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حتقيق: رم�صان اأبو اإ�صماعيل

جنـــح تقرير التنمية الب�رشية 2010، ال�صادر بعنـــوان "�صباب م�رش: بناة م�صتقبلها" يف 
و�صف حالة ال�صباب وريادية الأعمال يف م�رش، وذلك بوقوفه على ما اآلت اإليه الأمور يف 
هذا الجتاه، واأ�صار التقرير اإىل حت�صن ترتيب م�رش من حيث مناخ الأعمال على ال�صعيد 
الدويل، وفًقا لتقرير ممار�صة ن�صاط الأعمال لعام 2010، فاأ�صبحت حتتل املرتبة 106 
مـــن بني 183 دولة، بعد اأن كان ترتيبهـــا 165 عام 2007، لكنه ر�صد -برغم التح�صن- 

وجود عدد من املعوقات الأ�صا�صية، التي مازالت تكتنف مناخ ال�صتثمار.
واأرجـــع التقرير كـــرثة املعوقات اإىل ندرة اجلهود لتاأ�صيل مفهـــوم ريادية الأعمال عند 
ال�صبـــاب يف ال�صرتاتيجيات احلكومية، مما ترتب عليه عـــدم �صيوع روح الريادية على 
نطـــاق وا�صع بني ال�صباب يف م�رش، خا�صة عند مالحظة �صاآلة م�صاركة ال�صباب يف بيئة 
الأعمـــال يف "امل�صح العاملي ملتابعة ريادية الأعمـــال GEM"، مطالًبا احلكومة بن�رش 
اآليـــات فعالة للتعريف مبفهوم ريادية الأعمال عند ال�صباب، وتقدمي جميع �صور الدعم 
للموؤ�ص�صـــات التي تعمل على توفري امل�صاندة لل�صبـــاب للبدء يف م�رشوعاتهم اخلا�صة، 

وتفعيل قانون حماية املناف�صة ومنع الحتكار.

ويف هـــذا التحقيق حتاول "الإ�صالح القت�صادي" ر�صـــد اآراء املتخ�ص�صني واخلرباء حول 
هذا املو�صوع..

راأي اخلرباء واملتخ�ش�شني 
يف نتائج تقرير التنمية الب�شرية 2010 حول ريـــــادية الأعمال:

كثري من املعوقـــــات الت�شريعية والبريوقراطية
.. قليل من فر�ص التمويل وبرامج الت�شجيع .. انعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدام لثقافة الريادية يف مناهج التعليم
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يف البداية، اأكدت د. هبة حندو�صة -املوؤلف الرئي�صي لتقرير التنمية الب�رشية 2010، واأ�صتاذ القت�صاد باجلامعة الأمريكية- اأن فريق عمل 
التقرير اجتهد للخروج بر�صائل عدة، لكي يتوجه بها اإىل كل من يهمه اأمر حت�صني اأو�صاع �صباب م�رش، يف اإطار منهج متكامل يت�صمن �صيا�صات 
مالئمة وا�صتثمارات وبرامج حكومية مب�صاركة منظمات املجتمع املدين، مو�صحة اأنه يف ظل ت�صدر البطالة راأ�ش قائمة التحديات التي تواجه 

ال�صباب امل�رشي خالل العقود الأخرية، كان احلر�ش على تناول ق�صية ريادية الأعمال بالبحث والدرا�صة اجلادة.
واأ�صافت اأنه يف م�رش، عموما، ل توجد معاملة خا�صة، اأو م�صار خا�ش لرياديي الأعمال من ال�صباب للبدء يف اإقامة امل�رشوعات، 
واأن الو�صيلة املثلى لت�صجيع ومتكني ال�صباب من اأن ي�صبحوا رياديي اأعمال هي حت�صني املناخ العام لالأعمال وقيام ال�صباب بالعمل حل�صاب 

اأنف�صهم.
و�صددت د. هبة حندو�صة على اأنه من اأجل حت�صني مناخ الأعمال لبد من ال�صعي اجلاد لإ�صالح البيئة الت�رشيعية التي يعمل فيها ال�صباب، م�صرية 
اإىل اأن هناك حاجة ملحة ل�صتحداث قانون جديد يتناول مو�صوع الإفال�ش واحلماية من الدائنني، للحد من املخاطر املتعلقة بالبدء يف اإقامة 

م�رشوع جديد.
وقالت اإن تاأهيل بيئة اأعمال تدفع ال�صباب اإىل مزيد من الأعمال الريادية، لبد اأن مير عرب الإ�صالح املوؤ�ص�صي، وذلك باإ�صفاء الطابع الر�صمي 
على ملكية العقارات، مما ي�صمح ملالكها بالبيع والتاأجري وتاأمني ملكيتهم لالأ�صول العقارية، 
كما ي�صمح ذلك باحل�صول على قرو�ش عن طريق الرهن العقاري، وهذا ل ميكن حتقيقه 
مبوجب القانون وحده، واإمنا يحتاج لبناء موؤ�ص�صي وبرنامج �صجل عيني را�صخ، موؤكدة اأنه 
ا توفري الأرا�صي لل�صباب، �رشيطة اأن تكون متاحة ب�صكل قانوين وب�صعر  من ال�رشوري اأي�صً

منا�صب ومزودة باخلدمات وقريبة من مناطق ال�صكن.
ا حت�صني  واأو�صحت رئي�صة فريق حترير التقرير اأن ت�صجيع الأعمال الريادية ي�صتوجب اأي�صً
ظروف ترخي�ش الأن�صطة وامل�رشوعات ال�صبابية، وذلك بالق�صاء على تداخل الخت�صا�صات 
وتق�صري اأمد الإجراءات وتكلفتها، لفتة اإىل اأنه من ال�رشوري ال�صماح باإقامة املوؤ�ص�صات 
التخ�ص�صية التي تقدم التمويل متناهي ال�صغر وال�صغري، والرتخي�ش لها بالعمل، ودفع 
اجلهود الهادفة لتحقيق منو ملمو�ش للخدمات املالية غري امل�رشفية والتاأجري التمويلي 
ومتويل الرهن العقاري والتخ�صيم، ملا ميكن اأن يرتتب عليه من فائدة كبرية بالن�صبة 

للم�رشوعات ال�صغرية.
وخل�صت اإىل اأن دفع ال�صباب للبدء يف تنفيذ املزيد من الأن�صطة والأعمال الريادية اأمر 
كافية  معلومات  اإتاحة  بدورها  ت�صمن  قومية،  ا�صرتاتيجية  بتنفيذ  م�رش  يف  مرهون 
مثل  بالأعمال،  القيام  جوانب  جميع  حول  الأعمال  ورياديي  املرتقبني  للم�صتثمرين 
املعلومات الدميوجرافية، ومعلومات عن ال�صوق والأ�صعار، والتغيريات يف القوانني 
واللوائح، وبذلك يح�صل كل فرد على نف�ش الفر�ش يف ظل ظروف مثالية من املناف�صة 
احلرة، مما يحد من عوائق الدخول ويق�صي على القيود، التي حتد من قدرات الالعبني 

اجلدد على دخول ال�صوق.
ومن جانبه اأو�صح  د. حمدي عبد العظيم، رئي�ش اأكادميية ال�صادات للعلوم الإدارية �صابًقا، اأنه يف ظل ارتفاع معدلت البطالة بني ال�صباب يف 
م�رش، حيث يذهب تقرير التنمية الب�رشية اإىل اأن 90% من اإجمايل املتعطلني يف م�رش من ال�صباب، ولأن الدولة اعرتفت موؤخًرا اأنها ل ت�صتطيع 
اأن توا�صل القيام بدورها يف توظيف اخلريجني اجلدد، فاإن تعاطي املجتمع مع هذا املفهوم اأ�صبح �رشورة ملحة للخروج من هذه احلالة 
غري املطمئنة، خا�صة اأن الدرا�صات والبحوث الجتماعية اتفقت على اأن البطالة بالن�صبة لل�صباب تعني حتوله اإىل �صخ�ش �صلبي قابل للتجنيد من 
التيارات املتطرفة، م�صرًيا اإىل اأنه يف ظل هذه الظروف لبد من التعامل مع كل ما ورد بتقرير التنمية الب�رشية فيما يخ�ش ريادية الأعمال 
مبنتهي اجلدية، وذلك بو�صع ا�صرتاتيجية قومية وا�صحة املعامل، يوكل تنفيذها اإىل املوؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية، فالدولة عليها دور، 
وموؤ�ص�صات املجتمع املدين عليها دور، اأما ال�صباب فهم اأداة التنفيذ، فاملفهوم يحتاج اإىل ترويج بني ال�صباب لكي يتحرك املجتمع، ويعطي 

للريادية قدرها، فتكون الأ�رشة هي الدافع ل�صبابها لتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش بعيًدا عن "تراب املريي".
وقال د. حمدي عبد العظيم اإنه ل ميكن اأن ننكر �صخامة حجم التحديات واملعوقات التي جتعل من حتول فكر املجتمع وال�صباب اأمًرا �صعًبا 
للغاية، لكنه يف الوقت ذاته ممكن و�رشوري، فزيادة ن�صب ال�صباب املوؤمن باأهمية تاأ�صي�ش م�رشوعات خا�صة، يجب اأن يكون هدًفا اأ�صيال لكل 

الأن�صطة التي ت�صتهدف ال�صباب يف املدار�ش ومراكز ال�صباب واجلمعيات واملوؤ�ص�صات الأهلية، فال مانع من عقد الندوات وور�ش العمل لن�رش 
هذه املفاهيم وغريها من املفاهيم التي ترتبط بالتو�صع يف الأعمال الريادية، كما اأنه ل مانع اأبًدا من اأن تتحرك احلكومة مبعاونة املجتمع 

املدين لدعم ال�صباب الذين يخاطرون ويوؤ�ص�صون مثل هذه امل�رشوعات.
واأ�صاف اأن دعم هوؤلء ال�صباب ينبغي اأن يبدو جليًّا يف توفري التمويل املي�رش، واحل�صانة والرعاية لكل ما يتم تاأ�صي�صه من اأعمال، لي�ش هذا 
فح�صب، بل لبد من اإعادة النظر يف املنظومة الت�رشيعية، التي تنظم عمل هذه امل�رشوعات، مت�صائال: "ماذا يعني ق�رش الإعفاء ال�رشيبي ملدة 

خم�ش �صنوات على امل�رشوعات ال�صغرية املمولة فقط من ال�صندوق الجتماعي للتنمية؟".. 
مطالًبا ب�رشورة تعميم هذا الإعفاء، وتفعيل الن�ش الت�رشيعي اخلا�ش ب�رشورة تخ�صي�ش 

10% من امل�صرتيات احلكومية للم�رشوعات ال�صغرية.
واأ�صار د. خمتار ال�رشيف، اأ�صتاذ القت�صاد بجامعة املن�صورة، اإىل اأن ال�صباب ما زالوا 
بعيدين كل البعد عن ثقافة الريادية، وبالتايل فاإنه من ال�رشوري اأن يكون َهم احلكومة 
الأول هو كيفية و�صع وتنفيذ الربامج الكفيلة بن�رش هذه الثقافة بني ال�صباب، موؤكًدا اأن قراءة 
ما مت التو�صل اإليه من نتائج يوؤكد اأن م�صتوى التعليم والتدريب وجودتهما يلعبان دوًرا 
ملمو�ًصا للغاية، لكونهما امل�صئولني عن �صقل مهارات ال�صباب، وتكوين �صخ�صيتهم وت�صكيل 

قناعاتهم جتاه العتماد على النف�ش يف احل�صول على فر�ش عمل بتنفيذ م�رشوعهم خا�ش.
ولفت د. ال�رشيف اإىل اأن تقرير ريادية الأعمال مب�رش 2008 والتابع للموؤ�رش العاملي لريادية 
الأعمال، يذهب اإىل اأن اأ�صحاب امل�رشوعات ممن ح�صلوا على م�صتويات تعليمية عالية عادة ما 
يكونون اأكرث ابتكاًرا وتطويًرا وقدرة على النمو، واأن امل�صتوى التعليمي املنخف�ش للم�رشيني 
ب�صفة عامة ي�صكل عائًقا لنمو فكر امل�رشوعات الريادية وانت�صاره، مو�صًحا اأنه لعظم دور 
التعليم يف اإذكاء روح املبادرة بني ال�صباب امل�رشي لبد اأن تتحرك احلكومة لإ�صالح التعليم 
يف اجتاه من �صاأنه اأن يدعم البتكار، والكتفاء الذاتي، واملبادرات ال�صخ�صية، والفكر 

امل�صتقل.
التعليمية  املواد  متكامل يف  الريادية كجزء  امل�رشوعات  فكرة  اإدخال  ب�رشورة  وطالب 
واملناهج الدرا�صية واحل�ص�ش املدر�صية على جميع م�صتويات النظام التعليمي، واأن يتم 

م�صاعفة اجلهود الهادفة لتنمية امل�رشوعات الذاتية اخلا�صة بالإناث -حيث ك�صف تقرير التنمية الب�رشية عن تدين ن�صبة امل�رشوعات اململوكة 
لالإناث- وذلك بتوفري املزيد من برامج الدعم الفني واملادي لهن.

واأ�صار د. خمتار ال�رشيف اإىل اأن زيادة اإقبال ال�صباب على تنفيذ امل�رشوعات اخلا�صة م�رشوط بتمهيد الطريق لهم، وتهيئة البيئة بحيث تكون 
اأكرث دعًما لهم، فاإىل جانب اإعادة النظر يف النظام التعليمي، لبد من اإن�صاء ح�صانات للم�رشوعات الذاتية، واإقامة مراكز داخل اجلامعات 
والكليات لهذه النوعية من امل�رشوعات، وت�صجيع البنوك على تقدمي القرو�ش لهذه امل�رشوعات، وو�صع اأطر منظمة بهدف ت�صجيع اإن�صاء املزيد 

د. هبة حندو�شة: 
متهيد الطريق اأمام ال�شباب لالنخراط يف �شوق 

العمل من خالل اإقامة امل�شروعات ال�شغرية، 
ي�شتوجب اإ�شهام احلكومة يف مدفوعات ال�شمان 

الجتماعي لوظائف ال�شباب اجلديدة، 
وتوفري املزيد من برامج دعم امل�شروعات 

ال�شغرية، �شواء بالتدريب اأو التعليم اأو 
تعزيز ريادية الأعمال يتطلب توفري التمويل توفري املزيد من �شبل التمويل املي�شر.

املي�شر، والحت�شان والرعاية، واإعادة النظر 
يف املنظومة الت�شريعية، وعدم ق�شر الإعفاء 

ال�شريبي على امل�شروعات ال�شغرية املمولة فقط 
من ال�شندوق الجتماعي للتنمية، وتفعيل الن�ص 
الت�شريعي اخلا�ص ب�شرورة تخ�شي�ص 10% من 

امل�شرتيات احلكومية للم�شروعات ال�شغرية.

د. حمدي عبد العظيم:
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ا من اأ�صكال ريادية الأعمال، حيث اإن التو�صع يف تنفيذ هذه امل�رشوعات هو اأكرب �صمانة خلروج ال�صباب من  للم�رشوعات باعتبارها �صكاًل مهمًّ
جحيم البطالة، لفًتا اإىل اأن هذا الأمر مرهون بتوفري بيئة مثالية لتنفيذ وا�صتمرار مثل هذه امل�رشوعات ال�صغرية، التي توليها احلكومة الآن 

اهتماًما بالًغا.
واأ�صار د. �صيف الن�رش اإىل اأن احلكومة حتر�ش على تعميم مفهوم ريادية الأعمال بني ال�صباب عن طريق جعل التعليم اأول الطرق لتعزيز 

ثقافة تنظيم امل�صاريع يف م�رش، وتعبئة ال�رشكاء لدعم ن�صاط امل�صاريع اجلديدة، بالإ�صافة 
اإىل اإقامة �صبكات ت�صجيع الأعمال احلرة؛ لأن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة هي م�صتقبل 
منو القت�صاد امل�رشي يف الفرتة املقبلة، كما اأنها كانت ال�صمانة التي �صاعدت على مواجهة 
الأزمة املالية العاملية؛ لكونها م�رشوعات مرنة ميكن حتويل اأ�صولها ب�صكل �صهل، على 

العك�ش من امل�رشوعات الكبرية، التي تتاأثر بالأزمات املالية.
وك�صف الأمني العام لل�صندوق الجتماعي للتنمية اأنه يف �صبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال، 
قام ال�صندوق بتمويل اأكرث من مليون م�رشوع �صغري ومتناهي ال�صغر با�صتثمارات تقارب 
10 مليارات جنيه خالل الفرتة املا�صية، مو�صًحا اأن امل�رشوعات التكنولوجية تعد من 
اأهم امل�رشوعات، التي يقبل عليها ال�صباب، واأن هناك اأولوية كبرية ي�صعها ال�صندوق لدعم 
امل�رشوعات التكنولوجية، التي ل يجب اأن تكون م�رشوعات تروج للتكنولوجيا ب�صكل مبا�رش، 
بل م�رشوعات ت�صتخدم التكنولوجيا اأو تطور نف�صها با�صتخدام تقنيات واأ�صاليب حديثة مثل 
ا لتنفيذ تدريبات ل�صباب اخلريجني  م�رشوعات الفران�صايز، واأن دور ال�صندوق ميتد اأي�صً

لإك�صابهم املهارات املطلوبة للدخول اإىل �صوق العمل.
واأكد د. زياد بهاء الدين، رئي�ش الهيئة العامة للرقابة املالية، اأن الهيئة انتهت موؤخًرا من 
اإعداد م�رشوع قانون التمويل متناهي ال�صغر، ليتوىل تنظيم هذا النوع من التمويل الذي 
اأن القانون  يحتاجه ال�صباب امل�رشي للتو�صع يف تاأ�صي�ش امل�رشوعات الذاتية، مو�صًحا 
املقرتح ل ياأتي بجديد؛ لأن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل، لكن ياأتي لتنظيمه ب�صكل 

اأف�صل، ويوفر احلماية لأ�صحاب امل�رشوعات متناهية ال�صغر.
واأ�صار اإىل اأن اأحد اأبرز مالمح هذا القانون تتمثل يف و�صع حد اأق�صى لقيمة التمويل، وهو 50 
األف جنيه وفًقا للن�ش القانوين املوجود الآن يف وزارة ال�صتثمار، وهذا بدوره ميثل �صمانة 
كبرية لتوفري التمويل لل�صباب ب�صكل مي�رش، ويف الوقت ذاته يوفر لل�رشكات التي تعمل يف هذه 
النوعية من امل�رشوعات �صمانات قانونية، موؤكًدا اأنه منذ الإعالن عن بدء و�صع هذا القانون 
حتم�صت ال�رشكات التي لديها خطط للتو�صع يف هذا القطاع، لكونه �صوف ي�صمح لها مبمار�صة ن�صاط 

الإقرا�ش ال�صغري ولي�ش جمرد التو�صط بني العميل والبنك.
وقال د. بهاء الدين اإن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة ومتناهية ال�صغر تعد الع�صب الرئي�صي 
لقت�صاد اأية دولة، �صواء متقدمة اأو نامية، خا�صة اأن اأكرث ما مييزها هو احتياجها اإىل تكلفة 
راأ�صمالية منخف�صة، ول تنطوي على خماطرة كبرية، لذلك فهي الأكرث مالئمة لظروف القت�صاد 
امل�رشي، وميكن اأن يوكل لها م�صئولية حت�صني الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته، فعدد هذه 
امل�رشوعات الآن اأكرث من 2.5 مليون م�رشوع، متثل 99% من م�رشوعات القطاع اخلا�ش، 

وت�صهم بنحو 80% من الناجت املحلي، وتوفر اأكرث من 70% من فر�ش العمل.
ولفت رئي�ش الهيئة العامة للرقابة املالية اإىل اأن النهو�ش مب�رشوعات هذا القطاع يحتاج اإىل 
و�صع �صيا�صات وا�صحة لتطوير مفاهيم ريادية الأعمال ودعمها، واأن ذلك لن يكتب له النجاح اإل 

عرب وجود اآليات للتن�صيق بني اجلهات املعنية، م�صدًدا على اأن دعم امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة واملتناهية ال�صغر ال�صبيل الأ�صا�صي لت�صجيع 
ريادية الأعمال، لذا �صتوا�صل الهيئة العمل لتوفري املزيد من الدعم القانوين والت�رشيعي لها باإقرار القانون ال�صالف ذكره، وتفعيل الآليات 
اخلا�صة ببور�صة النيل للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة؛ لتوفري املزيد من الدعم وامل�صاندة لهذه امل�رشوعات من خالل تداول اأ�صهمها، مما 

يي�رش توفري التمويل الالزم لها.

من �صناديق ال�صتثمار، وكذلك دفع اأ�صحاب الأعمال ذوي اخلربة والقدرة على تبني فكرة دعم امل�رشوعات، ودعم �صيا�صة املناف�صة وعدم 
الإغراق.

وخل�ش اإىل اأنه لتاليف املعوقات التي ر�صدها تقرير التنمية الب�رشية 2010 لبد من تعديل مواد قانون العمل لت�صجيع اأ�صحاب امل�رشوعات 
على النخراط يف نظم التاأمني الجتماعي، وكذلك تعديل قوانني الإفال�ش لتتوافق مع املعايري الدولية، وبناء الثقافة والوعي عن طريق 
اإلقاء ال�صوء على امل�رشوعات الريادية الناجحة واأ�صحابها؛ لت�صجيع منو هذه الفكرة يف 
املجتمع وبني اأفراد العائلة يف كل بيت وبني الأ�صدقاء، ودعم وت�صجيع م�رشوعات الن�صاء، 
وتفعيل �صيا�صات لتخفي�ش الأعباء ال�رشيبية، وت�صهيل الإجراءات لبدء امل�رشوعات، واإزالة 
العوائق البريوقراطية والروتينية، وت�صجيع جهود البحوث والتطوير، واإن�صاء �صندوق لدعم 

التكنولوجيا.
يف حني قال خالد فاروق، ع�صو جمل�ش اإدارة اجلمعية امل�رشية ل�صباب الأعمال، وامل�رشف 
على امل�رشوعات الريادية باجلمعية، اإن نتائج تقرير التنمية الب�رشية 2010 تدلل على اأن ثمة 
تغري حدث، حيث 53% من ال�صباب م�صتعد لتاأ�صي�ش م�رشوعات خا�صة، و19%  بداأوا بالفعل 
يف م�رشوعاتهم، لفتا اإىل اأن اجلمعية تقوم الآن بتنفيذ م�رشوع بالتعاون مع �رشكة موبينيل 
يتم مبقت�صاه توفري 5 ماليني جنيه بدون فوائد لتمويل اأف�صل امل�رشوعات التي يتقدم بها 
ال�صباب للجمعية، وذلك بعد التاأكد من توافر عدد من ال�رشوط فيما يتم تقدميه من اأفكار؛ للتاأكد 
من اأن فر�ش جناح امل�رشوع متوفرة، مو�صًحا اأنه يف اإطار هذا امل�رشوع يتم توفري متويل 
يرتاوح بني )100 - 10( األف جنيه ُت�صدد على عامني بدون فوائد، بالإ�صافة اإىل تعاون 
اجلمعية مع عدد من رجال الأعمال الكبار لتوفري نوع من احل�صانة والرعاية لهذا امل�رشوع 

حتى يعرب اإىل بر الأمان، وبالفعل بداأت 9 م�رشوعات حتى الآن.
واأو�صح خالد فاروق اأن ق�صية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية اأكرث من كونها مو�صوًعا 
ا، حيث اإن غالبية الأ�رش يف م�رش ل تر�صي لأبنائها اأن يكونوا اأ�صحاب م�رشوعات،  اقت�صاديًّ
فالبطالة اأف�صل عندهم من اأن يقوم ال�صاب بتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش به مهما كان امل�رشوع 
ناجًحا ومتميًزا، ولذلك لبد اأن يتم اإ�رشاك مراكز البحوث الجتماعية وو�صائل الإعالم 
اجلادة يف كل اجلهود الهادفة لن�رش هذا املفهوم يف املجتمع، لكي تتغري روؤية املجتمع ككل 
لهذه امل�رشوعات، بعد اأن باتت احلل الأوحد ملواجهة البطالة التي و�صلت ن�صبتها اإىل %20 

بني ال�صباب.
ون�صح خالد فاروق ب�رشورة ال�صعي اجلاد لإ�صالح منظومة التعليم، الذي ل يزال يقوم يف 
م�رش على التلقني، وبالتايل ل يدرب الطالب على البتكار، واأخذ املبادرة، وهو ما يت�صبب 
يف انخفا�ش ن�صبة مبادرات الأعمال بني ال�صباب، م�صريا اإىل اأن ن�صبة كبرية من م�رشوعات 
ال�صباب تقوم على تكرار نف�ش مناذج التجارب الناجحة بحذافريها، مما يت�صبب يف ف�صل الكثري 
من هذه امل�رشوعات التي تعاين الندرة والقلة يف الأ�صا�ش لكرثة التحديات التي تواجه كل 

�صاب ياأخذ على عاتقه ال�صعي لتاأ�صي�ش م�رشوع خا�ش به.
واأكد اأنه يف حالت كثرية ي�صاب ال�صاب بالإحباط ويرتاجع عن اأفكاره الريادية عندما يتخذ 
قراًرا بتاأ�صي�ش م�رشوع جديد، ويذهب اإىل البنوك فيجد اأبوابها مغلقة متاًما يف وجهه، لكونها 
ل متول �رشكات حتت التاأ�صي�ش، وت�صرتط لتمويل اأي م�رشوع اأن يتقدم �صاحب هذا امل�رشوع 
بالأوراق التي تثبت اأن هذا امل�رشوع حقق اأداًء جيًدا على م�صتوى عام اأو اثنني، لفًتا اإىل اأنه من ال�رشوري توفري اآلية لتمويل امل�رشوعات 

ال�صغرية واملتو�صطة، واأن يتم منح هذه امل�رشوعات ميزات ن�صبية قانونيًّا و�رشيبيًّا.
اأما د. هاين �صيف الن�رش، الأمني العام لل�صندوق الجتماعي للتنمية، فاأكد على اأن الرتكيز على طرح ق�صية ريادية الأعمال يف هذه الآونة 
له خ�صو�صية، حيث تعتلي البطالة دون مناف�ش قمة هرم امل�صكالت التي يعاين منها املجتمع امل�رشي، ول بديل عن التو�صع يف تنفيذ ال�صباب 

م�سر

د. هاين �شيف الن�شر:
التو�شع يف تنفيذ امل�شروعات الريادية هو اأكرب 

�شمانة خلروج ال�شباب من جحيم البطالة.. ويف 
�شبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال قام ال�شندوق 

الجتماعي للتنمية بتمويل اأكرث من مليون 
م�شروع �شغري ومتناهي ال�شغر با�شتثمارات 

تقارب 10 مليارات جنيه خالل الفرتة املا�شية.

د. زياد بهاء الدين:
امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة ومتناهية ال�شغر هي 

الع�شب الرئي�شي لقت�شاد اأية دولة، وهي الأكرث 
مالئمة لظروف القت�شاد امل�شري، فهي حتتاج اإىل 

تكلفة راأ�شمالية منخف�شة، ول تنطوي على خماطرة 
كبرية، وميكن اأن يوكل اإليها م�شئولية حت�شني 

الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته.. وو�شع �شيا�شات 
وا�شحة لتطويرها يدعم مفاهيم ريادية الأعمال.

د. خمتار ال�شريف: 
امل�شتوى التعليمي املنخف�ص للم�شريني ب�شفة 

عامة ي�شكل عائًقا اأمام منو فكر الريادية 
وانت�شاره، ولبد اأن تتحرك احلكومة لإ�شالح 
التعليم يف اجتاه من �شاأنه اأن يدعم البتكار، 

والكتفاء الذاتي، واملبادرات ال�شخ�شية، 
والفكر امل�شتقل.

خالد فاروق:
ق�شية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية اأكرث من 

ا، حيث اإن غالبية الأ�شر يف م�شر  كونها مو�شوًعا اقت�شاديًّ
ل تر�شي لأبنائها اأن يكونوا اأ�شحاب م�شروعات.. ولبد 

اأن يتم اإ�شراك مراكز البحوث الجتماعية وو�شائل 
الإعالم يف اجلهود الهادفة لن�شر هذا املفهوم يف املجتمع، 

بعد اأن و�شلت ن�شبة البطالة بني ال�شباب اإىل %20.




