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 بنانينهاية الترف الل: 2020تراجع اإلستيراد في  18%

 
 محمد وهبة  

مليار ليرة  378، أي بانخفاض قيمته 2019انون الثاني مليار ليرة في شهر ك 2117مع  مليار ليرة مقارنة 1739استورد لبنان سلعًا بقيمة  2020في الشهر األول من عام 
عمليات السحب والتحويل، وبعد ثالثة أشهر على  مانعة 2019تشرين الثاني  17ية التي شّددتها المصارف بعد ظل القيود المصرف. يأتي هذا التراجع في %17.8ونسبته 

اقي باته بالعمالت األجنبية بتمويل مستوردات المحروقات والدواء والقمح، وبالتالي ُترك تمويل لذي يحصر وجهة استعمال حتياطيا 530إصدار مصرف لبنان التعميم 
 .رةلألموال الطازجة التي تأتي من الخارج أو تلك التي سحبت من النظام المصرفي نقدًا أو ُحّولت إلى الخارج قبل بدء مفاعيل القيود األخيالمستوردات 

 
 

 
 .2020ل من عام تيراد الشهر األو القيود على حركة االستيراد كانت مرنة إلى حّد ما، وهذا األمر يظهر بوضوح في اس

ن الثاني مجمل االستيراد في شهر كانو  من %39.2مليار ليرة، أو ما يوازي  681.2كما كان متوقعًا، فإن الحّصة األكبر من االستيراد كانت للمحروقات التي استحوذت على 
ها األدوية ومنتجات التعقيم المعّدة للبيع بالتجزئة التي بدأ يرتفع الطلب علي ت مصرف لبنان مثلئًا أن تكون هناك حّصة وازنة للواردات الممّولة بدوالرا. ولم يكن مفاج2020

مليارات ليرة في كانون الثاني  10القمح من األوسط. كذلك ارتفع استيراد ظهور إصابات في منطقة الشرق عالميًا مع انتشار فيروس "كورونا" على نطاق أوسع في العالم و 
، ما يعكس استعمال مستوردي القمح للتمويل المتوافر من مصرف لبنان من أجل تخزين كميات أكبر من القمح ألسباب 2020نون الثاني مليار ليرة في كا 24إلى  2019

ونا ولجوء الدول إلى ور مع بدء انتشار ك يستوردون القمح وشعورهم بأن األسعار قد تبدأ باالرتفاع يمّثلها أصحاب المطاحن الذينجح مرتبطة باالحتكارات التي تجارية على األر 
 .اإلغالق االقتصادي، كالذي شهدته الصين لمكافحة االنتشار



ستيراد رغم أنها لم تكن ممّولة بدوالرات مصرف لبنان. ا تمّر بالحّد األدنى أو ارتفعير ضرورية، لكن استيرادها اسالمفاجئ، أن هناك سلعًا قد تبدو للوهلة األولى هامشية أو غ
 7.8لى مليار ليرة في كانون الثاني من السنة الماضية إ 26.1مليار ليرة. صحيح أن استيراد الهواتف الخلوية انخفض من  76.6مليار ليرة إلى  45.5د من سبائك الذهب ازدا

رية في هذ  الفترة الحرجة. بلغ عدد أجهزة قد ال تصّنف ضرو  مر كان مسترراًا لجهة استمرار استيراد هذ  السلعة التي، إال أن األ2020ن الثاني من مليارات ليرة في كانو 
 .بحسب الجمارك اللبنانية جهازاً  38695الهاتف الخلوي المستوردة 

 ليار ليرة مقارنةم 14.8سيارة سياحية صريرة بقيمة  485السيارات الجديدة  لم يتوقف. فقد استوردت شركاتلسيارات المستعملة والجديدة وتشير اإلحصاءات إلى أن استيراد ا
ة رًا في الفترة نفسها من السنمليا 25مليارات ليرة مقارنة مع  9.5سيارة مستعملة كبيرة بقيمة  366مليار ليرة في الشهر نفسه من السنة الماضية، كما استورد لبنان  26.8مع 

 .الماضية
يمة المية لم تطرأ عليها تريرات كبيرة في السعر. فاألرز على سبيل المثال، كانت قبأن أسعارها الع والمفاجئ ايضًا أن بعض انواع السلع االستهالكية لم يزد استيرادها، علماً 

مليارات. لكن ترّيرًا ما طرأ على  10أصبحت مليارات و  6يوت كانت قيمتها مليارات ليرة. الز  8.2السنة مليارات ليرة، وأصبحت هذ   7.4مستورداته في السنة الماضية 
 .مليار ليرة 60مليار ليرة إلى  14.6ستوردات األبقار الحية من اشي، إذ ازدادت ممستوردي المو 

ي احتكاري نت بعقل تجار واد االستهالكية االساسية كاع التي تحجزها المصارف، والمكل سلعة استوردها لبنان كانت بهدف واضح ومحّدد. فالسبائك كانت لتهريب الودائ
 "...واستشراف أزمة "كورونا

 بخسارة نك بعد اليوم. عندما ينقضي وباء "كورونا"، إذا انقضى بسهولة، سينكشف حجم الكارثة التي سيخلفها اإلغالق االقتصادي. التوقعات حتى اآلال لترف االستهالال مج
سات وصرف العمال... أما تلك يعني إفالس المؤسّ وانه ال مجال لفتح األبواب خالل شهرين على األقل. هذا  من الناتج المحلي اإلجمالي، نقاط مئوية 10ما ال يقل عن 

تي يرة. أما اإلجراءات الطقة فقإيجار سكني لشهر واحد في من ألف ليرة التي ستوّزعها الدولة عبر قنواتها الزاائنية، فهي ليست مجدية إال لبضعة أيام. هي ال تكفي قسط 400الـ
كم مصرف لبنان سالمة الذي يجهل أساسيات االقتصاد. أي دعم استهالكي في ظل فقدان السلع كي كما اعتاد حااّتخذها مصرف لبنان، فهي تهدف إلى دعم الطلب االستهال

 لا اإلنتاج شبه معّطل. الصناعيون يطالبون منذ فترة بتمويال يمكن دعم االستهالك، بينم. %27التضخم هذ  السنة بنحو من السوق؟ أال يفاقم ذلك التضّخم؟ وزارة المال تقّدر 
 أيلول في حالة انتظار! 30، لكنهم يعيشون منذ المواد األولية

 
 

 


