
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΗΡΥΤΟΥ                                      

           ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Νouvelle Naccache, Rue 64, Imm. Ant. Boukhater, No 85 B.P. 309, Bηρυτός, ecocom-beirut@mfa.gr 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851 

 
 

 
                                                                                                    Βηρυτός, 28 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Λιβανική κυβέρνηση, 26.09.2022. 

 

Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις, περί τους τρεις μήνες προ της λήξης του έτους, το Λιβανικό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τον προϋπολογισμό του 2022 με πλειοψηφία 63 ψήφων, 37 κατά και έξι 

αποχές, το βράδυ της Δευτέρας, 22ης Σεπτεμβρίου τ.έ. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία συνέπεσε με την 

επανέναρξη λειτουργίας των περισσότερων λιβανικών τραπεζών μετά από μία και πλέον εβδομάδα, που 

παρέμειναν κλειστές, λόγω των πρόσφατων φαινομένων ληστειών και επιθέσεων που καταγράφηκαν, 

χρησιμοποιώντας ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. 

 

Η συναλλαγματική ισοτιμία  

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κ. 

Ibrahim Kanaan, στον λιβανικό οικονομικό τύπο, η συναλλαγματική ισοτιμία, που χρησιμοποιήθηκε για 

τον υπολογισμό του προϋπολογισμού, ορίστηκε στις 15.000 LL (λιβανικές λίρες), αν και δεν είναι ακόμη 

σαφές πώς εφαρμόζεται η ισοτιμία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε προηγουμένως απαιτήσει οι 

υπολογισμοί να βασίζονται στην ισοτιμία της πλατφόρμας συναλλάγματος Sayrafa της Κεντρικής 

Τράπεζας της χώρας, η οποία ήταν στις 29.800 λιβανικές λίρες ανά δολ. Η.Π.Α., το βράδυ της Δευτέρας. 

 

Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων - συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων ασφαλείας, των 

συνταξιούχων και των συμβασιούχων - αυξήθηκαν τρεις φορές από το Κοινοβούλιο, υπό την 

προϋπόθεση ότι κάθε αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 5 και 12 εκατ. λιβανικών λιρών. Μάλιστα, το 

Κοινοβούλιο ενέκρινε και την απαλλαγή των στρατιωτικών συντάξεων από το φόρο εισοδήματος. 

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, αυτές οι αυξήσεις μισθών αποτελούν προσωρινή λύση για την 

αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, ιδίως, οι κρατικοί 

λειτουργοί και δεν θα υπολογιστούν στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων στο τέλος της θητείας τους.  

 

Το δημόσιο χρέος  

 

Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου, το οποίο είναι και ένα από τα υψηλότερα παγκοσμίως (ως ποσοστό του 

ΑΕΠ έφθασε το 185% για το 2021), έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ: στα τέλη της άνοιξης τ.έ. ανερχόταν σε 

101,1 δις δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, που 

περιλαμβάνονται σε εκθέσεις μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως της Τράπεζας Byblos. 

Ωστόσο, το εν λόγω υπέρογκο ποσό, σημειώνουμε ότι βασίζεται στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία 

των 1.507,5 λιβανικών λιρών ανά δολ. Η.Π.Α, τη στιγμή που, στην παράλληλη αγορά, η λίρα 

διαπραγματεύεται σε περίπου 38.000 λιβανικές λίρες ανά δολάριο (υποτίμηση της τάξεως έως και 96%, 

που έχει συντελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια, εκτίμηση με την οποία συμπορεύονται εδώ οικονομικοί 

αναλυτές).  

 

 

Συμπεράσματα 
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Το επόμενο στοίχημα είναι ο Λίβανος να υιοθετήσει έναν αξιόπιστο, ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, 

στοιχείο το οποίο, ούτως ή άλλως, αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ένα πακέτο βοήθειας 

αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνεπώς, είναι σημαντική η εξεύρεση μίας ενιαίας 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία θα επέφερε, μεταξύ άλλων, περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία 

στο σύνολο των συναλλαγών και υπολογισμών των βασικών μακροοικονομικών και άλλων οικονομικών 

στοιχείων, που αφορούν τη χώρα. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού του Λιβάνου, ο οποίος θα έπρεπε 

να είχε οριστικοποιηθεί έως το τέλη του 2021 ή το αργότερο στις αρχές του 2022, σύμφωνα και με τα 

προβλεπόμενα στο Σύνταγμα της χώρας, αποτελεί μία από τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις, που 

απαιτούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως προς την αποδέσμευση βοήθειας, ύψους 3 δις δολ. 

Η.Π.Α., κατά τα τέσσερα επόμενα χρόνια, προκειμένου να συμβάλει στην άρση της πρωτοφανούς 

οικονομικής κρίσης, που μαστίζει τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπεία του ΔΝΤ επισκέφθηκε τη 

χώρα για τρεις ημέρες και αναχώρησε με κριτική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης.  

Τέλος, ευχής έργο είναι η έγκριση αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2023, σύμφωνα με τις προσδοκίες 

του ΔΝΤ και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς ο τωρινός προϋπολογισμός, λογικά, θα 

έχει πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά, λόγω της καθυστέρησης στην ψήφισή του. 
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