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 بيان صحفي

بنك البحر  -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت نتائج صدرانجمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط ي

  2014 عامل الثالثعن الفصل المتوسط"، 

"مؤشر استثمار  نتائججمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط  أصدرت: 2014 ،كانون األول ____بيروت في

من  المدعوم تقنيا  ، هذا المؤشر. ويهدف 2014من العام  الثالثللفصل ، "بنك البحر المتوسط -جمعية تجار بيروت

 ، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان. إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان قبل

والوضع االقتصادي بشكل عام.  الحركة التجاريةمسلطا  الضوء على  االستثمار في لبنان،واقع مؤشر اليعكس 

ال يزال  وبالرغم من ذلك. تراجعا  ن "مكون مبيعات الجملة" من المؤشر قد سجّل إلى أ الثالثوتشير نتائج الفصل 

 في الفترة المقبلة.  في بعض القطاعات ة االستثمار" يعكس رغبة في زيادة االستثمارون نيّ "مكّ 

قارنة % بالم 4.5بلغ  انخفاضا، الثالثسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خالل الفصل 

أّثر سلبا   ما الفصل الثالث خاللتحّول المناخات السياسية واألمنية الّتراجع إلى . ويعود هذا مع الفصل السابق له

وساهمت أيضا  صعوبة تحصيل األموال المستحقـّـة من تجار التجزئة في كبح نشاط  .على حركة تجارة الجملة

ن وال سيما اليد العاملة تضخـّـم أعداد النازحين السوريي استمرار أن الىتجدر االشارة  إلى ذلك، إضافة    الجملة.

هذا األمر  .طالة في صفوف اللبنانيينالب ازدياد أدى الى، محليةسة للطاقات البشرية اللبنانية في سوق العمل الالمنافـ

 ، ما انعكس سلبا  على النشاط التجاري.القوة الشرائية لألسر اللبنانية المستهلكة ساهم في زيادة انكماش

معدات الهاتف قطاع خصوصا   حقيقيا  ملموسا   انخفاضا  معظم القطاعات قد شهدت  نّ إوبحسب النتائج الصادرة، 

غذائية ال لموادحافظ كّل من قطاع افي المقابل، و .األلبان، البيض، الزيوت والدهونمنتجات وقطاع  واالتصاالت

 . على نتائجهما السابقة لكتب، الورق، المجالت، الصحف والقرطاسيةوقطاع ا مختلفةال

بخفض  الواضحة الحركة التجارية، ال زال "مّكون نّية االستثمار" يشير إلى غياب النية وعلى الّرغم من تراجع

االستثمار  النية بخفض أبرز فقط واحد قطاعأن  المرصودةقد أظهرت النتائج فاالستثمار في المستقبل القريب. 

 .ألجزاء والمعدات الكهربائية واإللكترونيةا قطاع ووه

دليال  مهما  لرصد الحركة داخل القطاع  "بنك البحر المتوسط -"مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت قد أصبحل 

 اتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية. ب القيمين على القطاع بإرشادهذا المؤشر  التجاري إذ يساهم


