6

األربعاء  27أيار  2015العدد 2599

PRIVATE SECTOR

استثمار

أين يستثمر اللبناني؟
ّ
ّ
سطر اللبنانيون عبر التاريخ قصص نجاحات في شتى أصقاع األرض،
مثبتين كفاءة عالية وقدرة على التأقلم مع مختلف الشعوب
والثقافات والمناخات والظروف .لكن ،وبما أن الطبع يغلب التطبع،
يبدو أن الفوضى التي تصبغ الحياة في لبنان في شتى المجاالت باتت
تشكل جزءًا ال يتجزأ من هوية اللبناني الذي وحين يسعى إلى االستثمار
في الخارج يبحث بشكل إرادي أو ال إرادي عن لبنانه ،يبحث عن ...الفوضى
رضا صوايا
ف ـ ــوض ـ ــى واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار؟ قـ ـ ــد ي ـخ ـيــل
ل ـلـ ـب ـع ــض أنـ ـ ـه ـ ــا نـ ـكـ ـت ــة سـ ـمـ ـج ــة أو
م ـح ــاول ــة ان ـت ـح ــار اقـ ـتـ ـص ــادي ،لـكــن
ح ـ ـ ـ ّـس امل ـ ـغـ ــامـ ــرة الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـت ــع بــه
اللبناني يدفعه لالستثمار حيث ال
يجرؤ اآلخرون.
طبعًا للبنانيني نـجــاحــات ضخمة
يضرب فيها املثل فــي ال ــدول األكثر
ت ـ ـشـ ــددًا مـ ــن ال ـ ـنـ ــواحـ ــي ال ـق ــان ــون ـي ــة
والـنـظــامـيــة ،ول ـكــن يـبـقــى للفوضى
ن ـ ـك ـ ـهـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــد املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر
اللبناني .فأين يستثمر اللبنانيون؟
وما هي الدول التي تجذبهم وملاذا؟

وتبقى...أفريقيا

يبدو أن فكرة أن تذهب الى الخليج
معدمًا كما كانت الحال في القرن
لتأسيس نفسك والعودة
المنصرم ّ
بالثروة قد ولت الى غير رجعة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ت ـت ـجــه معظم
االستثمارات اللبنانية نحو القارة
األفريقية بحسب عميد الصناعيني
اللبنانيني جاك صراف.
فــال ـل ـب ـنــانــي وف ـق ــا لـ ـص ــراف يـتــوجــه
ال ــى ال ــدول حـيــث يشعر أن لــه قيمة
م ـض ــاف ــة ف ــي االس ـت ـث ـم ــار ،وال ـق ـي ـمــة
ً
املضافة ترتكز أوال إلى وجود البيئة
الحاضنة التي تساعده كلبناني في
التعامل والتعاون معها.
والبيئة الحاضنة تعتمد على وجود
ً
ل ـب ـنــان ـيــن إج ـ ـمـ ــاال أو مـ ــن امل ـح ـيــط
الـ ـجـ ـغ ــراف ــي األص ـ ـغـ ــر ك ــامل ـح ــاف ـظ ــة،
القضاء أو القرية .كما تعتمد البيئة
الـ ـح ــاضـ ـن ــة عـ ـل ــى وج ـ ـ ــود مـ ـص ــارف
لبنانية أو وج ــود شــركــات لبنانية

في البلد املعني ،إضافة الــى وجود
عالقات تجارية بني لبنان والدولة
التي يرغب باالستثمار فيها ،وعلى
مدى القدرة على الدخول الى السوق
واملنافسة.
ول ـ ــذل ـ ــك يـ ـخـ ـت ــار الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي الـ ـي ــوم
االستثمار في أفريقيا بحسب عميد
الصناعيني ،فهو إضافة إلى ما ذكر
قـ ــادر ع ـلــى مــواج ـهــة امل ـخــاطــر الـتــي
ق ــد ت ـع ـتــرضــه ف ــي الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء،
وعـ ـل ــى أن ي ـتــأق ـلــم م ـع ـهــا ويـتـغـلــب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـفـ ـض ــل حـ ـنـ ـكـ ـت ــه وش ـب ـك ــة
عــاقــاتــه الــواسـعــة مــع مــراكــز الـقــرار
واملسؤولني في الدول األفريقية.
والـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ي ـش ـك ــل صـ ـل ــة ال ــوص ــل
والوسيط الذي ال غنى عنه بالنسبة
ل ــأم ـي ــرك ـي ــن وال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ــذي ــن
ي ـ ـل ـ ـجـ ــأون ف ـ ــي ك ـث ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـيـ ــان
ال ــى اللبناني ملـســاعــدتــه فــي دخــول
األسواق األفريقية.
وصـ ـ ـ ـ ــراف واضـ ـ ـ ــح ف ـ ــي م ــوقـ ـف ــه وال
يـ ـس ــاوم ع ـل ـي ــه ،فــال ـل ـب ـنــانــي يـتـمـيــز
ب ـن ـج ــاح ــه الـ ـف ــوض ــوي وي ـع ـم ــل فــي
الفوضى.
يـ ـش ــارك ال ـخ ـب ـي ــر امل ــال ــي ولـ ـي ــد أب ــو
سليمان ج ــاك ص ــراف ال ــرأي فــي ما
يختص بــأفــريـقـيــا وبــأنـهــا الـجــاذب
األول للمستثمرين اللبنانيني.
وي ـق ــول أب ــو سـلـيـمــان إن الـلـبـنــانــي
ي ـت ـج ــه خ ـص ــوص ــا إلـ ـ ــى دول ش ــرق
أفــريـقـيــا ككينيا ومــوزمـبـيــق ودول
غرب أفريقيا كنيجيريا والكونغو.
وأبرز القطاعات التي يستثمر فيها
اللبنانيون في أفريقيا هي قطاعات
االتـ ـص ــاالت وامل ـعـلــومــات ـيــة وال ـب ـنــاء
والتطوير العقاري.
وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـج ـ ــذب الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن الـ ــى
أفريقيا ويسمح لهم بالتفوق على
ســواهــم بالنسبة ألبــو سليمان هو
غ ـيــاب ال ــوج ــود الـكـبـيــر ل ـل ــدول ذات

االقتصادات الكبرى بشكل فعال في
أفريقيا بالحجم الذي توجد فيه في
غير مناطق مــن العالم ،إضــافــة الى
عدم تنظيم األسواق والقوانني التي
ال تزال ركيكة جدًا وال تؤمن حماية
كبيرة للمستثمرين.
أمــا رئـيــس اتـحــاد الـغــرف اللبنانية

مـ ـحـ ـم ــد شـ ـقـ ـي ــر فـ ـل ــه رأي م ـخ ــال ــف
تمامًا .فعلى الــرغــم مــن تأكيده قوة
وتجذر اللبنانيني في أفريقيا إال أن
شقير يؤكد أن معظم االستثمارات
الـلـبـنــانـيــة ف ــي ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء هي
استثمارات قديمة يجرى تطويرها
وت ــوس ـي ـع ـه ــا ف ــي أحـ ـس ــن األح ـ ـ ــوال.

لكننا ال نشهد استثمارات جديدة
في القارة اإلفريقية وهي إن وجدت
فهي استثمارات بسيطة.
وامللفت أن التضارب فــي ال ــرأي بني
هذا الثالثي سيستمر في ما يتعلق
بالخليج واالسـتـثـمــارات اللبنانية
في هذه املنطقة.

أحداث وصور
أعلى ردهة في بيروت تفتح أبوابها

الدورة الثالثة لمعرض Beirut Designers’ Week

ُيعيد "ذا روف" في فندق فور سيزونز بيروت افتتاح أبوابه الستقبال
موسم صيف جديد .تقع ّ
الردهة املحيطة باملسبح على سطح املبنى
ّ
ّ
األكثر ارتفاعًا في املدينة في الطابق السادس والعشرين من الفندق
ّ
الصيف ،سيقوم أبرز ّ
الشاهق .وطوال فصل ّ
الدي جاي لهذا املوسم
ّ
ّ
روف" إلضفاء
بتنسيق
املوسيقى الحصرية التي يتميز بها "ذا ّ
ّ
الحماسية على هذا املوقع املدهش .يمكن للنزالء الذين
األجواء
ّ
صيفية قصيرة االستفادة من
يقصدون الفندق لقضاء استراحة
عرض "ّ "Beirut Getawayللحصول على حسم بنسبة  %20على الغرف
لدى حجز ليلتني على األقل ،وذلك بحسب توافره.

بعد النجاح الذي حققه معرض  Beirut Designers’ Weekفي دورتيه األولى
والثانيةّ ،
تقدم  GATA Events & Promotionsالدورة الثالثة من هذا الحدث
املنتظر الذي يعرض آخر ابتكارات األزياء وأكسسوارات املنزل واملجوهرات من
ّ
مصمم ملوسم ربيع/صيف .2015
تصميم 100
ّ
ينظم معرض  Beirut Designers’ Week 2015من  27الى  31أيار  2015من الساعة
ً
مساء على طول املمشى البحري ّ
ملجمع الزيتونة
 3بعد الظهر ولغاية الساعة 10
باي ،برعاية وزارة االقتصاد والتجارة ،بالشراكة مع الزيتونة باي ،وبالتعاون
مع  Beirut Waterfront Developmentوسوليدير.

معرض "بروجكت لبنان" يحتفل بدورته العشرين
برعاية وحضور وزير االقتصاد والتجارة ،آالن حكيم،
ووسط حضور دبلوماسي واقتصادي رفيع ،شهد ّ
مقر وزارة
االقتصاد والتجارة في بيروت إعالن إطالق الدورة العشرين
من املعرض التجاري الدولي ملواد ومعدات وتقنيات البناء
في لبنان والشرق األوسط ،2015 Project Lebanon ،الذي
ّ
تنظمه الشركة الدولية للمعارض ( )IFP Groupتحت رعاية
معاليه ،في مركز "بيال" للمعارض في وسط بيروت بني  2و5
ّ
محلية وإقليمية
حزيران املقبل ،بمشاركة أكثر من  400شركة
ّ
ودولية من حوالى  24دولة.

