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أعمال

اقتصاد لبنان...البحث عن محاور جديدة
رغم سمعة لبنان بأنه
ّ
مصدر للقوى العاملة
الماهرة ،هناك قطاعات
غير تقليدية ُيمكن
تطوير المشاريع فيها
لخلق فرص العمل للشباب
تحديدًا .هذا ما يعد به
مصرف لبنان من خالل
مبادرته األخيرة ،وهذا
ما ُي ّمكن التعويل عليه
ُليشكل محورًا للتطوير
المؤسساتي في اقتصاد
ّ
مهشم هيكليًا

التركيز على
اقتصاد
المعرفة
الذي أثبت
فيه اللبنانيون
محليًا وفي
بلدان االغتراب
تنافسية بارزة

حسن شقراني
ي ـب ـلــغ ح ـج ــم اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـهــاكــي
ف ــي ال ـع ــال ــم ،أي مـجـمــل م ــا يـصــرفــه
امل ـق ـي ـم ــون ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـك ــوك ــب61 ،
ت ــري ـل ـي ــون دوالر ت ـق ــري ـب ــا .كـ ــل مـنــا
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم إيـ ـ ـ ــراداتـ ـ ـ ــه املـ ـتـ ـف ــرق ــة أو
امل ــوح ــدة للمساهمة بـهــذه النشاط
الكوني التي يتنوع من الطلب على
اإللـك ـتــرون ـيــات إل ــى أط ـبــاق السلطة
ً
وصوال إلى أدوات التنظيف.
معظم هذا الطلب يتولد من األجور
ّ
يحصلها املوظفون
والــرواتــب التي
واألج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـ ــأدي ـ ـ ــة أع ـ ـمـ ــال
مــوس ـم ـيــة ،ثــاب ـتــة أو وف ـق ــا ل ـع ـقــود.
ُ
وتـشـكــل وضعية ه ــؤالء الـعـمــال في
ك ــل ب ـل ــد ،م ــن ح ـي ــث الـ ـق ــوان ــن ال ـتــي
ترعى مصالحهم واملشاريع العامة
ال ـتــي تـلـحــظ رفــاه ـهــم ،م ــؤش ـرًا على
ً
تقدم الطبقى الوسطى إجماال.
وقـ ـ ـ ــد أضـ ـ ـح ـ ــى جـ ـلـ ـي ــا مـ ـنـ ــذ األزمـ ـ ـ ــة
االقتصادية العاملية في عامي 2008
و ،2009أن أحـ ـ ــوال ال ـع ـم ــال ليست
ب ــالـ ـض ــرورة أول ــوي ــة ع ـلــى أج ـن ــدات
الـ ـحـ ـك ــوم ــات .ب ــدل ـي ــل أن إجـ ـ ـ ــراءات
ال ـت ـق ـش ــف ل ـت ـس ــدي ــد فـ ــاتـ ــورة إن ـق ــاذ
املؤسسات املالية الكبرى ،آذت ،وال
تزال تؤذي ،مئات ماليني العمال من
ُ
الشرق إلى الغرب وتسهم في زيادة
هـشــاشــة أص ـحــاب الــدخــل امل ـحــدود،
وفي الحد من خلق الوظائف الالئقة.
فجوة الوظائف
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ت ـل ـح ــظ م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــل
الدولية فــي تقريرها حــول األحــوال
االجـتـمــاعـيــة لـعـمــال الـعــالــم فــي عــام
 ،2015أن فجوة الوظائف املوجودة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا  -أي امل ــداخ ـي ــل
الفائتة جراء غياب الوظائف  -تبلغ
 1.218تريليون دوالر ،أي ما يعادل
 %2من اإلنفاق الكوني املذكور.
ونظرًا إلــى املكاسب املضاعفة التي
تنجم عــن خلق الــوظــائــف ،فــإن ردم
تلك الـفـجــوة يــولــد دفـعــة لالقتصاد
العاملي بقيمة  3.7تريليونات دوالر.
لكل بلد استراتيجيته الخاصة في
التعامل مع ســوق العمل ومــع خلق
الوظائف وتحفيز القطاع الخاص
ع ـب ــر سـ ـي ــاس ــات ال ـع ـص ــا وال ـ ـجـ ــزرة
لتعزيز توليد الوظائف املستدامة.
تـقـلـيــديــا ،ه ـنــاك ب ـلــدان تعتمد على
اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـع ـم ــال ــة م ـث ــل كـ ـن ــدا ،فــي
املقابل هناك بلدان أخرى تقوم على
تصديرها واالستفادة من مردودها
في الخارج ،مثل لبنان.
ولكن مثلما تحكم السيرورة باقي
ال ـق ـط ــاع ــات يـ ـب ــدو ل ـب ـن ــان ،رغ ـ ــم كــل
ال ـت ـشــوهــات ال ـتــي ت ـشــوب تركيبته
االقـتـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة ورغ ــم كل

امل ـص ــاع ــب الـ ـت ــي ت ـح ـيــط ب ــه وال ـت ــي
تـ ـنـ ـخ ــره م ـ ــن خـ ـ ــال امل ـ ـح ـ ــاور ال ـت ــي
يرتبط بـهــا ،نحن على شفا تحول
ف ــي هـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ع ـل ــى األقـ ـ ــل إذا
تبعنا ك ــام املــؤس ـســة االقـتـصــاديــة
األولى في نظامه ،مصرف لبنان.

األصول الفكرية
ف ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
التشوهات الهيكلية التي أحدثتها
الـ ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة طـ ـ ـ ــوال ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـق ــدي ــن
ونصف العقد املاضية ،تبقى هناك
أصــول ُيمكن البناء عليها لتطوير
قطاعات معرفية غنية بالوظائف،
والـ ـت ــي ُي ـم ـكــن االح ـت ـف ــاظ ب ـهــا على
أرض ال ــوط ــن م ــن دون تـصــديــرهــا
إلــى بـلــدان الخليج النفطية ،أفـكــارًا
ومــواهــب (وهنا من املجدي التقاط
م ــا تـبـثــه ب ـل ــدان الـخـلـيــج م ــن أن أي
شـ ـك ــوك فـ ــي امل ـ ـيـ ــول ال ـس ـي ــاس ـي ــة أو
النشاطات االجتماعية ألي مغترب
لبناني عقابها الترحيل عبر قــرار
ُيأخذ بني ليلة وضحاها).
وقـ ــد تـ ـط ـ ّـرق ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
ري ـ ــاض س ــام ــة ،إلـ ــى هـ ــذه األصـ ــول
ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،خ ــال
م ــداخـ ـل ــة مـ ـ ـصـ ـ ـ ّـورة ق ــدمـ ـه ــا أخـ ـيـ ـرًا
ف ــي إطـ ــار مــؤت ـمــر ع ــن املـ ـب ــادرة إلــى
إطـ ــاق األعـ ـم ــال وال ـش ــرك ــات (Start
 )Up Lebanonنظمته غرفة التجارة
الـلـبـنــانـيــة األمـيــركـيــة فــي نـيــويــورك
أخيرًا.
"مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي
سيقوم على ثالثة قطاعات رئيسة
ه ــي :ال ـق ـطــاع امل ــال ــي وق ـط ــاع الـنـفــط
والغاز وقطاع اقتصاد املعرفة" قال
ال ـحــاكــم ،وأوضـ ــح" :ه ــذه الـقـطــاعــات
ّ
الثالثة ستشكل قوة دفع للقطاعات
االق ـت ـصــاديــة الـتـقـلـيــديــة فــي لـبـنــان،
وسـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر فـ ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل ل ـل ـش ـب ــاب

اللبنانيني ،وهــذا ما يجعل مصرف
ل ـب ـن ــان ح ــري ـص ــا ع ـل ــى إنـ ـج ــاح ه ــذا
ال ـق ـط ــاع وعـ ـل ــى ال ـق ـي ــام ب ـم ــا أمـكـنــه
لذلك".
ف ــي ال ـبــدايــة أول م ــا يـلـفــت ف ــي هــذا
التصريح هو غياب أي إشــارة إلى
ال ـخ ــدم ــات الـسـيــاحـيــة ال ـتــي لـطــاملــا
شـكـلــت قــاعــدة االق ـت ـصــاد اللبناني
ال ـ ـحـ ــديـ ــث واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ع ـ ــن ق ــراب ــة
ث ـل ــث ال ــوظ ــائ ــف فـ ـي ــه .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
ك ــان الـعـنـصــر الــوح ـيــد م ــن الـقـطــاع
الخدماتي الــذي ركــز عليه الحاكم،
هو القطاع املالي الذي ُيعد أساس
ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي ال ـقــائــم .أبـســط
امل ــؤش ــرات فــي ه ــذا الـسـيــاق ،هــو أن
أصــول املـصــارف التجارية أضحت
 177م ـل ـيــار دوالر ،وع ـبــرهــا تعمل
الـسـلـطــة الـنـقــديــة بــالــدرجــة األول ــى
على تحفيز التمويل أو تقزيمه في
القطاعات التي تراها حيوية.
أمــا النقطة الثانية املهمة ،فهي أنه
رغ ـ ــم ك ــل ال ـت ـع ـق ـي ــدات الـ ـت ــي تـحـيــط
بـمـســار لـبـنــان فــي مـجــال اسـتـخــراج
النفط والغاز التي أثبتت الدراسات
وج ـ ــوده ـ ــا فـ ــي م ـي ــاه ــه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة،
ي ـت ـط ـلــع مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان م ــن مــوقــع
املـشــرف على النظام املــالــي برمته -
ومن موقع املحفز أو الكابح آلليات
التمويل  -إلى اإلمكانات التي ُيمكن
أن ُيـظـهــرهــا ه ــذا ال ـق ـطــاع فــي املــدى
املتوسط.
غ ـيــر أن األه ـ ــم ف ــي م ــداخ ـل ــة ســامــة
يبقى التركيز على اقتصاد املعرفة
ال ــذي أثـبــت فـيــه اللبنانيون محليًا
وفي بلدان االغتراب تنافسية بارزة.
وقد عمل مصرف لبنان في أكثر من
مجال على تعزيز هذا القطاع خالل
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،م ــن خ ــال دعــم
م ـشــاريــع ت ـســريــع إن ـش ــاء ال ـشــركــات
واح ـت ـض ــان ـه ــا ،ومـ ــن خـ ــال ض ـمــان
بعض قروضها.

سوق أسهم الكترونية
والخطوة الجديدة فــي هــذا اإلطــار،
هــي إع ــان إق ــام ــة س ــوق الـكـتــرونـيــة
ل ــأسـ ـه ــم ،يـ ـج ــرى ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـهــا.
"تتيح هذه السوق للشركات الناشئة
أن تفتح االكـتـتــاب فيها للجمهور،
إذا لم تكن ترغب في بيعها لشركة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ت ـك ـت ـمــل
ّ
املسرعات
السلسلة ،فتصبح لدينا
والتمويل وإمكان الخروج أو البيع".
يبقى أن األه ــم مــن إن ـشــاء األس ــواق
ه ـ ـ ــو ض ـ ـ ـمـ ـ ــان اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي
واملـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـضـ ـم ــن
استدامتها وتطورها .فمن املعروف

مستقبل االقتصاد اللبناني
سيقوم على ثالثة قطاعات
رئيسة هي :القطاع المالي
وقطاع النفط والغاز وقطاع
اقتصاد المعرفة
أن لبنان ُي ّ
عد من بني أضعف البلدان
ف ــي الـعــالــم عـلــى مـسـتــوى السهولة
فـ ــي أداء األع ـ ـم ـ ــال ،ومـ ـ ــن بـ ــن 189
اق ـت ـصــادًا يـحــل فــي املــرتـبــة  104في
تراجع مستمر وفقًا ملجموعة البنك
الدولي.

ردم الفجوات
ومـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ن ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى املـ ــوضـ ــوع
الرئيسي ،فرص العمل الالئق ،التي
يرغب رياض سالمة في خلقها عبر
م ـب ــادرات ــه وال ـت ــي ُي ـم ـكــن أن يتطلع
إليها لبنان عبر املحاور االقتصادية
التي ُت ّ
عد واعدة في اقتصاده.
فأي مشروع يتطلع إلى تحفيز خلق
ف ــرص ال ـع ـمــل مـحـلـيــا ،عـلـيــه إحــاطــة

تطلعاته بــإطــار يحمي تلك الفرص
ع ـب ــر ح ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــال .ه ــذه
املسألة مهمة لدرجة أنها ترد في آلية
احتساب مدى تنافسية االقتصادات
حــول العالم عبر مؤشر سهولة أداء
األعـ ـم ــال ن ـف ـســه؛ م ــع ال ـع ـمــل أن هــذا
املؤشر يتطرق بالدرجة األولــى إلى
م ـص ــال ــح رأس امل ـ ـ ــال واح ـت ـي ــاج ــات ــه
التي تتعارض في كثير من األحيان،
باملعنى الضيق ،مع مصالح العمال.
فهل تـكــون امل ـب ــادرات الـجــديــدة التي
ت ـق ــوم ع ـل ــى الـ ــوعـ ــود ال ـت ــي تـحـمـلـهــا
الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي ي ــذك ــره ــا
س ــام ــة  -ال ـق ـط ــاع املـ ــالـ ــي ،اق ـت ـصــاد
املـعــرفــة وق ـطــاع الـنـفــط  -ق ــادرة على
ت ــأم ــن اإلط ـ ـ ــار ال ـ ـ ــازم ل ـخ ـلــق ف ــرص
ال ـع ـمــل وب ـق ــاء ال ـع ـم ــال ف ــي وطـنـهــم؟
ه ـ ــل ت ـ ــواك ـ ــب الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الطائفية جهود املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة التي تمثل أكثر من %75
م ــن األع ـ ـمـ ــال ف ــي ل ـب ـن ــان وتـحـمـيـهــا
وتحمي عمالها في مراحل املبادرة
واملغامرة؟
إن التجربة في القطاع الوحيد القائم
ف ـع ـل ـيــا ب ــن هـ ــذه امل ـ ـجـ ــاالت ال ـث ــاث ــة،
ُ
وهو القطاع املالي ،تظهر أن فجوات
الـ ــدخـ ــل والـ ـت ــوظـ ـي ــف قـ ــد ت ـص ــل إل ــى
مستويات فلكية .وقــد بانت عوامل
الضعف هذه خالل املواجهة األخيرة
التي خاضها موظفو املصارف ضد
إداراتهم التي سعت في إطار الحفاظ
على استقرار في ربحيتها ،إلى قضم
حقوق العمال والحؤول دون توقيع
عقد عمل جماعي ّ
محدث.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،وبـ ـع ــد ك ــل م ــا ت ـقــدم
يبقى التساؤل االساسي حول قدرة
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي عـلــى االزده ـ ــار
ع ـل ــى ن ـح ــو م ـس ـت ــدام  -وعـ ـل ــى خـلــق
الـعـمــل ال ــائ ــق لـلـعـمــال ف ــي قـطــاعــات
غير تقليدية  -بعد انتهاء مواسمه
السياحية.

