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 فرح نصور
 يزا  مل  توزيع ، دخلت األزمة المالية االقتصادية النقدية في لبنان عامها الثالث، مع غياب أّي من اإلصالحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، إذ ال2222مع عام 

عام  ليس وحده المشكلة، إذ يتزامن مع جميع األزمات . دولة والمصار  ومصر  لبنان عقدة العقد، معلنًا تعقيد مسار التعافي المالي االقتصادي في لبنانالخسائر بين ال
نتاجي يمكن أن ُيتَّخذ، ويعّمق االنهيار في االجتماعية واالقتصادية والمعيشية، أزمة سياسية تتجّلى بعدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعوق أي مسار إصالحي إ

 .2222نعرض في هذا التقرير أبرز المحطات االقتصادية التي رسمت معالم عام . لبنان
 أل  ليرة 22وصو  الدوالر إلى  -     

  .سعر صر  الدوالر في السنوات الثالث من األزمة ليرة وهو رقم قياسي لم يشهده 22222ليرة، ُيختتم بسعر يفوق  00222بسعر دوالر حوالي  2222بعدما افتُتح عام 
 2222إقرار موازنة  -     

الذي يشك  أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية، وقد وص  الخبراء  2222سنوات، أقّر مجلس النواب في أيلو  قانون موازنة عام  0بعد غياب موازنة ألكثر من 
  .مليار ليرة 2،،،،2مليار ليرة، بينما بلغت اإليرادات  00،،22وبلغت قيمة النفقات في الموازنة ". ضرائبموازنة ال"االقتصاديون هذه الموازنة بـ

 فرض الضرائب على رواتب الدوالر -     
الضريبة المستحقة عليها مع مفعو  رجعي  ألزمت وزارة الما  أصحاب القطاع الخاص بتسجي  الرواتب واألجور التي ُتدفع بالدوالر األميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى واقتطاع

وأثارت قرارات الوزارة موجة غضب على مستوى اتحادات العما  وموظفي القطاع الخاص والقّيمين . ، بدءًا من الشهر الجاري2222يعود إلى األو  من شهر كانون الثاني 
 .لمجحفة، ما قد يهّدد وجود واستمرارية هذه الشركاتعليه من مؤسسات وهيئات اقتصادية ومعنيين، مستنكرين بقوة تلك القرارات ا

 زيادة على رواتب القطاع العام -     
 .مليون ليرة في زيادة مؤقتة 02في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب األساسي، بسق  أقصاه  2222تضّمنت موازنة 

 دوالر الجمركيإقرار ال -     
 .أضعا ، وفق خبراء اقتصاديين 0أل  ليرة، وهي ضريبة ُأقّرت لتموي  رواتب القطاع العام لزيادتها  01الدوالر الجمركي الذي رسا على سعر  2222أقّرت موازنة 

  إقرار قانون رفع السرية المصرفية -     
طلبها صندوق النقد الدولي من الدولة اللبنانية، ُأقّر في تشرين الثاني قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاّصة بالمسؤولين في إطار القوانين اإلصالحية التي 

 .خة القانون القديمةفي نس السياسيين وكبار الموظفين، وُفتح النقاش حو  التعديالت التي لحقت به، والتي وّسعت مروحة المالحقات، بعدما كانت على نطاق ضّيق جداً 
 الدوالر السياحي يدخ  حّيز التنفيذ -     

جعات البحرية والحانات والنوادي الليلية فيما تسّعر مؤّسسات من قطاعات مختلفة وعديدة بالدوالر، وبينما الفنادق والشاليهات جميعها تسّعر بشك  كام  بالدوالر، وجزء من المنت
بشك  استثنائي واختياري،  -من مطاعم وفنادق ومنتجعات ونواٍد ليلية وحانات وما إلى ذلك  -صار تعميمًا سمح فيه للمؤسسات السياحية أيضًا، أصدر وزير السياحة وليد ن

ّية التي تمّر بها البالد، وخصوصًا لناحية الستثنائإعالن لوائح أسعارها بالدوالر األميركّي، على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية أو بالدوالر األميركّي، نظرًا للظرو  ا
 .تقّلب سعر صر  الدوالر مقاب  الليرة اللبنانية، وهو تعميم صدر لمّدة زمنية محددة ألربعة أشهر

  اقتحامات مسّلحة للمصار  -     
الحصو  على أموالهم المحتَجزة، ما أّدى إلى إقفا  المصار  لفروعها في العام الثالث على األزمة، تعّرضت المصار  لسلسلة اقتحامات بقوة السالح من ِقب  مودعين، بغية 

 .أليام، ومعاودة فتح أبوابها الستقبا  العمالء وفق مواعيد مسّبقة أو إتمام العمليات الحسابية عبر الحاسب اآللي
  زيادة تعرفة االتصاالت واإلنترنت -     

، "صيرفة"والحقًا ضربها بسعر دوالر  0.0عبر قسمة الفاتورة األساسية على " تاتش"و" ألفا"ع تعرفة شركتي االتصاالت في آخر جلساتها، رف 2222أقّرت الحكومة في أيار 
 .في المئة 202بنسبة متفاوتة حسب الخدمات، لكن كمعّد  وسطي ارتفعت حوالي " أوجيرو"وزادت تعرفة إنترنت . ابتداًء من شهر تموز

 ليرة 01222إلى  تغيير سعر الصر  الرسمي -     
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كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصر  تدريجًا، تّم االّتفاق بين "وأعلنت وزارة الما  أّنه . ليرة 01222إلى  0122للمرة األولى منذ التسعينيات، ُأقّر تغيير سعر الصر  من 
، على أن ُيطبَّق اعتبارًا من شباط 2222، وُأقّر هذا القرار في قانون موازنة "يركيليرة لبنانية مقاب  ك  دوالر أم 01.222وزارة الما  والمصر  المركزي على اعتماد سعر 

2220. 
  السياحي الصيفي أدخ  المليارات 2222موسم  -     

وأسهم هذا .   مليون سائح أجنبي ومحليفي أواخر الموسم السياحي، أّكد وزير السياحة وليد نصار أّن لبنان حّقق موسمًا سياحيًا صيفيًا ممتازًا، استقطب أكثر من مليون ونص
 .مليارات دوالر 2.2الموسم في دعم خزينة الدولة واالقتصاد بقيمة 

 اتفاق ترسيم الحدود البحرية -     
سرائي  على ترسيم الحدود البحرية، وقد وّقع الجانبان على هذا االتفاق بتاريخ" تاريخي"اتفاقًا ُوص  بالـ 2222شهد عام  في الناقورة، وبموجبه،  2222-02-20 بين لبنان وا 

  .سيجذب لبنان الشركات األجنبية لالستكشا  والتنقيب عن الغاز الموجود في حدوده البحرية، واالستفادة منه اقتصادياً 
  

 


