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                                                                                          Βηρυτός, 13 Μαρτίου 2023 

                                                                                           

 

Ενημερωτικό σημείωμα για την εμφάνιση των τιμών σε δολάρια στον Λίβανο: ένα μέτρο 

πιο σύνθετο από μία λογιστική μονάδα μέτρησης 

 

Η γενίκευση του εν θέματι μέτρου, η οποία αποτελεί μόνιμη συζήτηση στον Λίβανο το τελευταίο 

χρονικό διάστημα, μπορεί να φαίνεται πρακτική, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. 

Οι πολύ έντονες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας της λιβανικής λίρας στην αγορά, από 

την αρχή του έτους, ενίσχυσε την πεποίθηση όλων σχεδόν των παραγόντων της αγοράς και των 

εμπόρων ότι είναι πλέον ευκολότερο για αυτούς να εμφανίζουν τις τιμές των προϊόντων σε δολάρια. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι ανέμεναν τις τελικές 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Εμπορίου της χώρας το συντομότερο δυνατόν. Το 

υποσχόμενο μέτρο ανεστάλη αρχικά υπό την πίεση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων 

του Λιβάνου (CGTL), η οποία το θεώρησε "βιαστικό", εκφράζοντας επίσης επιφυλάξεις σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Τελικά, εδώ και λίγες εβδομάδες, το μέτρο 

εφαρμόστηκε, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται πλέον στους λιανοπωλητές να αναγράφουν 

τις τιμές και σε δολάρια αλλά όχι να απαιτούν από τους πελάτες να πληρώνουν τις αγορές τους σε 

δολάρια, ενώ και οι αποδείξεις εκδίδονται ούτως ή άλλως σε λιβανικές λίρες. Η σχετική ρύθμιση 

βρίσκει σύμφωνες όλες τις βασικές κλαδικές ενώσεις εμπορίου (Ένωση Ιδιοκτητών Σουπερμάρκετ, 

Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων και Εισαγωγέων/Διανομέων Φαρμάκων).  Αναφορικά με το ΦΠΑ, 

εφαρμόζεται ο συντελεστής 11% επί των τιμών σε λίρες, που μετατρέπονται στην πραγματική τιμή 

της αγοράς σε όλα τα φορολογημένα προϊόντα, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταβάλουν, 

στη συνέχεια, τα οφειλόμενα ποσά στις φορολογικές αρχές. 

Μία ιδιαίτερη κατάσταση ισχύει στον τομέα παρόχων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 

(εστιατόρια, ξενοδοχεία και οι λοιποί φορείς του τουρισμού), οι οποίοι έχουν λάβει άδεια από το 

λιβανικό Υπουργείο Τουρισμού για τιμολόγηση σε δολάρια, μέσω απόφασης, που προορίζονταν 

για προσωρινή εφαρμογή, αλλά τελικά η εμπειρία δείχνει ότι έχει γίνει κανόνας. 

Οι λόγοι για τους οποίους η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται σκόπιμη, σύμφωνα με πολλούς 

αναλυτές, συνοψίζονται στους ακόλουθους:  

- H εμφάνιση των τιμών σε δολάρια, σε σουπερμάρκετ/φαρμακεία/πρατήρια καυσίμων, 

προσφέρει τρία πλεονεκτήματα: α) βάζει τέλος στην ταλαιπωρία της αλλαγής των τιμών με κάθε 

διακύμανση, γεγονός που περιορίζει επίσης τον πειρασμό ορισμένων εμπόρων να μην τις 

προσαρμόζουν όταν η ισοτιμία πέφτει, β) προσφέρει καλύτερη ορατότητα στους πελάτες 

σχετικά με την πραγματική διαφορά στην τιμή μεταξύ των διαφόρων επωνυμιών προϊόντων και, 

τέλος, γ) επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ να βλέπουν με μεγαλύτερη σαφήνεια 

τους λογαριασμούς τους. 
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- Ένα σημαντικό μέρος των δαπανών των πολιτών και των καταναλωτών είναι πλέον σε δολάρια, 

ούτως ή άλλως, (λ.χ. λογαριασμοί ενέργειας -15% του συνολικού λογαριασμού κατά μέσο όρο-

, μέρος των αποδοχών των εργαζομένων).  

- Η εφαρμογή του μέτρου θεωρείται εν γένει ότι θα προσφέρει περισσότερη διαφάνεια στην αγορά. 

Νομικά και πρακτικά προβλήματα 

Ενώ η γενίκευση της εμφάνισης των τιμών σε δολάρια μπορεί να φαίνεται ρεαλιστική, δεδομένου 

του ισχύοντος λιβανικού νομισματικού πλαισίου, σύμφωνα με άλλους οικονομικούς αναλυτές, που 

αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το μέτρο, αποτελεί μια πρόχειρη λύση, που βασίζεται σε μια νομική 

παρέκκλιση: το γεγονός ότι η ισοτιμία, που πρόκειται να λαμβάνεται επίσημα υπόψη είναι τελικά 

ανεπίσημη και αδιαφανής, καθώς στην πραγματικότητα, η λεγόμενη ελεύθερη ή παράλληλη αγορά, 

που διαμορφώνεται από εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους πράκτορες συναλλάγματος, 

είναι αυτή που χρησιμεύει ως δείκτης για την εκτίμηση του πραγματικού επιπέδου του εθνικού 

νομίσματος. Δυστυχώς, ούτε η Τράπεζα του Λιβάνου, της οποίας τα καθαρά αποθέματα είναι πολύ 

ελλειμματικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις της (και η οποία δεν έχει πλέον τα απαραίτητα μέσα και 

ίσως τη βούληση να παρέμβει στην αγορά), ούτε το κράτος (το οποίο συχνά βρίσκεται σε αδυναμία 

πληρωμής των υποχρεώσεών του και έχει σχεδόν παραλύσει) αποτελούν το σημείο αναφοράς.  

Πάντως, πέραν των ανωτέρω, άποψή μας είναι ότι η ανάρτηση της τιμής σε δολλάρια, η οποία 

εξαρτάται από διάφορες πλατφόρμες, δημιουργεί τουλάχιστον δύο πρακτικά προβλήματα. Το 

πρώτο είναι ότι οι τιμές, που αναμεταδίδουν οι εν λόγω πλατφόρμες, διαφέρουν γενικά κατά μερικές 

εκατοντάδες λιβανικές λίρες. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η ισοτιμία, που εφαρμόζουν στην 

πραγματικότητα οι πράκτορες συναλλάγματος, μπορεί, επίσης, να διαφέρει σε κάποιο βαθμό, από 

εκείνη που αναμεταδίδουν οι πλατφόρμες. Το φαινόμενο αυτό επαληθεύτηκε κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, ιδίως, στις πιο απομακρυσμένες από τη Βηρυτό, περιοχές. Όλες αυτές οι δυσκολίες θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη, εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να γενικεύσει πλήρως την εμφάνιση των 

τιμών σε δολάρια. Μια άλλη θεωρητική λύση θα ήταν να οριστεί η Sayrafa -η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της κεντρικής τράπεζας της χώρας- ως η μόνη πλατφόρμα αναμετάδοσης 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό όμως ενέχει άλλες δυσκολίες, καθώς θα σήμαινε ότι η ισοτιμία 

της (73.000 λλ/δολ ΗΠΑ), η οποία στην παράλληλη αγορά σήμερα φθάνει τις 95.000 λίρες ανά 

δολάριο, θα έπρεπε να είναι κυμαινόμενη και να ευθυγραμμιστεί τελικά με την πραγματική αγορά. 

Εν τέλει, πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο, στη δίνη του οποίου βρίσκονται όλοι οι καταναλωτές και 

πολίτες της χώρας. 

           

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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