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مواجهة االقتصاد
الركودي

القطاع الخاص اللبناني ال يخلق وظائف
تتصاعد الدعوات إلى
تقليص عدد الوظائف
العام ،كجزء
في القطاع ّ
من برنامج التقشف الرامي
إلى خفض اإلنفاق العام
والعجز المالي .وفي هذا
السياق ،يجري تجاهل
إحدى الحقائق األساسية
في األزمة القائمة،
وهي أن القطاع ً الخاص
اللبناني فشل فشال ذريعًا
في توفير الوظائف
المطلوبة ،وهو ما
تظهره إحصاءات الشركات
الم ّ
اللبنانية ُ
صرح عنها لدى
الدوائر الضريبية في وزارة
المال ،إذ إن  %79من
مجمل الشركات ال ّتصرح
عن أي عمالة لديها

ُ
يـ ـبـ ـل ــغ ع ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـ ـص ـ ـ ّـرح
عـنـهــا ل ــدى ال ــدوائ ــر الـضــريـبـيــة في
وزارة املــال نحو  101,595شركة،
 80,207ش ــرك ــات م ـن ـهــا ،أي نحو
 ،%78,95ال تـصـ ّـرح عــن أي عمالة
ل ــدي ـه ــا ،وهـ ــي ّإم ـ ــا ش ــرك ــات فــرديــة
وعــائ ـل ـيــة ،مـثــل دكــاكــن األح ـي ــاء أو
ورش ال ـت ـص ـل ـي ــح ،أو شـ ــركـ ـ ّـات ال
ّ
يـتـطــلــب نـشــاطـهــا وجـ ــود مــوظـفــن
الشركات العقارية
بــاألســاس ،مثل
ّ
الـ ـت ــي تـ ـت ـ ّ
ـأس ــس ل ـت ـم ــل ــك الـ ـعـ ـق ــارات
ّ
وتبادلها عبر شراء األسهم لتجنب
دف ـ ــع رسـ ـ ــوم ت ـس ـج ـيــل الـ ـعـ ـق ــارات،
أو ش ــرك ــات أوف ش ــور يـ ّ
ـؤسـسـهــا
أفراد يتعاملون مع الخارج ،أو بكل
بساطة شــركــات تكتم ّ
عمالها وال
تـصـ ّـرح عــن أجــورهــم ...فــي املقابل،
ّ
تصرح عن
يبلغ عدد الشركات التي
وج ــود عـ ّـمــال لــديـهــا نـحــو 21,388
شركة فقط ،نصفها تقريبًا ()%49
يستخدم أقل من ّ 5
عمال ،في حني
أن  %3فقط من الشركات ،أي 605
ش ــرك ــات ،ت ـصـ ّـرح عــن وج ــود أكثر
من  100عامل لديها.
ي ـق ـ ّـدر االق ـت ـص ــادي شــربــل نـ ّـحــاس

ّ
ع ــدد املــوظ ـفــن فــي ه ــذه الـشــركــات،
اس ـت ـن ــادًا إل ــى امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة،
ب ـن ـحــو  330ألـ ــف ع ــام ــل ،وهـ ــو مــا
يختلف كثيرًا عن األرق ــام ُامل ّ
صرح
عـ ـنـ ـه ــا ل ـ ـ ــدى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي
ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي ( 450ألــف
أج ـي ــر ع ـ ـ ــادي) ،وأيـ ـض ــا ع ــن أرقـ ــام
ُ
اإلح ـ ـصـ ــاء املـ ــركـ ــزي امل ـس ـت ـخــرجــة
م ــن مـســح ال ـق ــوى الـعــامـلــة ف ــي ّعــام
 ،2007وال ــذي يـقـ ّـدر عــدد املوظفني
ّ
الخاصة بنحو 550
الشركات
فــي
ّ
ألف موظف.
ّ
ـدل هــذه التباينات ،وفقًا ّ
لنحاس،
تـ
عـلــى أن «ه ــذه األرقـ ــام غـيــر دقيقة،
وأن ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا
الـشــركــات ك ــاذب ّــة» ،وبــالـتــالــي هناك
أعـ ــداد مــن املــوظ ـفــن غـيــر مشمولة
ض ـم ــن هـ ــذه األرق ـ ـ ـ ــام ،وهـ ــو م ــا قــد
ّ
ّ
ّ
يشكل مؤشرًا على تفشي العمالة
الالنظامية التي ّ
يقدرها اإلحصاء
امل ــرك ــزي بـنـحــو  %30م ــن مجمل
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،والـبـنــك
الدولي بأكثر من  %50من العاملني
في القطاع الخاص.
لـ ـك ــن وفـ ـق ــا لـ ـن ـ ّـح ــاس «تـ ـتـ ـي ــح ه ــذه

البيانات تقدير ّ
املعدل الوسطي لعدد
ّ
ّ
املــوظ ـفــن ف ــي ك ــل شــري ـحــة ،بحيث
الشركات التي تستخدم
تستحوذ
ّ
ّ
أق ـ ــل م ــن  50م ــوظ ـف ــا ع ـلــى نصف
ّ
بمعدل 8
العمالة ( 165ألــف عامل)
ّ
مؤسسة ،فيما ّ
كل ّ
ّ
يتوزع
عمال في
الشركات التي
النصف اآلخــر على
ّ
تـ ـض ـ ّـم أكـ ـث ــر م ــن  50م ــوظـ ـف ــا ،مــع
ّ
تضم أكثر
الشركات التي
استحواذ
ّ
م ــن  100م ــوظ ــف ع ـلــى ن ـحــو ثلث
ّ
بمعدل
العاملني ( 110آالف عامل)،
ّ
ً
 167عامال في كل شركة».
ي ـش ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي ك ـم ــال ح ـمــدان
إل ــى أن نـسـبــة ال ـشــركــات الـ ّصـغـيــرة،
ال ـت ــي ال ي ـت ـجــاوز ع ــدد مــوظـفـيـهــا 5
م ـس ـت ـخــدمــن ،ت ــزي ــد م ــن م ـســح إلــى
آخ ــر .وه ــو م ــا يـتـمــاشــى م ــع دراس ــة
ّ
أعدتها وزارة االقتصاد عن الشركات
اللبنانية ،فــي ع ــام  ،2015وت ـبـ ّـن أن
 %90م ــن ال ـش ــرك ــات ه ــي صـغـيــرة
وم ـتـ ّ
ـوس ـطــة وي ـ ّط ـغــى عـلـيـهــا الـطــابــع
العائلي وال تــوظــف ســوى  %50من
ـوى ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،فـيـمــا ال
ال ـق ـ ّ
تتخطى مساهمتها نسبة  %27من
مجمل عائدات الشركات اللبنانية.

وي ـش ــرح ح ـم ــدان أن «ه ـن ــاك عــاقــة
ب ــن إنـتــاجـيــة ال ـعـمــل (أي مـتـ ّ
ـوســط
ُ
ال ـق ـي ـمــة امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـعــامــل ال ــواح ــد)
وحـجــم املـ ّ
ـؤسـســة ،وبالتالي عندما
 %90من الشركات لديها أقل
يكون
ّ
من  5موظفني ،و %87منها تعمل
فــي األنشطة الخدماتية والتجارية
ّ
والعقارية التي ُّ
تعد أنشطة متدنية
ُ
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة ،فــذلــك دل ـيــل على
وجود مشكلة بنيوية ،تظهر بوجود
قـطـبــن أســاس ـيــن ،ه ـمــا :الـشــركــات
الصغيرة (نحو  )%90والشركات
الكبيرة (أقل من  ،)%1مع صعوبة
ال ـت ـح ـ ّـول م ــن ق ـطــب إلـ ــى آخـ ــر عـبــر
الـفـئــات املـتـ ّ
ـوسـطــة (نـحــو  )%9من
ّ
دون ال ـت ـعــثــر أو اإلغـ ـ ــاق .وه ــو ما
يعني أن هذه القيود البنيوية تمنع
ال ـش ــرك ــات م ــن أن ت ـك ـبــر ،ملصلحة
ّ
تـ ّ
ـوســع الشركات الكبيرة املتجذرة
منذ عـقــود ،واملستفيدة مــن ترابط
االقـتـصــاد والسياسة واالمـتـيــازات
واالح ـت ـكــارات املقوننة الـتــي تسمح
لـ ـه ــا ب ـ ــزي ـ ــادة أربـ ــاح ـ ـهـ ــا وم ــراكـ ـم ــة
رأسمالها والسيطرة على األسواق
على حساب الشركات الصغرى».

