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                                                                                       Βηρυτός, 18 Νοεμβρίου 2022 

                                                        

 

Δημοσίευση του κρατικού προϋπολογισμού του Λιβάνου 

Επτά και πλέον εβδομάδες μετά την ψήφισή του από τη Βουλή και δεκάμιση μήνες μετά την 

έναρξη του οικονομικού έτους, στο οποίο εφαρμόζεται, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 

2022, τελικά δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης του Λιβάνου, το 

μεσημέρι της Τρίτης, 15 τρέχοντος μηνός, τερματίζοντας έτσι την σχετική ανησυχία, που 

επικρατούσε, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο 

προϋπολογισμός της χώρας είναι πλέον σε ισχύ. 

Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει 120 άρθρα και 208 σελίδες (οι χίλιες και πλέον σελίδες του 

σχεδίου προϋπολογισμού, που περιγράφουν λεπτομερώς τις δαπάνες των υπουργείων, δεν 

συμπεριλήφθηκαν στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα). Το προοίμιο, το οποίο καθορίζει 

τη γενική φιλοσοφία του κειμένου, επίσης δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική δημοσίευση. 

 

Τα φλέγοντα σημεία  

 

Πολλές εκτιμήσεις τοπικών οικονομικών αναλυτών υπογραμμίζουν ότι το ανωτέρω κείμενο δεν 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα αίτια της κρίσης ή να μετριάσει τις επιπτώσεις της και ότι 

λειτουργεί, κυρίως, ως ένας δημοσιονομικός νόμος, που αποσκοπεί στην κάλυψη ενός πακέτου 

δημόσιων δαπανών. Περιγράφει, ωστόσο, λεπτομερώς τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης 

της προσωρινής αύξησης των μισθών του δημόσιου τομέα, οι οποίοι τριπλασιάζονται 

αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως το τέλος του έτους. 

Ακόμη, ενώ αναμενόταν η επισημοποίηση της αύξησης της επίσημης συναλλαγματικής 

ισοτιμίας στις 15.000 λιβανικές λίρες ανά δολάριο, τελικά ο προϋπολογισμός εισήγαγε την 

αλλαγή της προαναφερόμενης κατεύθυνσης με πολύ έμμεσο τρόπο, επιβεβαιώνοντας απλώς 

την εγκατάλειψη της επίσημης ισοτιμίας των 1507,5 λιβανικών λιρών προς το δολάριο, η οποία 

έχει, ομολογουμένως, καταστεί παρωχημένη στο πλαίσιο της βίαιης υποτίμησης του λιβανικού 

νομίσματος. Τον ίδιο ρόλο επιτελούν αναφορές, όπως αυτή της «πραγματικής ισοτιμίας», που 

θα προσδιορίζει τα ποσά κρατήσεων από τη μισθοδοσία των εργαζομένων, με απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση 

συνηγορεί και το γεγονός ότι υπάρχει άρθρο (19), που προβλέπει το άνοιγμα λογαριασμού σε 

ξένο νόμισμα στην Τράπεζα του Λιβάνου για να δέχεται τους "δασμούς και φόρους που 

οφείλονται σε δολάρια ΗΠΑ" ή άλλα νομίσματα που εισπράττει το κράτος. Εξάλλου, σε άλλο 

άρθρο (87), περιγράφεται λεπτομερώς ο κατάλογος των κατηγοριών των υποχρεωτικών 

εισφορών, που καταβάλλονται σε δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του φόρου επί των 

κεφαλαιακών κερδών και των τόκων από αλλοδαπούς και εγχώριους, καθώς και των 

εμπορικών λιμενικών τελών και των τελών επιβατικών αεροδρομίων. 

 

Αναδρομικά μέτρα 

 

Το ζήτημα της συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν είναι το μόνο κρίσιμο σημείο του κειμένου. Όπως 

φοβόταν μερίδα αναλυτών επί φορολογικών θεμάτων, ο νέος προϋπολογισμός εισάγει 

αναδρομικά φορολογικά μέτρα (λ.χ. θεσπίζεται φόρος επί των βιομηχανικών, εμπορικών και 

μη εμπορικών κερδών, φόρος επί μισθών, ημερομισθίων και συντάξεων, κατ' αποκοπή φόρος 

για τις εταιρίες χαρτοφυλακίου, καθώς και για τις υπεράκτιες). Όλες οι σχετικές διατάξεις 
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εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022, παρά το γεγονός της ύπαρξης 

της αρχής της μη αναδρομικότητας, που επικρατεί στα φορολογικά θέματα, ανοίγοντας 

ενδεχομένως το δρόμο για προσφυγές. Τέλος, φαίνεται να αυξάνονται ορισμένοι έμμεσοι φόροι 

[όπως τα συμβολαιογραφικά τέλη ή οι φόροι σε εισαγωγές ορισμένων προϊόντων). 

Εν κατακλείδι, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τρέχουσες δαπάνες, ύψους 37,71 τρις 

λιβανικών λιρών και κεφαλαιουχικές δαπάνες, της τάξεως των 3,17 τρις λ.λ. για συνολικές 

δαπάνες, ύψους 40,87 λ.λ. Τα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 29,99 τρις λ.λ., με 

προβλεπόμενο έλλειμμα 10,89 τρις λ.λ. το οποίο, ωστόσο, το κράτος σκοπεύει να 

χρηματοδοτήσει με την έκδοση κρατικών ομολόγων. 

 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr

