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مجتمع وإقتصاد

تحقيق

رواد ّاألعمال «اللبنانيون»:
هيا بنا إلى الخليج
غسل السيارات ،إرسال الهدايا« ،دوزنة» اآلالت الوترية ،معالجة عوارض األرق والتسوق اإللكتروني
بأسعار أرخص ...ظهرت في لبنان عشرات الشركات الناشئة التي نجح بعضها وفشل البعض اآلخر.
انطلقت موجة «ريادة األعمال» ،منذ أن أصدر مصرف لبنان التعميم  331الذي خصص فيه 400
مليون دوالر للشركات الناشئة ،وباتت تجذب الشباب الذين يريدون أن يؤسسوا شركاتهم الخاصة.
لكن من هم رواد األعمال اللبنانيون؟ وماذا يقدمون؟ وهل هناك معطيات كافية للحكم
على تجاربهم؟
إيفا الشوفي
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـب ـع ــض فــي
لبنان الولوج إلى «وعد» عالم «ريادة
بتنمية األفكار
األعمال» .هذا «الوعد»
ّ
واملـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة غ ـ ــذاه تـعـمـيــم
مـصــرف لـبـنــان رق ــم  331ال ـصــادر في
ع ــام  ،2013الـ ــذي يـسـمــح لـلـمـصــارف
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــاإلس ـ ـهـ ــام ف ـ ــي رس ـم ـل ــة
«الـ ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة» و»ح ــاض ـن ــات
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال» و»الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات املـ ـس ــرع ــة
لــأعـمــال» ،وخـصــص لــذلــك حــزمــة من
ال ـح ــواف ــز املــال ـيــة بـقـيـمــة  400مـلـيــون
ّ
دوالر ،وه ــي «ح ــزم ــة» سـخـيــة تـمــكــن
املصارف من االستحواذ على النسبة
ـذه ال ـشــركــات
األكـ ـب ــرّ م ــن رس ــام ـي ــل هـ ـ ّ
والتحكم بإدارتها .هكذا تلقف الشباب
ف ــي ل ـب ـنــان م ــوج ــة «ري ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال»
العاملية ،باعتبارها «املنقذ» من أزمة
البطالة ،وبات التمويل وورش العمل
مـ ّ
ـوجـ ـه ــن بـ ـق ــوة ن ـح ــو ف ـئ ــة ال ـش ـبــاب
ال ـج ــام ـع ـي ــن ل ــدف ـع ـه ــم إل ـ ــى تــأس ـيــس
«شركاتهم الخاصة» .بسرعة ،ظهرت
«املــدن الذكية» مثل  berytechوbeirut
 ،digital districtاللتني استقطبتا عددًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـ ـ  Startupsأو ال ـشــركــات
الناشئة .لكن منذ أن أص ــدر مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ال ـت ـع ـم ـي ــم  331لـ ــم يـ ـق ــدم أي
تقرير مفصل عن حجم االستثمارات
ّ
الـتــي ُوظ ـف ــت فــي امل ـشــاريــع الـجــديــدة،
وبالتالي ليس هناك معطيات توضح
تــأثـيــر ال ـشــركــات الـنــاشـئــة بالتطوير

ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ورف ـ ــع
اإلنـتــاجـيــة وخ ـلــق الــوظــائــف وزي ــادة
القيمة املـضــافــة .هــذا التعتيم يشكل
مشكلة للمؤسسات العاملة والداعمة
لـهــذا الـقـطــاع الـتــي تطالب باستمرار
ّ
بمعرفة حجم األموال التي وظفت في
هذه الشركات.
ال ـصــورة اإليـجــابـيــة والـطــامـحــة التي
ُت ـ َّ
ـروج ل ــرواد األعـمــال تقابلها صــورة
س ـل ـب ـيــة م ـه ـمــة ج ـ ـ ـدًا 9 :م ــن أصـ ــل 10
ّ
شــركــات نــاشـئــة تفشل عــاملـيــا ،أي إن
 %90من الشركات الناشئة في العالم
تـ ــواجـ ــه م ـص ـي ــر ال ـف ـش ــل وف ـ ــق مـجـلــة
«فوربس» .وفي لبنان تبدو الصورة
اكثر سلبية ،ما دامــت األفكار تهاجر
مــع أصـحــابـهــا بسبب ضـيــق الـفــرص
املحلية وغياب الدعم الفعلي.
رواد األعمال «اللبنانيون» :من هم؟
األس ـ ـبـ ــوع ال ـف ــائ ــت ن ـظ ـمــت «وم ـض ــة»
فـ ـع ــالـ ـي ــة  ،Mix n’ Mentorالـ ـت ــي
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا رواد أعـ ـم ــال حــال ـيــون
ومـسـتـقـبـلـيــون ،أت ــوا ل ـطــرح أفـكــارهــم
ومشاكلهم .لكن من هم رواد األعمال
اللبنانيون؟ ومــا ال ــذي قــدمــوه خالل
السنوات الفائتة؟
nabbesh, Makhsoom, anghami,
 …scoop cityه ــي نـ ـم ــاذج ش ــرك ــات
نــاش ـئــة أس ـس ـهــا ل ـب ـنــان ـيــون ،وبــاتــت
ال ـيــوم تمتلك شـهــرة محلية وعربية
بـعــدمــا أثـبـتــت نـجــاحـهــا فــي مـجــاالت
ّ
م ـخ ـت ـل ـف ــة .إال أن م ـع ـظ ــم الـ ـش ــرك ــات
الناشئة الـتــي تـبــدأ فــي لبنان تحقق

نجاحات صغيرة فــي البلد ،ومــن ثم
تنتقل إلى الخارج ،وتحديدًا إلى دول
الخليج حيث الـفــرص واالقـتـصــادات
أكـبــر .نعود هنا إلــى حلقة االقتصاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـف ـس ـه ــا :ت ـل ـب ـيــة ح ــاج ــات
ال ـس ــوق ال ـخــارج ـيــة وتـهـجـيــر املـ ــوارد
البشرية.
تشرح مديرة تحرير موقع «ومضة»
م ــاي ــا رح ـ ـ ــال ،أن «ل ـب ـن ــان ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد بـيـئــة
صغيرة في العالم العربي من ناحية
التمويل والـجـغــرافـيــا ،ولـهــذا السبب
ي ـت ـجــه ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى ال ـخ ـل ـيــج ،حـيــث

نانسي عجرم تحتاج
لمن يساعدها في بناء المحتوى
والتسويق له
تــوجــد ق ــدرة شــرائـيــة عــالـيــة وأس ــواق
ك ـب ــرى ،وح ـي ــث تـنـتـشــر ث ـقــافــة الــدفــع
ّ
وال ـت ـس ــوق اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ف ــي ح ــن أن
اللبنانيني مــا زال ــوا يفضلون الــدفــع
ن ـق ـدًا» .معظم املستثمرين فــي لبنان
يـتـجـهــون إل ــى االس ـت ـث ـمــار ف ــي مـجــال
الـتـســوق اإللـكـتــرونــي ،فيما بــدأ يبرز
تــوجــه نحو قـطــاع األزيـ ــاء ،لكن حتى
الـيــوم لــم تظهر قصص نجاح كبيرة
في هذا املجال.
فـ ــي تـ ـق ــري ــر لـ ـ ـ «وم ـ ـ ـضـ ـ ــة» ،ي ـظ ـه ــر أن
متوسط حجم االسـتـثـمــار فــي لبنان
يــراوح بني  100ألــف دوالر و 150ألف

دوالر لـلـشــركــة ،فــي حــن أن متوسط
حجم التمويل فــي اإلمـ ــارات العربية
املـتـحــدة بـلــغ أك ـثــر مــن نـصــف مليون
دوالر .كذلك ،إن «نسبة االستثمارات
في ريــادة األعمال تتزايد في املنطقة
الـعــربـيــة ســريـعــا ،أم ــا الـتــركـيــز األكـبــر
ل ـل ـم ـمــولــن ف ـي ـن ـصــب ع ـل ــى ال ـت ـج ــارة
اإللكترونية واإلنـتــرنــت ،يليه تطوير
الـبــرمـجـيــات وال ـخــدمــات ،االت ـصــاالت
واأللعاب…وكما هي الحال بالنسبة
إلـ ـ ــى م ـع ـظ ــم امل ـ ـمـ ــولـ ــن ،فـ ـ ــإن امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية واإلمارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة ه ـم ــا أكـ ـث ــر دول ـ ـتـ ــن تــرغــب
الشركات في التوسع فيها».
أب ــرز مـشــاكــل ال ـشــركــات الـنــاشـئــة في
لبنان تتركز على صعوبة الــوصــول
إلــى التمويل ،وإن تــوافــر فهو تمويل
ضئيل ومـكـلــف بنظر رواد األع ـمــال.
ك ــذل ــك ي ــواج ــه رواد األعـ ـم ــال مـشــاكــل
في أنظمة املتاجر ،إذ ال تــزال غالبية
املتاجر غير ّ
مهيأة الستقبال تقنيات
رقمية ،إضافة إلــى عــدم شيوع ثقافة

الدفع والتسوق اإللكتروني بالشكل
الكافي .مشكلة الوصول إلــى كفاءات
تشكل أيضًا إشكالية ،إذ ال يوجد في
لبنان جامعات تـ ّ
ـدرس اختصاصات
جـ ــديـ ــدة مـ ـث ــل ك ـي ـف ـي ــة بـ ـن ــاء تـطـبـيــق
ّ
هــاتـفــي .بـعــض الـشــركــات تمكنت من
ت ـج ـ ّـاوز ه ــذه الـعـقـبــات وب ــات ــت الـيــوم
ت ـصــنــف ض ـمــن ال ـش ــرك ــات الـنــاجـحــة،
ب ـع ـض ـه ــا بـ ـ ــدأ فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع،
والبعض اآلخر بدأ في الخليج.

ّ
 kids geniusمشغل لتحفيز
اإلبداع

ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت س ــاب ــن ق ــاع ــي الـبـحــث
في كيفية بناء شركتها ،كــان دافعها
األســاســي تجربة شخصية عاشتها
ف ــي ط ـفــول ـت ـهــا .ق ـب ــل سـ ـن ــوات كـثـيــرة
مــن انـتـشــار «مــوجــة» ري ــادة األع ـمــال،
أرادت ســابــن أن تبني لعبة بسيطة
رأتها في أحد املهرجانات ،إال أنها لم
تجد اآلالت واملــواد الالزمة في املنزل،
إض ــاف ــة إل ــى امل ـنــع ال ـص ــارم م ــن األه ــل

مؤشر

 40.6مليار دوالر موجودات «المركزي» بالعمالت األجنبية في أيلول
في نهاية أيلول  ،2016بلغت قيمة موجودات مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية  40.6مليار دوالر .وقد جاءت
ّ
ً
ابتداء من حزيران
هذه الزيادة بعدما نفذ مصرف لبنان
املاضي هندسات مالية أتاحت له جمع مبلغ يصل إلى
ُ
 8مـلـيــارات دوالر .استعمل هــذا املبلغ مــن أجــل إعــادة
تكوين االحتياطات بالعمالت األجنبية التي تدهورت
على مدى السنتني املاضيتني لتنحدر في آذار  2016إلى
 30مليار دوالر .مصرف لبنان عرض على املصارف
شراء سندات خزينة تحملها في محفظتها بنفس سعر
إص ــداره ــا ،عـلــى أن يــدفــع لـهــا مـبــاشــرة نـصــف األرب ــاح
التي كانت ستحققها من هذه السندات خالل السنوات
املقبلة ،وفي املقابل طلب من املصارف استقطاب مبالغ
بــالــدوالر لـشــراء سـنــدات يــوروبــونــدز يحملها مصرف
لبنان فــي محفظته أو ش ــراء شـهــادات إي ــداع يصدرها
مـصــرف ل ـب ـنــان .ه ــذه اآلل ـيــة حققت لـلـمـصــارف خــال
الـفـتــرة املــاضـيــة أكـثــر مــن مـلـيــاري دوالر أربــاحــا ،فيما
سمحت ملـصــرف لـبـنــان بجمع مـبــالــغ كـبـيــرة بــالــدوالر،
إال أنــه نتج منها أم ــران؛ األول هو وجــود سيولة كبيرة

بالليرة اللبنانية بني يدي املصارف اللبنانية ال مجاالت
لتوظيفها ،والثاني هو أن املـصــارف بــدأت تتنافس في
ما بينها الستقطاب ال ــدوالرات ،وبعض املصارف دفع
فوائد خيالية تتجاوز  %20على ودائع بالدوالر توضع
في حسابات ّ
مجمدة ّملدة سنة.
على أي ح ــال ،كــان الطلب على ال ــدوالر خــال األشهر
الثالثة األخيرة أكبر من العادة ،وهو ما ّأدى إلى تذبذب في
مستويات االحتياطات بالعمالت األجنبية لدى مصرف
لبنان .فالهندسات أتاحت جمع مبالغ كبيرة ،إال أنه كان
واضحًا أن تنفيذ الهندسات كان يرفع االحتياطات إلى
سقف مرتفع ،لتعود إلــى مسار ان ـحــداري عند دخــول
الهندسات فــي فترة استراحة ألسـبــوع أو اثـنــن .فعلى
سبيل املثال ،إن شهر تموز ّ
سجل تراجعًا بقيمة 400
مليون دوالر في االحتياطات مقارنة مع شهر حزيران،
فيما شـهــد الـنـصــف األول مــن شـهــر أي ـلــول طلبًا على
الدوالر ،ما دفع مصرف لبنان إلى التدخل لعرض العملة
الخضراء في السوق ،ما استنزف ميزانيته  6.1ماليني
دوالر.

