة
التي يمتلكها رياديو األعمال الواعدون اليوم البتكار حلول تُذلل
أصعب المشكالت التي يواجها العالم .هؤالء الرياديون سوف
يستفيدون مما هو أكثر من النتائج التجارية ،فقد كانوا مُهملين
في عصور سابقة بذريعة كونهم «حالمين ويحاولون تغيير العالم»،
ولكنهم اليوم المفكرون المُبدعون ممن يستخدمون السوق لترك
بصماتهم ،وذلك بدعم من نظرائهم.
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وقد أتت العديد من الجهود ثمارها من خالل تآزر الجهود في كل
جلسة من جلسات األسبوع العالمي لريادية األعمال .ففي نسخته
الثانية المنعقدة في شهر نوفمبر من العام  ،2009قدم العديد
من المسئولين الحكوميين دعمهم ومساندتهم ،أعقب ذلك في
األعوام التالية طرح تقييمات جديدة لجهود الترويج لريادية األعمال،
وفرصًا جديدة للتعاون ،وبرامج واضحة األهداف ،وذلك عن طريق
مناقشة أفضل الممارسات وحتى توفير بيانات جديدة لتستند عليها
السياسات .هذا هو ما يرمي إليه األسبوع العالمي والمؤتمر السنوي
لريادية األعمال.
ال محوريًا في ازدهار ريادية األعمال
لقد كانت زيادة الوعي عام ً
بين الحكومات والقواعد الشعبية .ومع استمرار تلك الجهود ،فإنها
تُضفي المزيد من الوضوح على الريادية ،وترعى النقاشات البناءة
التي تُبرز نقاط قوة إضافية ،عالوة عل مواطن الضعف ،في األنظمة
اإليكولوجية لريادية األعمال ،وتعطي منظورًا مهمًا لبذل الجهود
األفضل تنسي ًقا من كال الجانبين.

إن التحليل المستمر للبيانات بغية فهم واستيعاب النمو الريادي،
سوف يؤدي إلى تحسين صُنع السياسات ،مع اتجاه األنظار اآلن إلى
التجمع القادم للقيادات والذي من المزمع أن يتم في موسكو ،خالل
الفترة من  17-21مارس  .2014ومن المتوقع مشاركة أكثر
من  140دولة ،على أن يُكرس اليوم االفتتاحي لصُناع السياسات
الراغبين في لعب دور أكبر لمساعدة مجتمعات المشروعات
الناشئة التي يقودها رياديو األعمال .كما يلتقي هناك أيضًا تحالف
( )Startup Nationsالجديد ،الذي يضم في عضويته مستشارين
مُلمين بسياسات المشروعات الناشئة ،لمناقشة المنهجيات الواعدة
واالستماع إلى الدروس المستخلصة من الباحثين .يساهم هذا كله
في بناء أنظمة إيكولوجية أفضل لمشروعات الناشئة على كافة
المستويات ،من أجل دعم من يُحيون األفكار الجديدة ويطبقونها
بالفعل.

إال أننا ال نزال نعاني من نقص في البيانات التخاذ قرارات سديدة،
ومن ثمة ،يتعين البدء في العمل على اختبار وانتقاء تدخالت فعالة
–السياسات والبرامج المفيدة والبناءة– والتي تستدعي وجود بيانات
مُحدثة باستمرار ،والمداومة على التحليل والتقييم الدقيق .وقد
أعلنت مؤسسة كاوفمان في أكتوبر  2013عن إنشاء «الشبكة
العالمية لألبحاث الريادية» لتأخذ على عاتقها هذه المهمة الحيوية.
ومن خالل هذه الشبكة ،سوف يقوم البنك الدولي وغيره من
منظمات األبحاث الكبرى بتنسيق الجهود بهدف جمع البيانات
بشك ٍل أفضل ،وتأسيس قاعدة بيانات تضم األبحاث والتقييمات،
وترجمة تلك المكتشفات والنتائج إلى سياسات وبرامج لدعم رياديي
األعمال .كما ستلعب الشبكة العالمية لألبحاث الريادية دورًا في
الربط بين كافة أصحاب المصلحة في النظام اإليكولوجي لريادية
األعمال والمشاركين في جهود السياسات من األعلى إلى األسفل،
ومجتمعات المشروعات الناشئة من األسفل إلى األعلى ،وذلك للتعاون
من أجل التعرف على الجهود المبذولة من كل طرف نحو تحقيق
التحسين االستراتيجي للمبادرات.
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 .8تعزيز ريادية األعمال الرسمية وغير الرسمية في
الدول النامية
دانييل كوردوفا

الرئيس ،معهد إنفرتير
تتبع الشركات في الدول النامية عملية تطور مختلفة عن تلك التي
تتبعها الشركات الجديدة في الدول المتقدمة .فحتى الشركات
الرسمية في الدول النامية تضطر إلى مواجهة العديد من التحديات،
مثل :البنية التحتية السيئة ،وارتفاع نسبة الفوائد ،أو تقييد الحصول
على القروض ،أو ضعف القطاع الخدمي ،أو ارتفاع التكاليف
القانونية ،ومحدودية السوق المحلية .هذه الظروف –المرتبطة
جميعها بمفهوم تكاليف المعامالت لالقتصاد المؤسسي الجديد–
تؤثر على تنافسية المشروعات الناشئة .ويواجه القطاع غير الرسمي
نفس هذه التحديات باإلضافة إلى تحديات أخرى.
توجد بالدول النامية أعداد كبيرة من المشروعات غير الرسمية
بالمقارنة بالبلدان المتقدمة .وفي معظم تلك الدول تواجه أكثر
من ثلث المشروعات الصغيرة أحد المواقف التالية على األقل :ال
ال قانونيًا
تقوم بسداد ضريبة العوائد أو المبيعات ،أو ال تمتلك سج ً
للرواتب ،أو تمارس نشاطها في مبانٍ غير مُسجلة قانونًا.
في ظل تلك البيئات الصعبة نسبيا ،والطابع غير الرسمي الطاغي،
لماذا تنمو ريادية األعمال والمشروعات الصغيرة في الدول النامية؟..
وكيف يُمكننا صياغة السياسات التي تحد من تكاليف المعامالت،
ورعاية الريادية ،باعتبارها الطريقة األكثر فاعلية للحد من الفقر
وتوليد الثروة؟
املشروعات غير الرسمية والتمويل متناهي الصغر

عندما اكتشف الباحثون نطاق وإمكانيات ريادية األعمال في الدول
الفقيرة ،شرعوا في إيجاد السياسات التي تساعد على الحد من
تكاليف المعامالت .وانصب التركيز األولي على حقوق الملكية
والعقارات ،حيث قامت عدة دراسات بقياس «رأس المال الراكد»
أراض غير مُسجلة ،وافترضوا
المملوك لرياديي األعمال على هيئة
ٍ
أنه إذا ما تم تسجيل أراضيهم بشكل رسمي وإقرار الدولة بوجودها،
فيُمكنهم حينها استخدامها كضمان للحصول على القروض.
أدت هذه المنهجية إلى موجة إيجابية من اإلصالحات الساعية إلى
تسجيل الممتلكات ،وذلك على الرغم من أثرها المحدود في
الحصول على التسهيالت االئتمانية .بالتزامن مع ذلك ،بدأت العديد
من المنظمات غير الحكومية في الدول النامية الواقعة في آسيا
وأمريكا الجنوبية في تبني منهجية جديدة قائمة على التمويل
متناهي الصغر.

في البداية ،كان يُنظر إلى التمويل متناهي الصغر باعتباره وسيلة
لمساعدة الفقراء على تلبية احتياجاتهم اليومية ،وبدأت المنظمات
غير الحكومية في منح القروض بفائدة مرتفعة للمستفيدين منها،
واكتشفت مزايا في العالقات التجارية لم تكن لتتوفر في عالقة
المانح-المُتلقي .أثبتت القروض التجارية أفضليتها في المحافظة
على تطوير وتنمية األعمال في بيئات العمل الناشئة وغير الرسمية،
ال بذاته بعد أن بدأ كنشاط غير
وبالتدريج ،أصبح هذا النشاط عم ً
هادف للربح .تلى ذلك تبني هذا النموذج من قبل البنوك اإلقليمية،
وأخيرًا بواسطة البنوك الخاصة ،حتى أن دولة مثل بيرو (المصنفة
األولى في التمويل متناهي الصغر بحسب البنك الدولي) تمنح أكثر
من  8مليارات دوالر كقروض (بمتوسط  500دوالر للقرض
الواحد) .وقد نجح مئات اآلالف من رياديي األعمال بعد أن كانوا
يعانون من وضع مالي سيء في مشروعاتهم ،وذلك بفضل اعتمادهم
على التمويل متناهي الصغر.
كيف أصبحت القروض التجارية أداة قوية في تعزيز ريادية
األعمال بالقطاع غير الرسمي دون وجوب تقديم أية ضمانات؟..
قامت مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتطوير أساليب جديدة لم
تكن معروفة في الدول المتقدمة ،من أجل تقييم الوضع االئتماني
باالستناد إلى تدفق نقدي إيجابي ،وسمعة وصيت عمالئها .وبهذه
ال أكثر كفاءة من
الطريقة ،فإن الطلب التلقائي للسوق أوجد ح ً
الحل المدفوع بواسطة الحكومة من األعلى إلى األسفل .ال يعني
ذلك أن حقوق ملكية األراضي غير مهمة ،بل إن الفكرة الرئيسية
هي أن التدفق النقدي في هيكل غير رسمي لحقوق الملكية
يُعد أهم للقروض الصغيرة من «رأس المال الراكد» دون خطة
أعمال قابلة للتنفيذ .غير أنه وعلى المدى الطويل ،سوف يتمكن
رياديو األعمال من الحصول على قروض منخفضة التكلفة إذا ما
استطاعوا تقديم ضمان مُسجل باألراضي.
وأخيرًا وليس آخرًا ،البد من اإلشارة إلى أنه في دول مثل بيرو،
تلقى قطاع التمويل متناهي الصغر دعمًا حاسما من وكالة تنظيم
المصارف ،التي عدّلت قوانينها لتتضمن منطق التمويل متناهي
الصغر المدفوع بالتدفق النقدي والحد من أهمية الضمان عند النظر
في تقييم القروض.
املشروعات الرسمية وتعزيز ريادية األعمال

ال من رياديي األعمال غير الرسميين،
نجد في أمريكا الالتينية ك ً
و"رياديي األعمال الجدد" ،ممن تبدأ مسيرتهم على أكبر قدر
ممكن من الرسمية ،ويتشاركون جميعًا ذات السمات والخصائص:
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 .جيتمتعون بتعليم أفضل في المتوسط ،وبشبكة معارف تمتد إلى
األثرياء

خامتة :من املشروعات غير الرسمية إلى املشروعات
«احلديثة»

 .ديمتلكون وظيفة رسمية بديلة ،حتى أن غالبيتهم يُطلق مشروعه
بالتوازي مع وظيفته الرسمية ويتفرغون فقط لريادية األعمال
متى استمر المشروع وبدأ في تحقيق الربح.

البد للمشروعات غير الرسمية أن تنمو باالستناد إلى أسواق جديدة
وأدوات للتمويل متناهي الصغر ،حتى تصل إلى المستوى الذي تكون
فيه تكاليف الوضع الرسمي أقل من تكاليف الوضع غير الرسمي.
وخالل المرحلة غير الرسمية من تطورها قد تدفع المشروعات
معدالت فائدة أعلى للتمويل متناهي الصغر ،ألنها ال تحقق الربحية
الكافية .فهي غالبًا ما تخلق أسوا ًقا عند «أسفل الهرم» .غير أنه
عند جمع األسواق ،فإن المنافسة تحد من الربحية ويصبح الطابع
«غير الرسمي» مستحيل .عند هذه اللحظة ،يكون من األفضل
التحول إلى الطابع الرسمي.

بالنظر إلى المعطيات السابقة ،وإلى معرفتنا بتشجيع ريادية األعمال
في الدول المتقدمة ،يُمكننا إيجاد سبل لتعزيز «ريادية األعمال
الحديثة» في البلدان النامية:
 .أتُعد شبكات المستثمرين األثرياء وسيلة جيدة لمساعدة رياديي
األعمال الجدد ممن ال يملك أصدقائهم أو أقاربهم األموال،
حيث تستطيع تلك الشبكات التطور والتحول إلى استثمارات
مصرفية صغيرة ومتوسطة .كما تساهم صناديق رأس المال
المجازف في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على
النمو.
ال فعا ًال للغاية
.بقد تكون األساليب المالية مثل بيع الديون ح ً
لتمويل ريادية األعمال الحديثة .فقد تم اختبار جميع أنواع أنظمة
خفض مخاطر الدائنين في أوروبا والواليات المتحدة ،ويُمكن
للحكومات في الدول النامية االستفادة من المساعدة الفنية
والتقنية لسد الفجوة الموجودة في الحصول على التسهيالت
االئتمانية.

تستغرق عملية الدخول إلى القطاع الرسمي وقتًا ولكنها تقترن
بالتطور والتنمية االقتصادية .وسوف يظل التمويل متناهي الصغر
مهمًا لبعض الوقت في دول مثل بيرو ،ولكن يومًا ما ،سوف تُنشئ
مؤسسات التمويل متناهي الصغر منتجات مالية أكثر إنصا ًفا من
أجل المحافظة على وجودها في األسواق المالية الجديدة ،وسيتراجع
التمويل التقليدي متناهي الصغر ليقتصر على األسواق الهامشية.

 .جإنشاء الشبكات بين الشركات الكبرى ورياديي األعمال
جزءا من أي سياسة عامة رامية
الواعدين ،يجب أن يكون
ً
إلى تعزيز ريادية األعمال .فالثقة والمعارف يُعدان من العناصر
الضرورية لتحقيق النجاح في مجال األعمال.
 .دالريادية المؤسسية تُعتبر جديدة نسبيًا ولكنها مشمولة اآلن في
عدد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز االبتكار ضمن إطار
المؤسسات والشركات الكبرى.
القت بعض المنظمات في الدول النامية –مثل ( )CORFOفي
شيلي– نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مثل تلك البرامج ،والتي يكون
أفضلها األكثر تركيزا واعتمادا على اتباع عملية تنافسية في
اختيار المستفيدين.
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 .9النماذج الرئيسية لتعليم ريادية األعمال بفاعلية
ليندا دي ال فينيا

المدير العام ،المركز الدولي لريادية األعمال ،جامعة تكساس،
سان أنطونيو

منذ سبعينيات القرن الماضي ،اعتمدت اإلنتاجية ونمو فرص العمل
في الواليات المتحدة على استحداث مشاريع جديدة ،وخاص ًة في
مجال الصناعات التقنية الواعدة .كما تتمتع الشركات الجديدة
بنفس أهمية التنمية االقتصادية المستدامة في المناطق الواعدة من
العالم .وتُقدّر شبكة أسبين للرياديين التنمويين أنه في االقتصادات
النامية ،تُخلق  %86من فرص العمل الجديدة بواسطة المشروعات
الصغيرة/النامية .ويُعد وجود ثقافة تشجع اإلقدام على المخاطرة
واإلبداع ،وهيكل تعليمي وسياسي داعم –في كل من الدول النامية
والمتقدمة– عوامل ضرورية لنمو وازدهار ريادية األعمال.
وقد عكست الجامعات األمريكية بدورها هذا التحول االقتصادي،
حيث قامت بتدشين مختلف المناهج الخاصة بالتعليم الريادي
كمجال أكاديمي جديد .ويعد ترسيخ ريادية األعمال كتخصص
والكليات ملتقى للشباب
جامعي أمرًا مهمًا ،وذلك لكون الجامعات ُ
من مختلف أنحاء العالم للتعلم والتعرف على كيفية تشكيل
مستقبلهم .تقول «جوديث كون» ،من مؤسسة كاوفمان ،أن الحرم
الجامعي «هو المكان الذي تلتقي فيه وتتقاطع جميع التخصصات،
حيث تُمثَل كافة القطاعات في االقتصاد العالمي الفعلي ،مثل
المستثمرين والشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات
غير الهادفة للربح ،ويلتقون من أجل رعاية األبحاث والبحث عن
المواهب والكفاءات وتربيتها وتحفيزها ،للبحث عن أفكار
جديدة» .هذه األفكار والنماذج األكاديمية لدراسة ودعم ريادية
األعمال يُمكنها ترك أثر على نماذج وسياسات المنهجيات نحو
التحول للريادية في دول العالم النامي.
وعلى الرغم من اعتبار ريادية األعمال من التخصصات الجديدة
نسبيًا في مؤسسات التعليم العالي بالواليات المتحدة ،فقد أصبح
من المقبول اآلن القول بأن تصميم وإنشاء مشروع جديد يختلف
كثيرًا عن إدارة شركة قائمة .وقد صرح «بيتر دراكر» في
كتابه «الريادية واالبتكار» الصادر عام  1985بأن «ريادية األعمال
تعد من المهن التي تحفها المخاطر ،وذلك أساسًا بسبب أن عددًا
ال جدًا ممن يسمون رياديي أعمال يعرفون ماذا يفعلون ،فالغالبية
قلي ً
منهم يفتقرون إلى المنهجية ».وقد احتضنت مؤسسات التعليم العالي
فكرة تعليم ريادية األعمال وتدريس المهارات الضرورية لتصور
وفهم المشروعات وكيفية بدئها ،وذلك مقارنة بمجرد إدارة شركة
قائمة.

كلية وجامعة
واليوم ،وبحسب مؤسسة كاوفمان ،فإن حوالي ُ 1300
في الواليات المتحدة تقدم مناهج دراسية في ريادية األعمال ،وقامت
العديد منها بصياغة نماذج مبتكرة وتعاونية لتعليم الريادية تتضمن
البرامج والشهادات المستقلة ،والبرامج المتخصصة ،والمراكز،
وبيئات سكن الطالب ،التي تخلق نظام إيكولوجي لريادية األعمال
كامل وشركاء عالميين .وتشتمل جميع تلك النماذج على مجموعات
ثانوية تتمثل في التقنية وريادية األعمال االجتماعية والعالمية .ونسرد
فيما يلي أمثلة لبعض النماذج المذكورة.
برامج الريادية النموذجية

كليات
النموذج املركزي :تُعنى برامج الريادية التقنية بالتعاون بين ُ
األعمال والهندسة والعلوم في الجامعة وتتضمن شهادات في الريادية
لخريجي العلوم ،باإلضافة إلى شهادات البكالوريوس في ريادية
كلية إدارة األعمال ،وغالبًا ما تقوم
األعمال ،والمقدمة عاد ًة عبر ُ
الجامعة بتكليف أحد المراكز الريادية بإدارة هذا التعاون .فعلى
سبيل المثال ،في جامعة سان أنطونيو بوالية تكساس األمريكية،
وكلية
كلية الهندسة ُ
يجمع مركز ريادية االبتكار والتقنية بين ُ
إدارة األعمال ،لرعاية المشروعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا،
ويقدم المركز الخدمات التعليمية والموارد والدعم ،وذلك في
شكل مناهج ،وندوات ،وأنشطة عملية ومشاريع ،وبرامج تدريبية.
وتقدر قيمة مسابقة المشاريع التقنية للطالب بـ  100ألف دوالر ،هذه
المسابقة -نصف السنوية -تتيح تجربة عملية في تطوير المشروعات
كليتي الهندسة
وتنميتها لفرق مكونة من الطالب المتخرجين من ُ
وإدارة األعمال .حيث يقوم طالب الهندسة بتطوير التقنية وبناء
نموذج أولي ،بينما يُقدم طالب إدارة األعمال تقييمًا لإلمكانيات
التجارية وصياغة خطة األعمال ،ويعمل فريق من األساتذة والرعاة
المجتمعيين على مد يد العون لكافة الفرق المشاركة .وتنفرد
منافسات الطالب الجامعيين باشتراط وجود نموذج أولي كامل
ومن ثمة فإنها تُعد أكثر من كونها مجرد مسابقة لصياغة خطط
األعمال .وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ تأسيس المركز في عام
 ،2008شارك في المسابقة  580طالبًا من  91فري ًقا ،قدموا 78
عرضًا نهائيًا.
منوذج النظام اإليكولوجي لريادية األعمال :هو نموذج مبتكر
أنشأته جامعة بايلور ويقدم منهجًا رياديًا متفردًا ،مدعوم ببرنامج
تعلم وتجربة ريادية األعمال .كما أتاحت الجامعة خيار السكن
خصيصًا للطالب المهتمين تحديدًا باالبتكار والريادية ،من أجل
مساعدتهم على «أن يقوموا بتطوير قدراتهم الريادية بشك ٍل أكبر،
بتوفير الدعم والرعاية بين الطالب ،وإمكانية االستعانة بمشورة
أعضاء هيئة التدريس ومجموعات النقاش ،وفرص العمل مع رياديي
أعمال فعليين ».أما شبكة بايلور لالستثمار ،والتي يُديرها طالب،
فتوفر رأس المال خالل المراحل المُبكرة لرياديي األعمال ممن
خططا لألعمال.
يمتلكون
ً
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النموذج اخلارجي :يُكرس تحالف رايس للتقنية وريادية األعمال
جهوده لدعم التسويق التجاري التقني ،وتعليم الريادية ،وتدشين
شركات التكنولوجيا .ومن خالل هذا النموذج ،تُعد مسابقات
خطط األعمال محورية ،حيث يلتقي عندها تعليم الريادية والتمويل
الخارجي .تأسس النموذج في عام  2001كتحالف استراتيجي ضم
وكلية ويس للعلوم
–كلية جورج آر براون للهندسةُ ،
كليات ُ
ثالث ُ
وكلية جيسي جونز لخريجي إدارة األعمال– بجانب
الطبيعيةُ ،
مشاركة مجالس اإلدارة التنفيذية واالستشارية والرعاة ،الذين يُمثلون
صناديق رأس المال المجازف ،وشبكات االستثمار ،ومجموعات
االستشارات التقنية والقانونية والمصرفية .وتُختتم برامج التحالف
بمسابقة خطط األعمال ،التي تجمع رياديي األعمال للمنافسة أمام
 250حكمًا ،بتمويل تبلغ قيمته اإلجمالية  1.3مليون دوالر .ومن
بين المتنافسين الـ  ،354قام  199فري ًقا بتأسيس مشروعاته في
أعقاب التنافس عبر مسابقة رايس لخطط األعمال ،نجح منها 128
مشروعًا ،ويستمر في العمل حتى اليوم (أو تخارج من السوق بنجاح).
وقد حصلت مشروعات الخريجين على أكثر من  460مليون دوالر
كتمويل خالل المراحل األولى.
النموذج الشامل :هو النموذج المعترف به على نطاق واسع وقد
أسسته جامعة بابسون كوليدج ،وجميع جوانب نموذج بابسون للنظام
ابتداء من برامج
اإليكولوجي تُركز على تعليم ريادية األعمال،
ً
شهاداتها ومراكزها المتخصصة ،وحتى تعليمها التجريبي .ويُعنى
مركز آرثر إم بالنك لريادية األعمال «بالتوسع في كافة أنواع
ريادية األعمال ،عبر البرامج الدراسية المبتكرة والمبادرات العالمية
للتعاون البحثي التي تُلهم الفكر والعمل الريادي ».ويضم المركز،
مؤسسة جون إي وأليس إل باتلر لتعجيل المشروعات ،المكونة
بدورها من أكثر من  12منظمة ومنتدى تعمل على «دعم ودفع
ابتداء من
المشروعات الريادية للطالب في كل مرحلة من المراحل،
ً
وانتهاء بالتأسيس».
صياغة الفكرة وحتى خطة العمل
ً
النماذج العاملية :حرصت بعض الجامعات على التوسع في برامجها
الريادية المحلية لتتضمن عنصرًا دوليًا ،حتى أن عددًا منها انشأ
مشروعات بالتعاون مع جامعات خارجية ،بينما أنشأ البعض اآلخر
برامج تقدم داخل الدولة .فعلى سبيل المثال ،طورت جامعة بابسون،
برنامج بابسون-رواندا لريادية األعمال ،من أجل تعزيز المناخ الريادي
هناك .كما تعمل أكاديميات بابسون للقادة الرياديين ،على تثقيف
هؤالء القادة عن طريق الجمع بين فرق المتطوعين من الطالب،
والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ،والخريجين ،وأولياء األمور،
واألصدقاء ،في شتى الدول .وتقوم هذه البرامج -التي تستمر ألسبوع
واحد -بتدريب  100طالب ثانوي في كل دولة.

مثال دولي آخر ،هو مركز الريادية العالمية في جامعة تكساس
بسان أنطونيو ،والذي يهدف إلى تلبية االحتياجات التعليمية والمهنية
لرياديي األعمال في األسواق الواعدة ومن يدعمونهم ،من خالل
برامج التعاون وتبادل الطالب والبرامج القصيرة واألبحاث .ويُركز
المركز على تحسين فرص ريادية األعمال العالمية والتنافسية
في األسواق الواعدة واالنتقالية ،من خالل التوجيه في علوم اإلدارة
واألبحاث العلمية .وقد أنشأ المركز مبادرة التوسع في تطوير
المشروعات الصغيرة بالتعاون مع  ،USAIDوجامعة جواداالهارا
في المكسيك .وقد قدم المركز حتى تاريخه  11برنامجًا تدريبيًا
للمستشارين والمديرين ،استفاد منها  1300مهني من شتى أنحاء
المكسيك .ونتيجة لهذا المشروع ،تم تأسيس  108مركزًا لتطوير
المشروعات الصغيرة ،وإنشاء الرابطة المكسيكية لمراكز تطوير
المشروعات الصغيرة ،التي ضمت منذ إنشائها السلفادور ،وأمريكا
ال من كولومبيا ،والبيرو .وفي
الوسطى ،ودول الكاريبي ،ثم ك ً
أبريل عام  ،2012أعلن الرئيس أوباما عن إنشاء شبكة المشروعات
الصغيرة التابعة لمبادرة األمريكيتين ،والتي تسعى إلى توسيع شبكة
مراكز تطوير المشروعات الصغيرة لكي تمتد إلى النصف الغربي
من الكرة األرضية .وتهدف مبادرة التوسع إلى خلق شبكة من
المساعدات المستدامة المقدمة للمشروعات الصغيرة القائمة على
نموذج الواليات المتحدة لمراكز تطوير المشروعات الصغيرة .هذا
ويقدم مركز جامعة تكساس في سان أنطونيو ،المشورة المهنية
لكل دولة بشأن تطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وتدريب المهنيين المستقبليين ،واستضافة الزيارات التفقدية إلى
سان أنطونيو ،ووضع معايير االعتماد وإنشاء روابط لمراكز
التطوير ،وإجراء زيارات لتحسين الوضع التشغيلي.
إجما ًال ،قامت المؤسسات األكاديمية األمريكية بصياغة عدة
نماذج لتوفير التعليم الخاص بريادية األعمال .وعلى الرغم من
تداخل عدد من تلك النماذج ،وظهور مثل تلك االبتكارات التعليمية
باستمرار ،فإن لكل منها مجاالت للتركيز واالختصاص الخاصة
بها للمساهمة في تنمية ريادية األعمال باعتباره تخصصًا رئيسيًا في
مؤسسات التعليم العالي األمريكية ،لتؤثر مباشر ًة في اإلنتاجية،
وخلق فرص العمل .ولكي تترك هذه المؤسسات التعليمية أثرها
على الصعيدين المحلي والعالمي ،ال بد لها من :مشاركة المعرفة
والشبكات ،وتطوير الطموحات المهنية المبكرة ،ووضع القياسات
والتقييمات ،وإجراء األبحاث والتحليالت المجمعة لآلثار ،واالهتمام
بالتجارب الريادية في االقتصادات الواعدة ،وحشد تأييد المستثمرين،
والحكومات ،والمنظمات الثنائية/المتعددة األطراف ،واإلعالم،
وكذلك التمويل.
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املصادر

«دعم رياديي أعمال المشروعات الصغيرة» مركز سكول لريادية
كلية سعيد لألعمال2013 ،
األعمال االجتماعية ،جامعة أكسفوردُ ،

«مركز آرثر م .بالك لريادية األعمال ».جامعة بابسون كوليدج6 .
مارس .2013
www. babson.edu/Academics/centers/blank-center/
Pages/home.aspx

«مركز االبتكار وريادية األعمال التقنية ».جامعة تكساس في
كلية إدارة األعمال –  6مارس .2013
سان أنطونيو – ُ

«مؤسسة جون إي وأليس إل باتلر لتعجيل المشروعات ».جامعة
بابسون كوليدج 6 .مارس .2013
<www.babson. edu/Academics/centers/blankcenter/venture-accelerator/Pages/resource-center.
aspx>.

«المركز العالمي لريادية األعمال ».جامعة تكساس في سان
كلية إدارة األعمال –  6مارس .2013
أنطونيو – ُ

«ريادية األعمال» .مناهج بوسطن .جامعة بابسون كوليدج 6 .مارس
.2013
http:// www. b a b s o n . e d u / A c a d e m i c s /
d i v i s i o n s / entrepreneurship/Pages/home.aspx

«المسابقة التقنية لمشاريع الطالب بقيمة  100ألف دوالر ».جامعة
كلية إدارة األعمال –  6مارس .2013
تكساس في سان أنطونيو – ُ

«معهد التنمية االقتصادية ».جامعة تكساس في سان أنطونيو –
كلية إدارة األعمال –  6مارس .2013
ُ
ماكنلي ،روبرت .التقرير السنوي  .2012معهد التنمية االقتصادية.
 6مارس .2013
http://iedtexas.org/Download-document/29-2012IED-annual-Report
«مركز جون ف .بو لريادية األعمال ».جامعة بايلور 6 .مارس
2013. www.baylor.edu/business/entrepreneur
«معهد الشركات العائلية» جامعة بايلور .مركز جون ف .بو لريادية
األعمال ».جامعة بايلور 6 .مارس .2013
_www.baylor.edu/ business/entrepreneur/family
business/.
«مركز تقييم االبتكار» .جامعة بايلور .مركز جون ف .بو لريادية
األعمال ».جامعة بايلور 6 .مارس .2013
www.baylor.edu/business/entrepreneur/ index.
php?id=24006
«ريادية األعمال ذات المسؤولية المحدودة» .جامعة بايلور 6 .مارس
2013. www.baylor.edu/entllc/
شبكة بايلور للمستثمرين .جامعة بايلور 6 .مارس .2013
www.baylor.edu/ business/angelnetwork/
«عنا» :تحالف رايس للتقنية وريادية األعمال 6 .مارس 2013.
http://alliance.rice.edu/about/
«مسابقة رايس لخطط األعمال» :تحالف رايس للتقنية وريادية
األعمال 6 .مارس .2013
http://alliance.rice.edu/ rbpc.aspx
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فتح األسواق الدولية

 .10التجارة وريادية األعمال :توصيات ُ
لصناع
السياسات
جون مورفي

نائب الرئيس للعالقات الدولية ،غرفة التجارة والصناعة
األمريكية
ليس لدى صُناع السياسات حول العالم أولوية أكثر أهمية من خلق
فرص العمل .في منطقة الشرق األوسط ،حيث أطلقت الرغبة في
اإلدماج االقتصادي شرارة االحتجاجات ،فالتقدم مرهون بإيجاد
الشعوب وسيلة لكسب الرزق وإعالة أسرهم .حتى أن الواليات
المتحدة تُمثل أيضًا تجسيدًا لذلك ،إذ إن ما يزيد عن  %7من القوى
العاملة األمريكية تعاني من البطالة ،وترتفع هذه النسبة بشك ٍل
مطرد إلى  %15إذا ما أخذنا في االعتبار األشخاص الذين توقفوا
عن البحث عن عمل ،وماليين العاملين بدوام جزئي ممن يرغبون في
االلتحاق بالوظائف ذات الدوام الكامل .فمؤشرات البطالة تطول
الدول النامية والمتقدمة حول العالم على حدٍ سواء.

قد يعتقد الكثيرون أن اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من مبادرات
تحرير التجارة تُفيد الشركات الكبرى متعددة الجنسيات ،ولكن
هذا غير صحيح بالمرة .فتلك الشركات تخضع لضرائب مرتفعة
واشتراطات ترخيص كثيرة يجب استيفائها في سوق خارجية
واعدة .وعليه ،فإن الشركات متعددة الجنسيات يمكنها إنشاء
شركة محلية تابعة لها لتجاوز المعوقات التجارية ،أو تعيين محامين
لتذليل عقبات الروتين التنظيمي ،في حين أن المشروعات الصغيرة
ال يتسنى لها ذلك .هذا وترى غرفة التجارة والصناعة األمريكية أن
إزالة المعوقات الخارجية التي تواجه صادرات الواليات المتحدة يجب
أن تكون األولوية الرئيسية للحكومة األمريكية ،لالستفادة من
حركة التجارة في خلق فرص العمل ،وذلك على صعيد الشركات
الكبرى والمشروعات الريادية الناشئة على حدٍ سواء.
ولننظر إلى آثار المعوقات ،التي تعالجها اتفاقيات التجارة الحرة،
على رياديي األعمال والمشروعات األصغر حجمًا ،وكيف أن تلك
االتفاقيات يُمكنها فتح أبواب النجاح:

وبالنسبة لصُناع السياسات الباحثين عن الحلول ،فإن التركيز على
ريادية األعمال والمشروعات الصغيرة هو التوجه الصائب ،ذلك أن
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد المحركات الرئيسية لنمو
فرص العمل في الواليات المتحدة .فهي توفر نحو ثُلثي فرص العمل
الجديدة ،بحسب ما أعلنته اإلدارة األمريكية للمشروعات الصغيرة،
وتتشابه الحال أيضًا في العديد من الدول األخرى.

•المعوقات غير الجمركية تضر بالمشروعات األصغر على
وجه الخصوص ،ألنها تُضاعف من التكاليف الثابتة لممارسة
األعمال .فترخيص بقيمة  10000دوالر قد يُزعج أي شركة
كبرى ،ولكنه قد يوقف عمل مشروع صغير تمامًا.
•مع تأسيس قواعد واضحة للملكية الفكرية ،تعمل اتفاقيات
التجارة على حماية االبتكار والمحتوى اإلبداعي ،والتي بدونها
قد يُعرّض رياديي األعمال إلى سرقة ابتكاراتهم دون توافر
وسيلة لمنع ذلك.

ويعد التركيز على التجارة العنصر الثاني لتحقيق نجاح في مجال
إيجاد فرص العمل ،السيما وأن فرصة االستفادة من األسواق
الخارجية النشطة يظل خيارًا مواتيًا للغاية .حتى بالنسبة إلى اقتصاد
كبير مثل الواليات المتحدة ،فإن األسواق الخارجية تُمثل  %80من
القوة الشرائية في العالم ،و %92من نموها االقتصادي ،و %95من
المستهلكين.
ولكن كثيرًا ما يخفق صُناع السياسات في الربط بين ريادية
األعمال والتجارة الدولية .ففي الواليات المتحدة ،لعب رياديو األعمال
ومشروعاتهم دورًا رئيسيًا في ازدهار التجارة على مدى السنوات
األخيرة ،فقد استمرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية
حصتها من الصادرات األمريكية لتبلغ  %33في عام  .2011غير
أن هذه النسبة تظل ضئيلة جدًا ،حيث قامت  302000شركة
أمريكية بالتصدير في عام  ،2011منها  %97مشروعًا صغيرًا
ومتوسطا ،غير أن هذا ال يمثل إال مشروع صغير أو متوسط واحد
ً
فقط من كل  100مشروع صغير أو متوسط في أمريكا.

•عن طريق فتح أسواق للمشتريات الحكومية ،وضمان الشفافية
في العطاءات ،تساهم اتفاقيات التجارة في إفساح المجال أمام
رياديي األعمال لكي يستفيدوا من الفرص الثمينة .فالتعاقدات
الخاصة بإنشاء الطرق والمدارس والعيادات غالبًا ما تكون غير
مالئمة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات لكي تُنفذها
بربحية ،ولكنها تكون مثالية بالنسبة إلى مشروعات البناء
الصغيرة ،ومشروعات التعلم عن بعد ومشروعات األجهزة الطبية.
اقتناص الفرص التجارية

تُعد اتفاقيات التجارة المعنية بفتح األسواق ،ضرورية لتحقيق النجاح
على المدى طويل للمشروعات الصغيرة والشركات الكبيرة على
حدٍ سواء .إال أن الترويج للصادرات يلعب أيضًا دورًا مفيدًا ،السيما
بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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وبحسب دراسة صادرة عن البنك الدولي (وكاالت الترويج
للصادرات :ما الذي يعمل والذي ال يعمل) ،فإن كل زيادة بواقع
دوالر واحد في نفقات الترويج للصادرات ،أدت إلى زيادة صادرات
المشروعات الصغيرة بنسبة  40ضع ًفا ،وقد كانت المكتسبات
ملحوظة على األخص بالنسبة للدول التي تنفق أقل من المتوسط.
تجدر اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة تُنفق سُدس المتوسط العالمي
فقط في مساعدة مشروعاتها الصغيرة على التصدير.
بالنظر إلى الموارد المحدودة المتوفرة لدعم المشروعات الصغيرة
والمتوسطة التي تصدر منتجاتها ،فقد أطلقت بعض الواليات
األمريكية ،وحتى الشركات الخاصة ،برامج مبتكرة وفعالة
جديرة باالهتمام ،والتي باإلمكان استنساخ عدد منها وتطبيقه في
مناطق أخرى بنتائج جيدة.
على سبيل المثال ،أنشأ مركز ماساشوسيتس للتصدير برنامجًا
يُسمى «تحالف االمتثال» ،في محاولة لتشجيع حركة التجارة
الدولية .يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الشركات في التعرف
على كيفية التصدير ،وذلك من خالل الندوات وفعاليات التعارف،
مع التأكد من امتثالها للنظم والقوانين .وقد قام عمالء المركز
بين عامي  2010و ،2011بزيادة مبيعاتهم التصديرية بأكثر من
 ،%27بالمقارنة بنسبة  %5فقط لصادرات ماساشوسيتس خالل نفس
الفترة ،وفي عام  ،2011أعلن عمالء المركز عن حجم مبيعات
تصديرية بلغ  240مليون دوالر نتيجة للمساعدة المباشرة التي
تلقوها من خالل المركز.
أما مفوضية نيفادا للتنمية االقتصادية فقد أنشأت برنامجًا منعدم
التكلفة للوالية ،يُسمى «برنامج ممثلي التجارة الدولية» ،والذي
بموجبه يتم اختيار ممثلين مستقلين متطوعين إلدارة مكاتب دولية
بالنيابة عن الوالية .يحصل هؤالء الممثلين على مدفوعات من العمالء
المهتمين بتلك األسواق ،ويعملون كمسئولي مبيعات في مقابل عمولة.
يُقدم هذا البرنامج حتى تاريخه في ست دول .وتُعد هذه هي المرة
األولى التي تشهد قيام إحدى الواليات األمريكية بإيجاد تمثيل دولي
بدون تكلفة على الوالية .هذا وتعمل بعض الواليات األخرى التي تم
إنهاء تمويلها بتطبيق هذا المفهوم ،والقت نجاحًا جيدًا في ذلك.
وفي والية بينسيلفانيا ،أقرت واحدة من أنجح شركات التصدير
هناك –يورك لألسالك والكابالت– باألثر اإليجابي لمنح دخول
السوق ،والتي تم تصميمها لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في بنسيلفانيا على زيادة مبيعات التصدير .وبمقتضى تلك المنح،
تكون المشروعات الجاهزة للتصدير مؤهلة للحصول على مبلغ
يصل إلى  5000دوالر ،لتحري األسواق الجديدة المحتملة ،عبر
المشاركة في المعارض والبعثات التجارية .وقد استغلت شركة
يورك لألسالك والكابالت  3منح ،أدت إلى زيادة معدل صادراتها
إلى إجمالي المبيعات بواقع .%17

على غرار ذلك ،تعمل إنتربرايز فلوريدا –تتبع مكتب حاكم
فلوريدا– على تشجيع صادرات الوالية من خالل التمويل والبرامج
وتأسيس الشراكات .فعلى سبيل المثال ،تمنح المؤسسة المنح
التجارية للقطاعات المستهدفة من أجل دفع الشركات نحو
المشاركة في المعارض التجارية في القطاعات الرئيسية.
كما أسست والية فلوريدا أيضًا سلسة «تدريب المدربين» ،والتي
تهدف إلى تعريف تنفيذيي األعمال بكيفية مجابهة السوق الدولية،
والتمكن من تصدير المنتجات والخدمات بها ،باإلضافة إلى تقديم
المشورة الخاصة بالتصدير للمُصنعين ووسطاء التصدير وشركات
الخدمات .ووفق هذا البرنامج ،يقوم مهنيو السوق الدولية بتقييم
جاهزية السوق ،والمساهمة في اختيار األسواق المستهدفة لمنتجات
وخدمات بعينها ،وكذلك تحديد االشتراطات القانونية والضريبية
واللوجستية بها.
االستعانة باملوارد احملدودة

يُدرك رياديو األعمال الناجحون قيمة شبكات التعارف ،وهو أمر
صحيح أيضًا فيما يتعلق بالتجارة الدولية .فالعديد من مشروعات
التصدير الصغيرة هي عضو في مجالس التصدير التابعة لوزارة
التجارة األمريكية ،وهي عبارة عن منظمات للقادة من مجتمع
األعمال المحلي ،ممن يمتلكون معرفة كافية باألعمال الدولية،
بحيث تُمثل موردًا للمشورة المهنية المقدمة للشركات المحلية.
وألكثر من  30عامًا ،دأبت مجالس التصدير على مساعدة مجتمع
األعمال األمريكي ،عن طريق معاونة الشركات على التصدير ومن
ثمة ،تشجيع النمو االقتصادي وخلق فرص عمل مُربحة في مختلف
المجتمعات.
ارتباطا وثي ًقا بمراكز مساعدة
هذا وترتبط مجالس التصدير الـ 56
ً
التصدير ،حيث تجمع أكثر من  1500شركة مصدرة ومزودة
لخدمة التصدير من القطاع العام والخاص من شتى أنحاء الواليات
المتحدة .ويقوم أعضاء مجالس التصدير بالتطوع من أجل رعاية
مختلف األنشطة الترويجية والمشاركة فيها ،لتقديم الخبرات
المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتصدير.
وإجما ًال ،البد لصُناع السياسات من التفكير في كيفية إنشاء بيئة
أعمال تضمن ازدهار ريادية األعمال والمشروعات الصغيرة .كما
أن تذليل المعوقات والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام المُصدرين
يُعد أمرًا في غاية األهمية للشركات من جميع األحجام ،باإلضافة
كذلك إلى برامج تشجيع التصدير التي تمد الجسور التي تصل بين
المشروعات الصغيرة واألسواق الجديدة.
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 .11آثار النظام اإليكولوجي على القرارات اخلاصة
بنمو األعمال
أندرو شيرمان

شريك  ،جونز داي

ترغب الشركات من شتى األنواع واألحجام في النمو واالزدهار
بطريقة أو بأخرى ،سواء من حيث نمو عوائدها أو أرباحها أو عدد
موظفيها أو عمالئها أو حصتها السوقية أو عدد أفرعها .فالجميع
يريد أن يلمس إحراز تقدم من عام إلى آخر ،حتى إذا كان ذلك
فقط على هيئة أموال يُنفقونها على عائالتهم.
وبالنظر إلى التغيرات المتسارعة في السوق العالمية ،يكمن التحدي
األكبر الذي تواجهه المشروعات الريادية الصغيرة في كيف
ومتى تنمو .وفي مواجهتهم لذلك التحدي ،ال بد لرياديي األعمال
طرح التساؤالت التالية :ما هي االستراتيجيات التي يجب تبنيها
لتسهيل النمو؟ ..وهل ستطرح استراتيجية النمو مخاطر جديدة؟..
وهل أحوال السوق مواتية ،وهل يتوفر رأس المال لدفع النمو؟ ..ما
يُع ّقد تلك التساؤالت في العديد من األسواق الواعدة حول العالم هو
االفتقار إلى بيئة داعمة تُشجع النمو ،ففي الكثير من األحيان ،يُمنع
رياديو األعمال من التوسع في مشروعاتهم الصغيرة بسبب غياب
النظام اإليكولوجي الالزم والضروري في بلدانهم.
إن التحديات المرتبطة ببناء الشركة ما بعد مرحلتي التأسيس
والنمو األولي ،تُرهق بالتأكيد الكثيرين من رياديي األعمال .فالنمو
يعني تعيين موظفين جدد سوف ينظرون إلى اإلدارة العليا كقيادة،
ويعني أيضًا المركزية في نظم اإلدارة ،مما قد يخلق شقا ًقا داخليًا
بشأن أهداف الشركة وتخصيص الموارد ،ويعني كذلك وجوب
ضخ رأس مال إضافي ،ومن ثمة تكليف المساهمين والمستثمرين
والمُقرضين بمسؤوليات جديدة .وعليه ،فإن النمو يأتي بمجموعة
من التغيرات التي تطول هيكل واحتياجات وأهداف المشروعات
الصغيرة.
وقبل إن يتمكن أي صاحب عمل من إعداد المشروع لتحقيق نمو
مربح ومستدام ،يتعين عليه تحليل نقاط القوة ومواطن الضعف من
وجهة النظر التشغيلية ،بما في ذلك المراجعة الشاملة لألداء التنظيمي
والمناخ االقتصادي الذي يعمل فيه المشروع .وإلتمام مثل هذا التقييم
بنجاح ،ال بد أن يكون ريادي األعمال مُلمًا بمبادئ السوق ،وبأفضل
ممارسات إدارة األعمال ،واالستراتيجيات التسويقية .وبينما ال
يُشترط الحصول على شهادة في إدارة األعمال لتأسيس مشروع،
إال أنه ولتحقيق النمو ،يجب أن يتمكن رياديو األعمال من الحصول
على التعليم والتوجيه والمشورة التي تمدهم بالمهارات المطلوبة
إلدارة مشروعاتهم خالل مراحل النمو.

يبدأ تقييم المناخ التشغيلي بالتحليل القانوني والنظامي .ومن المنظور
القانوني ،فإنه كلما تغيرت األشياء ،كلما بدت كما لو أنها تظل
على حالها ،ذلك أن أصحاب المشروعات الريادية حول العالم ال تزال
تؤرقهم نفس المشكالت التي كانوا يعانون منها في بداية القرن
الماضي ،مثل تعدد قوانين العمل والتوظيف ،ومعايير الحد األدنى
لألجور ،واالمتثال النظامي والبيروقراطية ،واإلصابة الشخصية،
وتعويض العاملين ،والتقاضي بسبب المسئولية عن المنتجات .حتى
وإن لم يتم حل جميع تلك المشكالت بالكامل ،فإن مشكالت
قانونية ومالية وتنظيمية جديدة قد بدأت في الظهور فيما يتعلق
بحماية الملكية الفكرية ،وممارسة األعمال في القرية العالمية،
وإتمام األعمال عبر اإلنترنت ،والتركيز المتجدد على إرضاء
العمالء واالحتفاظ بهم .فالمنافسة العابرة للحدود والتطورات التقنية
السريعة باتت تُنشئ نماذج جديدة إلدارة األعمال ،مثل :القوى العاملة
المنتشرة جغرافيًا ،والهياكل التنظيمية ،والشراكة اإلستراتيجية
بين العمالء والبائعين والموردين وحتى المتنافسين .كما أن مكان
العمل االفتراضي يجلب المزيد من التحديات فيما يتعلق بحماية
الخصوصية والسرية وقوانين حقوق التأليف والنشر .وللتعاطي مع
كل ذلك ،يجب أن يتمكن رياديو األعمال من االعتماد على سيادة
القانون وعلى منظومة تُصدر قرارات متوقعة.
إن وجود منظومة فعالة للقوانين تحافظ على الحد من المعوقات
يُعد ضروريًا لضمان استمرارية المشروعات ،وتمكنها من توفير
رأس مال إضافي ،واستقطاب الموظفين الموهوبين واالحتفاظ بهم.
فعلى سبيل المثال ،عند الحاجة إلى استصدار تصريح ما ،أو تسجيل
مشروع ،يتطلب ذلك القيام بزيارات متعددة إلى مواقع مختلفة ،فإن
هذه العمليات اإلدارية سوف تُرهق رياديي األعمال .ال بد للمنظومة
أن توفر إجراءات فعالة ومُجدية من أجل تأسيس الكيانات التي
تحد من المسئولية الفردية (الشركات الكبرى ،الشراكات
المحدودة ،إلخ ،).والتي بدونها ،سيتردد رياديو األعمال في تحمل
كامل المخاطرة المصاحبة لتأسيس المشروعات .وتساهم قوانين
مكافحة االحتكار في إبقاء المنافسة مفتوحة ومنصفة للشركات
ال عن أنه يتعين توافر خيارات تخارج أخرى لرياديي
الجديدة ،فض ً
األعمال ،مثل عمليات الدمج ،واالستحواذ ،واالكتتابات العامة،
وقوانين اإلفالس.
تبدأ البيئة المواتية والداعمة للريادية وتحُمل المخاطر ،بثقافة تحتضن
وتُكافئ اإلنجازات والنجاحات الفردية ،وال تُشين المخفقين .فرأس
المال المتوافر وأسواق األسهم الخاصة ضروريان للغاية للنمو
الريادي ،باإلضافة إلى أن الحوافز الضريبية وقواعد إدارة المعاشات،
يُمكنها أيضًا السماح باالبتكار والمخاطرة الريادية .وأخيرًا ،فإن
الحوكمة المؤسسية تتيح تدابير مناسبة إلدارة المخاطر ،وتحمي
المستثمرين وأصحاب المصلحة المستجدين.
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االستعداد لتحقيق النمو

تتطلب اإلدارة الفعالة والمستمرة للنمو )1( :فهم واستيعاب سبب
رغبة الشركة أو حاجتها للنمو ( )2تحديد األهداف التي سوف
يُحققها النمو بوضوح ،أو المشكالت التي سوف يقوم بحلها ()3
تفهم اإلدارة العليا للتحديات والمخاطر التي قد يُشكلها النمو

السريع على الشركة ،خاص ًة إذا ما لم تتم إدارة عملية النمو بشك ٍل
جيد ( )4فهم مراحل النمو المختلفة التي سوف تمر بها الشركة
مع تطورها ونضوجها ( )5تنفيذ عملية إلدارة النمو بحيث تستجيب
للمرحلة الحالية من نمو الشركة وتعكسها.

ما هي الشروط التي ال بد من توافرها لدعم النظام اإليكولوجي لريادية األعمال؟
•مجتمع ديمقراطي إجما ًال ،وهيكل حكومي قوي.
•أسواق رأسمالية مستقرة وثابتة ،وأسواق لألسهم الخاصة ،ومعدالت فائدة منخفضة في أسواق الدين.
•االستعداد لتحمل المخاطر.
•إنفاذ سيادة القانون ،ومنظومة محاكم فعالة.
•قانون موثوق ومنصف للملكية الفكرية.
•ثقافة تحتضن وتُكافئ األفراد الناجحين.
•كيانات أعمال يُمكن تأسيسها بشك ٍل فعال وغير مُكلف ،والتي تحد من المسؤولية الفردية (شركات ذات مسؤولية
محدودة ،شراكات محدودة ،إلخ ،).ورعاية الحوكمة العادلة.
•قوانين عمل وتوظيف م ِرنة (تسمح بالتعيين والتسريح) ،واإلنفاذ المعقول لمواثيق عدم المنافسة.
•نظم تعليمية قوية والتميز في الجامعات.
•قوانين خاصة باإلفالس (تسمح باإلخفاق دون معاقبة أو وصم).
•موارد تقنية وإتاحة استخدام اإلنترنت ،وتعجيل إنشاء المشروعات الناشئة ،وإفساح المجال لدخول المشروعات الصغيرة إلى
األسواق التجارية العالمية.
•إتاحة الوصول إلى الرعاة والمدربين والموجهين والمستشارين المهنيين والبرامج ،إلخ.
•شراكات لألبحاث والتطوير بين الحكومة والشركات الخاصة ،وكذلك بين الجامعات والشركات الخاصة.
•ضرائب منخفضة ،ومعوقات نظامية محدودة.
•أدوات مثل عمليات الدمج واالستحواذ واالكتتابات العامة ،وخطط ألسهم الموظفين إلتاحة استراتيجيات تخارج لرياديي
األعمال الناجحين.
•قوانين تخطيط األمالك ونقل الثروات ،وأنظمة تسمح بالمحافظة على الثروات وحماية األصول ،ومخططات لتعاقب أجيال
الملكية وانتقال اإلدارة.
•قوانين ضد االحتكار لتشجيع قيام أسواق تنافسية وعادلة.
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املتغيرات القانونية احملددة التي ُتسهل ريادية األعمال وتساعد على منو النظام
اإليكولوجي
•منظومة للمحاكم تسمح بإنفاذ التعاقدات وااللتزامات (بما في ذلك وجود نظام فعال لحل المنازعات).
•حوافز ضريبية تُشجع االبتكار واالستثمار في المشروعات األصغر حجمًا.
•قواعد إلدارة المعاشات تسمح بالمخاطرة برأس المال.
•قوانين لحماية الملكية الفكرية وحقوق الرياديين المُبتكرين ،مع السماح بالترخيص لمنح حق االمتياز.
•حوكمة المؤسسات التي تفرض واجبات محددة على القادة ،وتحمي حق اتخاذ مجالس اإلدارة للقرارات دون التأثير على
حقوق مستثمري األقلية.
•قوانين السندات التي تضمن إجراء االكتتابات الخاصة والعامة بإفصاح تام ،واتخاذ القرارات من قبل مستثمرين مُلمين وواعين.
•قوانين اإلفالس التي تحمي الدائنين وتُشجع المخاطرة عبر التسوية المُنظمة لحاالت اإلخفاق.

هذا وال بد ألي ريادي أعمال مُقبل على تحقيق النمو أن يبدأ بطرح
التساؤالت الرئيسية التالية:
التكاليف والعوائد –هل تزداد العوائد أو تتناقص؟ ..ماذا عن هوامش
الربح؟ ..ما هي اإلدارات المميزة ولماذا؟ ..وهل يوجد تدفق نقدي
إيجابي قوي؟
املوظفون – هل يُظهر بعض الموظفين مهارات استثنائية أو يُحققون
نتائج متميزة؟ ..ما هي األقسام ذات اإلدارة والتنظيم والتخطيط
الفائق؟ ..هل تتوافر الكوادر التي يُمكنها التعاطي مع النمو
المتوقع؟
العمليات – هل توجد أقسام تبدو خالية من المشكالت وتعمل
تحت إشراف محدود ولكنها دائمًا ما تحقق نتائج جيدة؟ ..كيف
يتمكن مديرو تلك األقسام من تحقيق نتائج ثابتة؟

السوق – هل تزداد حصة المشروع في السوق أم تتناقص؟ ..وهل
تستند استراتيجية السوق على البحث الدقيق أم على الحدس
والتخمين؟ ..وهل تتقلص قاعدة العمالء؟
املنافسة – ما هي المجاالت التي تحتدم فيها المنافسة؟ ..وما هي
المجاالت المعرضة لمخاطر أكثر ،وما هي المجاالت األقل تعرضًا
لمخاطر المنافسة؟ ..هل تزدحم بعض أجزاء السوق بالشركات
المنافسة؟
املناخ االقتصادي – هل من المرجح أن تؤثر التغيرات في الظروف
االقتصادية –معدالت الفائدة ،التضخم ،عوائد الصناعة– على
المشروع؟ ..وهل يُمكن توقع التغيرات في السوق ،أم هل يُفاجأ
المشروع غالبًا بالتطورات الجديدة؟

الفلسفة أو الرسالة – هل يُعرّف بيان الرسالة جوهر المشروع،
ويوضح األنشطة التي تالئم أهدافه من عدمه؟ ..وهل تتأثر الموارد
بسبب االنخراط في أنشطة خارج نطاق رسالة المشروع؟ ..وهل
يتبنى الموظفون القيم األساسية؟
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اجلزء الثالث – األنظمة اإليكولوجية الواعدة
يتطلب األمر وجود أشخاص ملتزمين ،وشركاء يتمتعون بالديناميكية ،لربط األطراف المتناثرة من األنظمة اإليكولوجية .وقد انخرط
كافة مؤلفي الجزء الثالث في عملية خلق أنظمة إيكولوجية شابة ،حيث يمتلكون المعرفة والخبرة الالزمة لتحليل الظروف الريادية في
بلدانهم ،ومن ثمة تحديد أولويات اإلصالح.
ابتداء من ضرورة إطالق ريادية األعمال كوسيلة للتوسع في إتاحة
وتتشابه المواضيع التي تتناولها دراسات الحالة المختصرة لتلك الدول،
ً
الفرص .كما يتفق المؤلفون على الحاجة إلى إشراك الشباب ،وتحسين السياسات واإلدارة ،ورعاية شبكات التواصل ،ونظم التعليم ،وتوفير
التمويل المطلوب .غير أن كل دولة من الدول تتميز بالمبادرات المبتكرة الخاصة بها ،مثل نوادي رياديي األعمال في نيبال ،والخيام الريادية
في تونس ،ومجتمعات جو نيجوسيو في الفلبين ،ومنتدى رياديي األعمال الشباب التابع لغرفة إسالم أباد .فهي جميعها قادرة على إلهام
التجارب األخرى في مواقع جغرافية متعددة.
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تنمية املشروعات والقدرة على التنافسية

 .12ريادية األعمال في الفلبني :فرص وحتديات النمو
الشامل 1
إن تنمية المشروعات في سياق التنافسية ال ينم فقط عن القدرة على
رايان إيفاجنيليستا

المدير التنفيذي األسبق ،أكسيس العالمية للتجارة والتنافسية
يُعد التعاطي مع تفشي الفقر ،التحدي األهم الذي يواجه الفلبين ،ذلك
أن معدل الفقر في البالد ال يُعتبر مرتفعًا فقط إذا ما قورن ببلدان
آسيا األخرى ،ولكن وتيرة مكافحته أيضًا تتم ببطء .فبينما نمى
اقتصاد الفلبين بمعدل  %6في المتوسط رُبع سنويا ،على مدى األرباع
الـ  5الماضية (منذ عام  ،)2012إال أن معدل الفقر يزيد عن %20
من إجمالي السُكان ،وعليه ،يكمن التحدي في نشر ريع هذا النمو
االقتصادي الهائل بين السُكان ،خاص ًة األفقر منهم .فال بد أن تشعر
هذه الفئة بمزايا وفوائد االقتصاد المتنامي للفلبين.
قد تستطيع ريادية األعمال المساهمة في حل هذه المشكلة من
خالل خلق الثروة وفرص العمل والتمكين االجتماعي .فلو أننا
تعاطينا كما ينبغي مع مشكلة الفقر ،فإن التجارب السابقة توضح
لنا أنه ال خيار سوى تشجيع المشاريع الريادية بفاعلية.
ريادية األعمال في الفلبني

يُنظر إلى ريادية األعمال في الفلبين باعتبارها مهمة لتمكين
الفقراء ،وتعزيز اإلنتاج ،وتشجيع االبتكار واإلبداع .وقد أقر
الدستور الفلبيني في عام  1987بريادية األعمال كمُحرك للنمو
االقتصادي ،حيث أبرزت المادة  12من الفصل األول دور الشركات
الخاصة في دعم التوزيع العادل للدخل والثروات ،والمحافظة على
إنتاج السلع والخدمات ،والتوسع في اإلنتاجية ،وبالتالي رفع مستوى
جودة المعيشة.
كما أن «خطة تنمية الفلبين» تُشدد أيضًا على دور ريادية األعمال
عبر التجارة واالستثمار ،من أجل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية
وخلق فرص العمل التي تنشدها الحكومة .وبحسب الخطة
الكلي
المذكورة ،يتم تبني تدابير تحقق االستقرار االقتصادي ُ
وفرص العمل والتجارة واالستثمار واألعمال الزراعية وإصالحات
قطاع الطاقة وإنشاء البنية التحتية وإتاحة المنافسة ودفع العلوم
والتكنولوجيا ومكافحة الفساد ،وذلك بغية تعزيز تنافسية الفلبين
والمساهمة في خلق فرص العمل بها.
وفي عام  ،2011كانت توجد  830000شركة أعمال في الفلبين،
 %99.6منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة ،تُمثل
 %38من إجمالي نمو فرص العمل.

تصنيع المنتجات التي تكون مقبولة عالميًا ،ولكن أيضًا من حيث
مستوى الدعم والمساندة الممنوحة للشركات بغية مساعدتها على
اإلنتاج واالبتكار والتمكن من دخول السوق.

قد تكون تنمية وتطوير المشروعات في الفلبين ناضجة ومستقلة
نسبيًا ،ولكنها تواجه العديد من التحديات المُلحة .هذه التحديات
المتضمنة في سياق الركائز التي حددها برنامج األمم المتحدة
للتنمية ،في التقرير الصادر بعنوان «إطالق ريادية األعمال ،وهي:
سيادة القانون ،والبنية التحتية الفعلية واالجتماعية ،والبيئة المحلية
الكلية ،والفرص المتكافئة ،وإمكانية
الكلية ،والبيئة العالمية ُ
ُ
الحصول على التمويل ،والحصول على تنمية المهارات والمعرفة».
إذا ما لم يتم تجاوز تلك التحديات ،فإن الفجوات التي ستطال تنمية
المشروعات قد تؤثر على تنافسية الفلبين وقدرتها على العمل
بفاعلية ضمن إطار شبكات اإلنتاج العالمية.
إنفاذ القانون

يُعد إنفاذ القانون –الذي يشمل الهياكل التنظيمية ،وبيئة السياسات،
وإنفاذ اللوائح والقوانين– من األبعاد المهمة في تقييم تنافسية
المشروعات الفلبينية .وبحسب استقصاء سهولة ممارسة األعمال
الذي أجراه البنك الدولي في عام  ،2013تحتل الفلبين المرتبة الـ
 138من بين  185دولة .وباستثناء مؤشر «التجارة عبر الحدود»
حيث صُنفت الفلبين ضمن الثلث األعلى (المركز  ،)53فإنها تقع
ضمن الثُلث األخير في كافة المؤشرات األخرى الخاصة بتطوير
وتنمية الشركات ،مثل :تأسيس الشركات ( ،)161والتعامل مع
تصاريح البناء ( ،)100وتسجيل الممتلكات ( ،)122والحصول على
التسهيالت االئتمانية ( ،)129وحماية المستثمرين ( ،)128وسداد
الضرائب ( ،)143وإنفاذ العقود ( ،)111وتسوية حاالت اإلفالس
( .)165على ضوء ذلك ،باإلمكان مالحظة أن البيئة التنظيمية في
الفلبين الزالت ضعيفة وبحاجة إلى المزيد من اإلصالحات والتناغم
وتوحيد المقاييس.
وإذا ما تناولنا موضوع المشروعات الناشئة ،على سبيل المثال ،نرى
أنه عند شروع رياديي األعمال في صياغة خطة ألعمالهم ،ومحاولة
المضي قدمًا في تنفيذها ،فإن العائق األول الذي يصادفهم يتمثل
في االمتثال لإلجراءات المطلوبة لتسجيل المشروعات الجديدة قبل
تمكنها من العمل بشك ٍل قانوني ،حيث يتطلب ذلك إتمام ما ال
ُ
إجراء ،ومرور  30يومًا على األقل لتأسيس مشروع
يقل عن 15
ً
جديد ،بالمقارنة بماليزيا التي تشترط  9إجراءات ،و 24يومًا ،وتايوان
تشترط  8إجراءات ،و 48يومًا ،بينما في سائر بلدان جنوب شرق
إجراء ،و 46.8يومًا.
آسيا يبلغ المتوسط 8.7
ً
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احلصول على تسهيالت ائتمانية

دور شبكات املشروعات

بُعد آخر مهم يتمثل في إمكانية الحصول على التمويل .وبينما
تقضي قوانين محددة – مثل ( )BMBEبتمويل المشروعات،
فإن الحصول على هذا التمويل يُعد معضلة في حد ذاته ،حيث إن
معظم الجهات المقرضة تطلب ضمانًا مصحوبًا بالعديد من الوثائق
واالشتراطات الفنية األخرى التي يصعب على المشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة استيفائها.

توجد حاجة إلى إطالق مبادرة وطنية للدفع بالريادية إلى المستوى
الالئق ،وهو ما يعني رعاية رياديي المشروعات متناهية الصغر من
مرحلة «الوجود» إلى مرحلة «الفرص واالبتكار» .هنا تلعب منظمات
مثل غرف التجارة ،والجمعيات الصناعية ،وشبكات الشركات
المتخصصة دورًا مهمًا.

وقد كشف استقصاء أجراه ( )U-ACTفي عام  ،2008أن
الحصول على رأس المال والتمويل يُعدان من المشكالت الرئيسية
التي تواجه المشروعات ،السيما تلك متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة .فقد صرح  %72ممن جرى عليهم االستقصاء –أو نحو
ثالثة من كل أربعة– بأنه يصعب حاليًا الحصول على استثمارات/
رؤوس أموال .على الجانب اآلخر ،فإن  5من كل  10أقروا
بمواجهتهم لصعوبة في الحصول على تسهيالت ائتمانية ،بل إن %14
شددوا على أن توافر التسهيالت االئتمانية والتكاليف المقترنة بها
يُمثل مشكلة جادة بالنسبة ألعمالهم.
التدويل وشبكات اإلنتاج العاملية

لقد أثر الدمج المتسارع لالقتصادات ،وتدويل األسواق ،على تطور
ريادية األعمال عبر السنين ،فمن المفهوم التقليدي لدعم مختلف
عوامل اإلنتاج ،فإن ريادية األعمال اآلن تنطوي عن القدرة على رصد
الفرصة ثم ابتكار الفكرة وتوفير رأس المال والمعرفة والشركاء
والمهارات اإلدارية الالزمة لتطوير أنشطة األعمال ،والمداومة عليها
من خالل سالسل القيمة التي تم تدويلها.
يُعد استغالل البيئات التجارية الليبرالية من التحديات التي باتت
تواجه شركات الفلبين ،والتي تُضاعفها محدودية الفرص المتاحة
لإلنتاجية واالبتكار .وقد حدد مؤشر التنافسية العالمية التابع
ال من البنية التحتية ،وكفاءة سوق
للمنتدى االقتصادي العالمي ،ك ً
العمل ،واالبتكار ،والجهوزية التقنية ،واإلنفاق على البحث والتطوير
بواسطة الشركات الخاصة ،وتوافر العلماء ،باعتبارها أوجه رئيسية
لتنمية المشروعات والشركات ،وكل هذه العوامل في حاجة إلى
تحسين بالفلبين.
فالمشروعات تحتاج إلى دعم بنية تحتية فعلية واجتماعية قوية ،تتضمن
–من بين عدة عناصر– إنتاجية العمالة ،والمختبرات والمعامل،
وحاضنات األعمال ،وتخطيط األعمال ،والتسويق والعالمات التجارية،
واالمتثال إلى المعايير العالمية .ال بد أن ترتبط جميع تلك العوامل
بسلسلة اإلمداد ،بينما يتعين تطوير التكتالت االقتصادية الموجودة
في االقتصادات المحلية لتسمح بالتخصص في تصنيع المنتجات.

وقد أصدرت مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،التابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام  ،2009دراسة بعنوان:
«عوائق ومحركات تدويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»
لك ٍل من «كوكر» و»بوهل» ،حيث تشير هذه الدراسة إلى أن
إضفاء الطابع المؤسسي على الشبكات/الروابط االجتماعية،
محركا رئيسيًا لتنافسية المشروعات
وسالسل القيمة ،تُعد
ً
الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الدولي .فقد أوردت الدراسة
«أهمية الشبكات/الروابط االجتماعية وسالسل القيمة على إقدام
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على خطوة التدويل األولى والتوسع
في تلك العملية»2.
وفي الفلبين ،وبخالف مؤسسات مثل غرف التجارة ونوادي الصناعة،
فإن حشد التأييد لريادية األعمال يسلك اتجاهًا سائدًا ،يتمثل في خلق
شبكات للمشروعات ،مثل مركز الفلبين لريادية األعمال ،الذي
يهدف إلى دفع إنشاء ما يُسمى «مجتمعات جو نيجوسيو» في كل
مكان .في هذه المجتمعات يتم التعاون بين القطاع األكاديمي،
والقطاع الحكومي ،وقطاع األعمال .ومثل هذا النظام اإليكولوجي
يتيح التواصل والتوجيه والتعاون المستمر ،بين األساتذة ورياديي
األعمال وخبراء الصناعة والمستثمرين الرأسماليين والحكومة
في تقديم الدعم من خالل بنية تحتية قوية للسياسات .هذا ويتميز
كل مجتمع من تلك المجتمعات بقدرته على إتاحة قيام المشروعات
الناشئة باستمرار.
كما يسعى مركز الفلبين لريادية األعمال ،إلى إضافة دروس
مستفادة عن ريادية األعمال في المناهج المدرسية .فإذا كان
الهدف تطوير ثقافة المشروعات والشركات وتأهيل رياديي أعمال
الغد ،فال بد من البدء في ذلك عند سن مُبكرة ،ليكون بإمكان
المدارس المتوسطة والثانوية تدريس قيم الريادية .أما على الصعيد
الجامعي ،فإن شبكات المشروعات تبحث في كيفية المساعدة في
الكتيبات ،وتدريب المُعلمين،
مجال تحسين وتنقيح المناهج ،وتوفير ُ
وإشراك رياديي أعمال فعليين في عملية التعلم.
تعزيز منوذج ريادية األعمال

إن ريادية األعمال هي أكثر من مجرد مصطلح اقتصادي ،إذا إنها
تُعد طريقة تفكير .فخلق فرص العمل وتمكين األفراد وإتاحة
الفرصة لألشخاص لكي يرتقوا بجودة معيشتهم هم وأبنائهم
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جزءا ديناميكيًا
لهو هبة عظيمة .واليوم ،أصبحت ريادية األعمال
ً
ال إللهام
ومتطورًا من االقتصاد فيما يخص النمو الشامل ،وسبي ً
األفراد المبدعين لكي يواظبوا على البحث عن الفرص برغم
المخاطر.
ختامًا ،فإن التحدي الذي يواجه دو ًال مثل الفلبين يكمن في دفع
القيادة السياسية واالقتصادية إلى تبني إصالحات اجتماعية عبر
ريادية األعمال .فرياديو األعمال يمتلكون القوة لتحقيق إنجازات
عظيمة ،وهم من سوف يتولى النهوض باالقتصاد وبالمجتمع بشك ٍل
فعال.
املراجع

 .1بمدخالت من مارلون مينا وجين هيوك كيم من U-ACT
 .2منظمة التنمية االقتصادية والتعاون (« ،)2009عوائق ومحركات
تدويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ،ص
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.13النظام اإليكولوجي لريادية األعمال في تونس
مجدي حسن

المدير التنفيذي ،المعهد العربي لرياديي األعمال
في تونس ،حيث سجل معدل البطالة  %18عام  ،2012منهم  %34من
الشباب خريجي الجامعات ،فإن ريادية األعمال تُعد أمرًا حيويًا .وفي
أعقاب ثورة  14يناير  ،2011واجهت الحكومة الجديدة ضغوطات
اجتماعية هائلة لخلق المزيد من فرص العمل.
غير أن البيروقراطية ومحدودية الموازنة العامة ،تحول دون توفير
القطاع العام لفرص عمل جديدة ،بينما قلصت األزمات االقتصادية
من مستوى الطلب في األسواق المحلية والعالمية ،مما أثنى القطاع
الخاص عن توظيف كوادر جديدة .وفي هذا السياق ،فإن دفع
ريادية األعمال يعد من أفضل طرق خلق فرص عم ٍل جديدة.
ولكي تتمكن تونس من ذلك ،فإنها تحتاج إلى االرتقاء بالنظام
اإليكولوجي لريادية األعمال ،بحيث تتبنى منهجية أكثر كفاءة
مدفوعة بمستوى الطلب.
وعليه ،فال بد من االلتفات إلى عدد من العناصر الرئيسية المهمة
التي من شأنها تعزيز ذلك النظام اإليكولوجي:
التعليم :إدخال بعض التغييرات في الجامعات ،مثل وحدات جديدة
تتناول ثقافة الريادية ،وخطط األعمال ،والتعرف على الفرص
المحتملة .مع تدريس هذه الوحدات ليس فقط في كليات إدارة
األعمال ،وإنما أيضًا للطالب من مختلف التخصصات .أما التغييرات
األخرى فتتضمن ما يلي:
•أدوات تربوية خاصة بريادية األعمال ،تمت صياغتها بالتعاون مع
المنظمات الدولية.
•تنظيم دورات لتدريب المدربين من قبل بعض الجامعات.
•حاضنات أعمال ،ومراكز لريادية األعمال داخل الجامعات.
•تشجيع روابط الطالب لتبني روح وثقافة ريادية األعمال .ويُمكن
لتلك الكيانات –التي ترعى فعاليات مثل مسابقات األفكار
الريادية االجتماعية– الحصول على تمويل من مجتمع األعمال.
هذه الجهود طيبة كبداية ،ولكنها ليست كافية ،ألن الطالب
الزالوا يقاومون فكرة ريادية األعمال ،السيما في المناطق الداخلية
من البالد .كما يتعين أيضًا التركيز على التعليم المتوسط
والثانوي من أجل دفع التغير الثقافي ،والبد من تعريف الشباب بوجود
فرص لتأسيس عمل خاص ،بد ًال من االعتماد على القطاع العام في
الحصول على وظيفة.

اإلدارة :تُعد الهيئات العامة طر ًفا مهمًا في النظام اإليكولوجي
لريادية األعمال ،ذلك أنها هي التي تقدم الموافقات والتفويضات
وتتيح التدريب وحوافز االستثمار .كما أن الحاجة مُلحة إلجراء
اإلصالحات اإلدارية التي من شأنها الحد من البيروقراطية ،باعتبارها
العائق الرئيسي الذي يحول دون تطوير ريادية األعمال.
هذا وتتطلب المشاريع الصناعية ،في معظم الحاالت ،الحصول على
موافقات وتصاريح من مختلف الوزارات ،مما يُعطل تنفيذ تلك
المشروعات ،وهي مشكلة يُضاعفها الدور المحدود الذي تلعبه
اإلدارات اإلقليمية.
وبينما يُنتظر التصويت على تشريع االستثمار الجديد ،فإن القانون
الحالي يتضمن العديد من العراقيل التي تعوق األنشطة الريادية.
التمويل :حاليًا ،يحصل رياديو األعمال على  %90من تمويل
مشروعاتهم الناشئة من البنوك العامة والخاصة (باستثناء األموال
من األقرباء واألصدقاء) .وقد يكون اإلقراض عملية طويلة وصعبة
بمعدالت فائدة مرتفعة تبلغ نحو  %9تقريبًا ،وفي حالة الحصول
على تمويل من ( )BTSالتي تعد من أكبر المؤسسات المقرضة
بالنسبة إلى رياديي األعمال ،فإن الحد األقصى هو  100000دينار
( 62000دوالر تقريباً) .وبينما ال تزال أدوات التمويل الجديدة قيد
التطوير ،فال بد من إجراء إصالحات للتوسع في إتاحة تلك األدوات
للمشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سياسة االبتكار :تمتلك  10جامعات حاليًا مكاتب نقل التقنية،
ولكنها لم تؤدي إلى إطالق شرارة إنشاء المشروعات باستخدام
االبتكارات والتقنيات المستهدفة .وعلى الرغم من إنشاء تكتالت
تقنية ،إال أنها غير كافية لخلق بيئة مواتية للمشروعات الناشئة
(فقط  3مكاتب تعمل بكفاءة وفاعلية في تونس) .يتعين على
سياسة االبتكار أن تبدأ من خالل االرتقاء بمستوى األبحاث داخل
الجامعات ،ومن ثمة إعطاء المشروعات الناشئة الدعم الذي تحتاجه
من حيث حقوق التأليف والتمويل والتسويق ،إلخ .كما أنه من المهم
أن تتمتع الجامعات باالستقاللية التي تُمكنها من إدارة موازناتها.
تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تسجيل  10براءات اختراع فقط خارج
الدولة من قبل رياديي أعمال تونسيين ،ولذلك فلن يتسنى لنا تحقيق
متنام ،حيث من الضروري تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز
اقتصادٍ ٍ
األداء البحثي .تمتلك تونس بالفعل مركزًا ديناميكيًا لألبحاث
يُركز على إجراء األبحاث األساسية ،ولكن من المهم أن يُعنى
الباحثون باألبحاث التطبيقية ،مع االهتمام أيضًا بدفع االبتكارات
الثورية على حساب األخرى التراكمية.
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مبادرات املعهد العربي لرؤساء املؤسسات ()IACE

ساهم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تطوير المجاالت
الرئيسية المذكورة من خالل عدة طرق ،ففي عام  ،2008قام
بإطالق مركز رياديي األعمال الشباب ،الذي يهدف إلى نشر ثقافة
الريادية بين عامة الشعب التونسي ،وخاص ًة الشباب .وباإلضافة إلى
استضافته األسبوع العالمي لريادية األعمال ،يقوم المركز أيضًا
بإجراء استطالعات الرأي ،ونشر مختلف الدراسات الخاصة بريادية
األعمال .كما سبق للمعهد –بالتعاون مع جامعة جورج تاون والجامعة
األمريكية– تنظيم برنامج شركاء التنمية االقتصادية في تونس،
عام  ،2012ليُغطي  10مناطق فقيرة في البالد ،ويحدد فرص
األعمال بها ،ويساعد رياديي األعمال على بلورة خطط األعمال
الخاصة بهم.

سوف يستمر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في المساهمة
بتوفير هذه البيئة ،عبر التوعية بالصعوبات والعقبات التي يواجهها
رياديو األعمال .كما أن المعهد سيقترح بعض اإلصالحات التي
تمس النص القانوني وتشريع االستثمار .وأخيرًا ،سوف نبادر بمد
رياديي األعمال بالمساندة التي يحتاجونها عن طريق وصلهم برجال
األعمال ،والتمويل ،ورياديي األعمال المحتملين القادرين على
تزويدهم بالنصح واإلرشاد والتدريب والمشورة.

وفي مارس  ،2013أطلق المعهد «خيمة ريادية األعمال» ،التي
توفر لرياديي األعمال منتدى للنقاش والتعارف والتواصل والحصول
على المعلومات والدعم في مختلف مراحل تأسيس المشروعات.
كما تهدف الخيمة أيضًا إلى حشد التأييد لدفع التغييرات اإلدارية
والسياسات النظامية ،مع الجمع ما بين مُمثلين عن المكاتب
الحكومية ،والبنوك ،وغيرها من المؤسسات ،والسماح لهم بمقابلة
الناس في البلدات والقرى .وتوفر هذه المنهجية على رياديي األعمال
مشقة السفر الطويل والزيارات غير الضرورية ،بينما تُحسن من سبل
التواصل ،ومنح رؤية أفضل لرياديي األعمال.
وقد أظهرت ورشة عمل ،عُقدت تحت إشراف المعهد في شهر يناير
 ،2013أن  %73من التونسيين (بمن فيهم الشباب) لديهم نوايا ريادية،
مع العلم بأن هذه النسبة زادت منذ ثورة  14يناير  2011بسبب تولي
حكومة جديدة في تونس .غير أن  %46منهم ال يمضون قدمًا بسبب
المعوقات اإلدارية والمالية ،هذا وتُعد تلك النتائج مهمة للغاية بالنسبة
إلى مستقبل البالد ،حيث إن تنمية تونس مرتبطة بالقدرة على إنشاء
مشروعات جديدة .وقد خلصت ورشة العمل إلى توصية رئيسية تتمثل
في الحاجة المُلحة إلى االرتقاء بالعمليات اإلدارية ،السيما فيما يتعلق
بدعم جهات ومراكز األعمال.
إن التحدي الذي تواجهه تونس في السنوات المقبلة يتمثل في امتالك
رؤية استراتيجية حول نوع التنمية التي تحتاجها الدولة ،والقطاعات
التي بحاجة إلى التطوير .كما يتعين أيضًا التركيز على دفع
النظام اإليكولوجي لريادية األعمال :مثل توجيه النظام التعليمي
نحو ريادية األعمال ،وجعل اإلدارة أكثر مرونة ،وتسهيل االبتكار،
وإيجاد منظومة مالية متنوعة وفعالة.
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 .14دعم رياديي األعمال الشباب في باكستان
ماجد شبير

السكرتير العام ،غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة

في دولة يبلغ تعدادها  190مليون نسمة ،فإن  %60من إجمالي
السُكان هم دون  25عامًا .وباإلمكان تحويل هذا الكم الهائل
من رأس المال البشري إلى مورد عالي اإلنتاجية ،من خالل تحسين
جودة التعليم ،وتوفير التدريب على اإلدارة ،وتطوير المهارات ،وإتاحة
الفرص للمشاركة في االقتصاد الرسمي بكفاءة أكبر.
الكليات العامة والخاصة سنويًا بتخريج أعدادٍ كبيرة من
تقوم ُ
الخريجين في المجاالت الفنية واإلدارية ،وفي غياب االستشارات
المهنية السديدة ،يواجه أغلبهم صعوبات جمة في العثور على الفرص
المناسبة بالسوق .ومن ثمة ،فإن عدم التطابق بين المواهب والفرص
يدفع إلى تفاقم مشكلة البطالة وتثبيط همم الشباب ،وكذلك
يضر بالنسيج االجتماعي ،بشكل كبير ،في المجتمع الباكستاني.
فهؤالء الشباب يستطيعون فقط استخدام قدراتهم وكفاءاتهم إذا ما
تمكنت الدولة من إتاحة بيئات عمل مواتية لذلك.
ومن أجل مساعدة الشباب على استغالل إمكانياتهم وخلق بيئة
مواتية لنجاحهم ،حرصت غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة على
دعم رياديي األعمال الشباب على عدة أصعدة .فقد قدمت لهم
المشورة المهنية بشأن الخيارات المتاحة ،وأشركتهم في المناقشات
الخاصة بالسياسات ،وأنشأن قنوات تتيح للقيادات الشابة المشاركة
في أنشطة الغرفة ،وشجعت روح وثقافة ريادية األعمال.
اخليارات املهنية والعقبات

في عام  ،2007بادرت غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة بإشراك
الشباب في العملية االستشارية ،حيث سعت –بتمويل من مركز
المشروعات الدولية الخاصة  –CIPEإلى فهم وجهات نظر الشباب
بشأن سوق العمل ،ولفت انتباههم إلى المهن الريادية .وقد كشفت
مجموعات الدراسة التي ضمت األطراف ذات المصلحة عن أنه إذا
ما توافرت منصة إلرشاد الشباب إلى فرص األعمال ورعايتهم،
فقد يبدأون في تحري المهن الريادية كبديل .وخلُصت الغرفة
إلى امتالك الشباب الباكستاني ألفكار متميزة ،مع افتقارهم
الستراتيجية التنفيذ أو المعرفة بمختلف القوانين والنظم والقواعد
الخاصة بتأسيس المشروعات.
وقد حدد الطالب –من خالل جلسات العصف الذهني– افتقار
المشروعات الناشئة إلى التمويل ،باعتباره من أكبر العقبات التي
تواجه تطوير ريادية األعمال في البالد ،حيث صرحوا أنه بالعثور
على فرصة عمل ،فإنهم سوف يبدأون في جني العوائد فورًا ،بينما

يتطلب تأسيس مشروع المزيد من الوقت والكثير من المخاطر
قبل التمكن من تحقيق الربحية .كما أقر الطالب بالضغوط
االجتماعية ،السيما من الوالدين ،نظرًا لقيامهما بتمويل العملية
التعليمية لسنوات ،ومن ثمة تطلعهم ألن يقوم األبناء بدورهم في
تقديم الدعم المالي لألسرة .وعلى الرغم من ذلك ،فقد أبدى العديد
من الشباب والشابات اهتمامهم بالشروع في امتهان ريادية األعمال
بسبب شح الفرص الوظيفية والتعداد الكبير للشباب.
هذا وقد قامت غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة بتوقيع مذكرة
تفاهم مع الجامعات ،بغرض بناء فهم الشباب للسياسات وديناميكيات
إنجاز األعمال في باكستان .كما تقوم الغرفة بين الحين واآلخر
بدعوة الطالب للمشاركة في الحوارات السياسية والندوات التي
تستضيفها ،والتي تُركز إجما ًال على ريادية األعمال والسياسات التي
تُعيقها وتحول دون نشر ثقافة ريادية األعمال في باكستان .ومنذ
استقالل البالد عام  ،1947اهتمت الحكومات المتعاقبة بتطوير
الصناعات واسعة النطاق ،على حساب سياسات دعم ريادية األعمال
والمشروعات الصغيرة.
حشد التأييد والتوعية

انتقت الغرفة «المسودة الوطنية لسياسات الشباب» كمبادرة رئيسية
لإلصالح ،حيث حددت  4مكونات بحاجة إلى التحسين هي :ريادية
األعمال ،والتمويل متناهي الصغر ،وتطوير المهارات ،والتدريب.
وحرصت الغرفة على إشراك صُناع السياسات ومهنيي األعمال الشباب
واألكاديميين والطالب من خالل عملية استشارية مُكثفة ،مما ساهم
بإيجابية في تغيير عقلية القطاع العام نحو االهتمام بإتاحة الفرص
للشباب ،عبر خلق نظام إيكولوجي لريادية األعمال في باكستان.
ومع زيادة مشاركة الشباب في الغرفة واالهتمام بحملة حشد
التأييد ،بادرت مجموعة من مهنيي األعمال الشباب بإنشاء «منتدى
رياديي األعمال الشباب» ،والذي بات حتى اآلن المحرك الرئيس
لدفع ثقافة الريادية .وفي ظل تنامي أعداد الشباب المشارك في هذا
المنتدى ،فقد أسس شبكة قوية من المنظمات أصحاب العالقة
ال عن كون
على المستويين الوطني والعالمي في باكستان ،فض ً
جزءا من اللجان اإلدارية والفرعية ،وتحولهم إلى
مُمثلي المنتدى
ً
قيادات شابة بالغرفة .كما شاركناهم أيضًا النظام الديمقراطي
في جمعيات األعمال مثل عمليات االنتخابات ودور اللجان اإلدارية
وغيرها من المناصب القيادية.
هذا وتتم دعوة أعضاء منتدى رياديي األعمال الشباب من قبل الجامعات
والكيانات الشبابية إللقاء المحاضرات الخاصة بالثقافة الريادية،
ال عن دعم المنتدى للجامعات في طرح ريادية األعمال كموضوع،
فض ً
وتشجيع الطالب على التدرب في مؤسسات القطاع الخاص ،والتعرف
على بيئة األعمال .ساهمت هذه المبادرة في زيادة عدد مسابقات
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خطط األعمال ،وقد أسست بعض الجامعات مراكز حاضنة بها ،على
أن تشرع غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة في المستقبل القريب
بتأسيس مركز حاضن متخصص في تطوير المهارات ،وذلك في
«مركز عرض الصادرات» التابع لها والمُنشأ حدي ًثا.
تجدر اإلشارة إلى قيام المنتدى ،في عام  ،2012بتنظيم مؤتمر
للشباب بعنوان «إلهام موجة جديدة من ريادية األعمال» ،قام بالتركيز
على تشجيع الثقافة والروح الريادية بين الشباب في باكستان .وأبرز
المؤتمر التحديات الرئيسية والفرص المتاحة للشباب ،وهدف إلى
إطالق موجة من التطوير الريادي ،ليس فقط لدفع رياديي األعمال
المحتملين عبر المساعدة التقنية والفنية ،ولكن أيضًا لتفعيل الرعاية
والتوجيه وبناء القدرات ،ومن ثمة المساهمة في التنمية االقتصادية
بشك ٍل عام عن طريق خلق فرص العمل وإيجاد العوائد لألعمال
والجهات الحكومية .تحدثت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة
«هيالري كلينتون» في المؤتمر ،وتناولت الدور الذي تقوم به ريادية
األعمال لتشجيع التنمية االقتصادية ونشر السالم والرخاء.
كما عقد المنتدى –بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية
الخاصة  –CIPEفعاليتين بالتزامن مع األسبوع العالمي لريادية
األعمال ،ضم أيضًا شراكة كل من مؤسسة كاوفمان ،والغرفة
الدولية للشباب ،حيث أعرب الطالب عن ضرورة الحاجة إلى تطوير
جزءا ال يتجزأ من المناهج
ثقافة الريادية ،بجعل ريادية األعمال
ً
التعليمية .فقد رأوا أن دعم القطاع الخاص من خالل برامج الرعاية
ال مهمًا لتشجيع
على مستوى ُ
الكليات والجامعات سوف يكون عام ً
ثقافة الريادية في البالد.
كما ناقش الطالب أيضًا بعض التحديات التي يتوقعون مواجهتها عند
شروعهم في تأسيس مشروعاتهم ،وطالبوا الحكومة بالنظر في إنشاء
مراكز تطوير الريادية ،الحتضان وتوجيه الطالب والمساهمة في
إلهام رياديي األعمال الطموحين .فقد أعربوا عن الحاجة إلى الدعم
الحكومي والمساندة ،ومع أهمية إتاحة الجامعات للمواد الخاصة
بريادية األعمال ،اقترح المشاركون تزويد غرف التجارة بمنصات من
شأنها مساعدة الطالب على المضي قدمًا في مهنهم الريادية.
ولفهم كيفية إعاقة الفساد للجهود والعمليات الريادية ،تبنى المنتدى
مبادرة إجراء استطالع لمكافحة الفساد ،صدر بمقتضاه تقرير
«تفكيك الفساد» لعرض آراء مجتمع األعمال بشأن مُسببات وآثار
جزءا
ووسائل معالجة الفساد في باكستان .وسيكون هذا التقرير ً
من حملة حشد التأييد التي سوف يُدشنها المنتدى بهدف تحسين
مناخ األعمال في البالد وإجراء اإلصالحات الالزمة .رسالة أخرى
يُعبر عنها التقرير تتمثل في أن الفساد يُنظر إليه باعتباره مشكلة
حوكمة ،تتمثل في ضعف إنفاذ القانون ،وقوانين عشوائية ،ومنظومة
امتثال والتزام متهالكة.

وعليه ،يدعو االستطالع إلى تحسين كل من اإلدارة العامة وكذلك
الحوكمة المؤسسية.
هذا وقد ّ
نظم المنتدى المبادرة الثنائية لشباب رياديي األعمال في
الهند وباكستان ،والتي تُعد من ل ِبنات التوعية بالفرص الريادية عن
طريق عرض وإبراز قصص النجاح في المنطقة وتوجيه الطاقات
الكامنة في االتجاه الصحيح .وقد هدفت المبادرة إلى توفير منصة
مناسبة لمُمثلي الشباب الذي يبلغ تعداده  %60من إجمالي السُكان
في كال الدولتين ،والجمع بين رعاة التغيير ورياديي األعمال الشباب
لتتيح لهم التفاعل والتواصل والتباحث ومشاركة األفكار حول
كيفية مد الجسور واقتراح توصيات مناسبة لكي تتمكن القيادة
الهندية-الباكستانية من المُضي قدمًا.
ريادية األعمال والقيادة الشبابية في إطار غرفة
إسالم أباد للتجارة والصناعة

أخ ًذا بتلك التوصيات ،أنشأت غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة
مركزًا لتطوير ريادية األعمال بها في عام  ،2011ويعمل كمصدر
للمعلومات لخريجي الجامعات ممن يرغبون في تأسيس مشروعاتهم،
ويساهم بلعب دور فاعل في دفع ريادية األعمال بالمنطقة.
وبمرور الوقت ،اكتسب منتدى رياديي األعمال الشباب صيتًا ذائعًا
باعتباره كيانًا يُمثل رياديي األعمال الشباب في إسالم أباد .وقد
شارك وفد ضم الرياديين الشباب عام – 2013بقيادة المنتدى– في
قمة الكومنولث لرياديي األعمال الشباب ،المنعقدة في مدينة مومباي
الهندية ،بممثلين عن مختلف المناطق الباكستانية مثل البنجاب،
وركزت القمة على مشاركة أفضل
وخيبر بوكتونكوا ،والسندّ .
الممارسات ،وإعداد التوصيات لتحسين «حصول رياديي األعمال
الشباب على التمويل» .وقد تم تسليم علم الكومنولث إلى باكستان
في إشارة الستضافتها القمة المقبلة في إسالم أباد في شهر يونيو.
هذا وقد شارك رئيس مجلس إدارة المنتدى في القمة الرئاسية
لريادية األعمال المنعقدة برعاية الرئيس األمريكي «باراك أوباما»،
مشاركا من باكستان .وأبرزت القمة أهمية ريادية األعمال
باعتباره
ً
االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك تعزيز العالقات الثنائية البناءة
مع رياديي األعمال في الدول ذات األغلبية المسلمة والمجتمعات
المسلمة حول العالم.
تجدر اإلشارة إلى أن غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة كانت أول
جمعية أعمال في باكستان تقر بأهمية بناء مستوى ثانٍ من القيادة،
مع دفع رياديي األعمال الشباب لتولي هذا الدور .وقد بات المنتدى
اليوم نموذجًا يُحتذى للغرف األخرى ،حيث يوجد اليوم عدد من
شكلت لجانًا للشباب وقامت بتوقيع مذكرات تفاهم
الغرف التي ّ
مع الجامعات ،وتشرك الشباب من خالل برامجها ،وتتيح لهم الفرص
لتولي مناصب قيادية داخل الغرف.

- 47 -

مركز المشروعات الدولية الخاصة

خلق بيئة ناجحة لريادية األعمال

وفي عام  ،2009منحت وزارة الشباب ،غرفة إسالم أباد للتجارة
الصناعة ،جائزة جنّة ( )Jinnahللشباب ومبلغًا ماليًا في اليوم العالمي
للشباب ،وتقديرًا لدورها في تطوير وتنمية ريادية األعمال.
ما من شك في أن تضافر جهود كل من مركز المشروعات الدولية
الخاصة  ،CIPEوغرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة ،واألسبوع
العالمي لريادية األعمال ،وغيرها من األطراف ذات العالقة ،قد
ساهم في الترويج لريادية األعمال ،باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه
العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص لدعم مبادرات
ريادية األعمال في البالد .كما أن المناقشات التي أوجدتها الغرفة
تشير إلى نتائج متميزة وواعدة من حيث إصالح السياسات والتوعية
بهذا الموضوع.
الجدير بالذكر أن غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة كانت
الغرفة الوحيدة من نوعها في باكستان التي تأهلت لمسابقة المؤتمر
الثامن للغرف العالمية ،التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة
عام  .2013وقد تم اختيار مشروع الغرفة الخاص بريادية األعمال،
من بين  65مشروعًا مقدمًا من  42دولة ،وتم اختياره من المتأهلين
النهائيين في فئة «أفضل مشروع لرياديي األعمال الشباب».
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 .15رعاية ريادية األعمال في نيبال من خالل التعاون
روبن سيتوال

المدير التنفيذي ،مؤسسة الرخاء والنماء
ركزت مؤسسة الرخاء والنماء
منذ تأسيسها في عام ّ ،2006
«سامريدي» ( )www.samriddhi.orgعلى رعاية ريادية األعمال
كوسيلة لتحقيق النماء واالزدهار لنيبال ،التي كانت قد مرت
بفترات طويلة من النزاع المُسلح ،والتي يعيش ربع سكانها في فقر
مُدقع ،وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على اإلعانات الخارجية في توفير
الخدمات األساسية لمواطنيها .فبالنسبة لهذا الشعب ،تُعد ريادية
األعمال طري ًقا مستدامًا لحل المشاكل التي يعاني منها .وعلى غرار
أي دولة أخرى ،فإن لنيبال بيئتها الفريدة بالنسبة لرياديي األعمال
وبالتالي ،تتباين المبادرات المطلوبة لرعاية الريادية بها على هذا
األساس .فانعدام األمن والفوضى التي شهدتها البالد تحت حكم
األنظمة السياسية األخيرة ،تُشكل تحديات بالنسبة إلى تطوير ريادية
األعمال ،كما أنه وباإلضافة إلى أن النسيج االجتماعي في السابق
قد قسّم الوظائف بحسب الطائفة والنوع ،فإن المبادرات الرامية إلى
تنمية الريادية بحاجة إلى تدخل قطاعات متعددة.
وبأخذ تلك الظروف بعين االعتبار ،فإن بعض المجاالت التي يجب
االلتفات إليها من أجل تحسين بيئة ريادية األعمال في نيبال ،تتضمن:
تنفيذ سياسات حكومية مواتية ،وتوعية وإلهام الشباب ،وتعزيز
التعليم ومهارات األعمال ،وخلق شبكات وفرص التواصل ،وإتاحة
حاضنات للمشروعات الناشئة ،وتمكين الوصول إلى رأس المال.
تستوجب هذه المهام تبني مفهوم متعدد األبعاد ،قد ال تستطيع أي
جهة أو منظمة توليه منفردة ،وبالتالي ،فمن المهم أن تبادر الجهات إلى
التعاون مع شركاء لها ،ممن يتمتعون بمواطن قوة تنافسية في أوجه
معينة من النظام اإليكولوجي لريادية األعمال .وتُعد هذه المنهجية
التعاونية التي تُعنى بتحديد المكونات األساسية والمجموعات
المحددة التي تُضفي قيمة على النظام اإليكولوجي أكثر إنتاجية
وكفاءة واستدامة لرعاية ريادية األعمال.
هذا ويعتمد المناخ الريادي إجما ًال على نوع السياسات المتبعة
ومدى إنفاذها ،حيث تُسلط دراسات مثل تلك الصادرة عن البنك
الدولي بعنوان «تقرير سهولة ممارسة األعمال» أو «تقرير الحرية
االقتصادية» لمعهد فريزر ،الضوء على تلك الظروف واألحوال.
وبينما يُعد من الضروري العمل بسياسات صديقة لريادية األعمال،
فإن إنفاذ تلك السياسات والحد من فجوات تطبيقها يتمتع بنفس
الدرجة من األهمية .تعمل «سامريدي» مع عدد من الشركاء ،مثل:
اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية( ، )www.fncci.orgومبادرة
نيبال لألعمال ( ، )www. nbinepal.orgوجمعية الصحفيين
االقتصاديين في نيبال( ، )www.sejon.com.npوالغرف الوطنية
المنتشرة في أنحاء البالد ،وغيرها من جمعيات األعمال ،بهدف حشد

التأييد إلدخال تغييرات على السياسات .وتسعى مؤسسة «سامريدي»
وشركائها إلى إيجاد سياسات تضمن حرية المشروعات ،وتوفير
األمن واألمان لألشخاص والممتلكات ،وإتاحة المنافسة ،وتحسين
العالقة بين العاملين وأرباب العمل ،من خالل جهود ومبادرات مثل
التقرير السنوي ألجندة التنمية االقتصادية ،والحمالت الوطنية
الشعبية مثل «جاري خانا ديو» .www.livablenepal.org
هناك وجه مهم آخر من أوجه رعاية ريادية األعمال في نيبال،
يتمثل في التوعية بفرص ومزايا امتهان ريادية األعمال ،والتي تلعب
دورًا مهمًا في بناء الثقافة الريادية .ففي بلد تحفه المخاطر وعدم
االستقرار مثل نيبال ،يتجه األفراد إلى البحث عن عمل ،أو مغادرة
البالد بد ًال من السعي إلى تحقيق حلمهم ،بل إن الكثيرين ال يرون في
ريادية األعمال خيارًا مُجديًا .وعليه ،تحرص جهات مثل «سامريدي»،
ورياديو أعمال نيبال ( ،)www.e4nepal.comومشروعات
«بيروا»( ، )www.biruwa.netعلى التعاون لتنظيم فعاليات تشهد
مشاركة قصص النجاح والكفاح لرياديي أعمال ناجحين .وتُعقد
هذه الفعاليات بصفة دورية ،في يوم الخميس األخير من كل شهر،
لتُفيد مئات الشباب ورياديي األعمال الطامحين .وكل عام ،تحتفي
أكثر من  25منظمة وشركة بالروح الريادية -من خالل األسبوع
العالمي لريادية األعمال -لتكريم رياديي األعمال الناجحين وإبراز
عملهم الجاد وأساليبهم المبتكرة .فمثل هذه الجهود تُلهم المزيد
من األفراد للدخول إلى مجال ريادية األعمال .وعلى ضوء ذلك،
تقوم كل من «سامريدي» ،بالتعاون مع نادي الروتاري ،و»تشينج
فيوجن» نيبال( ، )www.changefusionnepal.orgومبادرة
نيبال لألعمال ،وراديو «ساجارماتا» ،بإنتاج برنامج إذاعي أسبوعي
حول ريادية األعمال ،يُسمى« :آجي بادون» (لنمضي قدماً) ،والذي
وسيطا للتوعية وتغيير السياسات .كما يقوم «تشينج فيوجن
يُعد
ً
نيبال» ،بالتعاون مع عدة شركاء ،بتنظيم جائزة «سوريا آشا»
السنوية للريادية االجتماعية ،التي تحتفي برياديي األعمال الواعدين
والناجحين.
وبينما أثبتت البرامج الداعمة لريادية األعمال أهميتها ،إال أن رياديي
األعمال الطموحين يحتاجون إلى التثقيف والتعليم والتدريب ،لكي
كلية
يتسنى لهم تحقيق أحالمهم .وعليه ،تقوم «آرثااليا» ،وهي ُ
«سامريدي» لالقتصاد وريادية األعمال ،بتدريب المئات من طالب
الجامعات على مفاهيم ومنهجيات ريادية األعمال ،وذلك من خالل
برنامج فريد يستمر لمدة 6أيام ،يشهد شرح ماهية ريادية األعمال
واألسواق والسياسات ،وكذلك إلتاحة الفرصة للمشاركين لكي
يتقمصوا دور ريادي األعمال .وقد ساعد هذا األسلوب العملي
التجريبي نحو  100طالب على استهالل مسيرتهم الريادية .كما
أن بعض الجامعات قد شرعت بالفعل في تدريس المناهج االختيارية
الخاصة بريادية األعمال كجزء من شهاداتها الممنوحة .فقد قامت
«كينجز كوليدج» ( )www.kingscollege.edu.npمؤخرًا
بإتاحة شهادة الماجستير في ريادية األعمال ،بينما تقدم «تشينج
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فيوجن نيبال» برنامجًا تدريبيًا لرياديي األعمال الواعدين ،وتستضيف
«رياديي أعمال نيبال» مخيمات تهتم باألوجه العملية والتطبيقية
المرتبطة بالمشروعات.
هذا باإلضافة إلى تعاون «سامريدي» وشركائها في إنشاء مناطق
تسمح لرياديي األعمال والشباب بالتواصل والتعارف ومشاركة
األفكار ،وقيام مبادرة نيبال لألعمال بتنظيم فعالية دورية تحت
عنوان ( )IDOتُركز على الحوار واالبتكار واإلبداع والفرص.
وعلى غرار ذلك ،فإن الفعاليات التي تُعقد في يوم الخميس األخير
من كل شهر ،تُعد منصة للتعارف واستكشاف الفرص .وتجدر
اإلشارة إلى أن رياديي أعمال نيبال تُدير صفحة عبر موقع فيسبوك،
تضم  20000عضو تقريبًا ،لتساهم بذلك في الجهود الرامية
إلى إيجاد الشبكات الالزمة للتواصل ،وتدشين األنشطة الريادية،
وتسهيل العثور على فرص.

الجدير بالذكر هو اشتراك كل من «رياديي أعمال نيبال»،
و»مشروعات بيروا» ،في تدشين برامج لرعاية الرياديين الشباب،
مقدمة بالتعاون مع «بريهات لالستثمار» ،و»وورلد لينك» ،و(F1
 ،)Softو»بريزما لإلعالنات» في قطاعات األعمال ذات الصلة .وتُعد
هذه الجهود نموذجًا يُحتذى ،يُفسح المجال للمزيد من الفرص في
المستقبل.
األمثلة المذكورة تنم عن وجود عدد من الجهود التعاونية الرامية
إلى إنشاء مجتمع ريادي في نيبال ،وعلى الرغم من معالجتها فقط
ال
لعدد محدود من المشكالت والقضايا .إال أنها أعطت بالفعل أم ً
لنموذج يُمكن التوسع فيه ،واستنساخه لتأسيس ثقافة ريادية في
نيبال.

أما «مشروعات بيروا»( ، )www.biruwa.netفقد أسست
مركزًا حاضنًا يقدم خدمات استشارية يستطيع رياديو األعمال
الواعدون االستعانة بها ،نظير رسم رمزي ،مما يسمح لهم بتهيئة
مشروعاتهم وتشغيلها وتثبيت أقدامها .كما أنشأت «تشينج فيوجن
نيبال» حاضنات مشابهة تُركز على المشروعات االجتماعية .هذه
هي بعض المبادرات التي بدأت في التعاطي مع الحاجة إلى خدمات
حاضنة.
ال من «مشروعات بيروا» ،و»تشينج
باإلضافة إلى ذلك ،فإن ك ً
فيوجن نيبال» ،تقدمان برامج لجمع رؤوس األموال لكل من
األعمال والمشروعات االجتماعية ،حيث ساهم «صندوق مبادرات
الشباب» ،الذي تديره «تشينج فيوجن نيبال» ،في مساعدة العديد من
الرياديين االجتماعيين في إطالق مشروعاتهم الناشئة .أما شركاء
«سامريدي» من المؤسسات ،مثل« :استثمارات بريهات» ،و»وورلد
لينك» ،و( ،)F1 Softفتوفر التمويل الالزم للمشروعات الناشئة التي
يبتكرها رياديو األعمال المبدعون ،وأصحاب المبادرات المجتمعية،
بينما يُركز كل من «منتدى نيبال لرياديي أعمال الشباب» ،و»اتحاد
منتديات الصناعات الوطنية الشابة» ،و»منظمة رياديي األعمال» ،على
رأس مال بدء التشغيل للمشروعات ذات األفكار المبتكرة .وقد
سعت ( )BEEDلالستثمار إلى الربط بين األفكار التي أثبتت
فاعليتها ،وتوسيع نطاق التمويل ،بينما بدأ بالفعل مصرفان في نيبال
–هما ميجا بنك ،و»الكسمي بنك»– بالفعل في إتاحة زيادة رأس
المال لرياديي األعمال دون اشتراط وجود ضمان .وقد ساعدت تلك
المبادرات العديد من الرياديين الطموحين على استهالل مسيرتهم
نحو تحقيق أحالمهم.
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اجلزء الرابع – الدميقراطية التي تؤتي ثمارها لرياديي األعمال
 01-9أبريل 2013

التقت أكثر من  100شركة ،وخبير في ريادية األعمال والسياسات ،بمدينة شيكاغو األمريكية يومي 10-9أبريل  ،2013في مؤتمر
عالمي ،لمناقشة كيفية بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال تتمتع بالقوة والشمول ،وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «ديمقراطية تؤتي ثمارها
لرياديي األعمال» .انصب تركيز هذا المؤتمر الدولي على المشكالت المُلحة التي تواجه العاملين لمحاولة بناء بيئة مؤسسية لرعاية ريادية
األعمال ،بد ًئا من التعليم إلى التمويل والسياسات العامة ،وكذلك دور المدن والمجتمعات والمانحين والجمعيات ،حيث شددت النقاشات
العابرة للتخصصات على الحاجة إلى تبني منهجيات متكاملة لبناء نظام إيكولوجي ،وكذلك احتماالت التعلم عبر الحدود الوطنية
والوظيفية.
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جدول أعمال دميقراطية تؤتي ثمارها لرياديي األعمال
مواضيع اليوم األول
•بناء نظام إيكولوجي لريادية األعمال

الهدف :إبراز شفافية الحكومة ،والمساءلة ،ومؤسسات السوق ،والحرية االقتصادية المطلوبة لخلق بيئة داعمة لريادية األعمال.

• التركيز على رياديي األعمال الناجحني

الهدف :مناقشة قصص نجاح مختلف الرياديين في سياق الحاجة إلى البيئة المواتية والدعم المؤسسي.

•تطوير القيادات الشابة من خالل التعليم الريادي

الهدف :مناقشة المنهجيات الفعالة لنشر فهم القيم الديمقراطية لطرق التفكير الريادية.

•حلول السياسات ومنهجيات حشد التأييد لرعاية ريادية األعمال

الهدف :استكشاف السياسات التي تقوي ريادية األعمال ،وإبراز كيف أن مشاركة المشروعات الصغيرة في صنع السياسات عبر
الروابط يُمكنها تشكيل البيئات الريادية.

مواضيع اليوم الثاني
•بناء املدن واملجتمعات الريادية

الهدف :مناقشة أمثلة تُبين التعاون بين القطاعين العام والخاص ،لخلق بيئات محلية ووطنية داعمة لرياديي األعمال.

•التمويل واالستثمار في املبادرات الريادية

الهدف :التركيز على ما يريده المستثمرون ،والعقبات التي يواجهها رياديو األعمال ،والفرص والتحديات الموجودة في األسواق
الواعدة.

•كيف يمُ كن للمانحني وللمؤسسات الكبرى دعم ريادية األعمال؟

الهدف :استكشاف التآزر بين المنهجيات المختلفة المرتبطة بمبادرات مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEحول العالم.
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التركيز على رياديي األعمال الناجحني

بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال

جلين تيلتون ،إف كي داي ،بيتسي شيلدز ،دين ديبياسي

جين روجرز ،مايكل هيرشمان ،إيمي ويلكنسون،
أوريليو كونشيسو
عندما يتعلق األمر بخلق نظام إيكولوجي لرعاية ريادية األعمال،
فإنه توجد العديد من العوامل التي ينبغي أخذها بعين االعتبار ،مثل
األعراف الثقافية والنظم التعليمية التي تؤثر بشك ٍل كبير على
الدوافع الريادية لألفراد ،بينما قد تُمثل األنظمة القانونية والنظامية
عوائق تحول دون تأسيس الشركات وإطالق المشروعات .كما أن
البيئة المالية تُعد أيضًا بعدًا مهمًا ،حيث إنه بدون وجود رأس مال
كافٍ ،سوف تواجه المشروعات صعوبة في االستمرار.
وكما أسلفت «جين روجرز» ،ففي األسواق المشابهة للواليات
المتحدة ،يتم الحرص على ترسيخ فكر المشاريع الريادية منذ
البداية ،كما في قيام األطفال ببيع عصير الليمون والشباب بتهذيب
الزرع بحدائق الجيران .واستنادًا إلى هذه الفكرة ،صرّح «مايكل
هيرشمان» ،بأن رياديي األعمال تتم تربيتهم وليس والدتهم .فبينما
قد تكون الروح الريادية متأصلة في الكثيرين ،إال أن هذه الفكرة
ليست عالمية ،إذ يقول «هيرشمان» إن المُعلمين مهمين للغاية لتوجيه
عقول الشباب نحو فكرة الريادية.
حتى في ظل وجود روح ريادية ،ال بد من أن تسود بيئة قانونية ونظامية
داعمة من أجل رعاية تطوير وتنمية األنشطة الريادية .كما يتعين
إنفاذ سيادة القانون بصرامة للتأكد من أن القوانين والنظم تضمن
وجود اقتصاد حر وشامل للسوق .ولكن وكما استطرد «أوريليو
كونشيسو» ،فإنه من المهم مراعاة أال يحمي إنفاذ القانون من هم
مستفيدون بالفعل في المنظومة.
ولعل أهم ما يجب مراعاته عند بناء نظام إيكولوجي لريادية األعمال
هو قيمة الشراكات المحلية ،فقد اقترحت «إيمي ويلكنسون» أن
تقليد «سيليكون فالي» في األسواق الناشئة ال يُعد أفضل مسار ،إذ
إن لك ٍل بيئة القوانين واألعراف والحقائق الخاصة بها ،التي سوف
تؤثر على النجاح .ولتطوير نظام إيكولوجي داعم ومستدام ،البد أن
تستند الحلول إلى السياق المحلي أو الوطني.

بإمكان رياديي األعمال الناجحين تقديم اآلراء السديدة والقيّمة
فيما يتعلق بأوجه البيئة الريادية الداعمة ،وذلك نظرًا لمرورهم
بمختلف المراحل المرتبطة بتأسيس شركاتهم ومشروعاتهم .ومن
ثمة ،يستطيعون إطالعنا على األدوات والمنهجيات التي أفادتهم
والموارد التي افتقروا إليها خالل مسيرتهم.
ومن النقاط التي أجمع عليها كافة المشاركين هي كون المساحة
المتاحة من قبل «مركز شيكاغوالند  1871لريادية األعمال» ،تُمثل
مكانًا يتيح مشاركة المعلومات الثرية .وقد قال «إف كي داي»،
رئيس مؤسسة ( ،)SRAMإن الكثير من األخطاء التي ارتكبها
في مستهل مسيرته كان من الممكن تفاديها لو أنه حرص على
االستفادة من معرفة رياديي األعمال اآلخرين .ولذلك ،فإن المراكز
الشبيهة لـ « »1871تستطيع تسهيل مثل تلك التفاعالت.
ولكن ،من المهم تذكر أن األنظمة اإليكولوجية ليست فقط
مواقع فعلية ،بل –وبحسب «دين ديبياسي»– تتضمن رعاة وموجهين
يُمكنهم إرشاد رياديي األعمال خالل رحلتهم .غير أن هؤالء
الموجهين والرعاة يتعين عليهم إدراك أن رياديي األعمال هم من
سوف يحدد المسار المناسب الذي يتم تبنيه.
كما أنه من الضروري وجود هيكل داعم يُركز على المهمة
المناطة به .فبينما تسمح العمليات بكفاءة أكبر ،يكون من السهل
أن تصبح الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات التي تسعي
جاهدة لدعم رياديي األعمال شديدة البيروقراطيات ،ولذلك ،يقترح
«داي» أن تركز المنظمات المدنية على فاعلية وكفاءة موظفيها.
وبحسب «بيتسي شيلدز» ،فإن التعليم يعد أمرًا حيويًا لمساعدة رياديي
األعمال على تحقيق النجاح ،ولكن ليس من الضرورة أن يستهدف
رياديي األعمال أنفسهم .بل يجب أن تستهدف العملية التعليمية
الشعب بالكامل ،بحيث يستوعب األفراد أهمية األنشطة الريادية،
ومن ثمة يتمكن المواطنون من مساءلة المسئولين والشركات عن
المحافظة على وجود بيئة ريادية.
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حلول السياسات ومنهجيات حشد التأييد لرعاية
ريادية األعمال

تطوير القادة الشباب من خالل التعليم الريادي
ليندا دي ال فينيا ،ليندا دراغ ،روبين سيتوال ،رامي شمة،
جي دي بينديناجل

كارن كيريجان ،وودي نيس ،جيهان أرا ،بيتي ماينا

ال« :ال
علّق «رامي شمة» –من جمعية التنمية لإلنسان والبيئة– قائ ً
تستطيع أي من البلدان المتأخرة أن تصبح مستدامة ،أو تحقق تغييرًا،
إذا لم يتوافر فيها نظام تعليمي جيد» .هذا حقيقي بالفعل عندما
يتعلق األمر برعاية ريادية األعمال وتشجيعها بين الشباب في األسواق
فسواء لغرض تزويد الشباب بالمهارات الفنية والتقنية ،أو
الناشئة.
ً
المعلومات النظرية ،فإن وجود منظومة تعليمية رصينة ،يُعد عنصرًا
أساسيًا في أي نظام إيكولوجي لريادية األعمال.

يواجه رياديو األعمال حول العالم العديد من التحديات الناجمة عن
سياسات حكومية تجاه االقتصاد ،تتعلق بالبنية التحتية ،والقوانين
الضريبية ،وإمدادات الطاقة ،والتمويل ،وأنظمة النقل والمواصالت،
وتراخيص األعمال ،وغيرها من العوامل التي تؤثر على قدرة رياديي
األعمال في تحقيق النجاح .فاألنظمة اإليكولوجية لريادية األعمال
الداعمة ،تتيح عمل سياسات صديقة لريادية األعمال ،وقنوات فعالة
لتذليل تلك المشكالت عندما تعيق ممارسة األعمال.

هذا وقد يأتي التعليم الريادي في أشكال متعددة ،بداي ًة من الجلسات
داخل قاعات المحاضرات لمناقشة األوجه الفنية المتعلقة بتأسيس
األعمال ،إلى توفير فرص الرعاية والنصح والتوجيه لرياديي األعمال
الشباب .فالغرض ال يكمن فقط في بناء المواهب والكفاءات،
ولكن يتضمن أيضًا إطالق شرارة ريادية األعمال .في عدد من
ال نحو
األسواق النامية ،ال يُنظر إلى ريادية األعمال باعتبارها سبي ً
تحقيق النجاح ،حيث يكون الشاب إما غير مهتم بالفكرة ،أو يقوم
األهل بتثبيط أية طموحات لديه بسبب عدم ثبات أو استقرار هذا
المجال .وكما أشار «جي دي بينديناجل» ،فإن التعليم يلعب دورًا
مهمًا في التخفيف من مخاطر العمل في مثل تلك المناطق غير
ال عن اقتراحه إمكانية استخدام برامج التعليم لسد
المتطورة ،فض ً
الفجوات المؤسسية .فإذا ما كان النظام اإليكولوجي في بلد ما
توجد
يفتقر صناعة مالية قوية ،فقد تُصاغ المنظومة التعليمية بحيث ِ
جموعًا ريادية من المصرفيين والمستثمرين.

البد أن تُركز السياسات الحكومية على تسهيل عملية تأسيس
المشروعات وممارسة األعمال .كما أنه من الضروري قيام تلك
السياسات بتيسير مشاركة رياديي األعمال في أسواق ،مثل
المشتريات الحكومية ،والتجارة العالمية .أما فيما يتعلق بالسياسات
المالية ،فيقترح «وودي نيس» أهمية العمل بقد ِر من المخاطرة .فقد
نجم عن انهيار األسواق المالية عمل مؤسسات اإلقراض بأسلوب
محافظ ،على الرغم من أن رفض مساندة رياديي األعمال يتسبب
في التضييق على النظام اإليكولوجي بالكامل وتراجع نمو فرص
العمل.

من المهم تذكر أن الخبرة العملية تتمتع بنفس قدر أهمية التعليم
كلية كيلوج لألعمال ،أن
النظري .وقد أشارت «ليندا دراغ» ،من ُ
تعليم األفراد كيفية صياغة مسودة خطط األعمال ،وتوقع تحقيقهم
النجاح بهذه البساطة غير كافٍ .ذلك أن الطالب يحتاجون إلى
تجارب عملية وتطبيقية ليتمكنوا من تطوير األفكار التي سوف
تحل مشكالت المستهلكين .ولعل «روبين سيتوال» –المدير
التنفيذي لمؤسسة «سامريدي»– قد أصاب حينما لخّص الموضوع
ال« :عندما يشارك األفراد فعليًا في األسواق ،يبدأون في إدراك
قائ ً
أهمية قيم مثل الديمقراطية ،وحقوق الملكية ،وسيادة القانون.
وعلى الجانب اآلخر ،فهم يفهمون أيضًا قيمة توليد األرباح وبناء
المشروعات».

ومن االستراتيجيات الفعالة إلشراك الحكومة في إصدار سياسات
بناءة ،استخدام لغة تكون خارج اإلطار السياسي .فعلى سبيل المثال،
فإن الحصول على رأس المال ال يتمحور حول تأمين التمويل فحسب،
بل يشمل أيضًا خلق فرص العمل وتنمية االقتصاد .وبطبيعة الحال،
من المهم إعمال التكتيكات المختلفة في أوقات مختلفة ،ولكن
وبحسب «بيتي ماينا» ،فإن المنهجية األجدى تتمثل في رعاية العالقات
القائمة مع الموظفين الفنيين .من المهم تأمين دعم الرئيس أو رئيس
الوزراء ،ولكن األهم هو التواصل مع من يضعون مسودة التشريعات
والمذكرات والبيانات والخطابات .هذا باإلضافة إلى كون اإلعالم
أداة قوية ،فما من شيء يرهبه السياسيون أكثر من بيانات صادرة
عبر وسائل اإلعالم ،حيث إن الناس يقرؤون ،ويُعد اإلعالم وسيلة
فعالة إلشراك قطاع واسع من الجمهور.
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التمويل واالستثمار في املبادرات الريادية

بناء مدن ومجتمعات ريادية

كيفن ويللر ،دانييل كوردوفا ،جيم أوكونر ،أسامة مراد

كين سباركس ،د .هيزوس إستانيسالو ،عضو الكونجرس
بوب دولد ،ديريك ليندبلوم
يُنظر إلى ريادية األعمال إجما ًال بكونها الدافع والمُحرك للنمو
االقتصادي ،وخلق فرص العمل .ولهذا السبب ،فإن التساؤل الرئيسي
الذي يشغل الكثير من المسئولين المحليين والمُصلحين ،هو
كيفية تعزيز الريادية في مدنهم ،مع العلم بأهمية السياق الوطني
وأن المواقع المختلفة ستتطلب إنفاذ منهجيات مختلفة .غير أنه
وبحسب عضو الكونجرس «بوب دولد» ،يوجد عدد من العوامل
المشتركة التي تساعد في استقطاب وتطوير رياديي األعمال ،مثل:
سهولة الحصول على رأس المال ،ووجود بنية تحتية متطورة ،وفاعلية
المؤسسات التعليمية ،وبيئة نظامية عادلة ومُنصفة.
وبينما يُعد توافر كافة الشروط السابقة أمرًا ضروريًا لتدعيم قيام
بيئة ريادية ،فإن «د .هيزوس إستانيسالو» يقول إن التعليم هو العامل
األكثر أهمية وإلحاحًا على اإلطالق .فمن المهم الشروع أو ًال في
بناء قدرات وكفاءات الطالب ،وترسيخ ثقافة ريادية لديهم .ويضيف
«ديريك ليندبلوم» أن الجامعات تُعتبر ضرورية لتطوير وتنمية ريادية
األعمال ،ذلك أنها تولّد األفكار ،وتؤدي دور المؤسسات البحثية
والتطويرية ،وتوفر المهارات الفنية والتقنية.
وعندما يتعلق األمر بالبناء الفعلي للمدينة الريادية ،فال بد من أخذ
عدة نقاط بعين االعتبار .أو ًال ،يجب مراعاة ضرورة وحيوية إشراك
المواطنين .فإذا كان الهدف هو تحقيق النجاح ،فإنه يتعين على
المُصلحين المحليين االستعانة بأفكار المواطنين فيما يخص
المجتمع الذي يرغبون بالعيش فيه .وكما صرح عضو الكونجرس
«بوب دولد» ،فإن «األثر األكبر يأتي على يد المواطنين وليس
جماعات الضغط ».هذا وتُعد الحوارات القائمة بين القطاعين العام
والخاص وسيلة فعالة للتأكد من تضافر الجهود ،وأن لكل طرف
من األطراف ذات المصلحة دورًا في بناء المدينة .كما أنه من
المهم التأكد من أن التطوير ال يقتصر فقط على موقع محدد
بالمدينة ،مثل –على سبيل المثال– إتاحة رأس المال لألحياء األفقر
واألكثر احتياجًا .األهم من ذلك هو عدم كفاية التعهد بااللتزامات
عند التخطيط للمستقبل ،وإنما ضرورة إنشاء نظام لإلبالغ يضمن
المساءلة ويتابع التقدم الذي يتم إحرازه ،حينئذٍ فقط ،سيتم تحقيق
النتائج المرجوة.

ال شك من أن المساهمة في تأسيس نظام إيكولوجي لريادية
األعمال عن طريق تطوير البنية التحتية وتذليل عقبات المشاركة
لهو أمر مهم ،ولكن كما صرّح «كيفن ويللر» ،فإنه «بدون رأس
مال ،ال يُمكن تسيير األعمال ».فرياديو األعمال حول العالم ،السيما
ال
العاملين في القطاع غير الرسمي ،يواجهون باستمرار تحديًا متمث ً
في الحصول على رأس المال من أجل تأسيس وتنمية أعمالهم.
إن نماذج التمويل في الدول النامية ال تُلبي دائمًا احتياجات رياديي
األعمال في األسواق الناشئة .فالمشروعات المبتدئة في تلك الدول
كثيرًا ما تُخفق في استيفاء اشتراطات الضمان أو معايير التدفقات
النقدية التي تستند إليها المعامالت المصرفية التقليدية ،وعليه ،وقبل
إن يتمكنوا من الوصول إلى موارد التمويل هذه ،فإنهم يطلبون
ال عبر قنوات أخرى مثل المستثمرين في الشركات الناشئة أو
تموي ً
المشروعات الرأسمالية.
المشكلة –كما يقول «أسامة مراد»– تكمن في أن مثل تلك
األساليب تكون غير مفهومة فعليًا من قبل رياديي األعمال في
األسواق الناشئة .فبحسب «مراد» ،فإن «المستثمرين الرأسماليين»
أو «مستثمري المشروعات الناشئة» مصطلحين يُستخدمان بالتبادل
في العالم العربي ،دون مراعاة الفروقات الدقيقة القائمة بينهما .فعلى
جانب المستثمرين ،نجد أن من يسعى إلى االستثمار في المشروعات
الناشئة ال يتمتع بآليات الدعم والمساندة التي تسمح له بالعمل
بطريقة فعالة .ويقترح «جيم أوكونر» تأسيس مجموعات تدمج ما
بين خبرات ومعارف هؤالء المستثمرين.
ويرى «دانييل كوردوفا» أن التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا
محوريًا في دعم المشروعات الناشئة وتأهيلها لجوالت تمويل الحقة.
فعلى الرغم من محدوديته ،إال أن التمويل متناهي الصغر يبني الثقة
والمصداقية ويساهم في تمكين أصحاب األعمال من الحصول على
أشكال التمويل التقليدية .ويشير «كوردوفا» إلى أن ظهور التمويل
متناهي الصغر يُعد المحرك الرئيسي لريادية األعمال في بيرو،
بينما يقول «مراد» إنه ال بد لألسواق الناشئة أن تستحدث أساليب
استخدام رأس المال الخاص بها في تحويل اقتصاداتها.
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كيف يمُ كن للمانحني واملؤسسات الكبرى دعم
ريادية األعمال؟

عن املؤلفني
كارن كيريجان

جيف أوبوا ،مارك ماريش ،راندل تافييرن
إن الحديث عن بناء أنظمة إيكولوجية لريادية األعمال تتسم بالقوة
هو شيء واحد ،ولكن األطراف المطلوب عملها من أجل تطوير
وتنفيذ البرامج التي سوف تؤدي إلى التغيير هو شيء آخر تمامًا.
فبخالف عدة أطراف منتمية للمجتمع المدني ،والساعية إلى حشد
التأييد إلصالح السياسات ،تلعب الشركات الكبرى والجهات
المانحة دورًا كبيرًا في دعم ومساندة رياديي األعمال.
وكما يُبين «مارك ماريش» ،فإن أكبر الخدمات المقدمة من قبل
المؤسسات تتمثل في التدريب والتعليم .فالكثير من رياديي األعمال
في األسواق الناشئة ال يتمتعون –ببساطة -بالمعرفة الفنية الخاصة
بكيفية تأسيس مشروعاتهم .كما أنه البد للمؤسسات الخيرية
والجهات المانحة تصميم برامج من شأنها معالجة المشكالت
األخرى المتمثلة في إتاحة دخول رياديي األعمال إلى مختلف
األسواق .يقول «ماريش» إنه ال أساس لوجود حل أوحد يُالئم جميع
البيئات ،حيث يتعين تكييف تلك الجهود لتالئم االحتياجات المحلية،
ولكي تُركز على تذليل التحديات التي يواجهها رياديو األعمال في
األسواق المحددة.
أما الشركات الكبرى ،فينبغي أن تساهم بما هو أكثر من مجرد
التبرعات ،إذ إن تكريس الوقت واألفراد وكذلك األموال سيعود
بالنفع على كافة األطراف .فالموظفون ال يقومون فقط بنقل
المهارات والمعرفة لرياديي األعمال ،بل يكتسبون رؤية ريادية خالل
تلك العملية ،مما قد يُفيد مبادراتهم .يقترح «راندل تافييرن» أن يتم
تبني أسلوب فعال لدعم رياديي األعمال ،يتمثل في تأسيس شراكة
مع المبتكرين والمُبدعين العاملين في السوق ،بهدف تجاوز أية
عقبات أو تحديات .وفي هذا السياق ،تحصل الشركات الكبرى
على الحلول التي تحتاجها ،ويعثر رياديو األعمال على مشترين
لخدماتهم.
وبشك ٍل عام ،ال يجب أن ينصب التركيز على تعزيز أي عنصر من
عناصر النظام اإليكولوجي  ،بل السعي نحو بناء روابط بين مختلف
األطراف الموجودة في هذه البيئة ،مثل :الممولين ،والمُعلمين ،والرعاة،
والموجهين .كما ينبغي أن يتولى رياديو األعمال قيادة تلك الجهود،
إذ إنهم هم من يكون على علم دقيق بما يريدونه .أما المانحون
والشركات الكبرى فيجب أن يكونوا على استعداد لتولي دور
داعم ،مع التركيز على تلبية االحتياجات المحددة لرياديي األعمال.

نجحت «كارن كيريجان» في توثيق عالقات إيجابية مع األفراد
العاملين في اإلعالم ،والحكومة ،ومنظمات السياسات العامة،
ومنظمات حشد التأييد ،والقطاع الخاص ،مما أدى إلى إجراء
إصالحات رئيسية لمساعدة القطاع الريادي في الواليات المتحدة.
في عام  ،1994أسست «كيريجان»« ،مجلس المشروعات الصغيرة
وريادية األعمال» ،ويُعد منظمة مرموقة لألبحاث تضم في عضويتها
أكثر من  70000عضو .و»كارن» هي رئيس ورئيس مجلس إدارة
«مؤسسة رائدات األعمال» ،التي تعد جمعية أعمال غير هادفة للربح،
تعمل على مساعدة صاحبات األعمال في تحقيق النجاح من خالل
التعليم وشبكات التواصل والتعارف وحشد التأييد .وكثيرًا ما تُدلي
بشهادتها أمام الكونجرس بشأن القضايا التي تؤثر على القطاع
الريادي األمريكي ،وتقابل الوفود من شتى أنحاء العالم ،والراغبين
في التعرف على توصيات السياسات العامة التي من شأنها تعزيز
األنشطة الريادية .نُشرت أدبياتها ومالحظاتها وتحليالتها في العديد
من الصحف البارزة في الواليات المتحدة ،ويُمكنكم متابعتها على
تويتر عبر@KarenKerrigan :
روبرت إي ليتان

«روبرت إي ليتان» ،هو المدير التنفيذي لألبحاث في جامعة بلومبرج،
حيث يقوم باإلشراف على فريق من المُحللين العاملين على تحليل
آثار القرارات المتخذة من قبل الحكومة الفيدرالية على المشروعات
والشركات .كان يشغل ساب ًقا منصب نائب الرئيس لألبحاث
والسياسات في مؤسسة كاوفمان بمدينة كانساس سيتي ،والزميل
األقدم في الدراسات االقتصادية بمؤسسة بروكينجز ،حيث أجرى
أبحاثه في مجاالت التنظيم والمؤسسات المالية واالتصاالت وريادية
األعمال والسياسات االقتصاية العامة .قام خالل مسيرته بتأليف
والمشاركة في تأليف أكثر من  20كتابًا ،وتحرير  14كتابًا
آخر ،والمشاركة في تأليف ما يزيد عن  200مقال صدرت عبر
مختلف الدوريات والمجالت والصحف .أما آخر أعماله فتتضمن
«الحاجة إلى السرعة :إطار عام لالتصاالت في القرن الـ ( »21مطبعة
مؤسسة بروكينجز )2013 ،مع «هال سينجر» و»رأسمالية أفضل»
(مطبعة جامعة ييل )2011 ،مع «كارل شرام» .كما تبوأ «د.
ليتان» عددًا من المناصب في الحكومة الفيدرالية ،كمدير معاون
لمكتب اإلدارة والموازنة ( ،)1995-96ومساعدًا للنائب العام
باإلنابة بوزارة العدل ( ،)1993-95والمجلس الرئاسي لمستشاري
االقتصاد ( .)1977-79حصل «د .ليتان» على شهادة البكالوريوس
كلية وارتون للمالية بجامعة بنسيلفانيا ،وشهادة
في االقتصاد من ُ
كلية ييل للحقوق ،وشهادة الماجستير في الفلسفة،
الحقوق من ُ
والدكتوراه في االقتصاد من جامعة ييل.
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هيرناندو دي سوتو

يشغل «هيرناندو دي سوتو» حاليًا منصب رئيس معهد الحرية
والديمقراطية ،ومقره مدينة ليما عاصمة بيرو ،والذي تعتبره
اإليكونوميست من أهم اثنين من مراكز الفكر في العالم.
اختارته مجلة التايم كواحد من أفضل خمس مبدعين بأمريكا
الجنوبية في هذا القرن ،وذلك عبر عددها الخاص الصادر في مايو
 1999تحت عنوان «قادة األلفية الجديدة» ،واعتبرته من أهم 100
شخصية مؤثرة في العالم عام  .2004وفي إصدارها للعام الـ ،85
أسمته فوربز من ضمن المبتكرين الـ « 15الذين سوف يُعيدون
ابتكار المستقبل» .كما وصفت إحدى مجالت التنمية األلمانية
في عام « 2000دي سوتو» بكونه من أهم واضعي نظريات التنمية
خالل األلفية الماضية .وقد قام «دي سوتو» وزمالؤه بالمعهد مؤخرًا
بالمشاركة في تصميم وتنفيذ برامج تكوين رؤوس األموال من
أجل تمكين الفقراء في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق
األوسط وجمهوريات االتحاد السوفييتي السابق .وتمت دعوته من
قبل أكثر من  30رئيس دولة لمناقشة تنفيذ برامج اإلصالحات التي
تستهدف مكافحة الفقر ومحاربة اإلقصاء القانوني في بلدانهم.
ويُمكنكم متابعته على تويتر عبر@ReadingSignals :
ماري شيرلي

«ماري شيرلي» ،هي مؤسس ورئيس معهد رونالد كوز ،وتحمل
شهادة الدكتوراه في االقتصاد .عملت ألكثر من  30عامًا في
مجال التنمية ،منها  20عامًا كمدير أبحاث في البنك الدولي.
ألّفت العديد من المقاالت األكاديمية والكتب التي تناولت القضايا
المؤسسية الخاصة بالتنمية االقتصادية ،بما فيها «المؤسسات
«كتيب المؤسسات
والتنمية» ( ،)2009وشاركت في تأليف ُ
االقتصادية الجديدة» ( .)2008هذا باإلضافة إلى صدور مؤلفاتها
في دورية البنوك والتمويل ،ودورية االقتصاد المقارن ،ودورية
االقتصاد المؤسسي ،ودورية القانون واالقتصاد والتنظيم ،وغيرها
من إصدارات البنك الدولي .كما أنها شغلت في السابق منصب
المؤسس وعضو مجلس اإلدارة ورئيس الجمعية الدولية لالقتصاد
المؤسسي الجديد ،باإلضافة إلى كونها المحرر المعاون لدورية
االقتصاد المؤسسي الجديد اإللكترونية .وتتضمن مجاالت أبحاثها
المؤسسات والتنمية والمعونة الخارجية والتنظيم وإصالحات نظم
المياه والخصخصة.
آنا نادجرودكيويتش

«آنا نادجرودكيويتش» ،هي المدير العام للبرامج متعددة المناطق
لدى مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEحيث تقوم بإدارة
مختلف المشاريع التي تمتد لعدد من المناطق الجغرافية حول العالم.
كانت في السابق تشغل منصب مسئول برامج ومسئول برامج أول
بـالمركز ،حيث أشرفت على المشاريع الدولية المعنية بتعزيز

الحوكمة الديمقراطية ،وحشد التأييد ،وحوكمة المؤسسات،
ومكافحة الفساد ،وريادية الشباب ،والمواطنة المؤسسية .تحمل
آنا شهادة الماجستير في الدراسات األلمانية واألوروبية من جامعة
جورجتاون ،وشهادة البكالريوس في الدراسات الدولية واالقتصاد
من جامعة إنديانا في بنسيلفانيا .وهي تساهم باستمرار في مدونة
( ،)TrustLawوكذلك مدونة التنمية التابعة للمركز ،وتهتم
بالكتابة في مواضيع تتضمن ريادية األعمال ،وحوكمة المؤسسات،
ومكافحة الفساد ،وحقوق الملكية ،واألسواق ،وغيرها.
جون دي سوليفان

«جون دي سوليفان» ،هو المدير التنفيذي لـمركز المشروعات الدولية
الخاصة  ،CIPEالتابع لغرفة التجارة األمريكية ،والمدير المعاون
لبرنامج الديمقراطية ،حيث ساهم في تأسيس كل من مركز
المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEوالوقفية الوطنية للديمقراطية
عام  .1983قام المركز تحت قيادته بصياغة عدد من المنهجيات
المبتكرة التي تربط ما بين التطور الديمقراطي وإصالحات
السوق ،مثل :مكافحة الفساد ،ودعم الحوكمة المؤسسية ،وبناء
جمعيات األعمال ،ومساندة القطاع غير الرسمي ،والبرامج الساعية
إلى مساعدة السيدات ورياديي األعمال الشباب .يعمل «سوليفان»
في المجلس االستشاري لمركز آيرا م .ميلستين لألسواق العالمية
كلية الحقوق بجامعة كولمبيا ،وهو عضو
والملكية المؤسسية في ُ
في مجموعة عمل األمم المتحدة الخاصة بالمبدأ العاشر ،ومجموعة
عمل الشرق األوسط التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
باإلضافة إلى شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل
التنمية باللجنة االستشارية لألعمال في المنظمة .حصل على شهادة
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بيتسبيرج ،وقام بتأليف
العديد من اإلصدارات الخاصة بالتحول نحو الديمقراطية ،وحوكمة
المؤسسات ،والتنمية الديمقراطية القائمة على السوق .كما يعمل
«سوليفان» أيضًا في هيئة تدريس كلية السياسة العامة في جامعة
جورج ماسون.
ليورا كالبر

«ليورا كالبر» هي اقتصادية أولى في فريق أبحاث التمويل والقطاع
الخاص بمجموعة أبحاث التنمية بالبنك الدولي ،الذي انضمت إليه عام
 .1998أصدرت عدة مؤلفات حول التمويل ،وحوكمة المؤسسات،
واإلفالس ،وإدارة المخاطر ،بينما تُركز أبحاثها الحالية على ريادية
األعمال وتمويل األسر ،وقياس اإلدماج المالي .وقبيل انضمامها
إلى البنك الدولي شاركت في مجلس حُكام البنك الفيدرالي
األمريكي ،وبنك إسرائيل وسالومون سميث بارني .تحمل شهادة
كلية شتيرن لألعمال بجامعة
الدكتوراه في االقتصاد المالي من ُ
نيويورك.
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دوجالس راندل

«دوجالس راندل» ،هو مُحلل بحثي في فريق تنمية القطاع الخاص
التابع لمجموعة أبحاث التنمية االقتصادية .انضم إلى البنك الدولي
في سبتمبر  ،2009ويعمل حاليًا كمُحلل أول للبيانات ومُنسق
لبرنامج قاعدة بيانات اإلدماج المالي العالمي (.)Global Findex
يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من
جامعة تافتس ،وشهادة الماجستير في االقتصاد التطبيقي من جامعة
جونز هوبكنز.
جوناثان أورمتانز

يقود «جوناثان أورتمانز» فعاليات األسبوع العالمي لريادية األعمال
بالنيابة عن مؤسسة يوينج ماريون كاوفمان ،وقد قام بالعمل لدفع
توافق أكثر من  135دولة من أجل إلهام ورعاية وتوجيه وإشراك
الجيل التالي من رياديي األعمال .وباإلضافة إلى ذلك ،نجح أيضًا في
تشكيل تحالف غير رسمي يضم  7906منظمة تعمل في محاكاة
األنشطة الريادية .يتمتع «أورتمانز» بخبرات ثرية ،وهو زميل أول
في مؤسسة كاوفمان ،حيث يقدم االستشارات للمؤسسة .يقطن
«أورتمانز» في العاصمة واشنطن ،ويُمثل نقطة تواصل بين األبحاث
والمبادرات الجديدة الداعمة لريادية األعمال بالمؤسسة ،والتساؤالت
والمخاوف التي يُبديها صُناع السياسات بالعاصمة األمريكية .سبق
وأن تبوأ «أورتمانز» منصب المدير التنفيذي لمعهد كولمبيا
لألبحاث السياسية ،ويعمل حاليًا كرئيس معهد المنتدى العام ،وهي
منظمة مستقلة غير هادفة للربح تتمتع بدعم الحزبين بالكونجرس.
لجوناثان عمود أسبوعي في مدونة «منتدى السياسات» علىwww. :
 entrepreneurship.orgويُمكن االطالع عليها عبر هذا الرابط:
www.unleashingideas.org/blog/tags/ortmans
دانييل كوردوفا

«دانييل كوردوفا» هو رئيس معهد (،)InstitutoInvertir
لكلية األعمال في جامعة (Universidad del
والعميد السابق ُ
 .)Pacíficoشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي للجمعية
البيروفية للتجارة الخارجية ،ورئيس جمعية تطوير السوق الرأسمالية
البيروفية ،والرئيس المالي لشركة ميلبو للمناجم ،ورئيس مجلس
إدارة ( ،)Banco de Comercioوعميد كلية االقتصاد بجامعة
 .Universidad Peruana de CienciasAplicadasمن بين
إصداراته األخيرة مقاالت« :من فقدان األمل إلى االستثمار الواعد:
حالة عائلة أنانيوس وكوال ريال» ،و»هزيمة الفقر في ممارسة
األعمال :حالة عائلة فلوريس وتوبي توب» في «دروس من الفقراء:
انتصار روح الريادية» ،ومراجعة ألفارو فارجاس لوسا (معهد
اإلندبيندنت .)2008 ،كان «كوردوفا» زميل مؤسسة أيزنهاور
عام  ،2003وهو عضو في جمعية مون بيليرين منذ عام .2007

يحمل شهادة الدكتوراه في االقتصاد الدولي من جامعة جرينوبل
(فرنسا) ،والبكالوريوس في االقتصاد من جامعة Universidad
( del Pacíficoليما) .يُمكنكم متابعته على تويتر عبر:
@DanielCordovaC
ليندا دي ال فينيا

حصلت «ليندا» على جائزة المُعلم المتميز من اتحاد تخصصات
األعمال عام  ،2011وتمت تصنيفها من أفضل  100شخصية من
أصول التينية في الواليات المتحدة .كانت أول سيدة أمريكية-
مكسيكية تعمل بالخزانة األمريكية على مستوى الوزارة ،في
إدارة الرئيس األسبق «بيل كلينتون» ،حيث تقلدت منصب نائب
مساعد الوزير للسياسات االقتصادية خالل الفترة من 1998-
 ،2001ثم تولت العمل كمُحلل سياسة أول في غرفة التجارة
األمريكية-المكسيكية .انضمت ليندا إلى المجال األكاديمي
كلية الدراسات
وأصبحت أستا ًذا
متفرغا وعميدًا معاونًا في ُ
ً
المهنية ،ورئيسًا لقسم الخريجين في األعمال واإلدارة بجامعة جونز
كلية األعمال في جامعة
هوبكنز .تبوأت ليندا منصب عميد ُ
تكساس بسان أنطونيو من عام  2005-2012وقد شاركت في
تأسيس عدد من الشركات .حصلت «د .دي» ال فينيا على شهادتي
الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة رايس وعلى شهادة
البكالوريوس في الحوكمة ،واالقتصاد من جامعة تكساس-بان
أمريكان.
جون مورفي

«جون مورفي» ،هو نائب الرئيس للعالقات الدولية في غرفة التجارة
األمريكية ،وهو مسئول عن تمثيل الغرفة أمام الكونجرس
والمسئولين األجانب في مجال دفع جهود فتح األسواق العالمية
للصادرات واالستثمارات األمريكية .منذ انضمامه للغرفة عام
 ،1999أدار مورفي حمالتها الناجحة الرامية إلى إقرار الكونجرس
لالتفاقيات التجارية مع عشرات الدول ،وآخرها كولومبيا ،وبنما،
وكوريا الجنوبية .يلعب دورًا رئيسيًا في أعمال الغرفة فيما يتعلق
بأولويات األعمال الدولية ،واالستثمارات الدولية ،وتسهيل التجارة،
وأعمال منظمة التجارية العالمية.
أندرو شيرمان

هو شريك أقدم في جونز داي ويُعنى بالقضايا التي تؤثر على نمو
األعمال في كافة مراحلها ،بما في ذلك صياغة استراتيجيات لالستعانة
بأصول الملكية الفكرية والتكنولوجيا .سبق وأن عمل كمستشار
قانوني واستراتيجي للعديد من شركات  ،Fortune 500ومئات
من المشروعات الناشئة .مثّل الواليات المتحدة والعمالء الدوليين
ابتداء من المشروعات الناشئة في المراحل المُبكرة ،إلى شركات
ً
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السوق الوسطى ،إلى التكتالت العالمية التي تبلغ قيمتها مليارات
الدوالرات .يقدم استشاراته في مواضيع ومجاالت تتضمن :منح االمتياز،
والتراخيص ،والمشاريع المشتركة ،والتحالفات االستراتيجية ،وتكوين
رأس المال ،وقنوات التوزيع ،وتطوير التكنولوجيا ،والدمج واالستحواذ.
ألّف أندرو  24كتابًا حول األوجه القانونية واالستراتيجية لنمو األعمال
وحقوق االمتياز وتكوين رأس المال واالستعانة بالملكية الفكرية،
ال عن تحدثه المتكرر في مؤتمرات
وكذلك العديد من المقاالت ،فض ً
وندوات األعمال .سبق وأن استضافته كل من ( ،)CNNو(،)NPR
و ( ،)CBSوغيرها من القنوات كمُعلق على الموضوعات القانونية
الصادرة عن الوول ستريت جورنال ،ويو إس إيه توداي ،ويو إس نيوز أند
وورلد ريبورت ،وغيرها من اإلصدارات .يعمل أندرو كأستاذ مساعد
في برامج إدارة األعمال بكلية الحقوق جامعة جورجتاون ،وسبق له
الفوز بجائزة التميز في التعليم عدة مرات من جامعة ماريالند.
رايان إيفاجنيليستا

يتمتع «رايان» بخبرة  15سنة في العمل لدى غرفة الفلبين للتجارة
والصناعة ،حيث تبوأ منصب نائب األمين العام للسياسات العامة
وحشد التأييد واألبحاث ،والمدير التنفيذي المؤسس لـ (.)U-ACT
وخالل عمله ،شارك في مشاريع تتعلق بتفاعل أصحاب المصلحة
المتعددين في سياسة التجارة الدولية ،والمفاوضات ،والدمج
االقتصادي ،وسياسة المنافسة ،وحقوق الملكية ،والتنمية االقتصادية
المحلية .كما عمل أيضًا كمستشار لمركز األمم المتحدة للتجارة
العالمية ،وسكرتارية اتحاد دول جنوب شرق آسيا ،والوكالة
الكندية للتنمية الدولية ،ومعهد األبحاث االقتصادية التحاد دول
جنوب شرق آسيا ،ومركز المشروعات الدولية الخاصة .CIPE
كلية
حصل «رايان» على شهادة الماجستير في العالقات الدولية من ُ
فليتشر للحقوق والدبلوماسية ،وجامعة تافتس بمدينة ميدفورد في
والية ماساشوسيتس ،وبكالوريوس العلوم في اقتصاديات األعمال
من جامعة دي ال سال ،حيث تم تكريمه في عام  .2009وفي
فبراير  ،2013تم االحتفاء به باعتباره من بين  40قائدًا مؤثرًا في
مجال التنمية الدولية تحت سن الـ  ،40برعاية ديفيكس وشيفرون.
وتم اختياره عام  2011كواحد من  20قائدًا واعدًا بمنتدى
القادة الواعدين في أستراليا وجنوب شرق آسيا المنعقد في مدينة
كوااللمبور الماليزية.
مجدي حسن

«د .مجدي حسن» ،هو المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء
المؤسسات ( ،)IACEوالذي يعمل على تشجيع الحوكمة الجيدة
للمشروعات ،ويتيح البرامج التدريبية والندوات لمديري األعمال.
كما تُركز جهود المعهد على الدراسات واألبحاث الخاصة بتحول
االقتصاد التونسي ودور القطاع الخاص« .د .حسن» ،هو أستاذ مساعد
بجامعة تونس ،واستشاري لدى عدد من الجهات .سبق وأن ألف

العديد من األوراق البحثية عن ريادية األعمال وحوكمة المؤسسات،
وأجرى أيضًا المشاريع البحثية التي تناولت تلك المجاالت .يحمل
«د .حسن» شهادة الدكتوراه في المالية ،وهو مدرب معتمد من قبل
برنامج األمم المتحدة للتنمية في ريادية األعمال ،ومؤسسة التمويل
العالمية في حوكمة الشركات.
ماجد شبير

«ماجد شبير» ،هو مهني أقدم ،بخبرات ومعارف متنوعة مرتبطة
بتنمية وتطوير القطاع الخاص .يشغل منصب سكرتير عام غرفة
إسالم أباد للتجارة والصناعة ،ويتمتع بخبرة تفوق  20عامًا في إدارة
وتطوير الغرف ،بتخصص في التدريب ،واالستشارات ،واإلدارة
والتخطيط االستراتيجي ،وتحديد الميزانيات ،واإلدارة المالية،
وتطوير الموظفين ،وبناء القدرات المؤسسية .سبق وأن حاضر في
العديد من المحافل المحلية والدولية ،وقد ساهم في تأسيس منتدى
رياديي األعمال الشباب في غرفة إسالم أباد ،وذلك انطال ًقا من
إدراكه ألهمية تولي الشباب للمناصب القيادية .كما أنشأ مركز
تطوير ريادية األعمال عام  2011تدعيمًا لذلك.
وفي عام  ،2012وضع «شبير» التقرير الخاص باستطالع مكافحة
الفساد لقياس وجهات نظر مجتمع األعمال فيما يخص مُسببات وآثار
وحلول الفساد في بيئة األعمال داخل باكستان .وباعتباره مستشارًا،
فقد قام بمساعدة غرفة سيدات بيشاور للتجارة والصناعة في حملتها
بعنوان «سياسة تطوير ريادية األعمال لسيدات خيبر باكتونكوا»،
مع تقديمه المساعدة القانونية في إنشاء غرفة باكستان وأفغانستان
المشتركة للتجارة والصناعة .هذا باإلضافة إلى تطوعه كمُنسق
في منتدى منظمة دعم األعمال (.)www.bsoforum.com
روبن سيتوال

«روبن سيتوال» ،هو المدير التنفيذي لسامريدي –مؤسسة النماء
والرخاء في نيبال– ومقرها العاصمة النيبالية كاتماندو .انضم إلى
مبادرة الشباب عام  ،1999كمؤسس شريك .ومنذ ذلك الحين وهو
يعمل على تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج التي تسعى إلى تزويد
الشباب بمهارات القيادة والوعي المدني في البالد .هذا باإلضافة
إلى كونه الرئيس المؤسس للشباب الحر في جنوب آسيا ،وتنقله
المتكرر بها لتقديم برامج السوق الحرة والديمقراطية للشباب
في المنطقة .عمل كمبعوث لبرنامج الزائر الدولي للقيادة بوزارة
الخارجية األمريكية ،وزميل زائر لدى مؤسسة أطلس .تخرج
«سيتوال» بشهادة في اإلدارة المالية واالستثمار من جامعة تريبهوان
في نيبال ،وشارك في تأليف أوراق بحثية عن وضع توظيف الشباب
والمنظمات السياسية الشبابية وتأثيرها على نيبال .أما مجاالت
اهتمامه فتتضمن السياسة العامة ،وتمكين الشباب ،والتنمية.
يُمكنكم متابعته على تويتر عبر@robsitoula :
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شكر وتقدير
صدر هذا التقرير بفضل دعم ومساندة مؤسسة سميث ريتشارسون.
املؤلفون

دانييل كوردوفا ،الرئيس ،معهد إنفرتير
ليندا دي ال فينيا ،المدير العام ،المركز الدولي لريادية األعمال ،جامعة تكساس – سان أنطونيو
هيرناندو دي سوتو ،الرئيس ،معهد الحرية والديمقراطية
رايان إيفاجنيليستا ،المدير التنفيذي األسبق ،أكسيس العالمية للتجارة والتنافسية
مجدي حسن ،المدير التنفيذي ،المعهد العربي لرياديي األعمال
كارين كيريجان ،الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس األعمال الصغيرة وريادية األعمال ،نائب رئيس مجلس إدارة مركز المشروعات
الدولية الخاصة
ليورا كابلر ،االقتصادية األولى ،التمويل والقطاع الخاص ،أبحاث التطوير ،البنك الدولي
روبرت ليتان ،مدير األبحاث ،حكومة بلومبيرج
آنا نادجرودكيويتش ،المدير العام ،البرامج اإلقليمية المتعددة التابعة لمركز المشروعات الدولية الخاصة
جوناثان أورمتانز ،الرئيس ،مجلة الريادية العالمية
جون مورفي ،نائب الرئيس للعالقات الدولية ،غرفة التجارة والصناعة األمريكية
دوجالس راندل ،محلل أبحاث ،التمويل والقطاع الخاص ،أبحاث التطوير ،البنك الدولي
ماجد شبير ،السكرتير العام ،غرفة إسالم أباد للتجارة والصناعة
أندرو شيرمان ،الشريك األقدم ،جونز داي
ماري شيرلي ،الرئيس ،معهد رونالد كوز
روبن سيتولا ،المدير التنفيذي ،مؤسسة الرخاء والنماء
جون د .سوليفان ،المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة
املراجعة

كيم إريك بيتشر ،رئيس المعرفة األقدم ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
جوليا كيندل ،مدير اإلصدارات ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
فرانك ستروكر ،مساعد مسؤول البرامج ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
االتصاالت

جون كاستر ،منسق وسائل التواصل االجتماعي ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
آنا دوسن ،مساعد االتصاالت التحريرية ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
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