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2019 yılı Ekim ayından beri
Lübnan ekonomisi kısır bir
dönemden geçmektedir ve bu kısır
döngü üretken olmayan sektörler
nedeniyle değişken olan bir
ekonomi ve mali zorluklardan
dolayı verimli olamayan bir iş
çevresi tarafından
yönlendirilmektedir.

meydana gelmiştir. Patlama ülkenin başkenti
Beyrut’ta yer alan ve limanlar içerisinde ülke
ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan Beyrut
Limanı’nda gerçekleşmiştir. Bu patlama, 2019
yılı Ekim ayından bu zamana ekonomik kriz ile
mücadelede yorgun düşen ve sosyoekonomik
çözüm üretmekte büyük sıkıntılar yaşayan Lübnan’a ek bir yük olmuş ve ülkedeki kırılgan sosyoekonomik yapıyı yerle bir etmiştir. Patlama
sonrası bir süredir belirli aralıklarla sokaklara
dökülen halk, daha organize bir şekilde -üstelik
silahlanarak- devlet kurumlarını ele geçirmeye
başlamıştır.

Patlamanın Ekonomik Bilançosu
Giriş
Yüz ölçümü bakımından Ortadoğu’nun ve
Arap dünyasının en küçük ikinci ülkesi olan
Lübnan, geçmişten günümüze sınırlı doğal kaynakları nedeniyle sahip olmadığı kaynakları ve
malları ithal etmek ve bu mallarla birlikte kendi
mal ve hizmetlerini ihraç etmekte önemli rol
oynamıştır. Hiç şüphesiz bu önemli rolün Lübnan’da olması Körfez ve Levant ülkelerine geliş-gidiş yollarına ve ticari faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak limanların inşasına imkân tanıyan kıyılara sahip olmasına yani kısacası;
Doğu ve Batı’nın kesişme noktasında yer almasına
bağlıdır. Bu rolün en önemli parçası ise Levant
ve Körfez’deki petrol ticaretine ve ilgili yolcu
ve kargo hareketlerine hizmet veren Beyrut Limanı’dır.
2019 yılı Ekim ayından beri Lübnan ekonomisi
kısır bir dönemden geçmektedir ve bu kısır
döngü üretken olmayan sektörler nedeniyle değişken olan bir ekonomi ve mali zorluklardan
dolayı verimli olamayan bir iş çevresi tarafından
yönlendirilmektedir. Ülke genelinde koronavirüsün
yayılmasını engellemeye çalışan ve eşi benzeri
görülmemiş bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan’da
4 Ağustos’taki patlama çok zor bir zamanda

Patlama, sadece ülkenin zorlu ekonomisi için
hayati bir ticaret merkezi olan Beyrut Limanı’nı
değil, tüm şehri tahrip etmiştir. Bu nedenle Lübnan’ın yaşadığı en büyük felaket olarak nitelendirilebilecek patlamanın ekonomik bilançosu
ülke için gittikçe ağırlaşmaktadır. Patlama; liman
ve turizm şehri olan Beyrut’ta ülke için hayati
önem taşıyan deniz ticaretinin durmasına, limanda
yer alan tahıl silolarının yıkılmasına, liman yakınlarında bulunan otellerin kullanılamaz hâle
gelmesine ve 300 bin evin hasar görmesine
neden olmuştur.
6 milyondan fazla insanı besleyen ithalatın
ana giriş noktası olan Beyrut Limanı’nın patlama
sonrası devre dışı kalması gözlerin diğer limanlara
çevrilmesine neden olmuştur. Bu konuda ise
Ekonomi Bakanı Trablus, Sidon ve Tire Limanlarının gıda ihtiyacının özellikle de tahıl ihtiyacının
karşılanmasında kullanılabileceğini söylese bile
eski Başbakan Yardımcısı Ghassan Hasbani,
diğer limanların Beyrut Limanı ile aynı kapasiteye
sahip olmadığını dile getirmiştir.1 Ayrıca Lübnan’ın
en büyük ikinci tesisi olan Trablus Limanı’nın
müdürü Ahmed Tamer ise limanda bir tahıl
deposu olmadığını söylemiştir.2
orsam.org.tr
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malzemeleri gibi genel mallar taşınmaktadır.
2018 yılında 388.188 bin ton aktarma, 258.000
bin araba, yaklaşık 312.853 konteynerli kargo
taşıyan Trablus Limanı’na toplam 1.937 gemi
gelmiştir. Bununla birlikte 4.010 milyon ton mal
ithal ve ihraç edilmiştir.4

Beyrut Limanı’na Alternatif
Limanlar
Dünya ticaretinin %83’ünün gerçekleştirildiği
deniz taşımacılığı Lübnan’da dış ticarette kullanılan en önemli taşıma yöntemidir. Bu kapsamda
ülkede, Beyrut, Trablus, Sidon ve Tire Limanlarının ülkenin dış dünyaya açılan kapısı olduğunu
belirtmek gerekmektedir. Doğu Akdeniz’in en
büyük limanlarından biri olan Beyrut Limanı
ülkenin ana limanıdır.1,2 milyon m²’lik bir alana,
4 havzaya, 16 rıhtıma ve bir konteyner terminaline
sahiptir. Ayrıca 11.200 m²’lik bir Serbest Bölgesi
ile Suriye, Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerine mal
taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2018
yılında 430 bin ton aktarma, 68.247 bin araba,
yaklaşık 1.300.000 konteynerli kargo ve 5000
yolcu taşıyan Beyrut Limanı’na toplam 1.872
gemi gelmiştir. Bununla birlikte 8 milyon ton
mal ithal ve ihraç edilmiştir.3

Lübnan’ın bir balıkçı limanı olarak bilinen
Sidon Liman’ı küçük yük gemilerini barındırmak
için kullanılmaktadır. Sidon, Avrupa, Afrika ve
Arap ülkelerinden her yıl yaklaşık 200 geminin
geldiği eski bir limandır. Eski bir liman olmasına
rağmen çok sayıda gemiyi barındırabilen Sidon
’da rüzgâr ve dalgalardan gemileri koruyacak
bir dalgakıranın olmaması limanın en büyük eksikliğidir. Bu büyük eksiklik birçok geminin limana girememesine neden olmaktadır. Son
yıllarda ticari limanın modernize edilmesi için
birçok girişimde bulunulmuştur.
Lübnan’ın bir diğer küçük limanı da Tire Limanı’dır. Bir rıhtımı bulunan limanda Sidon’a
kıyasla dalgakıran olmasına rağmen dalgakıran
sadece marinayı korumakta yeterlidir ancak
limana yanaşan gemileri barındırmak için yeterli
değildir. Liman kış mevsiminde yaşanan mevsimsel etkilerden dolayı her ay 10 gün çalışamamaktadır. Tire’ye ayda sadece 2 ya da 3 gemi
uğramaktadır. Tekerlekli araçların taşınmasına
olanak tanıyan RORO gemilerinin uğrak yeri
olan Tire Limanı’na Avrupa’dan binek araçları
gelmektedir ancak limanda depolama alanları
çok sınırlıdır.

Beyrut Limanı’ndan sonra Lübnan’ın en
önemli ikinci limanı olarak bilenen Trablus Limanı, 2 milyon m²’lik bir su alanına, 320.000
m²’lik bir arazi alanına ve 150.000 m²’lik bir
serbest bölgeye sahiptir. Gelecekte yapılması
planlanan konteyner terminali ve serbest pazar
bölgesi için ayrılmış mevcut limana bitişik
420.000 m²’lik boşaltma alanı ile toplam 3
milyon m²’lik bir alana sahip olacak olan Trablus
Limanı’ndan genellikle demir, odun, şeker, bakliyat türleri, demir hurdası, araçlar ve inşaat

Tablo 1: Lübnan Limanlarının İhracat ve İthalat Düzeyi ( Milyon $)
İhracat

İthalat

2016

2017

2018

2019

52.020

2016

2017

Beyrut

2.055.956

2.301.407

1.908.746

2.226.056

704.033

Sidon

14.138

28.956

42.982

28.438

22.288

261.164

358.068

212.648

500.686

144.250

Trablus

222.376

230.702

256.866

234.838

63.721

1.019.692

1.286.160

1.292.916

1.038.038

286.628

Tire

0

0

0

58

0

16.848

24.457

14.375

10.035

1.883

2019

52.020

14.094.046 14.367.440 14.593.976 14.243.430 2.809.622

Kaynak: Lebanon Customs Administration, http://www.customs.gov.lb/home.aspx

Bakış No:133

2018

Lübnan Ekonomisine Son Darbe: Beyrut Limanı Patlaması

Tablo 1’de açıkça görülebileceği üzere stratejik
konumu sebebiyle yüksek ihracat ve ithalat değerlerine sahip olan Beyrut Liman’ı ülkenin
diğer önemli limanlarından ayrılmaktadır. Doğu
Asya ve Avrupa arasındaki ticarette kısa süreli
sevkiyat avantajı sağlayan ve Asya, Avrupa ve
Afrika’da 56 limanla doğrudan bağlantıya sahip
olan Beyrut Limanı, dünya çapında da 300 liman
ile iş birliği içinde idi. Diğer limanlara kıyasla
en yüksek hinterlanda sahip olan Beyrut Liman’ı
gerçekleştirdiği iş birlikleri ile yıllardır dünya
ülkelerinden ithal ettiği temel malzemeleri başka
ülkelere ihraç ederek ekonomik büyümeye katkı
sağlamıştır. Bu zamana kadar sadece Lübnan
için değil Ortadoğu ülkeleri için de büyük önem
taşıyan Beyrut Limanı Suriye, Suudi Arabistan
(SA), Irak ve Ürdün’ün Doğu Akdeniz’e açılan

kapılarından en önemlisi olmuştur. Ancak 4
Ağustos günü yaşanan patlama sonrası Beyrut
Limanı büyük bir enkaza dönüşmüştür. Patlama
sonrası deyim yerindeyse yok olan Beyrut Limanı’ndan elde edilen gelirlerde yaşanacak bir
azalma zaten zor durumda olan ülke ekonomisine
büyük zarar vereceği için ülkede deniz ticaretinin
gerçekleştirileceği alternatif limanlar düşünülmeye
başlanmıştır.
Grafik 1’de yer alan ürünler Lübnan ithalatının
yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu ithalatın
%65’i Beyrut Limanı’ndan, %7’si Trablus Limanı’ndan ve %3’ü ise Sidon Limanı’ndan gerçekleştirilmektedir.5 Lübnan’ın ithalatını gerçekleştirdiği ticaret partnerleri sırasıyla Çin, Yunanistan, İtalya, ABD, Almanya, Türkiye ve Fransa’dır.6

Grafik 1: Lübnan’ın İthal Ettiği Ürünler (2019)
Hububat
Süt ürünleri kuş yumurtaları doğal
bal yenilebilir hayvansal menşeli
ürünler

Optik, fotografik, sinematografik,
ölçme, kontrol, hassas, tıbbi veya
cerrahi

Demir ve çelik

6,24

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler bitümlü maddeler mineral

23,13

6
7,7

Elektrikli makine ve teçhizat ve bun
ların parçaları ses kaydediciler ve
çoğaltıcılar, televizyon...

%
6,4
4

4,29
Plastikler ve bunlardan eşya

1,63

3,30

0
2,0

2,6
4

2,4
2

36
2,

Doğal veya kültür incileri, kıymetli
veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, kaplama metaller

Eczacılıkla ilgili ürünler

Makineler, mekanik cihazlar, nükleer
reaktörler, kazanlar parçaları

Demiryolu veya tramvay vagonları
dışındaki araçlar ve bunların parça
ve aksesuarları

Kaynak: Lebanon Customs Administration, http://www.customs.gov.lb/home.aspx
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Grafik 2: Lübnan’ın İhraç Ettiği Ürünler (2019)
Kurşun ve kurşundan eşya

Elektrikli makine ve teçhizat ve bun
ların parçaları ses kaydediciler ve
çoğaltıcılar, televizyon

2,54

Demir ve çelik

2,67

1,9

Yenilebilir meyve ve sert kabuklu
yemişler narenciye veya kavun
kabuğu

1,86

1,74

Kauçuk ve kauçuktan eşya

1,65

Makineler, mekanik cihazlar, nükleer
reaktörler, kazanlar parçaları

Alüminyum ve alüminyumdan eşya

1,65

Plastikler ve bunlardan eşya

2,86

%
Sebze, meyve, sert kabuklu yemişler
veya bitkilerin diğer kısımlarından
elde edilen müstahzarlar

3,33

Bakır ve bakırdan eşya

3,39

13,88

40,83

Doğal veya kültür incileri, kıymetli
veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, kaplama metaller

Silahlar ve cephane bunların parça
ve aksesuarları

Kaynak: Lebanon Customs Administration, http://www.customs.gov.lb/home.aspx

Grafikte yer alan ürünler Lübnan ihracatının
yaklaşık %73’ünü oluşturmaktadır. Bu ihracatın
%37’si Beyrut Limanı’ndan, %6’si Trablus Limanı’ndan ve %1’ü ise Sidon Limanı’ndan gerçekleştirilmektedir.7 Lübnan’ın ithalatını gerçekleştirdiği ticaret partnerleri sırasıyla Birleşik
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye,
Güney Afrika Katar, Irak ve Ürdün’dür.8

Ülkenin gıda ihtiyaçları ve ülke
ticareti için kullanılabileceği
belirtilen Trablus, Sidon ve Tire
Limanları alternatif limanlar olarak
düşünülmektedir. Ancak Sidon ve
Tire Limanlarının yeterli alana ve
donanıma sahip olmamasından
dolayı Beyrut Limanı ile aynı
kapasitede olmadığı görülmektedir.
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Lübnan Ekonomisinde Limanların
Önemi
Ulaşım altyapısının eksikliği, coğrafi sınırlamalar, bölgesel istikrarsızlık ve gerilimlerden
kaynaklanan engeller nedeniyle bölgede zayıf
bir seçenek olan kara taşımacılığının en büyük
alternatifi deniz taşımacılığıdır. Bu kapsamda
alternatif limanları düşünen sadece Lübnan değildir. Çünkü bu patlama sadece Lübnan’ı değil
çevresindeki ülkeleri de etkileyecektir
Tablo 2’de ticaret verileri kapsamında diğer
ülkelerden ayrılan ve neredeyse 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi olan Suudi Arabistan’ın
liman verilerine baktığımızda deniz ticaretini en
çok Beyrut Limanı’ndan gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum Irak ve Suriye için de
geçerli olmakla birlikte patlama sonrasında Lübnan’ın Beyrut Limanı’nın yerini dolduracak bir
liman bulamaması ve aktarma merkezi görevini
yerine getirememesi durumunda bu ülkelerin
yeni ticaret partnerleri arama arayışına girmesi
muhtemeldir.

135,464

59,702

36,423

154,435

36,66

253

Ürdün

Suriye

SA

Kuveyt

İran

-

6,368

295,755

52,128

540

Ürdün

Suriye

SA

Kuveyt

İran

8,358

183,002

69,794

2,225

SA

Kuveyt

İran

71,438

Ürdün

Suriye

164,769

Irak

2017

2,902

Irak

2018

Ton

Sidon

Ton

262

69,315

86,154

3,532

30,397

47,089

127

47,54

258,266

3,576

-

4,026

53

39,186

63,551

8,03

22,361

38,657

14,532

6,459

28,362

622

3,898

48,843

3,669

6,43

47,027

553

19,59

97

1,687

149

116

6,457

62

49,41

26,827

19,644

32,911

790

8,662

36,727

709

17,837

30,893

3,519

105,03

67

596

5

12

7,954

117

15,753

-

-

-

-

-

-

-

-

2,259

-

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,5

-

-

-

-

-

-

14

-

-

19,854

330,863

308,756

10,724

76,179

1,646

12,605

265,013

413,114

18,763

83,709

4,06

28,333

552,041

242,69

46

51,919

2,602

Beyrut

Trablus

Beyrut

Ton

İthalat (Bin $)

İhracat (Bin $)

Irak

2019

18,059

728,093

243,856

4,761

30,198

2,047

7,332

421,218

408,695

8,667

34,062

4,804

53,707

898,183

203,56

27

18,642

2,734

Ton

31,14

4,851

58,866

254

23,946

631

27,255

3,917

72,886

226

9,755

430

25,102

36

10,242

137

39

583

Trablus

7,118

6,838

25,659

107

169,339

585

6,969

4,669

55,24

306

70,47

587

18,62

23

34,563

137

20

685

Ton

28

-

-

-

-

-

3

8

-

-

-

-

-

26,01

-

-

-

Sidon

74

-

-

-

-

-

10

5

-

-

-

-

-

34,55

-

-

-

Ton
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Tablo 2: Bölge Ülkelerinin Kullandığı Lübnan Limanları

Kaynak: Lebanon Customs Administration, http://www.customs.gov.lb/home.aspx
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Ülkenin gıda ihtiyaçları ve ülke ticareti için
kullanılabileceği belirtilen Trablus, Sidon ve
Tire limanları alternatif limanlar olarak düşünülmektedir. Ancak Sidon ve Tire limanlarının
yeterli alana ve donanıma sahip olmamasından
dolayı Beyrut Limanı ile aynı kapasitede olmadığı
görülmektedir. Trablus Limanı gerek sahip olduğu
alan gerekse ticaret düzeyi ile diğer limanlardan
ayrışmaktadır. Trablus Limanı için yapılması
planlanan konteyner terminali ve serbest pazar
bölgesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca Beyrut Limanı’nın
yükünü taşıyacak olan Trablus Limanı’nın ekstra
iyileştirmelere de ihtiyacı olacaktır. Ancak Lübnan
ekonomisi Trablus Limanı’nı genişletme ve iyileştirme faaliyetlerini kısa sürede tamamlayacak
potansiyele sahip değildir.
Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında dünyadaki
pek çok limanın işletmesini alan Çin’in, hâlihazırda var olan Lübnan limanlarına yönelimini
arttırma ihtimali bulunmaktadır. Buna mukabil
Çin ile güç rekabeti halinde olan ABD ise stratejik
öneminden ötürü Lübnan’ı yanına çekmek adına
adımlar atacaktır. Benzer adımlar AB kanadından
da gelecektir ki patlamadan bir gün sonra Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ve Avrupa
Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael’ın Lüb-

nan ziyareti bunu göstermektedir. Patlama sonrası
Türkiye’nin de ziyarette bulunarak yardımlarını
ve Mersin ile İskenderun Limanlarını Lübnan’ın
hizmetine açtığı; Katar, Irak ve Suudi Arabistan’ın
yardım gönderdiği Lübnan için verilen tüm bu
hassasiyet yarışı Lübnan’ın önemini göstermeye
yetmektedir.

Bir Gıda Krizine mi Giriliyor?
Patlamada ülkenin tahıl silolarının %85’inin
yer aldığı bölge ve bir tahıl terminali de ağır
hasar görmüştür. Ülke için gerekli olan tahıl ihtiyacının %60’nın ithalatının gerçekleştiği liman,
stratejik bir depo görevi görmekte idi. Patlama
sonrası açıklamalarda bulunan Lübnan Ekonomi
bakanı Raoul Nehme, ülkenin ana tahıl silosunun1
yok olduğunu ve Lübnan’ın 1 aydan daha az bir
süre için tahıl rezervi kaldığını açıkladı. Bu açıklamaya ek olarak Lübnan’ın gıda güvenliğini
sağlamak için en az 3 ay dayanacak bir rezerve
ihtiyaç duyduklarını ve ellerinde kalan tahıl rezervleri için diğer depolama alanlarına baktıklarını
dile getirdi.9
Lübnan içerisinde bulunduğu durum itibariyle
birçok problem ile karşı karşıyadır. Bu problemlerden birisi de önümüzdeki aylarda yaşana-

Grafik 3: Lübnan’ın Buğday İthalatı (Ton)

Kaynak: Ministry of Economy and Trade, Republic of Lebanon, http://www.economy.gov.lb/
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Grafik 4: Lübnan’ın Buğday İthalatını Gerçekleştirdiği Ülkeler

Kaynak: Lebanon Customs Administration, http://www.customs.gov.lb/home.aspx

bilme ihtimali oldukça yüksek olan gıda krizidir.
Ülkenin buğday ithalatçıları birliği başkanı
Ahmed Hatteet, Lübnan’ın ortalama altı hafta
dayanacak kadar buğdayı kaldığını ve ülkenin
büyük bir gıda sıkıntısı yaşayabileceğini belirtirken
bir gıda tüccarı olan Bob Jabra ise Beyrut Limanı’nda sadece buğdayın değil diğer yiyeceklerin

de harap olduğunu ve şirketin 250 ton pirincini
kaybettiğini açıklamıştır.10 Gıda ihtiyacının neredeyse %80’ini ithal eden Lübnan, yeterli tarım
arazisine ve su kaynaklarına sahip olmadığı için
buğday ihtiyacının sadece %10’unu karşılayabilmekte ve ülkenin buğday üretimi 45.000 ile
70.000 ton arasında değişmektedir.11
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Buğday ihtiyacının %90’ının ithal eden Lübnan
için buğday ithalatına bağımlı bir ülke yorumunda
bulunabiliriz. 2019 yılı buğday ithalatı 1,200
milyon tonu bulan Lübnan, buğday ihtiyacının
%49,3’ünü Rusya’dan %42,4’ünü Ukrayna’dan
ve %6,1’ini Kanada’dan karşılamıştır.
Ukrayna 2017 yılındaki %51,7’lik payı ile
Lübnan’ın en büyük buğday tedarikçisi olan konumunu 2018 yılında Rusya’ya kaptırmıştır.
Lübnan’ın tarım ithalatının %80’inden fazlasını
buğday ithalatı oluştururken geri kalan kısmını
mısır ve pirinç ithalatı oluşturmaktadır. 2019
yılı tahıl ithalatının toplam değeri 470,632 bin
dolardır ve bu değerin yaklaşık 160 bin doları
buğday, 104 bin dolarını mısır ve 51 bin doları
pirinç ithalatı için kullanılmaktadır. Bu zamana
kadar ithal edilen buğday, tahıl silosunun bulunduğu yer olan ve patlamanın yaşandığı Beyrut
Liman’ından gerçekleşmiştir.
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Patlama Sonrası Olası Ekonomik
Senaryolar
Ekonomik çöküşün eşiğinde olması sebebiyle
patlamanın ekonomik bilançosu ile başa çıkma
kapasitesi oldukça sınırlı olan Lübnan’da gerek
Ekonomi Bakanı’nın gerekse özel sektör yetkililerinin yaptığı açıklamalar Lübnan’ın yeni bir
Venezuela mı olacağı sorusunu akıllara getirmektedir. Lübnan’ın ülke parasında yaşanan
değer kaybı, gıda krizi sorunları ve yakın gelecekte
bir toparlanma eğilimi göstermemesi bu düşünceye
varılmasında etkili olan 3 ana faktördür. 150 kişinin öldüğü, 5000’den fazla kişinin yaralandığı,
çok daha fazlasının yerinden olduğu ve var olan
hasarı onarmak için muhtemelen 10-15 milyar
doların gerektiği Lübnan’da patlama sonrası
ekonomik çaresizliğin boyutunu arttırmaktadır.
Patlama sonrası Lübnan’da ortaya çıkması
muhtemel olan ekonomik sorunlar şu şekilde sıralanabilir:
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• Dış ticarette yavaşlama
• Diğer bölge limanlarının kapasite yetersizliği
ve güvenlik problemi
• Gıda krizi
• Sağlık hizmetleri eksikliği ve ilaç krizi
6 milyondan fazla insanı besleyen ithalatın
ana giriş noktası olan Beyrut Limanı’nın patlama
sonrası büyük hasar alması ile gözlerin çevrildiği
Trablus Limanı, ülkenin ikinci en büyük limanıdır.
Beyrut’un 80 km kuzeyinde yer alan Trablus Limanı, Beyrut Limanı’na göre daha küçüktür ve
ihtiyaç duyulan gıda ithalatı miktarlarıyla başa
çıkacak kapasiteye sahip değildir. Bunun temel
nedeni ise Trablus Limanı’nın sadece %40’ının
faaliyet göstermesi ve hâlihazırda yapım aşamasında olan alanlarının bulunmasıdır. Doğu
Akdeniz’de kritik bir geçiş noktası olarak yükselen
stratejik değerini arttırma potansiyeli olan Trablus
Limanı’nın tam kapasite olarak hizmete girmesini
sağlayacak yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır.
Ancak ülkede patlama sonrası tekrardan başlayan
protestoların derinleşmesi ile bir çatışma ortamının
ortaya çıkması Trablus Limanı’nın hizmete girmesini güçleştirecektir. Bununla birlikte patlama
sonrası ülkenin başta Trablus olmak üzere diğer
limanlarının da güvenliğinin arttırılması gerekmektedir. Liman güvenliği konusundaki başarısızlığı sebebiyle bu patlamayı yaşayan Lübnan’da
güvenliğin sağlanamaması ihtimalinde hem kısa
hem de uzun vadede ticaret partnerlerinin başka
güzergâhlara ve başka ticaret partnerlerine yönelme ihtimali bulunmaktadır.
Lübnan’da temel gıda ihtiyaçlarının %80’inin
ithal ediliyor olması ve Ekim 2019’dan bu yana
büyük bir dolar kıtlığı yaşanıyor olması göz
önüne alındığında patlamanın ülke ekonomisi
üzerinde negatif bir baskı oluşturacağı ve bu
baskının tedarik zincirinde yaşanan mevcut aksaklıkların kalıcı olmasına yol açabileceği düşünülmektedir. Keza ekonomik kriz süresince
zor zamanlar geçiren Lübnan’da ortaya çıkabilecek

bir gıda krizinin ülkenin içerisinde bulunduğu
ekonomik kriz itibari ile zaten yüksek olan enflasyon oranını daha da arttıracağı yani temel
gıda ürünleri fiyatının yükseleceği açıktır. Buna
bağlı olarak ise daha çok Lübnanlının temel
gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olma
durumu olarak bilinen ve aşırı yoksulluk olarak
ifade edilen sorun ile karşı karşıya kalma ihtimali
oldukça yüksektir.

Siyasi ve ekonomik kriz, kaynak
eksikliği, koronavirüs ve şimdi de
patlama ile sarsılan Lübnan’ın
ekonomik zorlukların üstesinden
gelebilmek için tutarlı ilkelerin
olduğu, kurumsallaşmanın yer
aldığı ayrıca uzun vadede devlet
desteği ile bölgeye ait olan temel
gıdaların yetiştirilmesi
kapsamında gıda güvencesinin
sağlanacağı ulusal bir vizyon
geliştirmeye ihtiyacı vardır.

Ülke parasının %80 değer kaybı yaşaması
ile alım gücü düşük olan ve temel gıda ürünlerini
almakta dahi zorluk çeken halka ekonomik kriz
için bir çözüm üretemeyen ve IMF ile görüşmeleri
hala devam eden Diab hükûmeti, gelen yoğun
baskılar nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa etmiştir.
Siyasi ve ekonomik kriz, kaynak eksikliği, koronavirüs ve şimdi de patlama ile sarsılan Lübnan’ın ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmek için tutarlı ilkelerin olduğu, kurumsallaşmanın
yer aldığı ayrıca uzun vadede devlet desteği ile
bölgeye ait olan temel gıdaların yetiştirilmesi
kapsamında gıda güvencesinin sağlanacağı ulusal
bir vizyon geliştirmeye ihtiyacı vardır.
orsam.org.tr
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