
 2021-04-20النهار 
 %350من  سلٌع غذائية وأساسية ارتفعت أكثر 2020مرصد االزمة وتطور األسعار منذ مطلع 

 

 
 2020مرصد االزمة وتطور األسعار منذ مطلع 

A+A- 
اعًا كبيرًا في أسعارها خالل الفترة السلع الغذائية في االسواق اللبنانية ارتفتسجيل كل  مشيرا الى #مرصد األزمة في الجامعة األميركية في بيروت خرج تقرير

 بالنسبة الى بعض هذه السلع. %350أكثر من  ، وقد بلغت االرتفاعات2021سان حتى ني 2020ثاني الممتدة من كانون ال
  

وق السوداء حتى للمنتجات ر في السضح ارتباط أسعار السلع الغذائية بسعر الدوالصرف الدوالر في السوق الموازية يبرز بشكل واع تطور سعر في مقارنة م
مستوردة والتي كد تقرير مرصد االزمة ان االعتماد على المواد األولية التون، ومشتقات األلبان، فيما يؤ البيض وزيت الزي المحلية كالخضر والفاكهة، وكذلك

سلعة  17ذائية، يقوم باحثو مرصد االزمة بمراقبة اسعارفي ارتفاع االسعار. وفي رصد لتطور اسعار المواد الغ تدخل في إنتاج هذه المواد وتصنيعها يساهم
ضر، الفاكهة، الحبوب، اللحوم، الزيوت، ومشتقات الغذائية التي تحتاجها االسر في لبنان بشكل دائم من الخ ارها كعّينة تقريبية من الموادل اسبوعي تم اختيبشك

ت االستهالكية سها في التعاونياوزارة االقتصاد والتجارة، ويقارن ذلك مع اسعار السلع نف اللبان. ويعتمد المرصد على جدول االسعار الذي تصدرهاالحليب و 
ين الذي بعدما ارتفع حما عدا الط 2021حتى نيسان  2020لممتدة من كانون الثاني د سجلت كل السلع ارتفاعًا كبيرًا في اسعارها في الفترة ابغرض التأكد. وق

سعار لمستمر والمتصاعد بشكل كبير الويظهر االرتفاع اعاد وانخفض هذا العام الى مستويات اوائل العام الماضي.  2020على نحو غير مسبوق في صيف 
  الزيوت واللحوم والسكر وكذلك الفاكهة والخضر.

  
 من األسر تجد صعوبة في تأمين قوتها 42.5%

سعار السلع والمواد الغذائية تقريرا فّند فيه نسبة االرتفاعات الكبيرة التي شهدتها ا ألزمة في الجامعة األميركّية قد أصدرضان، كان مرصد امع بداية شهر رم
ليرة  1515ر الصرف الرسمي آالف ليرة )أي دوالرين على أساس سع 3وز فسعر كيلو األرز الذي كان ال يتجا  ك على طاولة االفطار.االساسية لإلستهال

حد الفا بال 90الف ليرة الى  13ت فارتفع سعرها من ليترات من الزي 5ألفا، أما كل  15وكيلو العدس بات حوالى آالف ليرة،  8ر الواحد( بات يتجاوز للدوال
العدس، سلطة  )حبة تمر، حساء ن مكونات ضروريةد في مؤّشر نشره كلفة اإلفطار المؤلف مأضعاف. وكان مرصد األزمة قد حدّ  7االدنى، أي ما نسبته 

أفراد، ما يعني  5لفة من دوالرا( يوميًا ألسرة مؤ  40ليرة ) 60.250ت( أي دوالرا 8ليرة ) 12.050بن( ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ الفتوش، نصف كوب من الل
العصائر أو الكلفة المحتسبة ال تتضمن المياه أو ، مع العلم أّن نى لألجور شهريا( من الحد األد2.6تزيد مرتين ونصف مرة )أّن كلفة اإلفطار لهذه العائلة 

حو التي ال تتعدى مداخيلها مليونا ومئتي ألف ليرة شهريًا )نمن األسر في لبنان و  %42.5ولفت المرصد إلى أّن الحلويات والغاز أو الكهرباء ومواد التنظيف. 
  طراف.وأّن الوضع سيكون أصعب في محافظات األألدنى المطلوب، ن قوتها بالحد امئة دوالر حاليا( ستجد صعوبة في تأمي

  
 توصيات المرصد

ميركية في بيروت وزارتي االقتصاد والزراعة بوجوب إجراء لسكان في لبنان، يوصي مرصد االزمة في الجامعة االظم المع رة الشرائية#القد في ظل فقدان
سان باب عدم انخفاض اسعار السلع خالل شهر نيوتصنيعها ومراقبة تسعيرها، كما يبقى من الملّح مراقبة اساحتساب علمي ودقيق لكلفة انتاج المواد المحلية 

لى مستويات تراوح قرب الف ليرة تقريبا خالل شهر آذار الفائت ا 15لذي تراجع من سعر صرف الدوالر في السوق السوداء واوازي مع انخفاض الجاري بالت
 نيسان.ليرة للدوالر خالل  12200

 


