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فـ ــي سـ ـع ــر صـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة
وازديـ ـ ــاد م ـع ــدالت الـتـضـخــم الـنــاجـمــة
عــن الـتــدفـقــات األك ـبــر ل ـل ـمــوارد املــالـيــة
ال ـخــارج ـيــة وزي ـ ــادة ع ــرض ا ّل ـن ـقــد في
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي سـ ـت ــؤث ــر سـلـبــا
فـ ــي دخـ ـ ـ ــول املـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـش ــرك ــات
إل ــى الـقـطــاع ال ـت ـجــاري ،مــا سـيـحـ ّـد من
التنويع في اإلنتاج الوطني ،وبالتالي
من إمكاناتها التصديرية.
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سيسجل الميزان
التجاري فائضًا ماليًا
على امتداد  20عامًا

ﺎق
ﻔ

اﻟ
ﻜﺴ
ﺐ

ا
ﻧ

سلبيات
في مقابل هذه اإليجابيات الستخراج
النفط وال ـغــاز وإنتاجهما فــي لبنان،
تطرقت الدراسة إلى بعض السلبيات
ال ـتــي قــد تـنـجــم عــن ت ـحـ ّـول لـبـنــان إلــى
ب ـلــد مـنـتــج لـلـنـفــط والـ ـغ ــاز ،وت ـحــدي ـدًا
مــا ي ـعــرف بــ»لـعـنــة امل ـ ــوارد» و»امل ــرض
الهولندي».
بحسب الــدراســة ،فــإن األدب والوقائع
االقتصادية تشير إلــى عالقة محددة
ب ــن وج ـ ــود امل ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة (مـثــل
ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز) واألداء االق ـت ـص ــادي
ال ـض ـع ـي ــف ،وه ـ ــذا مـ ــا ُي ـس ـم ــى «ل ـع ـنــة
املـ ـ ـ ــوارد» .ف ــي ال ــواق ــع ،إن ال ـعــديــد من
الدول املنتجة للنفط شهدت صعوبات
اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ـنــوعــة م ــع بـ ــدء أع ـم ــال
اسـتـغــال م ــوارد الـ ّنـفــط وال ـغ ــاز .وهــذا
يحصل عندما تــؤثــر تحركات أسعار
الـنـفــط وال ـغ ــاز فــي الـنـمــو االقـتـصــادي
بنحو سلبي ،من خــال تحقيق تراكم

1

ض

ّ
ما يوفر للبنان فرصة مهمة لتطوير
إمكاناته على صعيد الطاقة املتجددة.
وكــل ذلــك سيؤدي إلــى تعزيز معدالت
النمو االقتصادي املستقبلية وخفض
معدالت البطالة املحلية.

أقــل فــي الــرأسـمــالــن الـبـشــري وامل ــادي.
وإذا كانت صناعة النفط والغاز كبيرة
فــي ل ـب ـنــان ،وإذا لــم تـتـحـقــق إجـ ــراءات
حــازمــة لتقوية املؤسسات والحوكمة
واملحاسبة املالية والشفافية ،عندها
يمكن املراقب أن يتوقع حصول «لعنة
املوارد» ويزداد نطاق الفساد أكثر.
وه ـن ــاك م ـص ــدر ق ـلــق آخ ــر لـلـبـنــان من
اسـتـخــراج النفط وال ـغــاز وإنتاجهما:
إنـ ــه م ــا ي ـسـ ّـمــى «املـ ـ ــرض ال ـهــول ـنــدي».
وهــذا يعني أن حصول تدفقات مالية
خارجية أكبر إلى االقتصاد اللبناني
من جراء عائدات النفط والغاز ُ
سيسهم
فــي تحقيق تـحـ ّـســن حقيقي فــي سعر
صــرف العملة الــوطـنـيــة ،مــا قــد يــؤدي
إل ــى نـهـضــة أكـبــر فــي قـطــاع املنتجات
غ ـي ــر امل ـت ـب ــادل ــة ،وال س ـ ّـي ـم ــا ق ـطــاعــات
امل ـ ـصـ ــارف والـ ـبـ ـن ــاء ،وذلـ ـ ــك م ــن خ ــال
خـفــض أس ـعــار امل ـس ـت ــوردات أو زي ــادة
الـتـسـلـيــف الـ ـخ ــارج ــي .وه ـ ــذا ال ـت ـطــور
ّ
ق ــد يـقــلــل م ــن قـ ــدرة الـبـلــد املــال ـيــة على
الصمود ويـعـ ّـرض االقتصاد الوطني
ملـ ـخ ــاط ــر أك ـ ـبـ ــر م ـ ــع احـ ـتـ ـم ــال ت ــراج ــع
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وعــائــدات ـه ـمــا.
ّ
التحسن الحقيقي
إلــى جانب ذلــك ،إن
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في لبنان
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 ﻣﺴﺎر وﻇﻴﻔﻲ واﺿﺢ -ﻣﻬﺎرات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

 وﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒالــذي يضم :غساالت مالبس ،ثــاجــات ،مجففات مالبس ،أفــران
غاز ومنقيات هواء ،باإلضافة إلى مكيف هواء ومكنسة كهربائية
روبوتية ،األمــر الــذي يأتي لتعزيز مفهوم املنازل الذكية وتقديم
أدوات ربط تنتقل باملعيشة املنزلية نحو مستويات أكثر راحة.
وسيتمكن مستخدمو املساعد املنزلي الصوتي الذكي من غوغل
 Google Homeمن التمتع بالعديد من امليزات التي يقدمها عند
ربطه بأجهزة «إل جي إلكترونيكس» املنزلية؛ فعلى سبيل املثال،
بإمكان املستخدمني التحقق مــن الــوقــت املتبقي ل ــدورة الغسيل
باستخدام غسالة « ،»LG Signatureأو طلب تحضير املزيد من
الثلج مع ثالجة « ،»LG Signatureأو حتى ضبط إعدادات الحرارة
ملكيف هــواء «إل جــي» ،كل ذلــك من خــال أوامــر صوتية بسيطة
من أي مكان ضمن نطاق عمل املساعد املنزلي الصوتي Google
 Homeوعلى األجهزة املتصلة به.

 -أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت

 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻠﻔﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ -اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ادﺧﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ -اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت

دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وارﺑﺎح -ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

