ريادية الأعمال

لبنان
يف ح�سابات الكبار ميكن لأي حلم �أن ي�صبح
واقعا يف ظل تزاوج الفكرة الريادية والبنية
ً
التحتية التي ترتكز يف كل عمل ريادي
على القدرات املادية واملعنوية .لكن يف
حلما �أمام
ح�سابات ال�صغار ،احللم يبقى
ً
واقع ا�ستحالة حتقيقه وغياب �سيا�سة
تعلم ريادية الأعمال يف برامج الإ�صالح
الرتبوي واالقت�صادي .يف اخت�صار ،ذلك
هو واقع ريادية الأعمال يف لبنان ،حيث
تتف�شى ظاهرة العقول املنتجة والريادية،
وتغيب القدرة على تنفيذها ،يف ظل غياب
البنية الت�أ�سي�سية وامل�ؤ�س�ساتية لأعمال
مماثلة .فهل يتحول لبنان �إىل بلد ريادية
الأعمال ،وكيف؟ ..و�أي موقع يحتله يف
حميطه العربي ،يف ظل القدرة التناف�سية
القائمة؟ ..من هو الريادي؟ ..وما هو دور
القطاع امل�رصيف يف ترويج الأعمال الريادية
يف لبنان وتطويرها؟ ..وهل يكفي �أن نقول
"�أنا ريادي ،إ� ًذا �أنا �صاحب م�رشوع"؟
خرباء اقت�صاد وحمللون ي�رشحون واقع
الريادية يف لبنان.

لبنــــــــــان
حتقيق :فيوليت البلعة

ُ
وطن الرياديني ...لكن الأفكــــــــــــــار تنفذ يف اخلارج
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الأعمال...
ريادية
أعمال
أعمال
ريادية ال
ريادية

ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
لبنان

لي�ست الريادية بال�شيء ال�سهل ،فاحتماالت الف�شل تبقى
قائمة يف امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التي تنطلق على قاعدة
اقت�صادية ومالية ثابتة ،فكيف احلال بالن�سبة �إىل
الأعمال الريادية؟ ..فالريادة يف علم االقت�صاد هي
عملية �إن�شاء منظمة جديدة �أو تطوير منظمات قائمة.
وتختلف الأن�شطة الريادية باختالف نوع الن�شاط
الذي تعتمده هذه املنظمة النا�شئة ،كما تراوح ريادية
الأعمال بني �رشكات فردية ،حيث يعمل فيها الرائد
بدوام جزئي� ،أو تعهدات بتوفري فر�ص جديدة.
وت�سعى غالبية م�شاريع الأعمال اجلديدة للح�صول على
التمويل� ،إما لر�أ�س املال املخاطر �أو للم�ستثمرين
امل�شاركني؛ بهدف زيادة ر�أ�س املال� ،أو لالنطالق
يف م�رشوع جديد .ويبحث امل�شاركون امل�ستثمرون
عن عائد يراوح بني  20و� %30إ�ضافة �إىل مزيد من
امل�شاركة يف العمل.

ت�شكل الريادية عام ًال مكم ًال لثقافة الأعمال يف احلياة
ً
االقت�صادية،
وحمركا �أ�سا�س ًّيا خللق فر�ص عمل جديدة
ومنو االقت�صاد القومي ،هذا يف املبد أ� املعتمد يف
العاملني العربي والعاملي .فماذا عن حاله يف لبنان؟
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د .لوي�س حبيقة
امل�شاريع الريادية التي يحلم بها ال�شباب اللبناين موجهة نحو م�شاريع حمدودة ًّ
جدا تتعلق بالإنرتنت
والكومبيوتر� ،أما االخرتاعات الكبرية فتهاجر مع �أ�صحابها �إىل اخلارجً ،
وحتديدا �إىل الواليات
املتحدة وكندا والإمارات العربية وقطر ،حيث تتوافر املدن اجلامعية ومراكز الأبحاث التي ت�ستقطب
العقول اللبنانية املبدعة.

ي�ؤكد اخلبري االقت�صادي واملايل الدكتور لوي�س
عموما على الأفراد ،ولي�س
حبيقة �أن الريادية تعتمد
ً
على ال�رشكات الكربى ،عل ًما ب�أنها ت�شكل ركيزة كونها
�صاحبة ر�أ�س املال ،لكن فكرة الإبداع تنطلق على يد
الأفراد والعقول املفكرة واملبدعة ،ولو �أخذنا مثال
على ذلك �رشكة "مايكرو�سوفت" �أو "الفي�س بوك" نرى
�أنها انطلقت بف�ضل العقول املبدعة ،ولي�س من خالل
تقنيات �أو تكنولوجيا معينة ،و�إن كان للأخرية الف�ضل
يف انت�شارها ،لكن الأ�سا�س يكمن يف الر�أ�س "املد ّبر".
ي�ؤمن الدكتور لوي�س حبيقة ب�أهمية امل�شاريع الريادية،
يحث طالبه على تو�سيع �آفاق �أحالمهم ،فال
وغال ًبا ما ّ
أ�سا�سا يف برنامج حياتهم امل�ستقبلية،
تكون الوظيفة � ً
برغم ال�ضمانات التي ت�ؤمنها للفرد .ويعترب حبيقة
"الإبداع" م�صدر ثروة كل �إن�سان ريادي ،عل ًما ب�أن كل
م�رشوع ريادي يحمل الكثري من املجازفة واملخاطر،
وهناك الكثري من الطاقات العلمية ،وغالبيتها من فئة
ال�شباب اجلامعي .لكن العقبة الرئي�سية تتوقف على
ال�رشوط املادية الواجب توافرها لتحقيق �أي م�رشوع
ريادي ،بالإ�ضافة �إىل حالة الإحباط املعنوي الذي
يعي�شه ال�شباب اللبناين لأ�سباب عدة� ،أبرزها:
 -تدين معدل الأجور يف الوظائف العامة ،بحيثمي�ضي ال�شاب اللبناين �أكرث من ربع قرن من عمره
دون �أن ي�ؤمن مبلغً ا ل�رشاء �شقة �أو �ضمان م�ستقبله

وم�ستقبل عائلته.
 -ارتفاع �أ�سعار ال�شقق والعقارات؛ مما يحولدون متكنه من �رشاء م�سكن �أو حتى ا�ستديو �صغري
لت�رصيف �أعماله.
 -غياب الدولة يف م�س�ألة ت�شجيع ال�شباب ،و�إذا ُوجدتفهي تعمل على �إحباط عزميته ،فيكون اخليار يف
الهجرة؛ لأن عامل الثقة غري موجود يف البلد.
وهذه الأ�سباب كافية بح�سب الدكتور حبيقة لرتاجع
ال�شباب اللبناين عن الإقدام على �أي م�رشوع ريادي،
والبحث عن عمل ميكن �أن ي�ؤمن له احلد الأدنى من
العي�ش بكرامة.
�إذا �سلمنا جد ًال �أن ال�شق املعنوي معدوم يف البلد
لتو�سيع �آفاق الأعمال الريادية وحتقيقها ،ف�إن ال�شق
املادي يتوقف على خمرجني ال ثالث لهما� :إما التوجه
نحو امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف عملية دعم الأفكار
واالخرتاعات ومتويلها� ،أو طرق �أبواب القطاع
امل�رصيف للح�صول على قرو�ض مي�رسة لالنطالق يف
احللم .ومعلوم �أن امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة تعمل على
تقدمي ا�ست�شارات و�إر�شادات تقنية باملجان؛ لأن النتائج
ال تقت�رص على �صاحب الفكرة وحده� ،إمنا ت�شمل البلد
واملنطقة ككل .كما ت�أخذ على عاتقها تقدمي الن�صائح
قدما �إىل
التي من �ش�أنها �أن تدفع بفكرة االخرتاع ً
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لبنان

الأمام .ولفت حبيقة �إىل �أن هذا النوع من امل�ؤ�س�سات
متوافر يف الواليات املتحدة ودول اخلليج ،لكنه يقت�رص
يف لبنان على م�ؤ�س�سة واحدة ،وعملها خجول وحمدود
ج ًّدا .وتقدم امل�ؤ�س�سات الداعمة للم�شاريع الريادية
�إىل جانب الدعم املعنوي -م�ساعدات عينية ،منخالل تقدمي بع�ض امل�ستلزمات الأ�سا�سية النطالق
عمل �أية �رشكة ،مثال :املكتب ،وجهاز الكومبيوتر،
و�آلة الن�سخ ،وجهاز �سكانر ،و�سواها من املعدات
وامل�ستلزمات ال�رضورية التي تتفاوت بح�سب نوع
عمل ال�رشكة.

�إىل ابتكار ناجح؛ مما يخوله حمل �صفة القائد.
وبرغم التفاوت الوا�ضح يف النظريات املعطاة حول
الريادي ،ف�إن بع�ض الدرا�سات املوثقة لريادية
الأعمال �أجمعت يف خال�صة بحثها على �أن الريادي
هو �شخ�ص حتركه احلاجة لإجناز �شيء ما ،والرغبة
يف �إ�ضافة جديد �إىل احلياة .و�أظهرت درا�سة �أجريت
على �صفات نحو  150رياد ًّيا �أنهم يتمتعون ب�شخ�صية
تتميز بال�شدة وال�صالبة واال�ستقاللية والإجناز .ولفتت
نادرا ما ي�سعى �إىل ال�سلطة،
الدرا�سة �إىل �أن الريادي
ً
وتنح�رص اهتماماته يف مراعاة م�صاحله ،والتخطيط
لإجناز �أفكار جديدة ،واقتنا�ص الفر�ص.

�أما بالن�سبة �إىل القطاع امل�رصيف ،ف�إن ال�سيا�سة
التمويلية تعتمد على �إقرا�ض ال�رشكات الكربى ،ومن
لكن ،هل يكفي �أن تكون الفكرة حا�رضة لإجناز م�رشوع
النادر ج ًّدا �أن يبادر �أي م�رصف �إىل متويل فكرة �أو
ريادي؟ ..ي�ؤكد اخت�صا�صيون يف علم االقت�صاد
م�رشوع جديد ينطوي على املغامرة؛ ب�سبب اخل�شية
العاملي �أن الأعمال الريادية تخفي يف طياتها الكثري
من عدم متكنه من ت�سديد
من املفاج�آت ،وح�صول
امل�ستحقات .من هنا
ما ال ميكن توقعه،
نرى �أن الدعم موجه
خ�صو�صا قبل ظهور عامل
ً
نحو تقدمي القرو�ض
الإنرتنت ،ال�سيما على
�إىل قطاع اخلدمات،
م�ستوى جناح �سوق العمل
وحتدي ًدا يف العا�صمة
�أو ف�شله .لكن ظهور عامل
بريوت .يف حني تغيب
الإنرتنت حد من هذه
هذه ال�سيا�سة عن قطاعي
املخاطرة ،بعدما بات
د .ن�سيب غربيل
الزراعة وال�صناعة ،و�إذا
من املمكن االطالع على
مهمة التمويل هي م�سئولية قطاع ر�أ�س املال املخاطر واملجازف ،و�صناديق املال اخلا�صة ،والأفراد،
ُوجدت فبن�سبة قليلة ج ًّدا.
�سوق الأعمال يف املواقع
ولي�س القطاع امل�صريف كما هو �شائع عند البع�ض.
ولفت الدكتور حبيقة
املدرجة على الإنرتنت،
�إىل �أن هناك ن�سبة كبرية
"جوجل"
ومنها
من ال�شباب املفكر الذي
و"يوتيوب" و"ياهو"،
أفكارا واخرتاعات
لكن حتى مع هذا التطور
يحمل � ً
من �ش�أنها �أن تقدم فائدة كبرية لالقت�صاد اللبناين،
ال ميكن تفادي املخاطر يف كل جماالت �سوق العمل.
لكنهم ال يجر�أون على تقدميها حتى �إىل الدولة؛ لأنهم
ح�رصا مبجايل
والالفت �أن ريادية الأعمال ال ترتبط
ً
ال يكفلون عملية ت�سجيل اخرتاعهم ب�شكل جدي ،وهذا ما
االقت�صاد والأعمال التجارية� ،إمنا تتعداها لتدخل يف
يف�رس غياب امل�شاريع الريادية التي يحلم بها ال�شباب
جمايل التعليم والتدريب" :من هنا �أهمية �إدخال الثقافة
اللبناين .و�إذا ُوجدت فهي موجهة نحو
م�شاريع
الريادية يف الربامج اجلامعية ،لكن �أية حماولة يف هذا
حمدودة ج ًّدا تتعلق مب�س�ألة الإنرتنت والكومبيوتر.
املجال �ستبوء بالف�شل؛ نتيجة عدم توافر البنى التحتية
�أما االخرتاعات التي حتتاج �إىل ر�صيد مايل كبري
البحثية التي يفرت�ض �أن تتوافر يف اجلامعات ،ومنها
وا�ست�شارات ،فتهاجر مع �أ�صحابها �إىل اخلارج،
املختربات وامل�شاغل واملكتبات ،وهي ت�شكل جمتمعة
إمارات
وحتدي ًدا �إىل الواليات املتحدة وكندا وال
الأ�سا�س لإنتاج �شخ�ص ريادي" .
العربية وقطر ،حيث تتوافر املدن اجلامعية ومراكز
�أما الأفكار الريادية التي يطلقها الطالب اجلامعيون
الأبحاث التي ت�ستقطب العقول اللبنانية املبدعة.
فتتوزع ،بح�سب اخلبري الإقت�صادى الدكتور �إبراهيم
وتتمحور الأعمال الريادية حول مفهوم املخاطرة،
مارون ،وفق االخت�صا�صات فريى -مثال� -أن طالب
وتعك�س �شخ�صية الريادي قدرته على املجازفة وحب
فرع �إدارة الأعمال يتوجهون يف �أفكارهم الريادية
املغامرة ،و�إرادته يف حتويل الفكرة �أو االخرتاع
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نحو امل�شاريع التي تعني باال�ست�شارات ،ويخططون
لإن�شاء �رشكات يف هذا املجال� ،أما طالب العلوم
االجتماعية ،فطموحهم موجه نحو �إن�شاء م�ؤ�س�سات
تت�ألف ال�سوق من جمموعة �أفراد لديهم الرغبة والقدرة
للدرا�سات احلقلية .وقد تكون كلها على م�ستوى
على �إ�شباع حاجاتهم ،وهذا ما ي�سمى بالطلب الفاعل
حمدود من االنت�شار ،لكنها ت�ؤ�س�س مل�شاريع ريادية
يف املفهوم االقت�صادي .فرياديو الأعمال هم �أنا�س
وا�سعة النطاق فيما لو �أُمنت لها الأر�ضية امل�شمولة
مبدعون ومن�شئون للموارد والفر�ص ،وهذا ما مييزهم
بالدعم املعنوي واملادي .وامل�ؤ�سف �أن اجلامعات
عن رجال الأعمال التقليديني الذين ي�ؤدون وظائفهم
اخلا�صة يف لبنان -وعددها يقارب اخلم�سني -تتناف�س
الإدارية التقليدية ،مثل التخطيط والتنظيم وحتديد
على كيفية اقتنا�ص العدد الأكرب من الطالب ،بدال عن
املهام .و�إذا كانت املوارد املالية يف علم االقت�صاد
التناف�س على �أف�ضل بحث جامعي .ولو اقت�رص العدد على
متثل املاكينات واملباين واملوارد املادية الأخرى
ع�رش جامعات خا�صة ،وانح�رص اهتمام القيمني عليها
امل�ستخدمة يف الإنتاج ،فهي يف لبنان حتتاج �إىل ر�أ�س
يف �إنتاج �أبحاث جامعية مع العمل على تعديل و�ضع
مال م�صدره القطاع امل�رصيف ،يف ظل غياب �أي دعم
الأ�ساتذة ،و�إيجاد �إمكانيات لتمويل البحوث ،لكان
على م�ستوى الدولة �أو امل�ؤ�س�سات الداعمة للم�شاريع
الو�ضع خمتلفًا .وي�ضيف" :الأعمال الريادية حتتاج
الريادية .وت�شري الدرا�سات �إىل �أن امل�شكلة الأ�سا�سية
�إىل مراكز �أبحاث وخمتربات متخ�ص�صة لتنفيذ الأفكار
يف لبنان تكمن يف ارتفاع
وحتويلها
الريادية
معدل البطالة وعدم
�إىل �إجناز ،وكلها غري
توافر فر�ص العمل،
متوافرة يف جامعاتنا،
وال�سبب ،بح�سب القيمني
وامل�ؤ�سف �أن لبنان
على م�ؤ�س�سات التوظيف،
ُي�صنف يف طليعة الدول
ارتفاع عدد اخلريجني،
يف حميطه العربي على
وغالبيتهم من �أ�صحاب
م�ستوى الريادية الفكرية
د� .إبراهيم مارون:
الطاقات والكفاءات ،يف
والعقول املبدعة ،لكنه
مقابل عدم قدرة ال�سوق
 :لبنان ُي�صنف يف طليعة الدول يف حميطه العربي على م�ستوى الريادية الفكرية والعقول املبدعة،
يحتل املراتب الأخرية يف
اللبنانية على ا�ستيعابهم.
لكنه يحتل املراتب الأخرية يف م�ؤ�شر حتقيق االخرتاعات وت�سجيلها.
م�ؤ�رش حتقيق االخرتاعات
وجاءت الأزمة املالية
وت�سجيلها".
العاملية لتزيد من حجم
الريادية يف لبنان ،الأعمال الريادية موجودة
وحا�رضة لكنها لي�ست مطلقة".

عموما ،ي�شكل واقع ال�سلم
واال�ستقرار االقت�صادي
وال�سيا�سي والأمني حافزً ا ل�سوق امل�رشوعات
الريادية ،لكنه ال ينطبق على لبنان ،فالدرا�سات التي
�أجريت ،مثال ،على واقع القطاع ال�صناعي يف مرحلة
ارتفاعا يف معدل امل�شاريع
احلرب اللبنانية� ،أظهرت
ً
الريادية يف هذا املجال" ،لأن اللبناين كان م�ستع ًدا
للمغامرة واملجازفة ،وكان ي�ستحق لقب الريادي
عن جدارة" .والكالم للدكتور مارون ،وي�ستطرد
فيقول�" :أما اليوم ،فامل�ستثمر يعيد ح�ساباته �ألف مرة
قبل الإقدام على �إن�شاء �أي م�رشوع ريادي ،وهناك
حالة من الإحباط؛ نتيجة عدم اال�ستقرار يف الو�ضعني
ال�سيا�سي والأمني� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع معدل الفوائد
على القرو�ض امل�رصفية .لكن هناك دائ ًما من يغامر
ويجازف ،وهاتان ال�صفتان يف �صلب تكوين �شخ�صية
الفرد اللبناين ،من هنا ال نخ�شى على م�صري الأعمال

امل�شكلة ،مع ا�ضطرار
عدد كبري من اللبنانيني
العاملني يف الدول العربية �إىل العودة لبالدهم بعد
�رصفهم من العمل.

وانطالقً ا من هذا الواقع� ،سلط حاكم م�رصف لبنان،
ريا�ض �سالمة ،ال�ضوء على �أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سات
ال�ستقطاب الطاقات ال�شبابية املفكرة بلبنان يف
افتتاح "منتدى ريادة الأعمال ال�شابة" ،عندما �أكد �أن
الهدف من هذا املنتدى هو بناء القدرات االقت�صادية
يف لبنان ،وتعزيز االبتكار وريادية الأعمال،
وا�ستحداث فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع ال�شباب
على �إن�شاء �رشكات وم�رشوعات �أعمال جديدة بدعم من
"حا�ضنات �أعمال لبنانية"� ،أي م�ؤ�س�سات تُعنى مب�ساعدة
الرياديني� ،إ�ضافة �إىل
ممولني �شخ�صيني ملواجهة
ّ
حتديات نظام ال�سوق احلديثة .ودعا الدكتور �سالمة
واملمولني ال�شخ�صيني �إىل تكثيف و�سائل
القطاع املايل
ّ
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ريادية الأعمال

لبنان

الدعم وامل�ساعدة التي يوفرونها للرياديني ال�شباب،
الرغم من �سيا�سة التو�سع ،تبقى الأولوية لالقت�صاد
خا�صة خريجو اجلامعات منهم ،لدخول �سوق العمل
اللبناين" ،والكالم هنا للدكتور ن�سيب غربيل ،الذي
لي�س بو�صفهم موظفني بل ك�أرباب عمل؛ لأنهم يف ذلك
�أو�ضح �أن مهمة التمويل هي م�سئولية قطاع ر�أ�س
�سي�ساهمون يف ال�سنوات الع�رش املقبلة.
املال املخاطر واملجازف ،و�صناديق املال
اخلا�صة ،والأفراد ،ولي�س القطاع امل�رصيف كما هو
وا�ضح �أن �أهمية ريادية الأعمال مك�شوفة �أمام اجلميع،
�شائع عند البع�ض� .أما ال�رشكات امل�ستثمرة فتتدخل
لكن املطلوب توفري ال�رشوط املالئمة حل�ض الرياديني
بعد بدء عملية الإنتاج ويليها القطاع امل�رصيف ،لكن
ال�شباب على تطوير م�شاريعهم وتوفري الرثوات
يف ظل غياب كل هذه الدورة يتوىل القطاع امل�رصيف
وا�ستحداث فر�ص العمل يف امل�ستقبل ..كيف؟
املبادرة� .أما امل�شكلة الثانية فتتمثل يف غياب حماية
"امل�س�ألة ال تتوقف على القطاع امل�رصيف؛ لأن
امللكية الفكرية رغم وجود القانون ،لكنه ال يطبق.
م�سئولياته ال تدخل يف جمال متويل امل�شاريع
وعن حجم املخاطر التي ميكن �أن يواجهها امل�رصف
الريادية ،مع ذلك هناك الكثري من م�شاريع الدعم التي
�إزاء عمليات دعم امل�شاريع الريادية� ،أو�ضح الدكتور
يقدمها القطاع امل�رصيف لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
غربيل �أن امل�صارف الكبرية ال تقدم على خطوة الدعم
واملحدودة" .والكالم للخبري امل�رصيف واالقت�صادي
والت�سليف �إال بعد �إجراء درا�سة �شاملة ودقيقة عن
الدكتور ن�سيب غربيل ،الذي �أو�ضح �أن حجم الدعم
طبيعة امل�رشوع وحجم املخاطر واخل�سائر املحتملة،
للقطاع
امل�رصيف
وعلى �أ�سا�سها يتقرر
اخلا�ص و�صل �إىل
حجم القر�ض والفوائد
 13مليار دوالر حتى
م�ضيفًا:
وال�رشوط،
�أيار/مايو ..2010
"من هنا نالحظ �أن
مرتفع
"وهذا الرقم
حجم ال�رشكات املتعرثة
ج ًّدا ويوازي ما يقارب
قليل ج ًّدا مقارنة مع
الـ %85من الناجت
عدد ال�رشكات التي
�سالمة:
ريا�ض
املحلي .وعلى عك�س ما
�أقلعت و�سطع جنمها بعد
الرياديني
حل�ض
ملالئمة
ا
ال�شروط
توفري
ملطلوب
ا
لكن
اجلميع،
أمام
�
مك�شوفة
أعمال
ل
ا
ريادية
أهمية
�
ي�شمل
يقال ،ف�إن الدعم
تلقيها الدعم من القطاع
املتو�سطة
ال�رشكات
ال�شباب على تطوير م�شاريعهم وتوفري الرثوات وا�ستحداث فر�ص العمل يف امل�ستقبل.
امل�رصيف ،و�إذا ح�صل
والأفراد وال ينح�رص يف
التعرث فلأ�سباب قد تكون
ال�رشكات الكربى".
طارئة �أو غري حم�سوبة.
وبرغم كل االحتياطات
ت�شري التقارير الرقمية
ف�إن املخاطر تبقى
�إىل �أن حجم الت�سليفات
موجودة".
امل�رصفية حل�ساب القطاع اخلا�ص ارتفع منذ بداية
ال�سنة احلالية بن�سبة  ،%11وو�صلت الن�سبة �إىل %21
مع تزايد عدد املقبلني على ريادية الأعمال ،جند
بني �أيار/مايو  2009و .2010وبلغت قيمة القرو�ض
الكثري من ال�شباب قد قرر التوقف عن اللهاث وراء
املدعومة  300مليار دوالر حتى نهاية �آذار/مار�س
�شبح الوظيفة وعزم على فتح �رشكته اخلا�صة ،ظاهرة
 ،2010منها مليار و 800مليون دوالر للقطاع
�إيجابية؟ ..ومن قال العك�س .املهم �أن ت�ستمر ظاهرة
ال�صناعي ،و 780مليون دوالر للقطاع ال�سياحي،
ت�أ�سي�س امل�رشوعات النا�شئة؛ لأن البع�ض �سينجح،
و 283مليون دوالر للقطاع الزراعي ،و 73مليون
ويكون مبثابة العمود الفقري لالقت�صاد اللبناين يف
دوالر لقطاع التكنولوجيا املتخ�ص�صة� ،أما القطاع
ريا �أو �رشكة تدر
امل�ستقبل� ،سواء كان امل�رشوع �صغ ً
احلريف فبلغت قيمة القرو�ض املعطاة له  1.2مليون
ربحا ي�ؤمن له االكتفاء الذاتي ويتكفل
على �صاحبها ً
دوالر" ،وهذا دليل عافية"؛ لأنه ينفي الأقاويل
بتغطية تكاليف معي�شته .ومن يدري قد تتحول ال�رشكة
امل�ضللة واالتهامات املوجهة �ضد القطاع امل�رصيف
ال�صغرية �إىل �إقليمية �أو عاملية ،وت�صل مبيعاتها �إىل
جلهة ح�رصية دعمه يف اخلزينة "فهذه كلها كلي�شهات
ريا الوطن،
�شتى �أقطار العامل ،وامل�ستفيد �أو ًال و�أخ ً
م�سي�سة لالقت�صاد اللبناين والقطاع امل�رصيف؛ لأنه على
ومن بعده العائلة ورجل الأعمال الرياديني.
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