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 .المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب األعمال 10

فى محاولة للوصول إلى تعريف لما لم نستطع االتفاق علـيـه            
حتى يومنا هذا، ابدأ بإلقاء الضوء على عامل مهم وهو عامـل            

، " الـريـادى  "  فنقول   "Entrepreneur"التعريف، فنحن نترجم    
، والمـبـادر    "Pioneer"بينما الرائد فى اللغة اإلنجليزية تعنى       

إذا قمنا بالتسليم بكلمة ريادى، سنـجـد        ف.    "Initiator"ترجمته
 .  عامل رئيسى تم إغفاله وهو عامل المخاطرة

وبالنسبة لنا فى الجمعية المصرية لشباب األعمال، نجد سيـدات          
ورجال أعمال قاموا بمواجهة المخاطر والصعاب والتحديـات،        
وأصبحوا من خيرة مجتمع األعمال، وهناك أيًضا من قـامـوا           
بالمضى فى الطريق الذى رسمه لهم األهل، ومن ثم قـامـوا             

 .بعملية التطوير والتوسع
ومن أهداف جمعيتنا المساهمة فى خلق مناخ أعمال ايجـابـى،           
حيث أن رؤيتنا هى أن نكون جمعية رائدة فى صياغة مستـوى            

وهذا  يـأتـى     عالمى لمناخ األعمال، من خالل التنمية الشاملة،        
 . على رأس أولوياتنا

هناك عدة عوامل تفرض نفسها عند تناول أسباب التعثر لريادة          
األعمال فى مصر، فالتجارب الدولية أكدت أن هناك مـحـاور           
عديدة لتشجيع العمل الحر، يجب تناولها حتى يتحول المجتمـع          
ويتبنى هذا االتجاه، الذى يمثل الحل الجذرى لمشكلة البطالة فى          

 . مصر
فبتكاتف قطاع مجتمع األعمال، والمجتمع المدنى، والجـهـات         
الحكومية، يمكننا أن نصل لرؤية واقعية للتنمية االقتصـاديـة،          
ومن هنا تأتى المحاور التى نرى أنه البد أن يتم العمل عليهـا،             
فلن نستطيع النجاح فى إرساء قاعدة العمل الحر والريـاديـة،           
بدون العمل على تعديل التشريعات المؤثرة فى مناخ األعمـال،          

وكذلك أسلوب التعليم المتبع حالًيا، وأيًضا أساليب التـمـويـل           
فالشركات الصغيرة والمتوسطة لديها إمكانية توفـيـر        .   المتاحة

فرص العمل، كما يتولد لديها إمكانية االستمرارية والتوسع ومن         
ثم القضاء على الفقر والبطالة، وكل هذا يتطلب توفير مـنـاخ            

 . مالئم لهؤالء
وكما نعلم فإن إلقاء الضوء على هذه المحاور، وأيًضا السعـى           
للخروج ببعض المقترحات، سيسمح لنا بالمضى قدما ومحاولـة         
اللحاق بمن سبقونا فى هذا الخصوص، خاصة أنه ال ينقصنا فى           
وطننا ال الكفاءات وال اإلمكانيات المطلوبة لكى نكـون فـى            
مصاف االقتصاديات المتقدمة، ونصبح بحق سوقًا تنافسًيا جاذًبا        
لالستثمارات العالمية، ولكننا نفتقد إلى البوصلة، ونفتقد أيًضـا         
إلى روح العمل الجماعى، الذى هو السبيل الوحيـد إلحـداث            

 .التغيير
فالعالم الذى نعيش فيه اليوم هو عالم التكتـالت، وخـاصـة             
االقتصادية، وهنا يأتى دورنا فى هذا المجتمع، فأوال يجب علينا          
معرفة ودراسة وضعنا الحالى، وإدراك المخاطر وتـحـديـد           
 .األهداف، ومن ثم العمل الجماعى نحو تحقيق التغيير المطلوب

وليس الهدف فقط هو إيجاد التدريب لرواد األعمال بقدر إحداث          
تغيير فى مناخ األعمال، وذلك يبدأ من المراحل التعليـمـيـة            

. األولى، مروًرا بالتشريعات وأيًضا بأساليب وجهات التمويـل       
إنها منظومة متكاملة تحتم على قوى المجتمع المختلفة التكاتـف          

 .والعمل سوًيا
لقد بدأت الجمعية المصرية لشباب األعمال مشروًعا لتكـويـن          
وحدة العمل الحر، التى تهدف إلى تناول مناخ األعمال الـذى            
يصطدم به صاحب المبادرة، وتحاول أن تحدث الجمعية هـذا           
التغيير للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة، على أن تقوم هـذه           
الوحدة بتقديم التدريب أيًضا، ولكن هناك مؤسسات عديدة تقـوم          
بذلك، لذا فقد رأينا أن يكون دورنا هو تشجيع ثقافة الريادييـن            
من المدرسة وحتى الجامعة، وتكوين تكتالت مع الـجـهـات           
المختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن األساس هو تمـهـيـد            

 .الطريق الذى يشجع رياديي األعمال
لقد بادرت الجمعية المصرية لشباب األعمال وقدمت للمجتمـع         
مفهوم أهمية التنافسية، ومن ثم تم إنشاء المجلس الـوطـنـى            
للتنافسية، ثم تبنت برنامج أجندة األعمال الوطنية ـ الذى ظهر          

 ـ التى تصدر سنوًيا، وتحـدد       CIPE بالتعاون مع    2004عام  
المشاكل التى تواجهها القطاعات المختلفة للسوق المـصـرى،         
وتقدم مقترحات بالحلول، ومنها المشاكل الخاصة بالرياديـيـن         

 :الريادى والرائد والمبادر
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التى تعد عماد النمو االقتصادى، ومن هذا المنطلق تتـبـنـى            
، أى التنافس والتعاون     ”Co-optation“ الـ   الجمعية مصطلح 

فى ذات الوقت، لكى نصل إلى الهدف المنشود، وهو التنافسيـة           
 .على المستوى العالمى

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيًضا قامت بدور متواضع       
للتعريف بكيفية تحول الشركات العائلية عن طريق حـوكـمـة           
الشركات، وذلك بإصدار أول دليل مبسط فى مصر والشـرق           

 .األوسط للمساعدة فى عملية التحول
واليوم نرى أن هناك أمال في العمل الجماعي، لكي نصل إلـى            
مناخ أعمال إيجابي ومشجع للشركات الصغيرة والمتوسـطـة،         

 

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 

 :أوزبكستان
א

قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعيات رجال األعمال فى وسط آسيا، بتنظيم سلسلة من النـدوات                  
النـدوات عـام     عقدت هذه   و.   التى تواجه المبادرات الفردية إلنشاء مشروعات جديدة      للتعرف على المعوقات اإلدارية     

 متعددة مـن      أكثر من مائة صاحب مشروع، من بين أولئك الذين يمكن تصنيفهم كمبادرين من دول              ، وحضرها 2002
 أظهرت المناقشات التى تمت خالل هذه الندوات أن نظام التراخيص والقواعد التنظيمية موروثة عـن                 وقد.   وسط آسيا 

بأى عمل، حـتـى     اشتمل على ضرورة الحصول على موافقات من السلطات للقيام          فنظام التراخيص   النظام السوفيتى،     
السـوق  سياسات  حكومات وسط آسيا تتسم بدعمها المعلن، وتشجيعها إلتباع         وعلى الرغم من أن     .   متناهى الصغر منه  

أدق الخطـوات   بما فيها   إال أنها ترغم رجال األعمال على الحصول على تراخيص وموافقات على جميع العمليات،              ،  الحر
نتيجة لذلك مناخ المبادرة بتكدس عدد اإلجراءات واألنظمة التى تقيد أنشطة األعمال، وتؤدى إلى خسارتها                فاتسم   منها،

المبادر إلصباغ صفة الشرعية على التسجيل، سريًعا ما يكتشف         تطلع  ندما ي فع.   االقتصاديةعلى مستوى جميع القطاعات     
يتمكن من المحافظة على    ومن يلجأ منهم إلى الرشاوى      .   أن الصعوبات التى تواجهه هى صعوبات على جميع المستويات        

 ويمكن تصـور     . المنافسين على ترك الساحة   األسعار عند مستوى منخفض فى بداية األمر، ومن ثم يتمكن من إجبار             
يضطر الكثيرون إلى   ، مما   الممارسات على الطبيعة التنافسية للنظام االقتصادى وتفاعل قوى السوق        اآلثار السلبية لتلك    

  .إطار االقتصاد غير الرسمىاللجوء للعمل فى 
تخضع بصورة مستمرة للمعوقات اإلدارية، نتيجة للمراقبة والتـفـتـيـش            بداية العمل الرسمى،    تسجيل الشركة و  فلدى  

  .غير الرسمىقتصاد دفعه إلى التحول إلى االاستنزاف صاحب العمل، و مما يؤدى إلى الدورى،
ضريبى اللنظام لالمشروعات المتوسطة والصغيرة على ترك الساحة نتيجة أما عن الوضع فى أوزباكستان فقد أرغمت 

، كما الهيكل الضريبى بالتذبذب والتغير المستمرالمعدالت الضريبية المرتفعة، اتسم جانب  فإلى متعسف،المتضارب وال
نتيجة لتعقد و. أو االستمرار فيهتشكل بيئة غير مشجعة على البدء فى النشاط يتم وضع األنظمة بصورة تحكمية، 

غير الرسمى، سواء عن االقتصاد اللجوء إلى  أرغم أصحاب النشاط االقتصادى على لنظام الضريبى،اوتضارب وتغير 
 . عن طريق إتمام المعامالت نقدًيا دون تسجيلها فى الملفات للتهرب من الضرائب طريق عدم التسجيل، أو

القـدرة  بالمبادر  حيث ال يتمتع    السليم فى أوزباكستان،    المصرفى  المبادرون عن افتقادهم للنظام      عبر   ومن ناحية أخرى،  
ـ             على سحب أرصدته من البنوك،     األجـور   ويقتصر السحب من الرصيد المصرفى على تغطية المصروفات الخاصـة ب

لهذا الوضـع، اضـطـر      نتيجة  و.   القيد بافتقارها لألرصدة النقدية   البنوك هذا    وقد بررت    والمرتبات ومصاريف السفر،  
السلع والمنتجات من   شراء  أصحاب المشروعات على التعامل مع الموردين الذين لديهم حسابات بنفس البنوك، من أجل              

وقد دفع هذا الوضع بأصحاب المشروعات إلى االنصراف عن التعامل مع الـبـنـوك،               .   خالل التحويالت المصرفية فقط   
واالحتفاظ بأرصدتهم البنكية فى أماكن بعيدة عنها، حتى ال يقعوا تحت طائلة المشاكل المترتبة عن نقص السـيـولـة                    

 .هذا وقد أكد مجتمع األعمال أن افتقاد الرغبة السياسية للتغيير هى أهم مشكلة تواجههم.البنكية
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