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                                                                                                     Βηρυτός, 14 Σεπτεμβρίου 2022 

                                                                               

Μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 60,4% έως το τέλος του 2021 στο Λίβανο 

Σύμφωνα με σημερινά άρθρα του λιβανικού οικονομικού τύπου, η ετήσια μείωση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) στο Λίβανο για το 2021, ανήλθε, συνολικά, σε 516,7 εκατ. δολ. Η.Π.Α., έναντι 1,31 δις 

το προηγούμενο έτος. Τα ανωτέρω στοιχεία διοχέτευσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα του Λιβάνου. 

Αναλυτικότερα, το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους οι εισπράξεις ανήλθαν σε 36,9 εκατ., σε 99,7 

εκατ. το δεύτερο, σε 63,8 το τρίτο και σε 316,5 εκατ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο. Οι συνολικές 

επενδύσεις που εισπράχθηκαν το 2021 αντιπροσωπεύουν το χαμηλότερο επίπεδο ΑΞΕ στο 

Λίβανο από το 2002, οπότε το κεντρικό τραπεζικό ίδρυμα της χώρας είχε ξεκινήσει τη δημοσίευση 

λεπτομερών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών του Λιβάνου. 

Ακόμη, μεταξύ των ετών 2018 και 2019, οι ΑΞΕ μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ (48,1%), από 2,7 δισ. 

δολ. Η.Π.Α. σε 1,4 δισ. δολάρια. Η πτώση μεταξύ 2020 και 2021 ήταν ακόμη πιο απότομη, κατά 60,4% 

(από 1,3 δισ. δολ. σε 516,7 εκατ. δολ.), με αποτέλεσμα η συνολική μείωση των ΑΞΕ, μεταξύ 2018 και 

2021, να υπολογίζεται στο 80,9%. Εν αντιθέσει, μεταξύ 2016 και 2018, οι ΑΞΕ προς το Λίβανο είχαν 

αυξηθεί κατά 3,84%. 

Η απόκλιση των τελευταίων ετών, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εξηγείται από το γεγονός ότι ο 

Λίβανος διέρχεται μια πολύπλευρη κρίση, πολιτική, οικονομική, χρηματοπιστωτική καθώς και 

εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες, λόγω των αυστηρών περιορισμών στους λογαριασμούς σε ξένο 

νόμισμα, που επιβλήθηκαν ήδη από τα τέλη του καλοκαιριού του 2019, ενώ και οι λιβανικές αρχές 

καθυστερούν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις, που έχουν προσδιοριστεί εδώ και καιρό. Το 

συγκεκριμένο περιβάλλον δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις και την επενδυτική δραστηριότητα εν γένει και, ως 

εκ τούτου, δεν ενθαρρύνει την έλευση επενδυτών στο Λίβανο, ακόμη και αν το νόμισμα έχει χάσει το 95% 

της αξίας του και οι εξαγωγές της χώρας θα μπορούσαν, ως εκ τούτου, να είναι πιο ανταγωνιστικές. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Τράπεζας του Λιβάνου διαφέρουν σημαντικά από εκείνα 

που δημοσίευσε, τον περασμένο Ιούνιο, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD), σύμφωνα με τα οποία οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο Λίβανο, στο τέλος του 2021, 

ανήλθαν σε μόλις 273,1 εκατ. δολ., μειωμένες κατά 76,9%, σε σύγκριση με το επίπεδό τους στο τέλος του 

2020, το οποίο, επίσης, εκτιμάτο σε 1,31 δις δολ. 
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