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 %50اإلستيراد تراجع بدأ عصر التقّشف:

 ايفا ابي حيدر
التي  تصنف من الكماليات وباالخصا كبيرا مقارنة مع االعوام السابقة. والمالحظ ان السلع التي يتوقع ان تسجل قيمة مستوردات لبنان مع نهاية هذا العام تراجع

تغناء عن ت االوضاع بالتدهور فسيضطر لالستعبر عن رفاهية معينة كانت االكثر تأثرا، مما يعني ان اللبناني استطاع التأقلم مع الواقع الجديد لكن اذا ما استمر 
 السلع االساسية.

مليون  933مليارات و  10على قيمة مستوردات بحوالى  2020ن متوقعًا، تقّلص حجم استيراد لبنان الى النصف تقريبًا، بحيث من المتوقع ان يقفل العام كا كما
 مليارًا. 20دوالر، بعدما سّجل خالل األعوام الماضية حوالى 

مليارًا و  19و 2016ي العام مليون دوالر كحّد ادنى مسّجل ف 118مليارًا و  19ما بين  2019الى  2016فقد تراوح مجموع الواردات في السنوات الممتدة من  
 .2018مليون دوالر كحّد اقصى مسّجل في العام  978

ن اّن كل ما له عالقة ، والتي أعّدها الباحث في الشؤون االحصائية عباس طفيلي، يتبيّ 2020وفي نظرة سريعة على ارقام المستوردات المتوقعة حتى نهاية العام  
ة المدعومة، لم يشهد اي تغيير ُيذكر، وفي الحاالت التي ارتفع فيها االستيراد، فهذا يدّل الى اّن التجار رفعوا من حجم بالمأكوالت، وتحديدًا ما دخل ضمن السلّ 

مثل مليارات دوالر فهو يت 9ا التراجع في الواردات والذي بلغ نحو م، على ان ُتباع هذه األصناف بسعر مرتفع متى ُيرفع الدعم. أمالواردات لالستفادة من الدع
 مليارات المتبقية على الكماليات، والتي ُأمكن االستغناء عنها. 6مليارات دوالر، وتتوزع غالبية الـ  3خصوصًا بتراجع الواردات النفطية بنحو 

لتي كانت متوفرة في الرفاهية الزائدة ا رقام االستيراد، التغيير في نمط حياة اللبناني، وتراجع مستوى يبدو جليًا من خالل ا«: »الجمهورية»في السياق، يقول طفيلي لـو  
اشخاص سافروا في  10من  9دوالر،  مليارات 6مليار دوالر، القروض الشخصية  2لبنان، والتي تظهر خصوصًا من خالل عدد قروض التجميل الذي وصل الى 

مليون دوالر  333و  402نحو  2019و  2018دما بلغ في األعوام مليون دوالر بع 189او اليونان... تراجع استيراد االلماس الى السنوات الماضية الى تركيا 
ماليين دوالر، كما  10بعدما وصلت الى « السومو»قيمة استيراد ، تراجع 2016مليار دوالر في العام  23على التوالي، وتوقف استيراد اليخوت، بعدما سّجلت 
، علمًا اّن قيمة السيارات المستوردة 2020ماليين دوالر في العام  210الى  2016دوالر في العام  مليون  238تراجعت قيمة استيراد السيارات السياحية من مليار و 

الى  2018مليون دوالر مسّجلة في العام  87 دوالر. كما نالحظ التدني في قيمة استيراد المكّيفات من حوالىمليار  17سنوات الماضية  10الى لبنان بلغ خالل الـ 
 174مليون دوالر متوقعة مع نهاية العام الحالي. وتراجع التبغ من  273الى  2019مليون دوالر في العام  742ط، واآلالت الكهربائية من ماليين دوالر فق 7

مليون دوالر  260ماليين دوالر، وأجهزة الهاتف من  10مليون دوالر الى  40ن ، الكحول م2020مليونًا متوقعة مع نهاية العام  72الى  2016م مليونًا في العا
 «.مليون دوالر متوقعة مع نهاية العام 65الى  2019في العام 

ر السوق وليس الدوالر ق دوالر سعة ممنوعة لمن بمقدوره ذلك، انما فليتّم استيراد الكماليات وفهذا التراجع في االستيراد ال يعني اّن حياة الرفاهي»واعتبر طفيلي، اّن  
 «.ليرة 1500ـالمدعوم من مصرف لبنان اي ال

 ت.كذلك لحظ طفيلي ارتفاعًا متوقعًا في استيراد الزجاج وااللمينيوم والبحص حتى نهاية العام، نتيجة ارتفاع الطلب بعد انفجار مرفأ بيرو  
يون دوالر متوقعة مع نهاية العام مل 179الى  2018مليون دوالر في العام  316لطبية من نحو لكن في المقلب اآلخر، فقد طاول التراجع أجهزة التصوير ا 

 ة الطبية.الحالي. وهذا لألسف دليل على تراجع القطاع الطبي، بعدما كان يتميز لبنان بأفضل نظام صحي في المنطقة ويعتمد على السياح
سّجل  2019الى  2016، إذ خالل السنوات الممتدة من ية حافظت على مستواها مقارنة مع السنوات الماضيةوفي المجال الطبي، ُيالحظ اّن قيمة واردات االدو  

مليون دوالر.  192جم استيراد بقيمة مليار وعلى ح 2020مليون، فيما من المتوقع ان يقفل العام  200حجم استيراد االدوية واالصناف الصيدالنية حوالى مليار و
 لى دوالر مدعوم، ليرفع أسعارها متى ُرفع الدعم، وهذا ما يفّسر سبب انقطاع الكثيراّن كارتيل االدوية يقّنن من توزيع االدوية التي استوردها ع وتكشف هذه األرقام

 من االدوية من الصيدليات.
والتي  2018الى  2016مقارنة مع السنوات الممتدة من  مليون دوالر 65مليارات و 3حجم استيراد المشتقات النفطية الى أما في ما خّص المحروقات، فقد تراجع  

مليارات. وعزا طفيلي سبب ذلك الى الشلل الذي سّببته جائحة كورونا وتوقف االشغال التي قّلصت من استهالك المحروقات،  4ل حجم استيراد بحوالى كانت تسجّ 
اشهر  ة المازوت خاللستوردنا كميات اكبر، ُيضاف الى ذلك االحتكار الذي حصل في مادنب هبوط أسعار النفط عالميًا، بما يعني اننا بالقيمة نفسها االى جا

 حزيران وتموز، والذي قّلل الطلب على المازوت، وما لبث ان تعافى بوصول مساعدات نفطية من العراق اّبان انفجار المرفأ.
  



يون دوالر، بما يطرح مل 534مليارات و 6استيراد المشتقات النفطية، والتي وصلت الى شّكل عامًا استثنائيًا، من حيث قيمة  2019طفيلي الى اّن عام ويلفت 
ذاعالمات استفهام عن أسباب مضاعفة هذه الكمية، اين ذهبت أموال هذا الفائض من االستيراد؟ خصوصًا اّنها لم تدخل من ضمن ميزانية م كان  صرف لبنان، وا 

 ، اي منذ ما قبل األزمة بحجة استيراد النفط؟2019فهذا يعني اّن األموال بدأت تخرج من لبنان منذ مطلع العام ُدفع ثمنها من ودائع السوريين في لبنان 
  

 البطاقة التموينية
والر يتكّبدها مليون د 730الى ذلك، أشاد طفيلي بخطوة المركزي السير بالبطاقة التموينية للبنانيين، ألّن من شأن ذلك ان يخّفض حجم االستيراد المدعوم من  

مليونًا ونصف مليون شخص غير لبناني مليون دوالر. فهذه الطريقة تطيل مدة الدعم، عدًا عن اّنها تستثني على االقل  230الى  200المركزي شهريًا الى ما بين 
تغّير  على اّنه الكتمال نجاح هذه الخطة على الدولة انمقيم في لبنان، كانوا يستفيدون من الدعم ويسّرعون في نفاد العمالت الصعبة في احتياطي المركزي. وشّدد 

وتستورد هي مباشرة، أي من دولة الى دولة، من خالل فتح وزارة االقتصاد مناقصات في طريقة االستيراد القائمة اليوم، والتي تعتمد على الكارتيالت او االفراد، 
 لتاجر على شراء القمح من الدول االرخص ما يخّفف من فاتورة االستيراد.الستيراد المواد األساسية، مثل شراء القمح، فُيجبر عندها ا

  

 
 


