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مجتمع وإقتصاد
استثمارات

«رقائق التفاح»:

هكذا تعمل «إيدال»

أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة الــع ــام ــة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيــدال» ،أمس ،عن
التفاح في
دعم معمل لصناعة رقائق
ُ
جزين .ال دراســات جاهزة للمعمل تظهر
تكلفته ،أو فرص العمل التي سيخلقها أو
الكميات التي سينتجها ،ومع ذلك ّ
قدمت
لــه المؤسسة سلة واسـعــة مــن الحوافز
الـضــريـبـيــة واإلداري ـ ـ ــة ،حـتــى إن ـهــا أعلنت
إطالقه قبل موافقة مجلس الوزراء
إيفا الشوفي
عـنــدمــا أرادت ال ــدول ــة ،عـبــر املؤسسة
ال ـعــامــة لـتـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــارات في
لبنان "إي ــدال" ،أن تدعم "االستثمار"،
خلصت الــى إعطاء سلة من الحوافز
ملعمل متخصص في صناعة رقائق
التفاح فــي جــزيــن .نعم،apple chips ،
هكذا ّ
سماها املعنيون ،وهــي عبارة
عــن عملية دقـيـقــة :نـضــع الـتـفــاح في
اآلالت ،يتم تقشيره ومن ثم تقطيعه
الـ ــى رق ــائ ــق رف ـي ـع ــة ،وب ـع ــد ذلـ ــك يتم
تـنـشـيـفــه لـيـصـبــح مـقــرمـشــا وجــاه ـزًا
لـلـبـيــع .عـمـلـيــة م ـع ـقــدة ك ـه ــذه ال شك
ف ــي أن ـه ــا ت ـح ـت ــاج إلـ ــى دعـ ــم ال ــدول ــة!
لـ ــذلـ ــك أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
"إي ــدال" نبيل عيتاني تقديم سلة من
الحوافز للمعمل ،هي "تقديم مساندة
فــي املعلومات وال ــدراس ــات ،إعـفــاءات
ضريبية على ضريبة الدخل وتوزيع
األربـ ـ ـ ـ ــاح ،م ـس ــان ــدة إداري ـ ـ ـ ــة وإعـ ـط ــاء
ال ــرخ ــص ال ــازم ــة ل ــإن ـش ــاء ،وأخ ـي ـرًا
خدمات ما بعد اإلنشاء عبر الحفاظ
على العالقة بني املشروع االستثماري
والدولة واملساعدة متى أمكن".
لكن ،بعيدًا عن مسألة رقائق التفاح
ال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون ف ـك ــرة ن ــاج ـح ــة ،مل ــاذا
قررت "إيدال" أن تدعم هذا املعمل؟
ي ـق ــول ع ـي ـتــانــي إن "إط ـ ـ ــاق م ـش ــروع
رقــائــق الـتـفــاح يعتبر خـطــوة مميزة

فــي ق ـطــاع الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة ()...
ونحن في املؤسسة ال ننظر إليه على
أنه مجرد توظيف لألموال ،بل نتطلع
إلى أثره اإليجابي انطالقًا من الشأن
االقتصادي واالجتماعي في املنطقة،
م ـ ـ ــرورًا ب ــأث ــره ع ـل ــى نـ ـم ـ ّـو ال ـق ـطــاعــن
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ً
وتــوفـيــر فــرص الـعـمــل ،ووص ــوال إلى
أثـ ــره ع ـلــى م ـس ـتــوى ت ـحــريــك العجلة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي امل ـنــاطــق اللبنانية
وتحقيق اإلنماء املتوازن بينها".
ّ
يشرح عيتاني أن "تشجيع القطاعات
اإلنتاجية وتوفير فــرص عمل أمــران
م ـه ـم ــان ،ول ـي ــس أيـ ــا كـ ــان ي ـم ـك ـنــه أن
يقوم بمشروع من هذا النوع من دون
دع ــم ال ــدول ــة"! بــرأيــه "دور الــدولــة هو
تــأمــن ح ـيــاة رائـ ــدة ومــريـحــة للناس
ول ـي ــس ج ـم ــع الـ ـض ــرائ ــب ،وبــال ـتــالــي
عندما نعطي إعفاءات وحوافز نأخذ
باملقابل فرص عمل" .دفاعًا عن الدعم
ال ــذي تـقــدمــه "إيـ ـ ــدال" ،ي ـقــول عيتاني
ّ
إن "الـ ــدول األخ ــرى ال تـقــدم إع ـفــاءات
ض ــري ـب ـي ــة ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل ت ـ ـقـ ــدم أراضـ ـ ــي
مجانية وجــزءًا من رأس املال لتوفير
عمل دائم".
عظيم ،إذًا الهدف األسمى للمؤسسة
هو توفير فرص عمل وتحقيق النمو
االق ـت ـصــادي ،لــذلــك كــم ستبلغ تكلفة
امل ـش ــروع؟ كــم فــرصــة عـمــل سيخلق؟
وكيف ستكون تأثيراته على اقتصاد
املنطقة؟
يـجـيــب إي ـل ــي رزق ،رئ ـي ــس مــؤسـســة
إيـ ـل ــي رزق وأح ـ ـ ــد امل ــؤسـ ـس ــن ل ـهــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع ،بـ ـص ــراح ــة" :م ـ ــا زلـ ـن ــا فــي
م ــرح ـل ــة إج ـ ـ ــراء ال ـ ــدراس ـ ــات م ــن أج ــل
أن ن ـع ـط ــي املـ ـ ـش ـ ــروع حـ ـق ــه .ع ـنــدمــا
تتقدم الدراسة في األسابيع القليلة
املـقـبـلــة ،سنعطيكم رق ـمــا دقـيـقــا عن
ك ـل ـف ــة امل ـع ـم ــل وف ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل ال ـتــي
سيخلقها والكمية التي سينتجها"!
بهذه البساطة تقرر "إي ــدال" أن ّ
تقدم
دعمًا سخيًا ملشروع ال تعلم تكلفته
ال ف ــرص الـعـمــل الـتــي سيخلقها وال
تــأثـيــراتــه االقـتـصــاديــة على املنطقة،

ّ
ال تنتظر المؤسسة موافقة مجلس الوزراء وهي واثقة كليًا بأنه سيوقع على المشروع (مروان طحطح)

مــا ينقض بالكامل حجة اإلعـفــاءات
مـقــابــل ف ــرص ال ـع ـمــل .فـهـنــا ،أعطيت
اإلعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة كـلـفــة
املشروع حتى!
تـحــت ع ـنــوان "إط ــاق مصنع رقــائــق

تدعم {إيدال» مشروعًا ال
تعلم تكلفته وال فرص
العمل التي سيخلقها

مؤشر

 90مليار ليرة عائدات اليانصيب الوطني
 90مليار ليرة لبنانية ،بلغ حجم إي ــرادات مديرية اليانصيب
الــوطـنــي اللبناني لـعــام  ،2015بحسب "الــدول ـيــة للمعلومات".
يشرح الباحث محمد شمس الدين لـ"األخبار" أن هذه اإليرادات
ّ
تتوزع بني  34.8مليار ليرة عائدة من إيرادات اليانصيب ،و48.4
ّ
مليار ليرة عائدة من إيرادات الـ"اللوتو" .أما اإليرادات العائدة من
اليانصيب الـفــوري فبلغت  6.4مليارات ليرة ،فيما ّبلغ حجم
"اإليرادات املختلفة"  266مليون ليرة (جوائز لم يتم تسلمها من
قبل الفائزين وغيرها).
ُ
 55مليار ليرة فقط يتم تحويلها الى خزينة الدولة" ،فيما تنفق
الـ 45مليار ليرة املتبقية كمصاريف ورواتب وتكاليف مختلفة"،
وفق ما يقول شمس الدين الــذي ُيشير الى أن مبالغ إيــرادات
اليانصيب في لبنان قليلة جـ ّـدًا .يستند شمس الدين في رأيه
هذا الى أن عدد الالعبني في اليانصيب كبير جدًا ،وبالتالي من
شأنه أن ُيحقق ايرادات أعلى بكثير .هناّ ،
يرد األمر الى ضرورة
تفعيل الــرقــابــة عبر إع ــادة النظر فــي مناقصات تلزيم إدارة
اليانصيب .هذا األمر "من شأنه أن ُيضاعف حجم اإليــرادات"،
ّ
وفق ما يؤكد شمس الدين.

ّ
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاح"ُ ،ع ـ ـقـ ــد م ــؤتـ ـم ــر أمـ ـ ـ ــس ،إل
ّ
أن هـ ــذا املـ ـش ــروع ل ــم ي ــأخ ــذ مــواف ـقــة
ُ
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد ،فـكـيــف يـعـلــن
عــن إط ــاق امل ـع ـمــل؟ يـجـيــب عيتاني
ّ
بـ ـ ــأن "م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء داعـ ـ ــم ل ـهــذه
املـ ـب ــادرات" .فــي ال ــواق ــع ،يـعـكــس هــذا
الكالم دالالت كثيرة ،ويترجم طريقة
عمل املؤسسة ومجلس ال ــوزراء في
دعــم االسـتـثـمــارات .فعليًا ،ال تنتظر
املــؤس ـســة مــواف ـقــة مـجـلــس ا ّلـ ـ ــوزراء،
وهــي واثـقــة كليًا بــأنــه سـيــوقــع على
املشروع؛ هكذا تعمل "إيدال".
ت ـ ـقـ ــود "رقـ ـ ــائـ ـ ــق ال ـ ـت ـ ـفـ ــاح" ال ـ ـ ــى ف ـتــح
ملفات املـشــاريــع االستثمارية التي
استفادت من حوافز "إيدال" ،والبالغ
ع ــدده ــا ح ـســب امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للمؤسسة  48مـشــروعــا .فقد دعمت

"إيـ ـ ــدال" م ـش ــروع الــواج ـهــة الـبـحــريــة
لـبـيــروت (الــزيـتــونــة ب ــاي) ،فـنــدق "لو
غ ـ ـ ــراي"" ،ك ـي ــدز م ــون ــدو" ف ــي منطقة
البيال ،فندق "سمرالند كيبنسكي"،
فندق "فور سيزنز"" ،هيلتون" ،حتى
إنها قدمت تحفيزات لتوسيع فندق
"ف ــان ــدوم" ،ومـشــاريــع أخ ــرى ّ
تسببت
ف ـ ــي خـ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت،
ض ــرائ ــب ورس ــوم ــا م ـه ـمــة .ق ــد تـكــون
ه ـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب أنـ ـج ــح فـ ــي "ت ــأم ــن
حياة رائدة ومريحة للناس" ،على ما
ذكــر عيتاني ،مــن أن نـقـ ّـدم ألصحاب
رؤوس األمـ ـ ــوال إعـ ـف ــاءات ضريبية
لعشر سـنــوات مــن دون التدقيق في
نوعية األج ــور الـتــي تعطى ،وحجم
فرص العمل ،ومن دون حتى أن نعلم
تكلفة املشروع!

