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مجتمع وإقتصاد
كــل فــرد فيه بتأمني خــدمــة أو سلعة
ليمأل فراغا ما في السوق أو يخلق
ً
مجاال جديدًا ،وحاجات جديدة ،دون
االض ـط ــرار لـلـتـنــافــس «ال ـس ـل ـبــي» مع
أحد.
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب أن
ت ـ ـط ـ ــرح «م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات» ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـنــاش ـئــة امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي م ـجــاالت
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـت ـق ـن ـيــة
واملـعـلــومــات والـبــرمـجـيــات ،كنموذج
اقـ ـتـ ـص ــادي لـ ـل ــدول ال ـن ــاش ـئ ــة األك ـث ــر
ت ـض ــررًا م ــن ال ـعــوملــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة،
كما يحدث في دول أفريقية ،وشرق
آس ـيــا .وق ــد يــدخــل ه ــذا ال ـن ـمــوذج في
إط ـ ــار آل ـي ــة اس ـت ـغ ــال م ــن ال ـش ــرك ــات
الـعــاملـيــة مل ـهــارات وأف ـكــار سـكــان تلك
الــدول ،إذ تظهر الــدراســات أنه يكون
فــي غــالــب األح ـيــان مصير الـشــركــات
ال ـن ــاش ـئ ــة الـ ـت ــي ت ـن ـتــج هـ ــذه ال ـس ـلــع،
االن ــدم ــاج ب ـش ــرك ــات عــامل ـيــة تـشـتــري
الشركة ،وفي بعض األحيان ّ
تحولها
إلـ ـ ــى م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث ت ــاب ــع لـ ـه ــا (إذا
تــأم ـنــت ف ــي ال ــدول ــة ال ـب ـنــى املـطـلــوبــة
إلج ــراء األب ـحــاث الـعـلـمـيــة) .وه ــذا ما
ت ـش ـهــده الـ ـي ــوم ،ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
إس ــرائ ـي ــل ،ال ـتــي تـعــد ن ـم ــوذج نـجــاح
ل ـه ــذا ال ـن ــوع م ــن االق ـت ـص ــاد (م ــع أنــه
قائم على تعاون بني القطاع الخاص
والعام ،الذي يقوم بمعظم ما يتطلبه
م ــن امل ـ ـخـ ــاطـ ــرة) ،إذ ت ـت ـح ــول مـعـظــم
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة ،بـعــد زم ــن ّ
معي
إلى مراكز أبحاث لشركات كبرى.
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل
االسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي يـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا هـ ــذا
امل ـجــال ،وهــي أن أغـلــب منتجاته من
ال ـس ـلــع غ ـيــر املـ ـع ـ ّـم ــرة ،أو ال ـخــدمــات
والـتـطـبـيـقــات وال ـبــرامــج ال ـتــي تعمل
فــي أط ــر مـنـتـجــات أخ ــرى كـمـكـ ّـمــات،
أو إض ـ ــاف ـ ــات (سـ ـك ــاي ــب ،ت ـط ـب ـي ـقــات
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ،خــدمــات مصرفية
على االنـتــرنــت ،أجـهــزة بـحــث ،تأمني
هيكل إداري لـشــركــات تـقــدم خدمات
معينة ،الخ) ،ولذلك بينما قد تجني
عــائــدات كبيرة خــال فـتــرات ّ
معينة،
ّ
إل أن ــه ب ـعــد ف ـت ــرة ،ي ـص ـبــح م ــن غير
املـنـطـقــي أن تـبـقــى ال ـشــركــة املـنـتـجــة
مستقلة ،ألنـهــا تصبح فعليًا جــزء ا
أســاسـيــا مــن املنتج أو الـخــدمــة التي
تنتجها الشركات الكبرى .واألمثلة
ً
عـلــى ذل ــك ك ـث ـيــرة ،م ـثــا ش ــراء شــركــة
فايسبوك إلنستاغرام ،وسنابتشات،
وواتـ ـس ــآب .كـمــا ش ــراء شــركــة غــوغــل
لـيــوتـيــوب ،وأن ــدروي ــد ،وحـتــى شركة
موتوروال.
وج ـ ــدت دراسـ ـ ــة صـ ـ ــادرة ع ــن جــامـعــة
«نـيــو واي ـلــز» األس ـتــرالـيــة ،درس ــت ما

سمتها ظــاهــرة «الـخـلــق والـتــدمـيــر»
في قطاع الشركات الناشئة ،أن هذا
القطاع يشهد تحديا كبيرا في تأمني
وظائف مستدامة ،إذ تظهر الدراسة
أن ـ ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال دراس ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـش ــرك ــات
ال ـنــاش ـئــة ف ــي  10دول ع ـلــى مـ ــدى 5
سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـب ــن أن ن ـس ـب ــة «ت ــدم ـي ــر
ال ــوظ ــائ ــف» تــرت ـفــع م ــن  %31خــال
ال ـع ــام ال ـث ــال ــث ،إل ــى  %65ف ــي ال ـعــام
الخامس .واعتبرت أن النمو املستمر
ال ــذي حـقـقـتــه ش ــرك ــات ك ــ«غ ــوغ ــل» و
«إي ـ ـبـ ــاي» ،وغ ـيــره ـمــا ف ــي مــراحـلـهــا
األولــى هو االستثناء للقاعدة ،أكثر
مما هو القاعدة ذاتها .وقد أصبحت
فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة مـقــولــة أن  9من
أص ـ ـ ــل  10ش ـ ــرك ـ ــات ن ــاشـ ـئ ــة ت ـف ـشــل
ً
أم ـرًا مـبـتــذال فــي أوس ــاط "سيليكون
فالي" ،إلــى درجــة أنــه يعاد تدويرها
لتصبح أمرًا إيجابيًا! الفشل خطوة
أساسية نحو النجاح ،ولكن عندما
ت ـك ــون ن ـس ـبــة ال ـف ـشــل ً  ،%90يصبح
األم ــر بـنـيــويــا .خــاصــة أن ــه ال يحقق
سوى  %35من الشركات نمو أرباح
ع ـلــى م ــدى ال ـث ــاث س ـن ــوات األولـ ــى،
ّ
وال تستمر إل حوالى  %7منها في
النمو من حيث التوظيف .هذا يعني
ً
أوال أن فـ ــرص الـ ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة
بالتحول إلى شركات مستقلة كبيرة
ضئيلة ج ـدًا ،وكــذلــك فاعليتها على
ّ
م ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــل ــي ل ــدول ــة،
حيث ال يمكن االعتماد عليها لدعم
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل وإن ـ ـعـ ــاش االق ـت ـص ــاد
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام .ونـ ـ ـج ـ ــد أنـ ـ ـ ــه فــي
ال ــدول التي تعد نـمــاذج لنجاح هذا
االق ـت ـصــاد ،تتحمل الـحـكــومــة أعـبــاء
املـخــاطــر وت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـعــوامــل املناسبة
من بنى تحتية ومراكز أبحاث ودعم
وتـسـهـيــات مــالـيــة ،وتـعـلـيــم ،ولــذلــك
تنتفي فكرة أن املسألة تعود لرائد
األعمال وقدراته الفردية ،كما ّ
يروج
"مجتمع ّ
رواد األعمال".
فـ ــي ج ـم ـي ــع األحـ ـ ـ ـ ــوال يـ ـج ــد م ـع ـظــم

ال يحقق سوى %35
من الشركات نمو أرباح
على مدى الثالث
سنوات األولى

مصارف

خلق الوهم
في لبنان
على صعيد لبناني ،وفي إطار محاوالت
مصرف لبنان للترويج ملا هو معروف
ب ــاس ــم "اقـ ـتـ ـص ــاد امل ـ ـعـ ــرفـ ــة" ،بــوص ـفــه
سـبـيــا لـصـنــاعــة ال ــوظ ــائ ــف لـلـبـنــانـيــن،
تظهر الدراسات أن ذلك يمكن أن يحقق
هدفه لفترة ّ
معينة (تحت شــروط غير
متوافرة حاليًا لدينا :التعليم املناسب،
البنى التحتية والعلمية املناسبة التي
كان على املصرف تمويل انشائها قبل
أن يخصص  400مليون دوالر ّ
للرواد
ُ
ذات ـه ــم) ،كـمــا تـظـهــر ال ــدراس ــات ان هــذه
ً
الــوظــائــف لــن تـكــون مـسـتــدامــة .إضــافــة
إلى ذلــك ،بغياب البنى املطلوبة للبحوث
العلمية في البالد ،سيكون مصيرهذه
الـشــركــات الناشئة ومــا تنتجه أن تباع
إلــى شــركــات عاملية دون أن يـعــود ذلك
بفائدة حقيقية على اقتصاد البلد.

ّ
رواد األعـمــال الــذيــن يملكون أفكارًا
قابلة للنجاح ،أنفسهم بني واقعني،
األول أنـ ـ ـ ــه قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون ب ــإم ـك ــان ـه ــم
ج ـن ــي أرب ـ ـ ــاح ق ــد تـ ـك ــون ك ـب ـي ــرة مــن
ّ
معينة .والثاني،
مشاريعهم لفترة
أنهم يصبحون بشكل مــن األشكال
مساحات تجارب للشركات الكبرى،
م ــا ي ـع ـيــدنــا إلـ ــى ف ـك ــرة الزاراتـ ـ ـ ــو أن
الـفــرد تـحــت النيوليرالية "مـســؤول
أمـ ـ ـ ــام رأس امل ـ ـ ـ ـ ــال" ،ألن ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
نـجــاح مـشــاريـعـهــم ،تـقــوم الـشــركــات
ب ـشــرائ ـهــا ،أي تـمـتــص ه ــذا الـنـجــاح
وت ـع ـط ـي ـه ــم مـ ـق ــاب ــل .وإذا ف ـش ـل ــت،
تـ ـق ــع امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ا ًلـ ـش ــرك ــات
الـنــاشـئــة وح ــده ــا ،خــاصــة فــي حــال
كانت ممولة عن طريق الـقــروض ال
املستثمرين.

ّ
سالمة :مكنا المصارف
من رفع رساميلها
 2.5مليار دوالر
قــال حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة
في حفل افتتاحSocial Economic Award
 ،)2016 (SEAإن ــه ب ــات ل ــدى امل ـص ــارف
القدرة على زيادة رؤوس أموالها بقيمة
 2.5مليار دوالر ورفع مالءتها إلى %15
لـتـتــاءم مــع متطلبات ب ــازل  ،3وأتــاحــت
الـهـنــدســة املــالـيــة تـكــويــن مــؤونــات عامة
على كل محفظتها بنسبة " %2بما يمكن
القطاع املصرفي من إنجاز املطلوب منه
وف ـقــا للمعيار ال ــدول ــي لـلـتـقــاريــر املــالـيــة
."IFRS9
إذًا ،ه ــذه هــي ج ــدوى الـهـنــدســات املالية
ال ـتــي ن ـفــذهــا م ـصــرف ل ـب ـنــان ابـ ـت ـ ً
ـداء من
أيـ ّـار حتى نهاية تشرين األول .مـبـ ّـررات
حققت للمصارف وزبائنها أرباحًا تصل
إلى  5مليارات دوالر ،وأغرقت املصارف
بسيولة إضافية بالليرة تتجاوز قيمتها
 24ألـ ـ ــف مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة ،يـ ـق ــوم املـ ـص ــرف
ً
املركزي بامتصاصها مجددًا ،فضال عن
"سـ ـب ــاق" ب ــن املـ ـص ــارف ع ـلــى اسـتـقـطــاب
كبار املــودعــن وتقاسم األرب ــاح املحققة
معهم مما يسمى الهندسات وتسميتها
عـمــوالت ال فــوائــد ،مــا تــرك انطباعًا لدى
املؤسسات املالية العاملية أن لبنان بلد
مفلس يــدفــع فــوائــد عـلــى ال ــودائ ــع تصل
إلى .%30
ك ـل ـمــة س ــام ــة امل ـس ـ ّـج ـل ــة م ـس ـب ـقــا تــركــت
كــل هــذا الـنـقــاش جانبًا وب ــدأت بتوجيه
ال ــرس ــائ ــل ل ـل ـم ـن ـت ـقــديــن ،ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ــى
اسـتـقــرار الـلـيــرة "وسـتـبـقــى كــذلــك" ،الفتًا
إل ــى أن مـصــرف لـبـنــان لــديــه "اإلم ـكــانــات
وليس النية فقط ،للحفاظ على الليرة"،
معتبرًا "أن الـلـيــرة اللبنانية هــي ركيزة
للثقة بالقطاع املالي عمومًا ولالستقرار
االجـتـمــاعــي أي ـضــا ،ل ــذا سيبقى مصرف
ل ـب ـنــان ع ـلــى س ـيــاســة الـتـثـبـيــت ال ـن ـقــدي،
ون ـج ــح ف ــي امـ ـت ــاك اإلمـ ـك ــان ــات ل ـلــدفــاع
ع ــن ال ـل ـي ــرة م ــن دون أن ي ــرف ــع ال ـف ــوائ ــد،
وهــذا سيساعد في استمرار التسليفات
بالفوائد الحالية".
كـ ــذلـ ــك تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث سـ ــامـ ــة ع ـ ــن "رزمـ ـ ـ ـ ــة مــن
ال ـت ـح ـف ـيــزات ل ـل ـعــام  2017بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر" .ه ــذه الــرزمــة هــي الـخــامـســة على

الـتــوالــي ،وهــي كغيرها "مــوجـهــة لقطاع
ال ـس ـكــن ول ـل ـق ـطــاعــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وه ــذا
التحفيز ُيسهم في نصف النمو السنوي
ك ـن ـس ـبــة إض ــافـ ـي ــة ،ول ـ ــوال ال ـت ـح ـف ـي ــزات،
لـكـنــا دخ ـل ـنــا ف ــي ركـ ــود اق ـت ـص ــادي .ل ــذا،
نحن مرتاحون للمسيرة التي نسلكها،
وأساسها استقرار سعر صرف الليرة".
وأكد أن "الهندسة املالية األخيرة دعمت
م ـ ــوج ـ ــودات مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان بــال ـع ـمــات
األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي ب ـل ـغــت م ـس ـتــويــات غير
مـسـبــوقــة تــاري ـخ ـي ـاَ" ،وقـ ــال" :إن الـلـيــرات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ال ـس ـي ــول ــة اإلض ــافـ ـي ــة) الـتــي
نجمت عن الهندسة أودعــت إمــا كودائع
ل ـل ـط ـل ــب مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ـس ـل ـي ــف بــال ـع ـم ـلــة
امل ـح ـل ـيــة وإم ـ ــا ودائـ ـ ــع ب ـف ــوائ ــد  %5على
خمس سنوات ملصلحة الدولة اللبنانية،
وتستطيع وزارة املــال استخدامها متى
شاءت ،فيما الباقي هو ودائع متوسطة
وطويلة األمد" .وأضاف :الهندسة هدفت
ًايضًا إلــى تمكني القطاع املصرفي الذي
بات لديه إمكانات لزيادة رسملته بنحو
 2.5مليار دوالر ،ورفعت مالءته إلى %15
لتتالءم ومتطلبات بــازل  ،3وأتــاحــت له
تكوين مؤونات عامة على كل محفظته
بنسبة  %2بما يمكنه من إنجاز املطلوب
منه وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية
 ."IFRS9ليس مهمًا كيف أتيح للمصارف
زيادة رؤوس األموال ضربة واحدة بمبلغ
حجمه  2.5مليار دوالر ،ولم يشر سالمة
إلى مصدر هذا املبلغ الذي ُدفع من املال
ال ـعــام ،ول ــم يـتـحـ ّـدث عــن حـجــم املــؤونــات
اإلجـمــالـيــة ال ـتــي فــرضــت عـلــى امل ـصــارف
بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر م ــن أصـ ــل محفظة
تسليفات بقيمة  52مليار دوالر ،وربما
أكـثــر .إال أنــه رغــم ذلــك ،يعتقد سالمة أن
"الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ي ـت ـم ـتــع ب ــإم ـك ــان ــات
تتيح له استكمال تسليف السوق ،وهذا
مـهــم ،ألن امل ـصــارف املــركــزيــة فــي أوروب ــا
ً
تعطي أمــواال للمصارف من دون فائدة،
ّ
لكن املـصــارف ال تسلف ألن رسملتها ال
تسمح بذلك نسبة إلى املعايير املطلوبة
حديثًا من بازل".
(األخبار)

قطاع خاص

بنك لبنان والخليج يدعم
السفارة السلوفاكية

رعى بنك لبنان والخليج الحفل الذي نظمته سفارة الجمهورية
السلوفاكية في  17تشرين الثاني في فندق فينيسيا في بيروت
بمناسبة يومها الوطني السلوفاكي للنضال من أجــل الحرية
والــديـمــوقــراطـيــة .وأع ــرب نــائــب رئـيــس مجلس إدارة بنك لبنان
والخليج ـ ـ املــديــر الـعــام سامر عيتاني عــن افـتـخــاره بالعالقات
ال ــودي ــة م ــع ال ـ ــدول ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي ت ـثــق بـبـنــك ل ـب ـنــان والـخـلـيــج
ومسؤوليته االجتماعية البارزة.

مسابقة سيارة األحالم من Toyota

شــاركــت شركة  ،BUMCالوكيلة الحصرية لـسـيــارات تويوتا
ولكزس في لبنان ،في  23تشرين الثاني الـجــاري في احتفال

9

العيد األربـعــن ملؤسسة " ،"AFELالـتــي تهتم بحماية وعناية
ّ
األط ـفــال املعنفني ومرتكبي الـجـنــح ،وذل ــك فــي ن ــادي "املـيــوزيــك
ّ
ّ
واملتطوعني الذين
املتبرعني
هول" ،بحضور مجموعة كبيرة من
"أفيل".
بهم
يعملون لخدمة خمسئة طفل تعنى
ً
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،دع ــت شــركــة  BUMCأط ـف ــال لـبـنــان كــافــة
للمشاركة في مسابقة  Toyotaالحادية عشرة لرسم سيارة
ـزء من
األح ـ ــام ال ـتــي تـنـظـمـهــا  Toyotaم ـنــذ ع ــام  2004ك ـج ـ ٍ
مبادراتها للمساهمة االجتماعية ،كي يشاركوا أفكارهم حول
مستقبل السيارات.
املسابقة مخصصة لألطفال ما دون الخامسة عشرة من العمر
ليرسموا سيارة أحالمهم ،كما تدعو الفائزين للسفر إلى اليابان
ّ
وتسلم جوائزهم.
لــأهــالــي أو الـقـ ّـيـمــن عـلــى املــؤس ـســات الـتــربــويــة املهتمني بهذه
املسابقة ،الرجاء إرســال البريد اإللكتروني على العنوان اآلتي:
 marketing@bumclebanon.comأو إي ـص ــال رس ــوم ــات
األطفال مع ذكر اسم الطفل وعمره ورقــم هاتف والديه إلى أي
صالة عرض تابعة لـ .Toyota

ت .غرغور وأوالده تعقد شراكة
مع Cedar Executive

أب ــرم ــت م ـج ـمــوعــة ت .غ ــرغ ــور وأوالده ،الــوك ـي ـلــة ال ـح ـصــريــة
والــوحـيــدة ملرسيدس ـ ـ بنز وسـمــارت فــي لبنان ،عقد شراكة
ّ
مــع  Cedar Executiveبـهــدف تـقــديــم تـجــربــة مـمـيــزة لــركــاب
طــائــرات الــرحــات الـخــاصــة وطــائــرات كـبــار الشخصيات بما
يوفر الــراحــة والسالمة وأحــدث ما ّ
توصلت إليه التكنولوجيا

إلرضاء املسافرين املميزين.
سيكون في استقبال ركاب طائرات الرحالت الخاصة وطائرات
كبار الشخصيات القادمة إلى مطار بيروت الدولي فريق عمل
ّ
ّ
مدرب يتمتع بمهارات عالية ليرتقي بتجربة سفرهم إلى أعلى
املـسـتــويــات .سـتـكــون مــرسـيــدس ـ ـ بـنــز  Classـ ـ  Sس ـيــدان في
خدمتهم لتقدم لهم األفضل من حيث الفخامة والراحة.
ّ
وعلق مدير عام مرسيدس ـ بنز وسمارت في شركة ت .غرغور
ً
وأوالده سـيــزار عــون على هــذه الشراكة قــائــا« :تفتخر شركة
ّ
ت .غــرغــور وأوالده بتعاونها مــع  Cedar Executiveلتقدم
ّ
ّ
الحصري.
والتفوق التقني والطابع
األفضل في عالم الفخامة
فنحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى املعايير ،في حني نسعى
ّ
مستمر لكي نضمن راحة زبائننا
إلى تطوير خدماتنا بشكل
القصوى خالل تنقالتهم».

