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لبنان

وطن الرياديني... لكن الأفكــــــــــــــار ُتنفذ يف اخلارج

حتقيق: فيوليت البلعة

يف ح�سابات الكبار ميكن لأي حلم اأن ي�سبح 
واقًعا يف ظل تزاوج الفكرة الريادية والبنية 
ريادي  عمل  كل  يف  ترتكز  التي  التحتية 
يف  لكن  واملعنوية.  املادية  القدرات  على 
اأمام  حلًما  يبقى  احللم  ال�سغار،  ح�سابات 
�سيا�سة  وغياب  حتقيقه  ا�ستحالة  واقع 
الإ�سالح  برامج  يف  الأعمال  ريادية  تعلم 
ذلك  اخت�سار،  يف  والقت�سادي.  الرتبوي 
حيث  لبنان،  يف  الأعمال  ريادية  واقع  هو 
تتف�سى ظاهرة العقول املنتجة والريادية، 
القدرة على تنفيذها، يف ظل غياب  وتغيب 
لأعمال  واملوؤ�س�ساتية  التاأ�سي�سية  البنية 
ريادية  بلد  اإىل  لبنان  يتحول  فهل  مماثلة. 
يف  يحتله  موقع  واأي  وكيف؟..  الأعمال، 
التناف�سية  القدرة  ظل  يف  العربي،  حميطه 
القائمة؟.. من هو الريادي؟.. وما هو دور 
القطاع امل�رشيف يف ترويج الأعمال الريادية 
يف لبنان وتطويرها؟.. وهل يكفي اأن نقول 

"اأنا ريادي، اإًذا اأنا �ساحب م�رشوع"؟ 
واقع  ي�رشحون  وحمللون  اقت�ساد  خرباء 

الريادية يف لبنان.

لبنــــــــــان

ريادية الأعمال
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لي�صت الريادية بال�صيء ال�صهل، فاحتمالت الف�صل تبقى 
قائمة يف املوؤ�ص�صات وال�رشكات التي تنطلق على قاعدة 
اإىل  بالن�صبة  احلال  فكيف  ثابتة،  ومالية  اقت�صادية 
القت�صاد هي  علم  فالريادة يف  الريادية؟..  الأعمال 
قائمة.  منظمات  تطوير  اأو  جديدة  منظمة  اإن�صاء  عملية 
الن�صاط  نوع  باختالف  الريادية  الأن�صطة  وتختلف 
الذي تعتمده هذه املنظمة النا�صئة، كما تراوح ريادية 
الرائد  فيها  يعمل  حيث  فردية،  �رشكات  بني  الأعمال 
جديدة.  فر�ش  بتوفري  تعهدات  اأو  جزئي،  بدوام 
وت�صعى غالبية م�صاريع الأعمال اجلديدة للح�صول على 
للم�صتثمرين  اأو  املخاطر  املال  لراأ�ش  اإما  التمويل، 
لالنطالق  اأو  املال،  راأ�ش  زيادة  بهدف  امل�صاركني؛ 
امل�صتثمرون  امل�صاركون  ويبحث  جديد.  م�رشوع  يف 
مزيد من  اإىل  عن عائد يراوح بني 20 و30% اإ�صافة 

امل�صاركة يف العمل. 
ت�صكل الريادية عاماًل مكماًل لثقافة الأعمال يف احلياة 
القت�صادية، وحمرًكا اأ�صا�صيًّا خللق فر�ش عمل جديدة 
يف  املعتمد  املبداأ  يف  هذا  القومي،  القت�صاد  ومنو 
العاملني العربي والعاملي. فماذا عن حاله يف لبنان؟ 

لوي�ش  الدكتور  واملايل  القت�صادي  اخلبري  يوؤكد 
الأفراد، ولي�ش  الريادية تعتمد عموًما على  اأن  حبيقة 
على ال�رشكات الكربى، علًما باأنها ت�صكل ركيزة كونها 
�صاحبة راأ�ش املال، لكن فكرة الإبداع تنطلق على يد 
مثال  اأخذنا  ولو  واملبدعة،  املفكرة  والعقول  الأفراد 
على ذلك �رشكة "مايكرو�صوفت" اأو "الفي�ش بوك" نرى 
ولي�ش من خالل  املبدعة،  العقول  بف�صل  انطلقت  اأنها 
تقنيات اأو تكنولوجيا معينة، واإن كان لالأخرية الف�صل 
يف انت�صارها، لكن الأ�صا�ش يكمن يف الراأ�ش "املدّبر".

يوؤمن الدكتور لوي�ش حبيقة باأهمية امل�صاريع الريادية، 
وغالًبا ما يحّث طالبه على تو�صيع اآفاق اأحالمهم، فال 
امل�صتقبلية،  برنامج حياتهم  اأ�صا�ًصا يف  الوظيفة  تكون 
حبيقة  ويعترب  للفرد.  توؤمنها  التي  ال�صمانات  برغم 
"الإبداع" م�صدر ثروة كل اإن�صان ريادي، علًما باأن كل 
م�رشوع ريادي يحمل الكثري من املجازفة واملخاطر، 
وهناك الكثري من الطاقات العلمية، وغالبيتها من فئة 
على  تتوقف  الرئي�صية  العقبة  لكن  اجلامعي.  ال�صباب 
ال�رشوط املادية الواجب توافرها لتحقيق اأي م�رشوع 
الذي  الإحباط املعنوي  اإىل حالة  بالإ�صافة  ريادي، 

يعي�صه ال�صباب اللبناين لأ�صباب عدة، اأبرزها:
بحيث  - العامة،  الوظائف  يف  الأجور  معدل  تدين 

مي�صي ال�صاب اللبناين اأكرث من ربع قرن من عمره 
دون اأن يوؤمن مبلًغا ل�رشاء �صقة اأو �صمان م�صتقبله 

وم�صتقبل عائلته. 
يحول  - مما  والعقارات؛  ال�صقق  اأ�صعار  ارتفاع 

دون متكنه من �رشاء م�صكن اأو حتى ا�صتديو �صغري 
لت�رشيف اأعماله.

غياب الدولة يف م�صاألة ت�صجيع ال�صباب، واإذا ُوجدت  -
اإحباط عزميته، فيكون اخليار يف  فهي تعمل على 

الهجرة؛ لأن عامل الثقة غري موجود يف البلد. 
لرتاجع  حبيقة  الدكتور  بح�صب  كافية  الأ�صباب  وهذه 
ال�صباب اللبناين عن الإقدام على اأي م�رشوع ريادي، 
من  الأدنى  احلد  له  يوؤمن  اأن  ميكن  عمل  عن  والبحث 

العي�ش بكرامة.
البلد  يف  معدوم  املعنوي  ال�صق  اأن  جدًل  �صلمنا  اإذا 
ال�صق  فاإن  الريادية وحتقيقها،  الأعمال  اآفاق  لتو�صيع 
املادي يتوقف على خمرجني ل ثالث لهما: اإما التوجه 
الأفكار  دعم  عملية  يف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  نحو 
القطاع  اأبواب  طرق  اأو  ومتويلها،  والخرتاعات 
يف  لالنطالق  مي�رشة  قرو�ش  على  للح�صول  امل�رشيف 
على  تعمل  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  اأن  ومعلوم  احللم. 
تقدمي ا�صت�صارات واإر�صادات تقنية باملجان؛ لأن النتائج 
البلد  اإمنا ت�صمل  ل تقت�رش على �صاحب الفكرة وحده، 
الن�صائح   تاأخذ على عاتقها تقدمي  واملنطقة ككل. كما 
اإىل  قدًما  الخرتاع  بفكرة  تدفع  اأن  �صاأنها  من  التي 

لللللل للللللل...

ال�سرق الأ��سط ��سمال اإفريقيا

د. لوي�ص حبيقة
ا تتعلق بالإنرتنت  امل�شاريع الريادية التي يحلم بها ال�شباب اللبناين موجهة نحو م�شاريع حمدودة جدًّ

والكومبيوتر، اأما الخرتاعات الكبرية فتهاجر مع اأ�شحابها اإىل اخلارج، وحتديًدا اإىل الوليات 
املتحدة وكندا والإمارات العربية وقطر، حيث تتوافر املدن اجلامعية ومراكز الأبحاث التي ت�شتقطب 

العقول اللبنانية املبدعة.

لبنان
ريادية الأعمال
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الأمام. ولفت حبيقة اإىل اأن هذا النوع من املوؤ�ص�صات 
متوافر يف الوليات املتحدة ودول اخلليج، لكنه يقت�رش 
يف لبنان على موؤ�ص�صة واحدة، وعملها خجول وحمدود 
الريادية  للم�صاريع  الداعمة  املوؤ�ص�صات  وتقدم  ا.  جدًّ
من  عينية،  م�صاعدات  املعنوي-  الدعم  جانب  -اإىل 
لنطالق  الأ�صا�صية  امل�صتلزمات  بع�ش  تقدمي  خالل 
الكومبيوتر،  وجهاز  املكتب،  مثال:  �رشكة،  اأية  عمل 
املعدات  من  و�صواها  �صكانر،  وجهاز  الن�صخ،  واآلة 
نوع  بح�صب  تتفاوت  التي  ال�رشورية  وامل�صتلزمات 

عمل ال�رشكة.
ال�صيا�صة  فاإن  امل�رشيف،  القطاع  اإىل  بالن�صبة  اأما 
الكربى، ومن  ال�رشكات  اإقرا�ش  التمويلية تعتمد على 
اأو  اإىل متويل فكرة  اأي م�رشف  يبادر  اأن  ا  النادر جدًّ
اخل�صية  ب�صبب  املغامرة؛  على  ينطوي  جديد  م�رشوع 

ت�صديد  من  متكنه  عدم  من 
هنا  من  امل�صتحقات. 
موجه  الدعم  اأن  نرى 
القرو�ش  تقدمي  نحو 
اخلدمات،  قطاع  اإىل 
العا�صمة  يف  وحتديًدا 
تغيب  حني  يف  بريوت. 
قطاعي  عن  ال�صيا�صة  هذه 
الزراعة وال�صناعة، واإذا 
ا.  ُوجدت فبن�صبة قليلة جدًّ
حبيقة  الدكتور  ولفت 
كبرية  ن�صبة  هناك  اأن  اإىل 
الذي  املفكر  ال�صباب  من 
يحمل اأفكاًرا واخرتاعات 

اللبناين،  لالقت�صاد  كبرية  فائدة  تقدم  اأن  �صاأنها  من 
لكنهم ل يجراأون على تقدميها حتى اإىل الدولة؛ لأنهم 
ل يكفلون عملية ت�صجيل اخرتاعهم ب�صكل جدي، وهذا ما 
يف�رش غياب امل�صاريع الريادية التي يحلم بها ال�صباب 
م�صاريع  نحو  موجهة  فهي  ُوجدت  واإذا  اللبناين. 
والكومبيوتر.  الإنرتنت  مب�صاألة  تتعلق  ا  جدًّ حمدودة 
كبري  مايل  ر�صيد  اإىل  حتتاج  التي  الخرتاعات  اأما 
اخلارج،  اإىل  اأ�صحابها  مع  فتهاجر  وا�صت�صارات، 
والإمارات  وكندا  املتحدة  الوليات  اإىل  وحتديًدا 
املدن اجلامعية ومراكز  تتوافر  العربية وقطر، حيث 

الأبحاث التي ت�صتقطب العقول اللبنانية املبدعة.
املخاطرة،  مفهوم  حول  الريادية  الأعمال  وتتمحور 
وتعك�ش �صخ�صية الريادي قدرته على املجازفة وحب 
الخرتاع  اأو  الفكرة  حتويل  يف  واإرادته  املغامرة، 

القائد.  �صفة  حمل  يخوله  مما  ناجح؛  ابتكار  اإىل 
حول  املعطاة  النظريات  يف  الوا�صح  التفاوت  وبرغم 
لريادية  املوثقة  الدرا�صات  بع�ش  فاإن  الريادي، 
الريادي  اأن  على  بحثها  خال�صة  يف  اأجمعت  الأعمال 
هو �صخ�ش حتركه احلاجة لإجناز �صيء ما، والرغبة 
يف اإ�صافة جديد اإىل احلياة. واأظهرت درا�صة اأجريت 
ب�صخ�صية  يتمتعون  اأنهم  ا  150 رياديًّ على �صفات نحو 
تتميز بال�صدة وال�صالبة وال�صتقاللية والإجناز. ولفتت 
الدرا�صة اإىل اأن الريادي نادًرا ما ي�صعى اإىل ال�صلطة، 
والتخطيط  م�صاحله،  مراعاة  يف  اهتماماته  وتنح�رش 

لإجناز اأفكار جديدة، واقتنا�ش الفر�ش.
لكن، هل يكفي اأن تكون الفكرة حا�رشة لإجناز م�رشوع 
القت�صاد  علم  يف  اخت�صا�صيون  يوؤكد  ريادي؟.. 
اأن الأعمال الريادية تخفي يف طياتها الكثري  العاملي 
وح�صول  املفاجاآت،  من 
توقعه،  ميكن  ل  ما 
قبل ظهور عامل  ا  خ�صو�صً
على  ل�صيما  الإنرتنت، 
م�صتوى جناح �صوق العمل 
اأو ف�صله. لكن ظهور عامل 
هذه  من  حد  الإنرتنت 
بات  بعدما  املخاطرة، 
على  الطالع  املمكن  من 
�صوق الأعمال يف املواقع 
الإنرتنت،  على  املدرجة 
"جوجل"  ومنها 
و"ياهو"،  و"يوتيوب" 
التطور  هذا  مع  حتى  لكن 

ل ميكن تفادي املخاطر يف كل جمالت �صوق العمل.
ترتبط ح�رًشا مبجايل  الأعمال ل  اأن ريادية  والالفت 
القت�صاد والأعمال التجارية، اإمنا تتعداها لتدخل يف 
جمايل التعليم والتدريب: "من هنا اأهمية اإدخال الثقافة 
الريادية يف الربامج اجلامعية، لكن اأية حماولة يف هذا 
املجال �صتبوء بالف�صل؛ نتيجة عدم توافر البنى التحتية 
البحثية التي يفرت�ش اأن تتوافر يف اجلامعات، ومنها 
املختربات وامل�صاغل واملكتبات، وهي ت�صكل جمتمعة 

الأ�صا�ش لإنتاج �صخ�ش ريادي" .
اجلامعيون  الطالب  يطلقها  التي  الريادية  الأفكار  اأما 
اإبراهيم  الدكتور  الإقت�صادى  اخلبري  بح�صب  فتتوزع، 
مارون، وفق الخت�صا�صات فريى -مثال- اأن طالب 
الريادية  اأفكارهم  يف  يتوجهون  الأعمال  اإدارة  فرع 

ويخططون  بال�صت�صارات،  تعني  التي  امل�صاريع  نحو 
العلوم  طالب  اأما  املجال،  هذا  يف  �رشكات  لإن�صاء 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  نحو  موجه  فطموحهم  الجتماعية، 
م�صتوى  على  كلها  تكون  وقد  احلقلية.  للدرا�صات 
ريادية  مل�صاريع  توؤ�ص�ش  لكنها  النت�صار،  من  حمدود 
امل�صمولة  الأر�صية  لها  اأُمنت  لو  فيما  النطاق  وا�صعة 
اجلامعات  اأن  واملوؤ�صف  واملادي.  املعنوي  بالدعم 
اخلا�صة يف لبنان -وعددها يقارب اخلم�صني- تتناف�ش 
على كيفية اقتنا�ش العدد الأكرب من الطالب، بدل عن 
التناف�ش على اأف�صل بحث جامعي. ولو اقت�رش العدد على 
ع�رش جامعات خا�صة، وانح�رش اهتمام القيمني عليها 
تعديل و�صع  على  العمل  مع  اأبحاث جامعية  اإنتاج  يف 
لكان  البحوث،  لتمويل  اإمكانيات  واإيجاد  الأ�صاتذة، 
حتتاج  الريادية  "الأعمال  وي�صيف:  خمتلًفا.  الو�صع 
اإىل مراكز اأبحاث وخمتربات متخ�ص�صة لتنفيذ الأفكار 

وحتويلها  الريادية 
غري  وكلها  اإجناز،  اإىل 
جامعاتنا،  يف  متوافرة 
لبنان  اأن  واملوؤ�صف 
الدول  طليعة  يف  ُي�صنف 
على  العربي  حميطه  يف 
الفكرية  الريادية  م�صتوى 
لكنه  املبدعة،  والعقول 
يحتل املراتب الأخرية يف 
موؤ�رش حتقيق الخرتاعات 

وت�صجيلها".
عموما، ي�صكل واقع ال�صلم 
القت�صادي  وال�صتقرار 

امل�رشوعات  ل�صوق  حافًزا  والأمني  وال�صيا�صي 
الريادية، لكنه ل ينطبق على لبنان، فالدرا�صات التي 
اأجريت، مثال، على واقع القطاع ال�صناعي يف مرحلة 
احلرب اللبنانية، اأظهرت ارتفاًعا يف معدل امل�صاريع 
م�صتعًدا  كان  اللبناين  "لأن  املجال،  هذا  يف  الريادية 
الريادي  لقب  ي�صتحق  وكان  واملجازفة،  للمغامرة 
وي�صتطرد  مارون،  للدكتور  والكالم  جدارة".  عن 
فيقول: "اأما اليوم، فامل�صتثمر يعيد ح�صاباته األف مرة 
وهناك  ريادي،  م�رشوع  اأي  اإن�صاء  على  الإقدام  قبل 
حالة من الإحباط؛ نتيجة عدم ال�صتقرار يف الو�صعني 
الفوائد  ارتفاع معدل  اإىل  اإ�صافة  ال�صيا�صي والأمني، 
على القرو�ش امل�رشفية. لكن هناك دائًما من يغامر 
ويجازف، وهاتان ال�صفتان يف �صلب تكوين �صخ�صية 
الأعمال  على م�صري  نخ�صى  هنا ل  اللبناين، من  الفرد 

موجودة  الريادية  الأعمال  لبنان،  يف  الريادية 
وحا�رشة لكنها لي�صت مطلقة".

تتاألف ال�صوق من جمموعة اأفراد لديهم الرغبة والقدرة 
على اإ�صباع حاجاتهم، وهذا ما ي�صمى بالطلب الفاعل 
اأنا�ش  يف املفهوم القت�صادي. فرياديو الأعمال هم 
مبدعون ومن�صئون للموارد والفر�ش، وهذا ما مييزهم 
وظائفهم  يوؤدون  الذين  التقليديني  الأعمال  رجال  عن 
وحتديد  والتنظيم  التخطيط  مثل  التقليدية،  الإدارية 
املهام. واإذا كانت املوارد املالية يف علم القت�صاد 
الأخرى  املادية  واملوارد  واملباين  املاكينات  متثل 
امل�صتخدمة يف الإنتاج، فهي يف لبنان حتتاج اإىل راأ�ش 
مال م�صدره القطاع امل�رشيف، يف ظل غياب اأي دعم 
للم�صاريع  الداعمة  املوؤ�ص�صات  اأو  الدولة  م�صتوى  على 
الريادية. وت�صري الدرا�صات اإىل اأن امل�صكلة الأ�صا�صية 
يف لبنان تكمن يف ارتفاع 
وعدم  البطالة  معدل 
العمل،  فر�ش  توافر 
القيمني  بح�صب  وال�صبب، 
التوظيف،  موؤ�ص�صات  على 
اخلريجني،  عدد  ارتفاع 
اأ�صحاب  من  وغالبيتهم 
يف  والكفاءات،  الطاقات 
ال�صوق  قدرة  عدم  مقابل 
ا�صتيعابهم.  على  اللبنانية 
املالية  الأزمة  وجاءت 
حجم  من  لتزيد  العاملية 
ا�صطرار  مع  امل�صكلة، 
اللبنانيني  من  كبري  عدد 
بعد  لبالدهم  العودة  اإىل  العربية  الدول  يف  العاملني 

�رشفهم من العمل.
وانطالًقا من هذا الواقع، �صلط حاكم م�رشف لبنان، 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  اأهمية  على  ال�صوء  �صالمة،  ريا�ش 
يف  بلبنان  املفكرة  ال�صبابية  الطاقات  ل�صتقطاب 
افتتاح "منتدى ريادة الأعمال ال�صابة"، عندما اأكد اأن 
الهدف من هذا املنتدى هو  بناء القدرات القت�صادية 
الأعمال،  وريادية  البتكار  وتعزيز  لبنان،  يف 
وا�صتحداث فر�ش العمل، اإ�صافة اإىل ت�صجيع  ال�صباب 
على اإن�صاء �رشكات وم�رشوعات اأعمال جديدة بدعم من 
"حا�صنات اأعمال لبنانية"، اأي موؤ�ص�صات ُتعنى مب�صاعدة 
ملواجهة  �صخ�صيني  ممّولني  اإىل  اإ�صافة  الرياديني، 
�صالمة  الدكتور  ودعا  احلديثة.  ال�صوق  نظام  حتديات 
القطاع املايل واملمّولني ال�صخ�صيني اإىل تكثيف و�صائل 

لبنان

د. ن�شيب غربيل
مهمة التمويل هي م�شئولية قطاع راأ�ص املال املخاطر واملجازف، و�شناديق املال اخلا�شة، والأفراد، 

ولي�ص القطاع امل�شريف كما هو �شائع عند البع�ص.
: لبنان ُي�شنف يف طليعة الدول يف حميطه العربي على م�شتوى الريادية الفكرية والعقول املبدعة، 

لكنه يحتل املراتب الأخرية يف موؤ�شر حتقيق الخرتاعات وت�شجيلها.

 د. اإبراهيم مارون: 
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ال�صباب،  للرياديني  يوفرونها  التي  وامل�صاعدة  الدعم 
العمل  �صوق  لدخول  منهم،  اجلامعات  خريجو  خا�صة 
لي�ش بو�صفهم موظفني بل كاأرباب عمل؛ لأنهم يف ذلك 

�صي�صاهمون يف ال�صنوات الع�رش املقبلة. 
وا�صح اأن اأهمية ريادية الأعمال مك�صوفة اأمام اجلميع، 
لكن املطلوب توفري ال�رشوط املالئمة حل�ش الرياديني 
الرثوات  وتوفري  م�صاريعهم  تطوير  على  ال�صباب 

وا�صتحداث فر�ش العمل يف امل�صتقبل.. كيف؟   
لأن  امل�رشيف؛  القطاع  على  تتوقف  ل  "امل�صاألة 
امل�صاريع  متويل  جمال  يف  تدخل  ل  م�صئولياته 
الريادية، مع ذلك هناك الكثري من م�صاريع الدعم التي 
يقدمها القطاع امل�رشيف لأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
والقت�صادي  امل�رشيف  للخبري  والكالم  واملحدودة". 
الدعم  حجم  اأن  اأو�صح  الذي  غربيل،  ن�صيب  الدكتور 

للقطاع  امل�رشيف 
اإىل  و�صل  اخلا�ش 
حتى  دولر  مليار   13
 ..2010 اأيار/مايو 
مرتفع  الرقم  "وهذا 
يقارب  ما  ويوازي  ا  جدًّ
الناجت  من  الـ%85 
ما  عك�ش  وعلى  املحلي. 
ي�صمل  الدعم  فاإن  يقال، 
املتو�صطة  ال�رشكات 
يف  ينح�رش  ول  والأفراد 

ال�رشكات الكربى".
الرقمية  التقارير  ت�صري 
الت�صليفات  حجم  اأن  اإىل 

بداية  منذ  ارتفع  اخلا�ش  القطاع  حل�صاب  امل�رشفية 
ال�صنة احلالية بن�صبة 11%، وو�صلت الن�صبة اإىل %21 
بني اأيار/مايو 2009 و2010. وبلغت قيمة القرو�ش 
املدعومة 300 مليار دولر حتى نهاية اآذار/مار�ش 
للقطاع  دولر  مليون  و800  مليار  منها   ،2010
ال�صياحي،  للقطاع  دولر  مليون  و780  ال�صناعي، 
مليون  و73  الزراعي،  للقطاع  دولر  مليون  و283 
القطاع  اأما  املتخ�ص�صة،  التكنولوجيا  لقطاع  دولر 
مليون   1.2 له  املعطاة  القرو�ش  قيمة  فبلغت  احلريف 
الأقاويل  ينفي  لأنه  عافية"؛  دليل  "وهذا  دولر،  
امل�رشيف  القطاع  �صد  املوجهة  والتهامات  امل�صللة 
كلي�صهات  كلها  "فهذه  جلهة ح�رشية دعمه يف اخلزينة 
م�صي�صة لالقت�صاد اللبناين والقطاع امل�رشيف؛ لأنه على 

لالقت�صاد  الأولوية  تبقى  التو�صع،  �صيا�صة  من  الرغم 
الذي  غربيل،  ن�صيب  للدكتور  هنا  والكالم  اللبناين"، 
راأ�ش  قطاع  م�صئولية  هي  التمويل  مهمة  اأن  اأو�صح 
املال  و�صناديق  واملجازف،  املخاطر  املال 
اخلا�صة، والأفراد، ولي�ش القطاع امل�رشيف كما هو 
فتتدخل  امل�صتثمرة  ال�رشكات  اأما  البع�ش.  عند  �صائع 
لكن  القطاع امل�رشيف،  الإنتاج ويليها  بدء عملية  بعد 
يف ظل غياب كل هذه الدورة يتوىل القطاع امل�رشيف 
املبادرة. اأما امل�صكلة الثانية فتتمثل يف غياب حماية 
يطبق.  ل  لكنه  القانون،  وجود  رغم  الفكرية  امللكية 
وعن حجم املخاطر التي ميكن اأن يواجهها امل�رشف 
اإزاء عمليات دعم امل�صاريع الريادية، اأو�صح الدكتور 
غربيل اأن امل�صارف الكبرية ل تقدم على خطوة الدعم 
عن  ودقيقة  �صاملة  درا�صة  اإجراء  بعد  اإل  والت�صليف 
طبيعة امل�رشوع وحجم املخاطر واخل�صائر املحتملة، 
يتقرر  اأ�صا�صها  وعلى 
والفوائد  القر�ش  حجم 
م�صيًفا:  وال�رشوط، 
اأن  نالحظ  هنا  "من 
املتعرثة  ال�رشكات  حجم 
مع  مقارنة  ا  جدًّ قليل 
التي  ال�رشكات  عدد 
بعد  جنمها  و�صطع  اأقلعت 
القطاع  من  الدعم  تلقيها 
ح�صل  واإذا  امل�رشيف، 
التعرث فالأ�صباب قد تكون 
اأو غري حم�صوبة.  طارئة 
الحتياطات  كل  وبرغم 
تبقى  املخاطر  فاإن 

موجودة".
جند  الأعمال،  ريادية  على  املقبلني  عدد  تزايد  مع 
وراء  اللهاث  عن  التوقف  قرر  قد  ال�صباب  من  الكثري 
�صبح الوظيفة وعزم على فتح �رشكته اخلا�صة، ظاهرة 
اإيجابية؟.. ومن قال العك�ش. املهم اأن ت�صتمر ظاهرة 
�صينجح،  البع�ش  لأن  النا�صئة؛  امل�رشوعات  تاأ�صي�ش 
يف  اللبناين  لالقت�صاد  الفقري  العمود  مبثابة  ويكون 
امل�صتقبل، �صواء كان امل�رشوع �صغرًيا اأو �رشكة تدر 
الذاتي ويتكفل  الكتفاء  له  يوؤمن  على �صاحبها ربًحا 
بتغطية تكاليف معي�صته. ومن يدري قد تتحول ال�رشكة 
اإىل  اأو عاملية، وت�صل مبيعاتها  اإقليمية  اإىل  ال�صغرية 
الوطن،  واأخرًيا  اأوًل  وامل�صتفيد  العامل،  اأقطار  �صتى 

ومن بعده العائلة ورجل الأعمال الرياديني.

لبنان

ريا�ص �شالمة: 
اأهمية ريادية الأعمال مك�شوفة اأمام اجلميع، لكن املطلوب توفري ال�شروط املالئمة حل�ص الرياديني 

ال�شباب على تطوير م�شاريعهم وتوفري الرثوات وا�شتحداث فر�ص العمل يف امل�شتقبل.




