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ـلك ...ليلى والذئب

ال يـمـلـكـهــا أي م ـط ـعــم آخ ـ ــر ،ع ـل ـمــا أن
مـكــونــاتـهــا مـشـهــورة وبـسـيـطــة وتمأل
ّ
رف ـ ــوف امل ـت ــاج ــر بـيـنـمــا ي ـ ــدل إعــان ـهــا
ال ـتــروي ـجــي ع ـلــى أن ـه ــا ت ـجــربــة فــريــدة
وحيدة من نوعها!
ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي ،أص ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة رائ ـ ـ ــد خـ ــوري
بـ ــاغـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـن ـظ ـي ــم اإلع ـ ــان ـ ــات
الترويجية .إذ ّ
تبي للوزارة أن العديد
مــن الـشــركــات تلجأ إلــى إعــانــات غير
واضحة للمستهلكني بهدف الترويج
للسلع والـخــدمــات ،بغير ٌخصائصها
وأسـعــارهــا الحقيقية .ب ــاغ ض ــروري،
وأس ــاس ــي ،فــي ظــل فــوضــى اإلعــانــات
ال ـ ـح ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـ ــع تـ ـق ــدي ــم
املؤسسات إعالنات منتجات بأسعار
ّ
ليتبي الحقًا أن هذه األسعار
معينة،
ّ
أولـ ـي ــة ال غ ـي ــر ،ال ت ـت ـضــمــن ض ــرائ ــب/

رس ـ ــوم ت ـس ـج ـي ــل /ت ـك ــال ـي ــف إضــاف ـي ــة
ت ـصــاعــديــة بـحـســب امل ــواص ـف ــات الـتــي
تريد ،وبأن الـ  $ 9.999لن يكون السعر
الذي ستنفقه وبأن الحسومات املغرية
ال ت ـش ـم ــل سـ ـ ــوى م ـن ـت ـج ــات املـ ــواسـ ــم
السابقة.
يــذكــر أن ملــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
نسبة جـيــدة مــن اإلعــانــات املـخــادعــة،
حيث يتم استخدام منصاتها املتنوعة
لـنـشــر اإلع ــان ــات بــاس ـت ـخــدام ال ـصــور
امل ـل ـف ـت ــة ل ــأنـ ـظ ــار ب ـج ــان ــب ت ـفــاص ـيــل
سطحية تفتقد للمعلومات الدقيقة
حــول ّ سعر املنتج ونوعيته والجهات
املـصــنـعــة .ثــم ،عند ال ـســؤال ـ ـ التعليق
يـ ـت ــم نـ ـص ــح املـ ـت ــاب ــع ب ــالـ ـت ــواص ــل مــع
املعلنة هاتفيًا أو عبر الرسائل
الجهة ِ
اإللكترونية مع تقديم العنوان ّ
املفصل
للزيارة.
نعم ،ال يمكن االستغناء عن اإلعــان،
ب ــل ل ــإع ــان أهـمـيــة ك ـبــرى وضـ ــرورة
ح ـت ـم ـيــة بـ ـه ــدف إيـ ـص ــال امل ـع ـلــومــات
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن ون ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أكـ ـب ــر
ّ
مساحة ممكنة .لـكــن ،فــي ظــل الطمع
امل ــؤسـ ـس ــات ــي وال ـ ـع ـ ـطـ ــش مل ـ ــزي ـ ـ ٍـد مــن
األرباح ،وفي ظل احتدام املنافسة بني
املؤسسات التجارية والخدماتية ،هل
يـعـقــل أن تـضـيــع مـصـلـحــة املستفيد
ع ـلــى ح ـســاب ال ــزي ــف والـ ـخ ــداع علمًا
ً
أن املــؤسـســات تعلم أن ال ــزب ــون ،أوال
وأخ ـي ـرًا ،هــو مـفـتــاح نـجــاح أعمالها،
وبـفـقــدان ثقته سيلجأ إلــى بــديــل ،أو
عـلــى األق ــل لــن ي ـكـ ّـرر الـتـجــربــة عينها
مرات ومرات.
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم املـ ـنـ ـت ــج وح ـ ـ ّـس
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراف ـ ــق ع ـم ـل ـي ــات
اإلع ـ ـ ــان وال ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع أم ـ ــور ال
يمكن التغاضي عنها لرفع مستويات
األربـ ـ ـ ـ ــاح امل ــؤقـ ـت ــة .وإن ك ـ ــان اإلع ـ ــان
استثمارًا طويل األمد ،فإن الفوز بثقة
الزبون أساس الستمرارية العمل.

مؤشرات

تجارة التجزئة :تراجع في مبيعات معظم القطاعات
ّبي «مؤشر جمعية تجار بيروت – َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة»
للفصل الرابع من سنة  2017أن مؤشر غالء املعيشة وفقًا
إلدارة اإلحـصــاء املــركــزي سـ ّـجــل ارتـفــاعــا بنسبة ً %5.1في
نهاية شهر كــانــون األول مــن سنة  2017مـقــارنــة بالفصل
الرابع من عام  ،2016وهو في الوقت عينه أعلى ّ
ّ
مسجل
معدل
في الفصل الرابع من عامني متتاليني منذ .2014-2013
ّ
وكشف املؤشرعن تراجع حقيقي في أرقام األعمال املجمعة
لـقـطــاعــات ت ـجــارة الـتـجــزئــة بنسبة –  %5.07بــاملـقــارنــة مع
مستوى أرقــام أعمالها ّ
املجمع خــال الفصل الرابع من عام
 2016مع استثناء قطاع املـحــروقــات ،و«بــذلــك ،تكون أســواق
ُ
ظهر أنها تعاني من تزايد في ضعف الحركة
تجارة التجزئة ت ِ
في معظم قطاعاتها ،وباتت نسبة االستهالك في حالة تدهور
مستمر منذ فصول عديدة».
ّ
ووف ـق ــا ل ـل ـمــؤشــر ،ف ـمــن أه ــم ال ـق ـطــاعــات ال ـت ــى ظ ــلــت تـسـ ّـجــل
تراجعًا حقيقيًا عن مستويات مبيعاتها في الفصل الرابع
لسنة  2016ه ــي :اآلالت املوسيقية ( )%40.22 -وم ـعـ ّـدات
البناء والهندسة ( )%36.43 -واألحــذيــة والسلع الجلدية (-
 )%29.69واألثــاث واملفروشات ( )%18.76 -وأدوات التزيني
( )%16.09 -وامللبوسات (هبوط مستمر بلغ –  %15.70بعد
تــراجــع كــان قــد بلغ  %5.13 -فــي الفصل السابق و 8.25 -
 %في الفصل الثاني) واللعب واأللعاب(–  )%13.70والسلع
الـبـصــريــة والـسـمـعـيــة ( )%8.71 -وال ـســوبــرمــاركــت وامل ــواد
الغذائية ( %8.61 -بعد تــراجــع فــي الفصل السابق كــان قد
بلغ  )%8.17 -واألجهزة الطبية ( )%5.41 -والسلع واألدوات
الــريــاضـيــة ( )%3.95 -وامل ـش ــروب ــات الــروح ـيــة ()%4.10 -
والتجهيزات املنزلية ( )%3.29 -الهواتف الخلوية ()%2.99 -
وامل ـط ــاعــم وال ـس ـن ــاك ب ــار ( )%2.48 -وال ـس ـلــع الـصـيــدالنـيــة
( )%1.93-ومواد البناء (.)%1.13 -
أما القطاعات حيث ُس ِّجل تماسك أو ّ
تحسن في أرقام األعمال،
ّ
التحسن الذى كان ملموسًا في ّ
املجمعات التجارية
عالوة على
ّ
( )%6.00 +والتحسن فــي كميات املـحــروقــات (،)%3.43+
فهي :منتجات التبغ ( )%8.96 +واألجهزة املنزلية الكهربائية

( %4.88+بعد تراجع كان قد بلغ  %5.07 -في الفصل السابق)
ومنتجات املخابز والحلويات ( )%4.00 +ومعارض السيارات
( )%2.98 +والعطور ومستحضرات التجميل ()%2.23 +
وال ـس ــاع ــات وامل ـج ــوه ــرات ( )%1.76 +وال ـك ـت ــب ،والـصـحــف
واملجالت ،واألدوات املكتبية والقرطاسية (.)%1.60 +
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ك ـش ـفــت دراس ـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة أن ـج ــزه ــا مــركــز
الدراسات االقتصادية في َ
فرنسبنك عن قطاع املياه في لبنان
تحت عنوان «السياسات واإلجراءات املطلوبة ملواجهة تحديات
األمن املائي في لبنان» ،أن لبنان يمكن أن يشهد عجزًا مائيًا
متزايدًا خــال السنوات الـقــادمــة ،فــي ظــل تنامي الطلب على
املياه والثبات النسبي في حجم عرض املياه .ومن ّ
املقدر أن
يــزداد الطلب على املياه من نحو  1.5بليون متر مكعب عام
 2015إلى نحو  1.8بليون عام  ،2035ما سيرفع العجز املائي
من نحو  291إلى  610ماليني متر مكعب خالل ذات الفترة.
وتوضح الدراسة أن حصة الفرد من املــوارد املائية املتجددة
في لبنان هي بحدود  839مترًا مكعبًا في السنة ،وهي بذلك
أقل من مستوى الفقر املائي املحدد بنحو  1000متر مكعب
للفرد في السنة.
وتـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى أن إج ـمــالــي امل ـ ــوارد املــائ ـيــة السطحية
واملستخرجة من اآلبار الخاصة وعبر السدود ّ
تقدر بنحو 1.6
بليون متر مكعب ،وأن املـيــاه ّ مــن الـســدود ال تزيد على 235
مليون متر مكعب ،وهــي تمثل نحو  %6فقط مــن إجمالي
امل ــوارد املائية املـتـجــددة ،مقارنة مــع نسبة  295%فــي مصر
و %117في سوريا .وتوضح الدراسة أن متوسط معدل ربط
السكان بشبكة املياه العامة ال يتعدى  ،%80وأن حصة مياه
بالشبكة العامة ال
الصرف الصحي واملـيــاه املبتذلة املربوطة ُ َ
تتعدى  ،%60وأن حصة املياه املبتذلة التي تعالج من إجمالي
املـيــاه املستهلكة تـقـ ّـدر بنحو  %8فـقــط ،مقابل نسبة %32
ملنطقة الـشــرق األوس ــط وشـمــال أفريقيا ،وأن  %70-60من
مصادر املياه الطبيعية يوجد فيها أنواع مختلفة من البكتيريا،
وأن  %53فقط من األسر اللبنانية املوصولة إلى شبكات املياه
العامة تشرب املياه من هذه الشبكات.

ارتفاع طفيف في التوظيف ...بعد انقطاع عامين

¶ فنادق

منافسة إماراتية  -سعودية...
على الفنادق الفاخرة

أظـهــرت بـيــانــات ص ــادرة عــن مـعــرض ســوق السفر العربي
(املـلـتـقــى  )2018ال ــذي ستنعقد فـعــالـيــاتــه فــي مــركــز دبــي
ال ـت ـج ــاري ال ـعــاملــي خ ــال ال ـف ـتــرة  25-22أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،أن
اإلمارات العربية املتحدة تتربع على أعلى هرم قطاع الضيافة
الفاخرة في املنطقة ،مع امتالكها  ٪73من الفنادق الفاخرة
في املنطقة ،و ٪61من الفنادق املقرر افتتاحها.
لكن هيمنة اإلمــارات ليست خالية من املواجهة والتحديات،
إذ إنها ستواجه منافسة قوية من اململكة العربية السعودية
ال ـتــي مــن املـتــوقــع أن تـشـهــد أك ـبــر زيـ ــادة فــي ع ــدد الـفـنــادق
ً
الفاخرة ،وصوال إلى عام  ،2022بمعدل نمو سنوي مركب
يبلغ  ٪18اعتبارًا من عام  2018فصاعدًا .فيما تبلغ نسبة
النمو  ٪10في دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة ،و ٪11في
عمان والكويت ،و ٪9في البحرين.
وقد بلغت نسبة النمو السنوي املركب للفنادق الفاخرة في
اململكة العربية السعودية  ٪11خالل الفترة من  2013إلى
 ،2017مقارنة ب ـ  ٪8فــي اإلم ــارات العربية املـتـحــدة ،و٪7
فــي الـكــويــت ،و ٪6فــي سلطنة ُع ـمــان ،و ٪5فــي البحرين.
وتـصــدرت دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة دول املنطقة من
حيث عدد املشاريع الجديدة في
عام  2017بنسبة  ،٪35وتركز
معظمها في مدينة دبــي ،وذلك
باملقارنة مع  ٪14من املشاريع
فــي اململكة العربية السعودية،
و ٪20في الكويت ،و ٪19في
ال ـب ـحــريــن ،و ٪11ف ــي سلطنة
ُعمان.

كشف مؤشر مديري املشتريات الرئيسي لبنك لبنان واملهجر،
الـصــادر األسـبــوع املــاضــي ،أن البيانات األخـيــرة أش ــارت إلى
زي ــادة فــي مستوى التوظيف لــدى القطاع الـخــاص فــي شهر
شباط .ورغم أن الزيادة كانت هامشية ،إال أنها أنهت سلسلة
من فقدان الوظائف امتدت لعامني تقريبًا .ووفقًا للمؤشر ،فقد
ارتفعت مستويات التوظيف بالرغم مــن أن الشركات ظلت
بشكل عام متشائمة بشأن مستقبل اإلنتاج خالل فترة الـ 12
شهرًا املقبلة .أما بالنسبة إلى أجور املوظفني ،فأوضح املؤشر
أن متوسط أجور املوظفني لم يشهد تغيرًا كبيرًا خالل شهر
شباط ،وارتفع بنحو هامشي فقط وللمرة الثانية في األشهر
الـسـتــة األخ ـيــرة ،فيما ظــل مــؤشــر تكاليف الـتــوظـيــف املـعــدل
موسميًا قريبًا من املستوى املحايد ( 50.0نقطة).
أم ــا عـلــى صعيد األس ـع ــار ،فــأظـهــر املــؤشــر أن شـهــر شباط
شـهــد ارتـفــاعــا فــي أسـعــار الـسـلــع والـخــدمــات للشهر الثاني
على التوالي .ورغم ذلك ،فقد تراجع معدل التضخم ّ
عما هو
َّ
مسجل في شهر كانون الثاني .على صعيد مماثل ،ارتفعت
تكاليف الشركات بنحو أبطأ في شهر شباط ،إال أن معدل
تضخم أس ـعــار مستلزمات اإلن ـتــاج ظــل ثــانــي أس ــرع معدل

مسجل منذ شهر آب  .2013وكانت زيادة أسعار املشتريات
هي العامل األســاســي وراء ذلــك ،حيث إن تكاليف التوظيف
لم ترتفع إال بشكل هامشي .كذلك ّبي املؤشرانخفاضًا في
حجم مشتريات شركات القطاع الخاص اللبناني في شهر
شباط .في الوقت ذاته ،ارتفعت مستويات املخزون ،ولو بنحو
متواضع فقط وبأبطأ معدل في ثالثة أشهر.
ف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى مــؤشــر  PMIلـشـهــر ش ـبــاط  ،2018قــال
الدكتور علي بلبل ،كبير املحللني االقتصاديني في بنك بلوم:
«على مــدى شهرين متتاليني فــي  ،2018استمر االقتصاد
ً
اللبناني فــي تجاهل ضعفه مسجال تراجعًا فــي انخفاض
اإلنتاج والطلبيات الجديدة :وقد سجل مؤشر  PMIالرئيسي
فــي شهر شباط  47.3نقطة ،وهــي أعلى ق ــراءة منذ نيسان
 .2017وبالرغم من أن التحسنات كانت طفيفة على مستوى
ّ
املؤشرات الفرعية ،إل أنها أظهرت زيادة طفيفة في معدالت
التوظيف وارتـفــاعــات أبـطــأ فــي تكاليف مستلزمات اإلنـتــاج
وأسعار املنتجات .وعلى الرغم من كونه محدودًا ،يبدو هذا
الزخم املشهود مشجعًا ،إال أنه يجب أن يبقى مستدامًا وأن
يكتسب قوة أكبر».

