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مال

مونتريال  -حسن شقراني
ّ
قــد ال ُيـشــكــل مبلغ  50مـلـيــار دوالر
حالة على املستوى الــدولــي .فثروة
أغنى رجل في العالم تفوقه بنسبة
 ،%50فيما أنفقت روسيا ما يماثله
لتنظيم ألعابها األوملبية الشتوية
ّ
في سوتشي أخيرًا ،مع كل ما احتواه
هــذا املبلغ مــن تنفيعات وحسابات
خاصة.
ّ
غير أن الــرقــم يعني الكثير للبنان،
أو ب ــاألح ــرى يـجــب أن ي ـكــون كــذلــك.
فــاق ـت ـصــاد الـ ـب ــاد ،أي إج ـم ــال ــي ما
ُ
تـنـتـجــه خ ــال ع ــام ك ــام ــل ،ي ـجــب أن
يكون قد تخطى هذا املستوى خالل
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي وفـ ـق ــا ل ـل ـح ـســابــات
ُ
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا إدارة
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء امل ـ ـ ــرك ـ ّـ ــزي .وإذا م ـضــت
األم ــور على مــا بــشــرت بــه معطيات
ال ـعــام املــاضــي وتـحـقــق الـنـمــو الــذي
كان متوقعًا ،تكون البالد حاليًا في
مرحلة ما بعد الخمسني.
ارتدادات اقتصادية
ي ـت ــراف ــق هـ ــذا الـ ـح ــدث م ــع ت ـح ـ ّـوالت
ّ
مهمة شهدتها البالد على الساحة
ّ
السياسية مــؤخـرًا .إذ أن الـحــوارات
ُ
امل ـح ـل ـيــة /ال ــدول ـي ــة ق ــد ت ـف ـضــي إلــى
ال ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن مـ ـ ـ ــأزق الـ ـحـ ـك ــم نـحــو
انـتـخــاب رئـيــس جمهورية ورئيس
حكومة يمثالن التكتلني السياسيني
ال ـك ـب ـي ــري ــن ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد .ولـ ـ ـ ــذا ف ــإن
االن ـع ـك ــاس ــات اإلي ـج ــاب ـي ــة ،بــاملـعـنــى
ُ ّ
سيشكلها هكذا اتفاق
الكمي ،التي
عـلــى ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي الـقــائــم،
قــد تـكــون ذات ارت ـ ــدادات اقتصادية
مهمة.
ولكن حتى ذلك الحني تعيش البالد
مـعـضـلــة عـ ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـعــديــل
م ـس ـتــوى وط ـب ـي ـعــة ع ـمــل شــركــاتـهــا
ع ـن ــد م ـق ـت ـض ـيــات الـ ـس ــوق ول ـج ــذب
زبــائــن ج ــدد .تحولت هــذه املعضلة
إلــى أزمــة حقيقية منذ الـعــام ،2011
أي ب ـع ــد ازدهـ ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي كــامــل
استمر ست سنوات.
ليس تعديل قواعد اللعبة السياحية
ع ـم ـل ـي ــة صـ ـعـ ـب ــةُ .
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـل ـب ـنــان
االستفادة جدًا من تجربة الصمود
ُ
التي تظهرها الشركات السويسرية.
ّ
ن ـعــم ،ال ـب ــاد ال ـتــي ك ــان يـتـشــبــه بها
لبنان عشية الحرب األهلية.
ح ــال ـي ــا ت ـع ــان ــي ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات مــن
ش ـبــه أزمـ ــة نـتـيـجــة تـخـلــي امل ـصــرف
املركزي السويسري عن ربط الفرنك
بـ ــال ـ ـيـ ــورو واالسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن سـعــر
ال ـص ــرف ال ـثــابــت ال ـبــالــغ ـ 1.2فــرنــك،
م ــا أدى إلـ ــى ارتـ ـف ــاع س ـعــر الـعـمـلــة
ّ
السويسرية على نحو كبير .وشكل
األمــر انتكاسة للشركات املـصـ ّـدرة ـ ـ
وتـحــديـدًا تلك الـتــي س ـ ّـددت األم ــوال
ملورديها منذ فترة وتنتظر دفعات
زب ــائـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـك ــون أض ـع ــف
بطبيعة ال ـحــال ـ ـ ـ ـ وأي ـضــا لـشــركــات
السياحة التي تنتظر موسم التزلج
لـكــي تــراكــم الـعـمــات الصعبة أليــام
الصيف املقبلة.
ي ـت ـشــابــه الـ ـبـ ـل ــدان بـ ـح ــدود ك ـب ـيــرة،
وتحديدًا على املستوى االقتصادي.
إذ أن كليهما يعتمد عـلــى السياح
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اقتصاد لبنان...
إلى سويسرا مجددا
قريبًا ،سيظهر تخطي ً حجم اقتصاد لبنان عتبة
 50مليار دوالر .ليس الحدث هائال بالمعنى االقتصادي بقدر ما هو
معنوي .والسؤال الذي يطرحه ال يقتصر على تجديد البحث عن
يتخطى الخمسين مليارًا ،بل يتعداه
النموذج المالئم إلدارة اقتصاد
ّ
المحافظة على الحد األدنى من التشغيل وخلق
إلى كيفية ّ
الوظائف ُ في ظل بيئة التحديات القائمة والمستمرة إلى أجل غير
مسمى .يمكن ،من دون مبالغة وكليشيهات الحنين ،االستفادة
من التجربة السويسرية

التحول ضروري خصوصًا بعد انتهاء
مرحلة الدنانير والرياالت الخليجية
التي كانت تنتشر على طاوالت
الحانات والمرابع الليلية

جينيف

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــر س ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ــزيـ ـ ـن ـ ــة
الشخصية الـفـخـمــة .لـبـنــان يحتاج
بالتأكيد إلى عقود طويلة للوصول
إلى تعقيدات الحركة اآللية للساعة
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،غـ ـي ــر أن بـ ـمـ ـق ــدوره
تحقيق الكثير بما هو موجود.
ف ـ ـمـ ــاذا ُيـ ـمـ ـك ــن ت ـع ـل ـم ــه مـ ــن ال ــرفـ ــاق
السويسريني؟
ف ــي أح ــد ال ـت ـقــاريــر اإلخ ـب ــاري ــة على
فـضــائـيــة أوروبـ ـي ــة ،ي ـت ـحـ ّـدث مــديــر
شركة  Ruegerالشهيرة في صناعة
م ـع ــدات ق ـي ــاس الـ ـح ــرارة والـضـغــط
وم ــا إل ــى ذل ــك ،عــن صـعــوبــة ابـتــاع
تــداعـيــات األزم ــة فــي دفــاتــر الشركة
ّ
امل ـخ ـت ـص ــة ب ــال ـت ـص ــدي ــر .بـ ــرأيـ ــه إن
ت ـع ــدي ــل ال ـت ــوق ـع ــات وال ـت ــأق ـل ــم عـبــر
اب ـ ـتـ ــاع ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ي ـت ـط ـل ــب ث ــاث ــة
أع ــوام .غير أن ذلــك ال يعني أنــه تم
تــوق ـيــف ال ـع ـمــل أو أج ـ ــزاء م ـن ــه ،بل
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،ال ـت ـش ـغ ـيــل م ـس ـتـمـ ّـر
بالزخم نفسه ،وتعول الشركة على
حصر أرباحها بتعويض الخسائر
والتحوط من املرحلة املقبلة ،على
أن تستعيد عافيتها بعد استخدام
امل ـ ــؤون ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالل ـت ــزام ــات
تجاه الغير.
غـيــر أن الــافــت فــي ب ــاد األل ــب ،هي
العقول العاملة وراء تلك املنتجعات
الـهــائـلــة .فـقــد ع ـمــدت مـجـمــوعــة AG
 Grachenإلـ ــى ت ــأم ــن س ـعــر صــرف
مغر ـ ـ واالهم ثابت ـ ـ للفرنك للزبائن
األجــانــب ،طــاملــا أنـهــم يــدفـعــون نقدا
وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـم ـل ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
املوحدة.
ي ـع ــادل س ـعــر ال ـص ــرف ال ـتــي تـقــدمــه
تـلــك املــؤس ـســات  1.3ف ــرن ــك ،أي أقــل
م ــن ال ـســائــد ف ــي ال ـس ــوق ،وي ـب ــدو أن
اعـ ـتـ ـم ــاده ن ـج ــح فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
مـ ـع ــدالت الـ ـحـ ـج ــوزات ف ــي املـنـتـجــع
وع ـلــى الـحــركــة الـسـيــاحـيــة طبيعية
ّ
نسبيًا .وللتذكير فــإن كلفة الحفاظ
على معدل التشغيل هذا هي عبارة

األسـ ـع ــار لـبـعــض ف ـئ ــات ال ــدخ ــل ،أو
للعائالت؛ (وهذه بعض االقتراحات
ال ـت ــي ك ــان ــت إدارة ال ــوزي ــر الـســابــق
ّ
فادي عبود قد خطتها خالل تسلمه
حقيبة السياحة ،من دون أن يتحقق
منها شيء).
هذا التحول ضروري خصوصًا بعد
انـتـهــاء مــرحـلــة الــدنــانـيــر والــريــاالت
الخليجية الـتــي كــانــت تنتشر على
طـ ــاوالت ال ـحــانــات وامل ــراب ــع الليلية
والـ ـفـ ـن ــادق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .إذ أن عـلــى
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى
التضحية ببعض أربــاحـهــا بهدف
ضـمــان اسـتـمــرار الـعـمــل عــوضــا عن
الجلوس النتظار األمـيــر الخليجي
املناسب.
ال شـ ـ ـ ـ ّـك فـ ـ ــي أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي ك ـنــف
البيئة اللبنانية مليء بالتحديات،
وخصوصًا في ظل معدالت الفساد
العالية .أخـيـرًا تـ ّ
ـوصــل مسح أعدته
شــركــة "إي ـب ـس ــوس" إل ــى أن الجيش
اللبناني هو أقــل املؤسسات فسادًا
فــي ال ـبــاد .فـقــد أع ــرب أق ــل مــن %14
عن اعتقاده بأن املؤسسة العسكرية
يشوبها الفساد ،فيما الالفت هو أن
أكثر من  %45أعربوا عن اعتقادهم
ّ
بــأن وزارة التربية والتعليم العالي
ُ
يـشــوبـهــا ال ـف ـس ــاد ،م ــا ي ـظ ـهــر فــارقــا

بيروت

ع ــن دخ ـ ــل غ ـي ــر م ـح ـقــق أو خ ـس ــارة
نسبية لصاحب العمل.
وه ــذا مــا ُيـعـيــدنــا إل ــى ال ـحــديــث عن
الصيغة االقتصادية اللبنانية .ليس
خافيًا على أحــد أن الـبــاد يحكمها
نـظــام طــوائــف سياسية بتعقيدات
وتشابكات كثيفة تجعل من الصعب
التحليل والتوقع .ولكن باالستناد
إلـ ـ ــى الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن امل ـع ـط ـي ـ ّـات
امل ــوج ــودة ُي ـم ـكــن بـسـهــولــة الـتـمــثــل
بــالـتـجــربــة الـســويـســريــة ،فــي أوق ــات
ال ـص ـع ــاب وخ ـص ــوص ــا أن الـصـيــف
ع ـلــى األبـ ـ ــواب ُ
وي ـف ـت ــرض أن يحمل

تغييرات ّ
مهمة قــد تـكــون بداياتها
مع انتهاء الشغور في موقع رئاسة
ّ
الجمهورية وتــوازي ذلــك مع
تحول
م ـنــاســب آخـ ــر ع ـلــى ص ـع ـيــد رئــاســة
مجلس الوزراء.
وه ــذا الــوضــع يـفــرض اعتماد نظام
يتماهى مــع مقتضيات ال ـتــأزم ّ ،أي
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا مـ ــن ال ـت ـعــنــت
الخاسر الذي أبدته الفنادق الكبرى
خالل األزمة السياسية األمنية التي
ان ـط ـل ـقــت م ـنــذ عـ ــام ُ .2011يـمـكـنـهــا
ب ــالـ ـت ــال ــي ت ـش ـك ـي ــل رزم ل ـل ـس ـيــاحــة
االقتصادية ،أو أن تعمد إلى خفض

ب ــأك ـث ــر مـ ــن  30ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة؛ هــو
ف ـ ـ ــارق م ــده ــش وطـ ـنـ ـي ــا ،وغـ ـي ــر أن ــه
ُيظهر مستوى العالقة بني اللبناني
وجيشه.
غير أن هــذه العالقة تبقى عاطفية
ومـقـتـصــرة عـلــى تـهــدئــة ال ـبــاد عبر
"الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن" ن ـظ ـرًا
ألن ال ـج ـيــش مــؤس ـســة غ ـيــر منتجة
ّ
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،ل ـ ــذا ف ـ ـ ــإن ال ـع ـم ــل عـلــى
صعيد املــؤسـســات السياحية التي
ُ
تـشـغــل أك ـثــر م ــن ثـلــث ال ـيــد الـعــامـلــة
اللبنانية ذو أهمية خاصة.
ه ـ ـنـ ــاك إذًا مـ ـلـ ـف ــات كـ ـثـ ـي ــرة ت ـج ــدر
مـقــاربـتـهــا ف ــي املــرح ـلــة امل ـق ـب ـلــة ،من
تحديد أســس استدامة الدين العام
ً
وصوال إلى محاولة معالجة مشكلة
ّ
ال ـك ـهــربــاء .ول ـكــن ف ــي ظ ــل تـعـقـيــدات
ّ
اإلدارة املـ ــوجـ ــودة ،ف ـ ــإن ال ـخ ـي ــارات
املـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر ت ـح ـف ـيــز ال ـش ــرك ــات
ال ـس ـيــاح ـيــة ـ ـ ـ ـ وه ـن ــا ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن
شــركــة ال ـط ـيــران الــرس ـمــي اللبناني
 MEAعمدت أخيرًا إلى خفض سعر
ب ـطــاقــات ـهــا بــال ـت ـمــاهــي م ــع ت ــراج ــع
ُ
اسـعــار الـنـفــط ـ ـ تـعـ ّـد خـيــارًا مالئمًا
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ـع ــدالت الـتـشـغـيــل
وتـجـنــب ن ــزف ديـمــوغــرافــي إضــافــي
م ــع ت ــره ــل ال ـتــرك ـي ـبــة املــؤس ـســات ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة ملجمل الـشــركــات في
البالد.

