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Εφαρμογή δανείου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εισαγωγή σίτου στον Λίβανο  

από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022. 

 

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Λιβάνιου υπηρεσιακού Υπουργού Οικονομίας και Εμπορίου, κ. 

Amine Salam, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την επισιτιστική ασφάλεια, 

που πραγματοποιήθηκε, στις 6 τρέχοντος μηνός, υπό την προεδρία του επίσης υπηρεσιακού Π/Θ 

της χώρας, κ. Nagib Mikati, το δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, που χορήγησε η Παγκόσμια 

Τράπεζα στον Λίβανο για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών σίτου, θα έχει αξιοποιηθεί έως το 

τέλος Δεκεμβρίου, ενώ το 70% των προϊόντων διατροφής δεν θα υποβληθεί τελικά στις αυξήσεις 

δασμών, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα.  Συγκεκριμένα, το Λιβανικό 

Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει το νόμο για τη χορήγηση του ανωτέρω δανείου, το οποίο σχεδιάζεται ότι 

θα δαπανηθεί σε διάστημα εννέα μηνών, ώστε να συμβάλει στη διασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας της χώρας. Το εν λόγω δάνειο είχε χορηγηθεί στις αρχές Μαΐου, καθώς ο πόλεμος στην 

Ουκρανία διατάραξε τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και σταμάτησε τις εξαγωγές σιτηρών, 

οδηγώντας σε ελλείψεις του συγκεκριμένου προϊόντος στο Λίβανο. 

Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου, οι ποσότητες σίτου κατέστησαν 

διαθέσιμες στην αγορά, μετά από επιτεταμένη εργασία του ίδιου του Υπουργείου, σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Εσωτερικών, τις τελωνειακές αρχές και τις υπηρεσίες της γενικής ασφάλειας της 

χώρας, η οποία επέτρεψε στις επιχειρήσεις του κλάδου να εργάζονται με σαφή και διαφανή τρόπο 

για την προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων σίτου και την ικανοποίηση των καταναλωτών. 

Τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας αναμένεται να καταστούν ορατά  στις αρχές του 2023. Η 

εισαγωγή των πρώτων φορτίων σίτου θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου Ιανουαρίου 

ανάλογα με τις ισχύουσες διεθνείς τιμές, με στόχο τη διατήρηση σταθερότητας, για ένα τουλάχιστον 

έτος, στη στήριξη του κλάδου της αρτοποιίας και, βεβαίως, στη διατήρηση των τιμών σε σταθερά 

επίπεδα. 

Όσον αφορά την αύξηση των τελωνειακών δασμών στο Λίβανο, υπογραμμίζεται ότι το 70% των 

τροφίμων δεν θα υπόκειται σε σχετική επιβάρυνση, παρά την ανακοίνωση της Τράπεζας του 

Λιβάνου, τον περασμένο Νοέμβριο, ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα υπολογίζονταν από την 1η 

Δεκεμβρίου με την ισοτιμία 15.000 λιβανέζικες λίρες για ένα δολάριο, αντί της μακροχρόνιας 

επίσημης ισοτιμίας των 1.507,5 λιβανέζικων λιρών. Οι ισχυρές αντιδράσεις της αγοράς ήταν 

αρκετές για να αλλάξουν τα εν λόγω δεδομένα ενώ αναμένεται επόμενη ανακοίνωση για τα 

προϊόντα που τελικά θα υποστούν επιπλέον δασμολογική επιβάρυνση. 

Άποψή  μας είναι ότι το μέτρο αύξησης των τελωνειακών δασμών στον Λίβανο, εφόσον εφαρμοστεί, 

μπορεί να συνοδευτεί από μαζική αύξηση των τιμών σε λιβανικές λίρες, ή ακόμη και από ξαφνική 

άνοδο του δολαρίου στην ελεύθερη αγορά, το οποίο, την τρέχουσα εβδομάδα, πλησίασε το όριο 

των 42.000 λιρών ανά δολάριο ΗΠΑ. 
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