
 2022-09-05نداء الوطن 
 مليار دوالر في نهاية العام؟ 18قد يصل الرقم إلى 

 !إرتفاع كبير في قيمة المستوردات... والرقم قياسي
 
 يسيا جالداتر ب

الي سيصل الى مليارات دوالر، وهذا يدل الى ان اجمالي االستيراد لكامل العام الح 10.5بعة األولى من العام الجاري راد في األشهر السسّجلت حركة اإلستي
 13.64اد مقارنة مع العام الماضي حين سّجلت حركة اإلستير مليار دوالر وهو رقم قياسي يقترب من مستويات ما قبل األزمة. ويعتبر هذا الرقم مرتفعًا  18

فترض أنه يسلك طريق تحفيز اإلنتاج المحلي ت ترتفع علمًا أن القطاع اإلقتصادي عمومًا والصناعي خصوصًا ية الواردامليار دوالرللعام كله. ما يعني أن قيم
 اء زيادة قيمة الواردات؟لالنتقال من اإلقتصاد الريعي الى اإلنتاجي. فما هي األسباب ور 

 نفط وسيارات وذهب
ة اإلستيراد من الخارج. وبحسب كان للمنتجات المستوردة من النفط والسيارات والهواتف الخلوية والذهب والماس الحصة األكبر في زيادة قيمة السلع وفاتور 

ن العام، في حين أن قيمة مليار دوالر خالل األشهر السبعة األولى م 2.8ة األرقام سّجلت واردات منتجات النفط والزيوت المستحصل عليها من مواد معدني
مليون دوالر.  182بما فيها أجهزة الهاتف للشبكات فقّدرت بـ  مليون دوالر، أما أجهزة هواتف الخلوي 835ها من العربات بلغت احية وغير استيراد السيارات السي

 .ن دوالرمليو  858أما واردات الذهب والماس فقد بلغت 
 .مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي 3مرتفعة، ويستجدي ي بلد غارق في اإلنهيار مع نسبة فقر وتعتبر هذه األرقام كبيرة ومستغربة ف

 
 تخزين سيارات

بة الثانية في قيمة العائدات الجمركية التي ، والذي يحتل المرت2019بالنسبة الى قطاع السيارات الذي تراجعت وارداته بعد بدء األزمة المالية في نهاية العام 
أن عدد السيارات المستعملة التي « الوطننداء «لسيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي لـنقابة مستوردي ا ها على الخزينة في لبنان بعد النفط، أوضح رئيسيدرّ 

 2019الف سيارة في العام  27ى بدء األزمة المالية واإلقتصادية في البالد، ال قبل 2018الف سيارة مستعملة في العام  44وصلت الى لبنان تراجع فعاًل من 
ب على الشراء بسبب األزمة(، ومن المتوقع أن يتراوح العدد للعام اجتياح جائحة كورونا كل دول العام وتراجع الطل)مع  2020ارة في سي 7000، ثم الى 
 .«ألف سيارة 15و  14بين  2021

ا فيها الرسوم الجمركية والتسجيل والميكانيك، أما اليوم مليون دوالر بم 600نت تبلغ نحو مستعملة التي تدخل الى لبنان كايمة السيارات الق»واشار الى أن 
 .«بب تراجع المبيعاتفانخفضت تلك القيمة بس

د السيارات عكس فترة ما قبل األزمة، علمًا أن كلفة استيرا سوق اإلستيراد تحّولت نحو السيارات الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، على»واعتبر ان 
 .«2019العام  الصغيرة كانت مرتفعة علينا قبل

دوالر وهو  500دوالر كحد أدنى وأضحى اليوم  5000قيمة الرسم الجمركي. اذ كان قبل األزمة يبلغ  وحول زيادة اإلستيراد، قال قزي إنها تعود الى انخفاض
 .«ة السوق المحلية فحسب بل لتصديرها الى الخارجارك )برأيه(، اذ أنه يحّفز اإلستيراد ليس لكفايالرقم الصحي للجم

يعود الى تفاقم عددها في لبنان استباقًا لرفع الدوالر الجمركي ولتحقيق أرباح في ما بعد، قال وحول ما اذا كان سبب زيادة قيمة استيراد السيارات المستعملة 
من الواليات المتحدة كون جديدة لالستيراد  أنه بدءًا من اليوم ليس مجديًا إجراء طلبيات على السيارات الصغيرة لذلك يتم استيرادها. علماً رزق إنه يوجد طلب 
 .أشهر عندها يكون الرسم الجمركي قد زاد 4أو  3ق الشحنة الواحدة تستغر 

 
 زيادة قيمة واردات المحروقات
، أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أشهر 7دوالر في  مليار 2.8ي تبلغ لواردات المشتقات النفطية والتوفي ما يتعلق بالقيمة المسجلة 

ب األوكرانية في آذار الماضي في حين أن قيمة أسعار النفط العالمية ارتفعت بعد بدء الحر  %30كمية الليترات المستوردة تراجعت بنسبة »أن « نداء الوطن«لـ
 .«دوالر، وهذا ما يبّرر قيمة المشتقات المستوردة 100، قبل ان يتراجع حاليًا الى حدود والرًا أميركيًا د 120وصواًل الى  110دوالرًا للبرميل الى  70ن م

 الهواتف
 لخلوية او الجراءنًا مع وجود طلب على الهواتف االرتفاع الدوالر الجمركي وتزامأما الهواتف الخلوية واآلالت المتصلة بشبكة الهاتف فيعود سببها استدراكًا 

 .بكةتحسينات على الش
 

 إستيراد المواد الغذائية
لم تزد كمية »إنها « نداء الوطن«وينطبق هذا الواقع على المواد الغذائية واإلستهالكية المستوردة. اذ قال رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات في لبنان نبيل فهد لـ

 .«اجع القدرة الشرائية لدى المستهلكينلت األموال المخصصة لالستيراد انخفاضًا بسبب تر الواردات بل سج

https://www.nidaalwatan.com/author/68-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF


 
 :د أن تفاقم قيمة اإلستيراد ناتج عن أمرينواعتبر فه

لمًا أن استهالك البنزين خالل األشهر السبعة األولى من العام الجاري ع %80أو الـ 70أواًل، إرتفاع سعر النفط وبالتالي المازوت والبنزين، بنسبة تخطت الـ»
 .ا ترك تداعيات على اإلستيرادم ،%55او  %50ى الى تراجع قيمة الزيادة الى نسبة ما أد %15انخفض بنسبة 

 .مرات بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط 5ثانيًا، إرتفاع كلفة النقل من آسيا )الصين وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا ( نحو 
ل أن تعاود تراجعها. ولم يكن لقيمة القمح وكرانية، قبآذار، نيسان وأيار بعد بدء الحرب األ الى مادة القمح، زاد سعرها خالل اشهرر بالنسبة وكذلك األم

نما ترك األثر على المنتجات التي تستخدم القمح في صناعتها. تلك البضائع ار  تفع سعرها، ولكن مبالغها المستورد التأثير الكبير على قيمة البضائع المستوردة وا 
 .«ن وليس بمئات الماليينمحدودة بعشرات الماليي
 .%25و  15قبل أن تعاود تراجعها بنسبة تتراوح بين  %50ب والزيوت والقمح بنسبة وصلت الى كما ارتفعت أسعار الحبو 

 
 واردات الذهب: إستيراد وتصدير

الشحن. واالستيراد يحصل بهدف إعادة  كلفةدوالر، وارتفعت  1800األونصة عالميًا الى نحو  في المقلب اآلخر، إرتفعت قيمة الذهب بسبب زيادة سعر
 .الى الخارج، فغالبية المنتجات يتّم استيرادها من تركيا باعتبارها األرخص على أن يعاد تصديرها الى دول أخرىالتصدير 

كبيرة منه تصل الى لبنان  المحلية، وقيمةالذهب المستورد يتّم تصريفه اي بيعه في السوق  جزءًا من»إن « نداء الوطن«وقال الخبير اإلحصائي عباس طفيلي لـ
ال انه تضاءل في العامين طنًا من الذهب وهو رقم كبير، إ 37الى سويسرا  2019خامًا وتصّنع في داخله على أن تصّدر بعدها. فقد صدر لبنان في العام 

 .2022و  2021
لمنتجات وبقيمة كبيرة في حين أننا نصّدر القمح الى أننا نستورد كل تلك ا»لى ها تضاءلت، لفت الطفيلي المرتفعة ولو كانت كميتوعن قيمة المستوردات ا

 .«!ماليين دوالر الستيراد القمح لزوم خبز يومنا 5نا الخارج بحجة أنه قاٍس وال يمكن استخدامه لصناعة الرغيف العربي، في حين أنه ليس لدي
 

 لى اإلستهالك؟لقادر عمن هو ا
ألف نسمة قادرون على اإلستهالك في لبنان بسبب تقاضي رواتبهم بالدوالر أو  700بلغ عددهم نحو من المواطنين وي %20سبة ن»واشار الطفيلي الى أن 

ل ال يزال هو نفسه كما كان في فترة ما قبل ج. هؤالء لم يتاثروا باألزمة ولم يتدن مستوى المعيشة لديهم. بتصل اليهم تحويالت بالعملة الصعبة من الخار 
من البضائع المستوردة. وهذا ال يحصل اال في الدول  %80من السكان  %20نصل في نهاية العام الجاري الى مرحلة تستهلك فيها نسبة مة. وتوّقع أن األز 

 .«من الناتج المحلي %150أو  120اإلستيراد الى نسبة المتخلفة، كما سيصل 
القيود على سحوبات عامة الشعب، تمامًا كما حصل قانون الكابيتال كونترول من دون تشديد وضع قيود على رأس المال من خالل اقرار ى ضرورة وشّدد عل

 .ملتنا األساسية هي الليرة والبلد تتم دولرتهفي قبرص علمًا أن عملتها األساسية هي اليورو وليس كما حصل في لبنان حيث ع
 

 جات األساسيةستهالك اإلحتياتراجع إنتاج وا
اإلحتياجات األساسية من حبوب وقمح ولحوم وخضار وفواكه ودواء ومالبس... هي أقل بكثير »الخارج، أوضح الطفيلي أن  ردات اللبنانية منوبالعودة الى الوا

ر نسبة الى ماليين دوالر وهو رقم كبي 7تيراد بندورة بقيمة بسبب نقص إنتاج البندورة على سبيل المثال تّم اس»هنا الى أنه ويلفت « مما كانت قبل األزمة،
 .«ات السوقحاج

 .«أننا حافظنا على قيمة اإلستيراد وقللنا الكمية المستوردة لذلك نشهد نقصًا في األدوية»بالنسبة الى قطاع الدواء أوضح 
مليون  178حو مليون دوالر، ن 270توحة وتبلغ مليار دوالر، باتت اليوم بقيمة قطاع الدواء، اذ كانت بحسب طفيلي قيمة الواردات قبل األزمة مفتبقى فضيحة 

نا الناس لمصيرها مليون دوالر مواد أولية مستوردة الستخدامها في صناعة األدوية. لذلك هناك نقص في األدوية، وترك 93دوالر قيمة أدوية اساسية مصّنعة و
 .في اإلحتياجات األساسية

 
 وخمرفول وتنك... زجاج 

على سبيل المثال ال الحصر، نعفي استيراد المنتجات الغذائية المصنعة ال يزال غير منتج والسبب، يكمن في اننا، اإلقتصاد اللبناني »أكد عباس الطفيلي أن 
ع العلبة. الى ذلك، إن زجاجة النبيذ لزوم تصني« التنك»ب مصنع فول على تسديد رسم على استيراد مادة مثل علبة الفول من الرسم الجمركي، مقابل الزام صاح

النبيذ الذي يعبأ فيها. فأين الصناعات التحويلية في لبنان لتدوير الزجاج محليًا بداًل من تصديره الى الخارج، وكذلك األمر بالنسبة  كلفتها أعلى منالمستوردة 
 لمنيوم وغيرها من المواد؟الى مادة األ

 
 


