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مشكلة األجور ..بين المعالجة المالية والحل االقتصادي
ت�ص�ح�ي��ح األج� ��ور م �ج��ددًا .ال ش��ك ف��ي أن ��ه مطلب
محق ،بل هناك ما يشبه اإلجماع على أن فاتورة
التضخم س� ّ�دده��ا األج� ��راء م��ن ق��وت ي��وم�ه��م ،وأن
نظامنا الضريبي يعمل بطريقة معكوسة :ينقل
ّ
ويحول
ال�ث��روة ممن ال يملكون إل��ى من يملكون،
امل��داخ �ي��ل م��ن امل�ن�ت�ج�ين إل ��ى غ �ي��ر امل �ن �ت �ج�ين .لكن
ال �ص �ح �ي��ح أي �ض��ًا ه ��و أن م ��ا خ �س��ره األج � � ��راء في
السنوات املاضية لم يكسبه أرباب العمل بقدر ما
ّ
واملتكسبون
استحوذ عليه املعتاشون على الريع
م��ن غ�ي��ر ج �ه��د ،وع �ل��ى ه ��ؤالء ي�ج��ب أن ي�ق��ع ع��بء
ً
ال�ت�ص�ح�ي��ح .ق��د ال ي�ك��ون س�ه�لا ت�ت� ّ�ب��ع ه��ذا امل�س��ار
بدقة ،فاألرقام غير واضحة ،وآخ��ر تقدير لحصة
األج��ور م��ن ال��دخ��ل ك��ان ع��ام  ،1997وح� ّ�دد حينها
ب�ـ .%35حجبت التقديرات بعد ذلك ،إال أن الدالئل
ّ
تشير إل��ى ان�ك�م��اش م��ط��رد ف��ي األج ��ور وفقدانها
نقاطًا مئوية إضافية.
ت�ف�ت��رض ال�ج�ه��ات ال��دول�ي��ة أن املشكلة ليست ّفي
حصة األجور من مجموع املداخيل ،وال في تدني
مستويات األج��ر ،بل هي في ضعف مرونة سوق
ّ
العمل .وال تترك هذه الجهات فرصة إال تذكر فيها
السلطات اللبنانية بضرورة إق��رار سلة إج��راءات
وت �ش��ري �ع��ات ت �ع��ال��ج ه ��ذا ال �ض �ع��ف ،م �ث��ل تسهيل
عمليات التوظيف وتبسيط إجراءات الصرف من
الخدمة.
من الخطأ القول إن هناك قيودًا مفرطة على سوق
العمل في لبنان ،بل تدخالت الدولة فيها تقل عن
امل �ط �ل��وب .فتصحيح األج� ��ور ي�ح�ص��ل ف��ي ف�ت��رات
م�ت�ب��اع��دة ج �دًا ،وال �ع�ل�اوة ال�ت��ي منحت ع��ام 2008
ً
مثال ّ
رممت ما ال يزيد على  %20من التآكل املتراكم

ل �ن��راج��ع ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ن�م��ا ف�ي�ه��ا االق �ت �ص��اد في
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة .فما ب�ين ع��ام��ي  2003و،2009
بلغ متوسط النمو االسمي والحقيقي  %10و%6
سنويًا على ال�ت��وال��ي .ف��ي امل�ق��اب��ل ،زاد االستهالك
اس �م �ي��ًا ب �م �ع��دل  %8.5س �ن��وي��ًا ،ف ��ي م �ق��اب��ل %14
لنمو تكوين رأس املال الثابت في القطاعني العام
والخاص .وه��ذا مؤشر جيد انعكس إيجابًا على
نسبة االستثمار للناتج التي ارتفعت من %19.2
الى  .%34.3كما زاد االدخار من معدل سالب %2-
من الناتج املحلي القائم إلى  %6.6تقريبًا.
ل�ك��ن م�ك��اس��ب ال�ن�م��و ت �ف��اوت��ت بني
قطاع وآخر في املدة نفسها .وكان
ن �ص �ي��ب ال �ق �ط ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت�ش�غ��ل
ال �ج��زء األك �ب��ر م��ن ال �ع �م��ال أق ��ل من
غيرها .فالنمو الحقيقي للزراعة
وال � �خ� ��دم� ��ات ك� � ��ان ع� �ل ��ى ال� �ت ��وال ��ي
 %3و %4.5س �ن��وي��ًا ،أي أق� ��ل م��ن
م � �ت ��وس ��ط م � �ع� ��دل ال� �ن� �م ��و ال � �ع� ��ام،
وس �ج �ل��ت ال �ص �ن��اع��ة ن �م �وًا س��ال�ب��ًا
م� � �ق � ��داره  %3-س� �ن ��وي ��ًا ،ف �ت��راج��ع
ً
نصيبها من الناتج إل��ى  %7.5ن��زوال من ،%11.7
ول��م تسجل اإلدارة العامة كذلك ّ
أي نمو حقيقي
يذكر ط��وال امل��دة .املهم في األم��ر هو أن القطاعات
األربعة تستوعب ثالثة أرب��اع قوة العمل ،وتؤمن
طلبًا على عمالة متنوعة االختصاص والتأهيل.
وفي املقابل كان قطاع البناء األوفر حظًا ،إذ حقق
نموًا حقيقيًا بلغ ثالثة أضعاف معدل النمو العام
في امل��دة نفسها ( %19سنويًا) ،مع أن��ه يستوعب
ّ
التنوع تقل نسبتها عن عشر حجم
عمالة قليلة

لقيمة األج��ر ،قبل أن يقضمها التضخم الحقًا أو
ربما مسبقًا .وب��وس��ع أرب��اب العمل أيضا هيكلة
مؤسساتهم بتكاليف معقولة وبالطريقة التي
يرونها مناسبة ومتى يشاؤون ،أما الحد األدنى
لألجور فمجرد تدبير حسابي ال قيمة فعلية له،
ّ
ألنه يقل عن الحد األدنى االقتصادي املحدد وفق
ع��وام��ل ال �ع��رض وال �ط �ل��ب ،وي �س��اوي ن�ص��ف دخ��ل
خط الفقر لعائلة متوسطة الحجم .وفي السنوات
املاضية ،ظهر أن منحنى نمو اإلنتاجية كان على
تواضعه أعلى من منحنى نمو األجر النقدي ،ما
يدل على أن التشريعات والعوامل
املقللة من مرونة سوق العمل ،في
ح��ال وج��وده��ا ،ت��ؤث��ر على العمال
أكثر من غيرهم.
إذا لم تكن املشكلة في سوق العمل،
ف �ه��ل ه ��ي ف ��ي األداء االق �ت �ص ��ادي
ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ج ��ذب األم� ��وال
من الخارج للتعويض عن تدهور
اإلن�ت��اج�ي��ة وت��راج��ع اإلن �ت��اج؟ ه��ذا
أق ��رب إل ��ى ال� �ص ��واب ،ل�ك��ن املشكلة
على نحو أدق هي في النمط غير املتوازن للنمو،
ال ��ذي ال ي�س�ه��م ف��ي ت�ن�م�ي��ة س ��وق ال �ع �م��ل ،وي ��ؤدي
ّ
إلى انتفاخ القطاع غير املنظم ،ويزيد من تبعية
االقتصاد لألنشطة املرتبطة باملزايا التنافسية
ّ
األولية واملادية (املوقع ،ضيق الرقعة الجغرافية)...
أكثر من املزايا املعرفية واملبتكرة (األيدي العاملة
امل ��ؤه� �ل ��ة .)..ول��ذل��ك ي � ��زداد االع �ت �م��اد ع �ل��ى ع��ام�ل��ي
األرض والرأسمال النقدي أكثر من االعتماد على
العمالة.

مكاسب النمو تفاوتت
بين قطاع وآخر في
المدة نفسها

ال �ي��د ال �ع��ام �ل��ة .ل��م ت�ن�خ�ف��ض ح�ص��ة األج ��ر نتيجة
زيادة البطالة أو بطء نمو اليد العاملة ،بل بسبب
تآكل القيمة الحقيقية ملتوسط األج��ور ،ولضعف
ال�ع�لاق��ة ب�ين اإلن�ت��اج�ي��ة وال�ت�ح�ص�ي��ل ال�ع�ل�م��ي من
ن��اح�ي��ة وع��وائ��د ال�ع�م��ل م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى .بعض
الدراسات القياسية أظهرت ارتباطًا غير قوي بني
مستوى التحصيل العلمي ومعدل األج��ر ،وتبينّ
استطالعات أجريت بني الطالب الجامعيني عدم
وج��ود ف��ارق نوعي ف��ي التوقعات بشأن إمكانية
ال��دخ��ول إل��ى س��وق ال�ع�م��ل ب�ين ط�ل�اب ال�ج��ام�ع��ات
املختلفة .املشكلة ه��ي إذًا ف��ي طبيعة النمو ال��ذي
ّ
ال يحفز الطلب على العمالة املؤهلة ،وه��ذا يأتي
ض �م��ن اآلل � �ي ��ات ن �ف �س �ه��ا امل� �ن� �ح ��ازة إل� ��ى ق �ط��اع��ات
وطبقات دون غيرها .في السنوات األربع املاضية
ً
مثال لم تحرك الحكومة ساكنًا لنجدة املؤسسات
الصناعية ذات املدخالت الكثيفة من الطاقة ،بعد
ارتفاع أسعار النفط ،فانخفضت القيمة املضافة
للقطاع ككل .لنتذكر هنا أن الصناعة تستوعب
م ��روح ��ة م �ت �ن��وع��ة م ��ن ال��وظ��ائ��ف وأع � � ��دادًا ك�ب�ي��رة
م��ن العمال ،وتساعد كذلك على ردم الفجوة بني
القطاعات واملناطق وتعزز التشابك في ما بينها.
املطالبة ب��زي��ادة حصة األج��ور ف��ي الناتج ليست
شأنًا اجتماعيًا فقط بل حاجة اقتصادية أيضًا.
والحل هو اقتصادي ومالي في الوقت نفسه .هذا
ي��دع��و ال��ى رب��ط األج��ر باإلنتاجية والتضخم في
آن معًا ،وليس بأحدهما دون اآلخ��ر ،وإل��ى إع��ادة
ٍ
ت��وزي��ع النمو ب�ين القطاعات على نحو يتناسب
مع ه��دف قيام اقتصاد منتج يستوعب الطاقات
العاطلة.

متابعة

انتخابات نقابة
«أوجيرو» ّ
معرضة
للطعن واإلبطال

انطلقت العملية االنتخابية لنقابة
م � �س � �ت � �خ� ��دم� ��ي وم� � ��وظ � � �ف� � ��ي «ه� �ي� �ئ ��ة
أوج � � �ي � � ��رو» ب ��أب� �ش ��ع ال � � �ط� � ��رق .ي �ق��ود
رئيس مجلس اإلدارة ـــــ امل��دي��ر العام
ع �ب��د امل �ن �ع��م ي ��وس ��ف ،وم ��دي ��ر خ��دم��ة
املشتركني ج��ورج أس�ط�ف��ان ،هجومًا
ش ��رس ��ًا ع �ل��ى امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ح �س��وب�ين
على أطراف «معادية» ،أي حركة أمل،

تجسس على الموظفين
في إطار الضغط الذي يمارسه عبد املنعم يوسف وجورج
أسطفان لالستحواذ على أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس
نقابة موظفي أوجيرو ،تقول املعلومات إن يوسف طلب
إلى إدارة شؤون املوظفني املحسوبة عليه ،القيام بدور
فاعل في تجميع معلومات غير وظيفية عن العمال
واملستخدمني إلخضاع كل من ال يلتزم بتوجيهاته

حزب الله ،القومي ،الحزب الشيوعي
وال � �ت � �ي � ��ار ال� ��وط � �ن� ��ي ال � �ح� ��ر وب �ع ��ض
م�ن��اص��ري ت�ي��ار املستقبل املستائني
م��ن اإلدارة ...فهما يعتقدان ،بحسب
املحيطني بهما ،أنه يجب تدجني هذه
األط � ��راف وم�ن�ع�ه��ا م��ن ال��وص��ول إل��ى
النقابة التي ُتستخدم للهجوم على
وزي� ��ر االت � �ص ��االت ،ل �ك� ّ�م أف��واه �ه��م أو
حرمانهم حقوقًا وظيفية بالترهيب.
ف� ��ي ه� � ��ذا اإلط � � � � ��ار ،أص � � ��در أس �ط �ف��ان
ت �ع �م �ي �م��ًا ي �ق �ض��ي ب� ��إج� ��راء م �ن��اق�لات
موقتة ل��رؤس��اء ف��روع الشبكات مل� ّ�دة
تقل عن الشهر ،من  19أيلول ولغاية
 15تشرين األول .ه��ذا التعميم صدر
ف � ��ي ت� ��وق � �ي� ��ت س � �ي� ��اس� ��ي وب � ��أه � ��داف
�رش��ح
م �ش �ب��وه��ة .ف��امل��دي��ر امل ��ذك ��ور م� ّ
مل� ��رك� ��ز ن �ق �ي ��ب ع � �م� ��ال وم �س �ت �خ��دم��ي
أوج �ي��رو بعدما انتهت م� ّ�دة والي��ة 6
حدد
أعضاء في مجلس النقابة الذي ّ
انتخاباته في  12تشرين الثاني؛ إذ
موظف إلى موقع
ليس مبررًا نقل أي ّ

قطاعات

تجارة

تراجع الحركة التجارية بني  15و%25
أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس،
أن حركة األس��واق التجارية في عيد الفطر كانت
مقبولة نسبيًا ،لكنها بقيت أض�ع��ف م��ن الحركة
املسجلة خالل الفترة نفسها من عام  ،2010مشيرًا
إلى أن كل مقاييس النشاط التجاري في عام 2011
ه��ي أضعف بكثير م��ن ع��ام  ،2010ع��ازي��ًا ذل��ك إلى
أن «االنتعاش كان يحصل خالل أيام أو أسابيع،
بينما الركود يطول ألشهر».
وق��ال شماس إن��ه في األشهر الثمانية األول��ى من
ال �ع��ام ال� �ج ��اري ،ك ��ان ت �م��وز ال�ش�ه��ر ال��وح �ي��د ال��ذي
ً
سجل نشاطًا تجاريًا مقبوال ،وفي السبعة الباقية
ك��ان��ت ال�ح��رك��ة «ع��اط �ل��ة» .م��ن ه�ن��ا ال م�ج��ال لبناء
أي ن�ش��اط اق�ت�ص��ادي أو ت�ج��اري سليم وف��ق هذه
األس��س .ونظرًا إلى زي��ادة األعباء التشغيلية ،من
املفترض أن يتوافر للتجار وغيرهم من أصحاب
العمل إمكانية التقاط األنفاس؛ إذ من املعلوم أن
شهر رمضان املبارك هو شهر صعب على الدورة
ال �ت �ج��اري��ة ،ول�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن وط ��أت ��ه ن� �ع � ّ�ول على
الفترة السابقة والالحقة ،إنما هذا العام تحديدًا

آخ ��ر مل� � ّ�دة ق �ص �ي��رة ،ف�م��ا ه��و ال �غ��رض
التحكم بمفاصل االنتخابات؟
سوى
ّ
م��ا ي �ع��زز ه ��ذه ال�ش�ب�ه��ة أن م�ض�م��ون
ال� �ق ��رار ّال� �ص ��ادر أول م ��ن أم� ��س ،غير
اعتيادي وال ه��دف له س��وى الضغط
على العمال واملستخدمني للحصول
على أصواتهم االنتخابية .فبحسب
ال �ت �ع �م �ي��م ال � � ��ذي اق � �ت ��رح ��ه امل �س ��اع ��د
ال �ع �م�ل�ان��ي ل �ل �ش��ؤون ال �ف �ن �ي��ة ح �س��ام
سعد( ،تيار املستقبل)ُ ،نقل  23رئيس
مفصل
ف��رع ف��ي مهمة «إع ��داد تقرير ّ
عن تقويمه للفرع ال��ذي ُكلف إدارت��ه،
وتقديم اقتراحات لتطويره».
ف� ��ي ال � ��واق � ��ع ،ق �ل �ب��ت ه � ��ذه امل �ن ��اق�ل�ات
الوضع في مديرية خدمة املشتركني
حيث يعمل نحو  800موظف ،منهم
 300ال ي��دي �ن��ون ب ��أي والء ل�ي��وس��ف
وال ألس � �ط � �ف ��ان ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ص � ��اروا
ه��دف��ًا للتدجني واإلخ �ض��اع بواسطة
املديرين الجدد .فقد ُنقل رؤساء غير
محسوبني على ي��وس��ف أو أسطفان

إل � ��ى م ��دي ��ري ��ات غ��ال �ب �ي��ة م��وظ �ف �ي �ه��ا
م�ح�س��وب��ون ع�ل��ى ت�ي��ار املستقبل ،ما
يعطل أي دور لهم ،فيما ُنقل رؤساء
ّ
م�ح�س��وب��ون ع�ل��ى ي��وس��ف وأس�ط�ف��ان
إل � � ��ى م� ��دي� ��ري� ��ات م� �ع� �ظ ��م م��وظ �ف �ي �ه��ا
«أع � � � � � ��داء» ي� �ج ��ب إخ � �ض ��اع � �ه ��م .ف �م��ن
صالحيات رؤساء الفروع إبداء الرأي
ف��ي ال �س��اع��ات اإلض��اف �ي��ة ال �ت��ي ت ��وزع
يمينًا وش�م��اال على «امل��وال�ي�ن»ّ ،
وهم
ً
الذين ي�ح� ّ�ددون في تقويمهم إلنتاج
امل� ��وظ� ��ف وع �م �ل ��ه إذا ك � ��ان ي�س�ت�ح��ق
«البونس السنوي» أو ال ،فكل موظف
عليه عالمة سوداء يقصى.
املفارقة أن أسطفان يخضع للمحاكمة
ب�ش�ب�ه��ة «ال� �ت ��زوي ��ر وإس� � ��اءة األم��ان��ة
واالختالس والغش وعرقلة املصالح
العامة ومصالح املواطنني بتوجيه
ّ
من يوسف» بعد «تزويره مستندين
يفيدان بتسلم  3124كيلوغرامًا من
الكابالت لزوم وزارة االتصاالت».
م .و

ولألسباب املحلية واإلقليمية املعروفة ،لم نتمكن
ّ
م��ن تكوين االح�ت�ي��اط امل�ط�ل��وب .وإذ ذك��ر بأنه في
الشهرين األول�ي�ن م��ن  2011أع�ل��ن أن نسبة النمو
االقتصادي تكاد تكون هذا العام  1أو  2في املئة،
وهذا ما يظهر اليوم ،قال شماس إنه أمام القطاع
ال �ت �ج��اري ال �ي ��وم س �ي �ن��اري��وي��ن ،األول :إذا بقيت
األوضاع مستقرة كما هي عليه رغم كل الضجيج،
«فقد نقفل هذا العام بتراجع يصل إلى حدود 15
في املئة» .أما السيناريو الثاني فهو :إذا تفاقمت
األوضاع فالتراجع سيكون بنسبة  25في املئة .من
هنا تبقى االح�ت�م��االت لنتائج الحركة التجارية
ّ
السيئ واألس��وأ .وق��ال إن هذه
في ه��ذا العام ،بني
ّ
ّ
املعطيات ت��دل على أن ع��رض مكونات االقتصاد
يفوق بكثير الطلب الداخلي عليها ،ما يشير إلى
ّ
بنيويًا
حاجة دائمة إلى طلب خارجي بات عنصرًا
في املعادلة االقتصادية اللبنانية .وهذه الحقيقة
ال�ع�ل�م�ي��ة ه ��ي ف ��ي رس ��م امل �س��ؤول�ي�ن مل �ع��رف��ة كلفة
التشنجات السياسية التي تحصل في لبنان.
(املركزية)

اتصاالت

اإلنترنت مجاني في حديقة الصنائع
أطلق وزير االتصاالت نقوال صحناوي يوم أمس
في «حديقة الرئيس رينيه معوض» ـــــ الصنائع،
خدمة اإلنترنت املجاني ّ
لرواد الحديقة ،وقد حضر
الحفل وزي��ر العمل شربل نحاس ،ووزي��ر اإلع�لام
وليد الداعوق .وحديقة الصنائع هي الثانية بعد
«حديقة السيوفي» في األشرفية ضمن مبادرة من
وزارة االت �ص��االت ،بتمويل م��ن جمعية املصارف
وبمشاركة شركة «سوديتيل» ،إلط�لاق اإلنترنت
املجاني في عدد من الحدائق العامة في مختلف
املناطق اللبنانية .وتحدث كل من الرئيس املدير
ال �ع ��ام ل �ش��رك��ة «س��ودي �ت �ي��ل» ب��ات��ري��ك ف��اراج �ي��ان،
رئيس جمعية امل�ص��ارف ج��وزف طربيه ،محافظ
بيروت ناصيف قالوش ،ممثل بلدية بيروت خليل
برمانا ،والوزير نحاس.
وش �ك��ر ال ��وزي ��ر ص �ح �ن��اوي ال ��وزي ��ر ن �ح��اس على
املبادرة التي أطلقها زمن توليه وزارة االتصاالت
ب � ��ال � �ت � �ع � ��اون م� � ��ع ج� �م� �ع� �ي ��ة امل� � � �ص � � ��ارف وش� ��رك� ��ة
«سوديتيل» .وشكر كذلك بلدية ب�ي��روت ،متمنيًا
عليها أن تزيد ال�ح��دائ��ق ،املتنفس األخ�ض��ر ألهل

بيروت .وأض��اف« :طموحنا أن تكون لكل لبناني
ال�ق��درة على ام�ت�لاك ج�ه��از كمبيوتر وال�ن�ف��اذ إلى
اإلن �ت��رن��ت بكلفة م�ق�ب��ول��ة .وس �ب��ق أن أق � ّ�ر مجلس
ال� � ��وزراء اق �ت��راح �ن��ا ب�خ�ف��ض ال �ت �ع��رف��ة ح �ت��ى %80
وزيادة السرعة بني  4و 8مرات ،واملرسوم سيطبق
بدءًا من األول من تشرين األول املقبل».
ول � �ف� ��ت ص� �ح� �ن ��اوي إل� � ��ى أن ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ه��ي
األول� � ��ى ف ��ي م �س �ي��رة ت �ح��دي��ث ق �ط ��اع االت� �ص ��االت
وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة .وأش ��ار إل��ى طموحه إل��ى أن تكون
لكل لبناني كهرباء على م��دار الساعة (،)24/24
ومياه شفة وتغطية صحية ،على أن تكون تكلفة
هذه الخدمات مقبولة ومتاحة لجميع اللبنانيني.
ً
وت��اب��ع ق��ائ�لا إن «اللبنانيني ي��راق�ب��ون َم��ن يعمل
في سبيل توفير الخدمات األساسية لهم بالكلفة
األف�ض��ل ،وأدع��وه��م إل��ى محاسبتنا إذا ِح��دن��ا عن
النهج» .وأض��اف« :بيروت للجميع ،وأن��ا ابن
هذا
ُ
االش��رف �ي��ة أس � � ّ�ر ع �ن��دم��ا أزور ن��اس �ه��ا وأح �ي��اء ه��ا
وحدائقها».
(األخبار)

