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كي تنجح ال بد من..
كحل رئيس َم ِرن من أجل القضاء على المشــــــاكل
ٍّ
ومــــــن هنا تَ َّم َبلْ َو َرة فكرة ريادة األعمال
االقتصاديــــــة المتراكمة اآلن ،والتي ِّ
تمثل تحدياً كبيراً أمــــــام دول العالم ،المتقدم منها
والنامي.
وتركز أهداف التنمية في المجتمعــــــات النامية على النهوض باالبتكار والصناعة ،وريادة
األعمــــــال ,وتحويل ثقافة األفــــــراد من اســــــتهالك التكنولوجيا إلى تذليلهــــــا محلياً في
مشــــــاريع صغيرة تعمل على تشغيل نســــــبة كبيرة من القوى العاملة ،وإمداد أصحابها
بالدعم المالــــــي المختلف ،مثل االئتمان قليل التكلفة ،عــــــاوة على النهوض بمعدالت
النمو االقتصادي ،ورفع معــــــدالت الدخل القومي من أجل رفع الضغوط من على كاهل
ميزانيات الدول ،وتوفير ِبنْ ية تحتية تكنولوجية وأساسية تساعد على النهوض باالقتصاد
ككل ،فهذا التحدي يحتاج إلى أدوات من أهمها ريادة األعمال.
نشــــــر وتســــــويق ثقافة االبتــــــكار ودعم
البحث العلمي:
حرصــــــت كثير من دول العالــــــم النامي على
زيــــــادة كفاءة اســــــتغالل المــــــوارد المتاحة
لديها وتنميتها ،وتعزيز دور البحث العلمي،
وتشجيع االبتكار بمضاعفة أعداد العاملين
فيه بصورة مستمرة ،ودعم القطاعين العام
والخاص في عمليات البحث والتطوير.
لقي
وال شــــــك أن جميع هذه الغايات ستُ ِ
الضوء علــــــى أهمية الــــــدور المطلوب من
ورواد األعمال في هذه الدول
المبتكريــــــن ّ
خالل عملية المشــــــاركة في تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة ,وستدفع الحكومات
وصنّ اع القرار إلى تشجيع نشر وتعليم ريادة
ُ
األعمال.

توفر
في حيــــــن أن بعض الدول الناميــــــة لم ِّ
اآللية التشــــــريعية أو القانونية أو التنظيمية
من أجل تفعيل منظومة ريادة األعمال؛ حيث
فق َدت تلك الــــــدول الثقة في إمكانات تلك
َ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وكونها
الفعال على الصعيد
تؤدي إلى التأثيــــــر َّ
قوة ِّ
االقتصــــــادي المحلــــــي والدولــــــي ،وبالتالي
لم تمنح كامل الثقة لهــــــؤالء المبادرين في
خوض غمار تلك التجربة االقتصادية.
دعم رائدات األعمال في الدول النامية:
مــــــع ازدياد معدالت البطالــــــة في البلدان
النامية وخاصة بين فئتي الشباب والنساء،
اتجهت كثير من الدول إلى إعطاء مساحة
كبرى للقطاع الخــــــاص للقيام بدوره دعم

االقتصاد الكلي للدول ،واالهتمام بتعليم
النشء قواعد ريادة األعمال؛ والمساهمة
في توظيف العنصر البشري ،خاصة المرأة
والشباب.
وحرص البنــــــك الدولي مؤخــــــراً على جمع
المنَ ح؛ بهدف
أكثر من  1.3مليار دوالر من ِ
دعم وتمويل مشــــــاريع النساء أو الشركات
الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهن في
الدول النامية ،ومساعدتهن على الوصول
إلى األســــــواق الدولية المختلفة؛ حيث إن
أكثر برامج التنمية المستدامة لدول العالم
طالبــــــت بتمكيــــــن المرأة من المســــــاهمة
الفعالة فــــــي الدول عبر بوابة
االقتصادية
َّ
ريادة األعمال.
كما أعلــــــن البنك عن إتاحة فــــــرص تمويل
تزيــــــد قيمته عن مليــــــار دوالر لتعزيز مجال
ريادة األعمال للنســــــاء في البلدان النامية،
وتقديم المســــــاعدات الفنية لهن ،ودعم
قدرتهــــــن على الوصــــــول إلى األســــــواق
المحلية والعالمية.
وتعتبر مبادرة تمويل رائدات األعمال "We-
 "Fiاألولى في هــــــذا المجال التي يقودها
البنــــــك الدولي لتشــــــجيع ريادة النســــــاء،
أن الشــــــركات
تقريــــــر
وأكد
صادر عن البنك َّ
ٌ
ٌ
المملوكة للنســــــاء تبلغ أكثر من  30%من
الم َق َّي َد ِة على
منشآت األعمال الرســــــمية ُ

مســــــتوى العالم ،وأن  70%من منشــــــآت
األعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة
لهن في الدول النامية عاجزة عن التعامل
مع المؤسســــــات المالية أو الحصول على
خدمــــــات مالية بشــــــروط مناســــــبة ،وينتج
عن هذا بالتالي نقص ســــــنوي في معدل
االئتمان بنحو  300مليار دوالر لشــــــركات
األعمال الصغيرة والمتوسطة الحكومية
المملوكة للنساء.
ولألســــــف؛ فإن األمر في الــــــدول الفقيرة
يكــــــون أكثــــــر تعقيداً ؛ حيــــــث تُ َجابــــــه ريادة
األعمــــــال بوجــــــه عــــــام ،ومســــــألة تمكين
بوجه خــــــاص تحدياً كبيراً ؛ بســــــبب
ٍ
المــــــرأة
وض ْع ِف معدالت النمو
َض ْع ِف اإلمكاناتَ ،
االقتصــــــادي ،وانعدام الرؤيــــــة .ولذا يجب
على الدول الناميــــــة توفير الموارد البيئية،
والتشريعية ،واإلدارية ،والمالية ،والتدريبية
إلنجاح منظومات ريادة األعمال.
النظــــــام البيئي أبرز تحديــــــات الريادة في
الدول النامية:
في الوقت الذي تعاني فيه البلدان النامية
من قــــــدرات مالية محــــــدودة يصعب معها
إيجاد فرص عمل ،واستيعاب الوافدين الجدد
لســــــوق العمل ،جــــــاءت أهميــــــة إدراج ريادة
األعمال ضمن أبرز آليات توفير الوظائف.

لكــــــن المــــــوارد الماليــــــة ليســــــت العقبة
َّ
الوحيــــــدة ،فهنــــــاك الكثير مــــــن التحديات
التي تواجه الــــــدول النامية ،أهمها صعوبة
والمتَ َو ِاف ِق
إيجاد النظام البيئي المتكامل
ُ
قصد
مع أهداف التنمية
وي َ
المســــــتدامةُ ،
َ
بذلك تمرير سياسات واضحة وشاملة إزاء
تشجيع الشــــــركات الصغيرة والمتوسطة،
ودفعها لالســــــتمرار في المشاريع الريادية
الناجحة ،وهذا لــــــن يتأتَّ ى دون وضع خطة
طموحة مستقبلية لهذا األمر.
ومع التركيز العالمي الكبير على دور ريادة
األعمال في تحقيــــــق النهضة االقتصادية
أن السياســــــات المحلية
واالجتماعيــــــة ،إال َّ
في الدول النامية ال تــــــزال تمنح األولوية
القصوى للشــــــركات األكبر حجماً وتتناسى
دور المشــــــروعات الصغيرة والمتوســــــطة
رغم أنها أساس ريادة األعمال -في دفععجلة التنمية المستدامة في تلك الدول،
رغم أنها تســــــتحوذ على أكثر من  90%من
االقتصاد العالمي؛ وعليه يلزم تلك الدول
تغيير نظرتها وفلسفتها االقتصادية تجاه
تلك المشروعات ،والعمل على تشجيعها
وليــــــس تحجيمها وتهميشــــــها لحســــــاب
الكيانات الكبرى.
وفي استطالع رأي ،شمل نحو  1000رائد
أعمال في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

محر ٌك لخلق
(مركز بروكنجز :ريادة األعمال ّ
فرص عمل ولتحقيق نمو شامل في العالم
العربــــــي  ،)http://cutt.us/wutSeأكَّ ــــــد
غالبية المشــــــاركين أنهم يواجهون عوائق
عدة ،مثــــــل :صعوبة تســــــويق منتجاتهم
ــــــر ِص العثور على
وخدماتهــــــمَ ،
وض ْع ِف ُف َ
مصادر للتمويل ،وتوظيف القوى العاملة
المبتكرة ،وفتح أسواق جديدة في الخارج،
واإلنفــــــاق الحكومي الضئيــــــل على تطوير
البحث العلمي ،وقلة تنفيذ مشاريع براءات
االختراع ،وهو ما ظهر في انخفاض ترتيب
منطقة الشرق األوسط في مؤشر االبتكار
العالمي.
إن التنميــــــة االقتصادية تركز على النهوض
باالبتــــــكار والصناعــــــة ،وريــــــادة األعمال,
كثير مــــــن دول العالم النامي على
وتحرص ٌ
زيادة كفاءة اســــــتغالل المــــــوارد المتاحة
لديها وتنميتها ،وتعزيز دور البحث العلمي،
وتشــــــجيع االبتكار ،ودعم القطاعين العام
والخاص فــــــي عمليات البحــــــث والتطوير.
وفــــــي الوقت الــــــذي تعاني فيــــــه البلدان
النامية من قدرات مالية محدودة يصعب
معهــــــا إيجــــــاد فــــــرص عمل ،واســــــتيعاب
الوافدين الجدد لسوق العمل ،تأتي ريادة
األعمال ضمن أبرز آليــــــات توفير الوظائف
ومن ثم دفع عجلة التنمية المستدامة.

