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 فريقيةاألعاصفة "شومبيتر" نحو تدشين 

 *دكتورة/ رشــا مصطفى عوض

 2021/  06/  13األحد: 

 

أبل من شخصين  توسعتوخالل عشر سنوات،  .لقد عملنا بجد"

مليار دوالر أمريكي،  2إلى شـــــــركا  يمت ا  ،ييعمالن في جراج منزل

 "موظف 4000أكثر من وتضم 

ستيف جوبز، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي )

 (السابق رئيس مجلس إدارة شركا أبل، وقبالسا

 

شعار المنتدى األول لرؤساء هيئات ترويج االستثمار األفريقيا في دورته  ذلك هو"التكامل من أجل النمو"... 

لفيف من ، بمشاركا يونيو الجاريمن  13 – 11الفترة الذي تحتضنه مدينا "شرم الشيخ"  المصريا في األولى، 

خالل كلمته  ؤســـــــاء هيئات االســــــتثمار.رممثلي المنظمات والمؤســــــســـــــات الدوليا وار ليميا والو راء و

الدعوة للحضـــور الكريم، مجلس الو راء المصـــري رئيس الدكتور/ مصـــطفى مدبولي الســـيد  هوجّاالفتتاحيا، 

 لعقود طويلا "سلا غذاء العالم".  ظلت، بعد أن "مصنع العالم"تُصبح أفريقيا ل، تصميم خارطا طريقل

 زاوية حتليلية

 * خبير سياسات عاما، رئيس محور دعم القرار والمدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الو راء المصري. 

 جميع اآلراء الواردة تُعبر عن رأي الكاتب، وال تعكس رأي ج ا العمل التي ينتمي إلي ا. 
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مما  الفرص والتحديات،من  الكثيرينطوي على  التحوُّل الجذري في مســـــتقبل القارةمما الشـــــك فيه أن هذا 

مقال اليوم  يطرح. وفي هذا الســــيا ، دروب ا، وتتكامل في أبعادها، تتنوع في نســــقامُوحثيثا  ج ودتطلب ي

لتحقيق ن ضـــــا ا تصـــــاديا  ـــــناعيا،  ؛تحتاج إليه  ارتنا الشـــــابا الطموحابعاد الذي بين ثناياه واحد من األ

 . "ريادة األعمال الضائعا"إنقاذ عا فا "شومبيتر"، التي تتطلب يتمثَّل في 

 

 "عاصفة شومبيتر"شحذ 

المنتدى األول لرؤســـــاء هيئات خالل فعاليات  –الو راء المصـــــري يتماشـــــى التوجه المطروح من  ئبل رئيس 

هي  2025 - 2016الفترة أن الذي أعلن  مع  رار الجمعيا العاما لألمم المتحدة -ترويج االســــــتثمار األفريقيا  

إلى تحقيق التي تســــــعى  2063أجندة االتحاد األفريقي مع عقد التنميا الصــــــناعيا الثالف في أفريقيا. كذلك، 

  ومنتجات ا. ارتنا السمراء بمصانع ا  ا دهار

وبالرغم من أن القارة األفريقيا تنعم حقًا بفرصٍ غير محدودة، يُمكن ا تنا ــــــ ا لتوطين عمليات التصــــــنيع 

لتتحول بموجب ا إلى "مصــنع العالم". إال أن هذا المســتقبل المُشــر  بحاجا  ؛وخلق ســالســل توريد أفريقيا

خلق ؛ وذلك بغيا في هيكل اال تصاد األفريقيإلى إحداث تحوالت  ناعيا جذريا، وتوطين تحسينات متتاليا 

 ."رواد األعمال"  ادة هذه المسيرة وو ودهامن خالله يُصبح ، األمر الذي بنيا ا تصاديا مُبدعا ومتجددة

الذي  دمه اال تصـــــــادي  (Creative Disruption)" التدمير الخالقيتوافق هذا الطرح تماًما مع مصــــــطلح "

ا بـــــــــ "1942في عام  (Joseph Schumpeter)" شووومبيترجوزيف النمســاوي المرمو  " عاصووفة ، ويُعرف أيضــً

ل  ناعي، يتولد عن ا ثورة ذاتيا يُشير إلى تبني عمليا تحوُّ، وهو مصطلح  (Schumpeter’s Gale)"شومبيتر

ـــــــــ "هدم" التوا نات القديما، و"خلق" توا نات جديدة  من شـــان ا أن مســـتمرة في هيكل النظام اال تصـــادي لـ

 طلق القدرات اال تصاديا إلى أفق أكثر رحابا بكثير من الوا ع الممكن.تُ
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يُمكن ترجمت ا إلى "روح  التي (Unternehmerreist)وحتى يتسنى إنجا  ذلك، ابتكر "شومبيتر" الكلما األلمانيا 

قا من ا. ووفًقا ل ذا "ريادة األعمال" مُشــــــت مصــــــطلحأن  عتقدًامُ، (Entrepreneur- spirit)رائد األعمال" 

 واالبداع الخال . ، واالبتكار ،الطرح، يضطلع "رواد األعمال" بمسؤوليا تعزيز التقدم التقني

التي تُغذي "عا ــــــفا شــــــومبيتر"ب نظرًا لغيا  تعريف موحد ل ا، يمكن  المرجوةماهيا ريادة األعمال  ولكن،

ا لال –تعريف "ريــادة األعمــال"  ج تفكير وعمليووة لخلو وتيوير نطووووووووا  منهبــاعتبــاره " -تحــاد األوروبي وفقــً

اقتصوووا عن عن قريو المبي  ين تحمل المخاقر واا دا/ و او اك تكاع مإل اا اعل الحصووويفةن من  ال  

 ".منطأل اعما  جديدل او قائمة

ــذكر أن  جوزيف " عيووا ل األعمووا ن الووذع قر ووة ألو  مرل مصوووووويل مع يتوافق هــذا التعريف الجــدير بــال

: تقديم منتج جديد للجم ور، وتقديم من ج ، تتمثل فيل ا مُكونا حين أوضــــــح خمســــــا أنما "، شووووووومبيتر

إنشـــــاء أخيرًا ، وفتح ســــــو  جديدة، واســــــتخدام مصــــــدر جديد رمدادات المواد الخام، وإنتاجياجديد لعمليا 

 .منظما/ منشاة جديدة في  ناعا ما

 

 عيا ل األعما  واقإل

مدى انطبا  ا في الوا ع ، يصــــــبح من األهميا بمكان الو وف على "ريادة األعمالالتوافق على تعريف "بعد 

التي يُمكن  المؤشـــرات من بين. ربقاء على "عا ـــفا شـــومبيتر" في حالا نشـــا  دائمبما يضـــمن ا األفريقي،

ضـــمن  ا، الذي يتم تنفيذه ســـنويًّ(عام 64 – 18مســـح الســـكان البالغين في الفئا العمريا )االســـترشـــاد ب ا 

 .(Global Entrepreneurship Monitor)" لريا ل األعما  العالميالمرصد مشروع "
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مع مقابالت ، معتمدًا في نتائجه على 2021مايو  5في  2021 /2020 عامللقد  ـــــــدر التقرير األخير للمر ـــــــد 

؛ هي: مصــــر، وأنجوال، وبوركينا فاســــو، فقط أفريقيادول  5ا تصــــادًا، من ا  46ألف شــــخن، من  140 حوالي

 :فيما يلينتائج هذا التقرير  وتمثلت أبر  والمغر ، وتوجو.

  دعنوو وجو  فرج جيوودل للعمووا ارتفــاع نســــــبــا الســــــكــان األفــار ــا الــذين في المنطقــا التي  يوور

وجاء أعلى مســتوي ل ذه النســبا في توجو ، المســحيقطنون ب ا، خالل الســتا أشــ ر التاليا رجراء 

على  %75.5% و75.6من إجمالي المشـــاركين، تلي ا أنجوال وبوركينا فاســـو ) %78.5نحو  ســـجلتالتي 

 %(.57.3والمغر  ) ،%(65.7(، ثم مصر )التوالي

  باعتبارها نســــــبا الســــــكان الذين يتو عون بدء عمل خاص أو "لةالمحتمَعيا ل األعما  "ارتفاع ،

الل السنوات الثالث التاليا على خ -لك بصفا فرديا أو بمشاركا آخرين سواء أكان ذ -مشروع جديد 

من المشـــاركين في  %83حيف أشـــار  ؛اعالميًّحتل أنجوال المركز األول تنفيذ المســـح. وفقًا للنتائج، ت

%(، ثم بوركينا 55.7مشــــــروع خاص ب م، يلي ا في الترتيب مصــــــر ) تنفيذ نوون بعدالمســــــح أن م ي

 %على التوالي(.48.3% و48.7%(، وأخيرًا المغر  وتوجو )51.9فاسو )

  بين الــدول األفريقيــا، التي تعكس نســــــبـا  "إجمووالي عيووا ل األعمووا  في المرا وول المبكرل"تبــاين

أو يملكون ويديرون  ،الســكان المشــاركين حديثًا في نشــا  ريادي، ســواء كانوا في مرحلا التاســيس

لقد ســـــجلت هذه النســـــبا أعلى  مشـــــروعًا  ائمًا بالفعل منذ فترة ال تزيد على ثالثا أعوام ونصـــــف.

 %(.7.1دت المغر  أدنى معدل )%(، في حين ش 49.6مستوى ل ا أفريقيًا في أنجوال )

  يملكوو ويووديروو % فقط في أنجوال 9.2من بين هؤالء الــذين يقومون بريــادة أعمــال مُبكرة، فــ ن

تزال النسبا المتبقيا  اللى ثالثا أعوام ونصف. وبالتالي، منذ فترة ال تزيد ع قائمًا  الفعل مطروعًا

 %( في مرحلا التاسيس.40.4من المشاركين في ريادة األعمال في المراحل المبكرة )

 

 مؤشرات عيا ل األعما  الرئيسة في الدو  األفريقية التي شملها مرصد عيا ل األعما  العالمي

 سنا، %( 64 – 18)نسبا من السكان في الفئا العمريا 

 توجو المغر  بوركينا فاسو أنجوال مصر المتغير

هناك فرص جيدة لبدء مشروع في المنطقا الجغرافيا 

 التي يقطنون في ا
65.7 75.6 75.5 57.3 78.5 

 ريادة األعمال المُحتملا

 دولا( 43)الترتيب العالمي بين 

55.7 

(5/ 43) 

83.0 

(1/ 43) 

51.9 

(7/ 43) 

48.7 

(10/ 43) 

48.3 

(11/ 43) 

 32.9 7.1 23.0 49.6 11.3 األعمال في مراحل ا األولىإجمالي ريادة 

 17.8 6.8 12.4 9.2 5.2 معدل ملكيا المشروعات التي تم تاسيس ا

 0.1 0.1 0.2 0.2  فر أثر ريادة األعمال السيا  العالمي )المنتجات والخدمات(

 15.4 41.6 28.9 33.4 44.4 *نسبة عيا ل األعما  الضائعة

 الباحف.*محسوبا بواسطا 

 . 2021، مايو 2021 /2020: مر د ريادة األعمال العالمي، التقرير العالمي المصدر
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من بين المؤشـــرات التي يُمكن اســـتخال ـــ ا من هذه النتائج، أن الدول األفريقيا تعاني من نســـب مرتفعا 

نســــبا الســــكان  الفجوة بينتُمثل  التي (Missing Entrepreneurs) عيا ل األعما  الضووووائعة""من  انســــبيًّ

بانشـطا رياديا في مراحل مبكرة.  اأعمال تجاريا، والذين يقومون فعلًلبدء مشـروعات/  االذين يدركون فر ًـ 

  من % في المغر . بعبارة أخرى، هناك تســر41.6ُّ% في مصــر، و44.4تبلغ هذه النســبا  ؛ســبيل المثال على

 إلى "مصنع العالم". أفريقياسلبًا على تحويل   د يؤثر مما ؛"عا فا شومبيتر" و ادةفريق رواد األعمال؛ 

غالبية انطية عيا ل األعما  التي عصدها التقريرن مروجهة إلى  ا ل األكثر من ذلك، تُشير النتائج إلى أن 

ال  أن م –الذين يقومون بانشــــطا ريادة أعمال في مراحل ا المُبكرة  -غالبيا المشــــاركين ت ذكر؛ حيف الدولة

 إ ليميا. توريديتوج ون بمنتجات م وخدمات م إلى السو  العالميا؛ مما يُمثل عائقًا أمام تشكيل سالسل 

 

 استنتاجات هامة

ا  لا في ن القارة األفريقيا، ممثَّ على نتائج مؤشــرات المر ــد العالمي لريادة األعمال، يُمكن القول بتاســيســً

ترعاني  دعجات متفاوتة من ظاهرل "عجب ، 2021 /2020البلدان الخمســــــا التي شــــــاركت في المســــــح لعام 

تنطوي هذه و. ، والتي تســــ م في "تواضــــع ا تصــــاد المعرفا"(Entrepreneurship Deficit) عيا ل األعما "

 الظاهرة على شقين رئيسين:

 " :عجب تأسوووويم المنطوووو تاألول "(Startup Deficit) "والتي و ــــف ا اال تصــــادي "دان ســــتانجلر ،

(Dane Stangler)  /من خالل ثالثا أبعاد: تباطؤ معدل تاســــــيس منشـــــــةت أعمال جديدة، وإهدار

ا )رواد فقدان جيل من منشةت األعمال التي كان من الممكن تاسيس ا ولكن ا لم تتاسس مطلقً
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حديثا مســــــتويات مرتفعا من األعمال المفقودين(، بارضـــــــافا إلى تحمل منشـــــــةت األعمال ال

 تفرض علي ا النمو بمعدالت متواضعا و/أو تقلين نشاط ا. ،المخاطر

 " :عجب عيا ل األعما   ا ل المنطوو تالثاني "(Intrepreneurship Deficit)  في إشــارة إلى تواضــع ،

لمسح، % من إجمالي المشاركين في ا1أنشطا ابتكار العمليات وابتكار المنتجات، كون ا لم تتخطى 

 األمر الذي يضعف من عمليات التطوير واالبتكار والتحديف بالمؤسسات القائما فعلًا.

يبدو أن هناك وحتى يتســــــنى رســــــم خارطا طريق طموحا، وممكنا التحقيق، للن وض بافريقيا الصــــــناعيا، 

المو ف، في هذا  حاجا ماسا للبحف عن نسق ا تصادي جديد، يلتف حوله  ادة الدول األفريقيا وشعوب ا.

، بدلًا من نموذج "ا تصاد (Entrepreneurship Economy)" اقتصا  عيا ل األعما يُمكن ا تراح تبني نموذج "

 ا.السائد حاليًّ (Knowledge Economy)المعرفا" 

"ا تصــاد المعرفا" بدأ مع بزوع عصــر التكنولوجيا، عندما ســاد االعتقاد بعدم كفايا االعتماد  الجدير بالذكر أن

على العمل ورأس المال في تفســــــير النمو والتقدم اال تصــــــادي. وهكذا، أ ــــــبحت "المعرفا" عامل ارنتاج 

روي و" (David Audretsch)أودريتســــــ " دافيد " في المقابل، يصــــــفاألكثر أهميا والمُحرك الرئيس للنمو. 

ن  اعتباعه نظام اقتصوووووووا ع يجمإل  ين  عدي"اقتصوووووووا  عيا ل األعما " نموذج ، (Roy Thurik)ثوريك" 

 ؛ حيف:مختلفين يتكامالو فيما  ينهما

  ال تصاد  ،السياسيا واال تصاديا واالجتماعياالسياسات العاما استجابا في  البعد األو يتمثل

ج التقليديا )العمل ورأس المال(؛ ما نتاا من عوامل ارت يمن عليه المعرفا بصــــــورة متزايدة، بدلً 

 يعكس طبيعا "ا تصاد المعرفا". 

  م أهميا رأس المال الريادي بتعاظُ البعد الثانييختن(Entrepreneurship Capital) في إشـــــــارة ،

 أنماط ا.  بجميع توليد أنشطا رياديا فيإلى تعظيم  درة األفراد على االنخرا  

وهكذا، يضـــــمن النموذج التنموي الجديد ترجما األفكار واالبتكارات إلى تحســـــينات مســـــتمرة في المنتجات 

ـ لحدوث تدفق مســــــتمر من القوى الداعما  مَّثَوالقدرات البشــــــريا، ومن  ،والعمليات ارنتاجيا ،والخدمات

 األفريقيا. "عا فا شومبيتر"

  تاميةعسائل 

" في أفريقيا، عاصووووووفة شووووووومبيترهي حجر الزاويا للحفاظ على اســــــتداما " عيا ل األعما ن  يُمكن القول ب

تعزيز األنشــــــطا الرياديا بانماط ا لوغيرها من األ اليم الجغرافيا األخرى. بيد أن الحاجا أ ــــــبحت ماســــــا 

نتاجيا، وفتح أسوا  جديدة، واكتشاف ديدة، وإعادة ابتكار العمليات اراألساسيا: لضمان توفير منتجات ج

مصـــــادر جديدة رمدادات المواد الخام، وتاســـــيس منشـــــةت أعمال حديثا. األمر الذي يحتاج إلى تبني نموذج 

 .تنموي يواكب متطلبات اال دهار األفريقي، المتمثل في "ا تصاد ريادة األعمال"

، يشـــــمل جميع المحاور ذات التاثير األعما نظام  يئي متكامل لريا ل تخطيط أهميا ذلك، تبدو  ولتحقيق

علي ا، مع الحاجا لتحويل هذه المنظوما إلى وا ع ملموس. هنا، يُمكن ا تراح هيكل مبدئي ل ذا النظام 

هي: رأس المال البشـــــري و وة العمل، واردارة الحكوميا، ورأس المال  تسوووووعة محاوعالبيئي، ينطوي على 
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والبحوث والتطوير واالبتكار، واألســــوا ، والنظم المســــاندة، والمنظوما  التمويلي، ورأس المال االجتماعي،

 القانونيا والقضائيا، والقاعدة الصناعيا، وأخيرا الثقافا الداعما.

 

 

 

بمشــــاركا جميع الفئات أ ــــحا  المصــــلحا، تبدأ مســــيرة  –غيرها أو  –وحين يتم التوافق على هذه المحاور 

التفكير في رواد األعمال عند تصــميم أي ســياســا عاما أو اتخاذ أي  رار تنموي، أو ا تراح أفكار ورؤى جديدة، 

 لنُصبح جميعًا مُشاركين في بناء المصنع األفريقي. 

". فلمــا كــان النظــام البيئي لريــادة األعمــال الحفوواع على نمو و يويووة النظووام البيئيكــذلــك، تبــدو أهميــا "

ينطوي على مجموعا كبيرة من العنا ــــــر غير المنعزلا، ف ن التفاعل بين ا وارضــــــافا إلي ا يمثل عنصــــــرًا 

ماسترسون" -لرئيسًا لنجاحه. وفي هذا الشان، يُمكن االسترشاد بالطرح الذي  دمه كل من "ستانجلر" و"بيل

(Stangler and Bell-Masterson, 2015) لريادة  اع عة ا عا  لنمو و يوية النظام البيئي،  د  اما بتحديد

 إقاع مقترح النظام البيئي لريا ل األعما : المحاوع الرئيسة والفرعية
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 أنشطا البحوث والتطوير•

 التعاون البحثي بين المؤسسات•

 التعليميا ومؤسسات األعمال

 التعاون بين مؤسسات األعمال•

 نظم ومعايير براءات االختراع•

 االبتكار في المنتجات•

 االبتكار في العمليات•

 البحوث والتطوير واالبتكار

 هيكل السو •

 إطار حمايا المنافسا •

 النفاذ إلى السو  المحلي الخاص•

 النفاذ إلى السو  المحلي الحكومي•

 لى األسوا  األجنبياالنفاذ إ•

 األسوا 

المنظمات غير الحكوميا )مثال الغرف •

 التجاريا(

الم ن المساندة )القانون/ المحاسبا/ •
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 حاضنات األعمال•

 العنا يد الصناعيا/ االبتكاريا•
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8 

األعمال ومحاورها الفرعيا؛ هي: الكثافا العدديا والقطاعيا للمشــــــروعات، وتوفير انســــــيابيا التحرك داخل 

 جنبات النظام البيئي، والحفاظ على التوا ل بين جنباته، وضمان التنوع ليكون أكثر احتوائيا.

 

يادة األعمال،  ًما، وحتى يتســــــنى متابعا وتقييم أداء الج ود والمبادرات األفريقيا لتعزيز ر ناء ينبغي وختا ب

جميع محاور النظام البيئي، على مســــــتوى جميع البلدان األفريقيا، بما في ذلك تطبيق لمنظوما  ياس 

 العالمي لريادة األعمال على أساس سنوي. مسح المر د

 العوامل الرئيسا المؤثرة على نمو وحيويا النظام البيئي لريادة األعمال
 

 
 

 

 المصدر:  ام الباحف بتصميم الشكل التوضيحي، استنادا إلى:

Stangler, Dane and Jordan Bell-Masterson (2015), “Measuring and Entrepreneurial Ecosystem”, Kauffman Foundation Research Series on City, Metro 

and Regional Entrepreneurship, March. 
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