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Οικονομικές προβλέψεις του IIF για τον Λίβανο για το 2023 

 

Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο1, στις τελευταίες του προβλέψεις για την οικονομία του 

Λιβάνου, αναμένει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα συνεχίσει να συρρικνώνεται το 2023. Η λιβανική κρίση 

και η αδράνεια της πολιτικής τάξης απέναντι στις εξουθενωτικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο 

Λίβανος, εξουδετέρωσε την, έως πρότινος, συγκρατημένη αισιοδοξία του Ινστιτούτου. 

Ακόμη, το Ινστιτούτο αναμένει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία θα φθάσει τις 110.000 λιβανικές λίρες 

ανά δολάριο ΗΠΑ, ότι το ΑΕΠ του Λιβάνου θα μειωθεί κατά 7%, φθάνοντας τα 14,8 δις δολ. ΗΠΑ 

για το 2023 (υψηλότερα από την πτώση 6,5% του 2022) και ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να 

αυξάνεται με τριψήφιους ρυθμούς, που συνάδουν με τα προηγούμενα έτη (με μέσο ρυθμό 

πληθωρισμού γύρω στο 171,2%), έως το τέλος του έτους. Το IIF αναφέρει επίσης ότι και τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της χώρας (εξαιρουμένων των περίπου 17 δις 

δολαρίων σε χρυσό σε τρέχουσες τιμές) αναμένεται να μειωθούν από 10,6 δις σε 6 δις δολ. ΗΠΑ 

σε ένα έτος. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι, με βάση τις εκτιμήσεις του, το λαθρεμπόριο προς τη Συρία 

αντιπροσώπευε περίπου 3 δις από τις λιβανικές εισαγωγές αξίας 19 δις δολαρίων, που 

καταγράφηκαν το 2022. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση του 

ιδρύματος, η οποία αναπαράχθηκε από πρόσφατη επισκόπηση της Bank Audi, εκ των κυριότερων 

τραπεζικών οργανισμών του Λιβάνου. 

Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ της χώρας ήταν στα 51,7 δισ. δολάρια στο τέλος του 2019 και ότι αν οι 

προβλέψεις του Ινστιτούτου για το τρέχον έτος, επαληθευτούν, η αναμενόμενη συρρίκνωση, σε 

τέσσερα χρόνια, θα είναι της τάξεως του 70%. Οι εν λόγω προβλέψεις του IIF είναι κοντά σε εκείνες, 

που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα το περασμένο φθινόπωρο, η οποία ακόμη δεν έχει 

παρουσιάσει κάτι νεότερο για το 2023, κρίνοντας ότι το επίπεδο αβεβαιότητας είναι πολύ υψηλό. 

Τέλος, αντιπροσωπεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λίβανο 

εντός μηνός, σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, για να επικαιροποιήσει τα οικονομικά του 

στοιχεία για τη χώρα. 

 

Αναφορικά με τους λόγους για τις δυσοίωνες προβλέψεις, το IIF αναφέρθηκε στο επίμονο πολιτικό 

αδιέξοδο και στην έλλειψη μεταρρυθμίσεων, που εξακολουθούν να υφίστανται στον Λίβανο, σχεδόν 

ένα χρόνο μετά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας μεταξύ του ΔΝΤ και των λιβανικών αρχών, 

σύμφωνα με την οποία, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα έγγραφά μας, οι τελευταίες είχαν 

δεσμευτεί να υλοποιήσουν μία σειρά από προαπαιτούμενα, με στόχο την ολοκλήρωση συμφωνίας 

 

1 Το Institute of International Finance (IIF) αποτελεί παγκόσμια ένωση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, με 400 μέλη από 

περισσότερες από 60 χώρες. Τα μέλη του IIF περιλαμβάνουν εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, χρηματιστήρια, κρατικά 
επενδυτικά κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, κεντρικές τράπεζες και αναπτυξιακές τράπεζες. 
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παροχής 3 δις δολαρίων από το ΔΝΤ, με ορίζοντα εκταμίευσης τεσσάρων ετών. Η ενοποίηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, που υφίστανται στην αγορά από την αρχή της κρίσης, η θέσπιση 

νόμου για τον έλεγχο των κεφαλαίων καθώς και για την άρση του τραπεζικού απορρήτου ή η έναρξη 

μέτρων για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους και του τραπεζικού τομέα, περιλαμβάνονταν 

στον κατάλογο των δεσμεύσεων. Ένα χρόνο μετά, οι λιβανικές αρχές έχουν ψηφίσει μόνον έναν, 

μάλλον ελλιπή, νόμο για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και τον κρατικό προϋπολογισμό του 

2022, που τέθηκε σε ισχύ με 10,5 μήνες καθυστέρηση. Η διαδικασία ενοποίησης των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει ξεκινήσει αλλά δεν φαίνεται να αποδίδει, δεδομένου ότι υπάρχουν 

πέντε ισοτιμίες2, που συνυπάρχουν με την ισοτιμία της παράλληλης/«μαύρης» αγοράς. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της επιδεινούμενης κατάστασης, το IIF προβλέπει ότι επιπλέον 200.000 

Λιβανέζοι θα εγκαταλείψουν τη χώρα το 2023, αριθμός, που ισοδυναμεί με τον αριθμό των ατόμων, 

που μετανάστευσαν το 2022. 

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, τη στιγμή που η λιβανική λίρα ήδη έφθασε σε συμβολικό χαμηλό και 

διαπραγματεύεται στις 100.000 λ.λ./δολάριο Η.Π.Α. σήμερα, ενώ η νέα αυτή πτώση του εθνικού 

νομίσματος συμπίπτει με την ημέρα της επανέναρξης του απεργιακού κινήματος, που ξεκίνησε η 

Ένωση Τραπεζών Λιβάνου (www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/83376).  

Από πλευράς μας, παρατηρούμε ότι σε περισσότερα από τρία χρόνια οικονομικής κρίσης στον 

Λίβανο, το εθνικό νόμισμα έχει υποτιμηθεί άνω του 98% της αξίας του, σε σύγκριση με την 

προηγούμενη επίσημη ισοτιμία και ότι οι αρχές του Λιβάνου κωλυσιεργούν -τεχνηέντως σύμφωνα 

με μερίδα αναλυτών- στην υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, που απαιτούνται για να σταματήσει η 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάρρευση της χώρας. Οι συγκεκριμένοι αναλυτές υποστηρίζουν 

ότι μέρος της κρίσης είναι «κατασκευασμένη», ιδίως αναφορικά με τις συνεχείς πιέσεις και μεταβολές 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος προς το δολάριο, ώστε να περιέρχονται το 

δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες «φρέσκων» δολαρίων στα ταμεία της κεντρικής τράπεζας της 

χώρας, οι οποίες στη συνέχεια αλλάζουν χέρια αρκετές φορές, μέσω των διαφόρων πρακτόρων και 

παραγόντων, που μεσολαβούν στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, καθιστώντας μία μερίδα 

επαγγελματιών και άλλων ιδιωτών σαφώς πλουσιότερους. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

2 Οι παράλληλες ισοτιμίες είναι οι εξής: η ισοτιμία Sayrafa της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κεντρικής 

Τράπεζας της χώρας (75.000 λ.λ. ανά δολάριο), η ισοτιμία Sayrafa, που εφαρμόζεται για τους δημόσιους 
υπαλλήλους για τους μισθούς, που θα καταβάλλονται από τον τρέχοντα Μάρτιο (45.400λ.λ. ανά δολάριο), η 
νέα ισοτιμία του τελωνειακού δολαρίου (45.000λ.λ. ανά δολάρια), η ισοτιμία, που εφαρμόζεται στους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022  (52.320 λ.λ. ανά δολάριο, 
ήτοι η παλιά ισοτιμία Sayrafa συν 20%) και, τέλος, η νέα επίσημη ισοτιμία (15.000 λ.λ. ανά δολάριο), που 
επιβλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου για να αντικαταστήσει την παλιά (1.507,5 λ.λ. ανά δολάριο). 
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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. 

 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr

