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                                                                                       Βηρυτός, 30 Νοεμβρίου 2022 

                                                        

Τα αποθέματα Χρυσού του Λιβάνου 

Ο χρυσός του Λίβανου είναι ακόμα εδώ, όπως πιστοποιεί και ο πρόσφατος έλεγχος, που 

διενεργήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, κατόπιν αιτήματος του ΔΝΤ. 

Αναλυτικότερα, το κύριο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας (Βanque du Liban. BDL) ανακοίνωσε ότι 

ο έλεγχος του θησαυροφυλακίου χρυσού, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του, έδειξε ότι το 

περιεχόμενό του σε ράβδους χρυσού και νομίσματα είναι απολύτως πανομοιότυπο με τις 

εγγραφές, που υφίστανται στο λογιστικό του σύστημα. Ο έλεγχος διενεργήθηκε, κατόπιν 

αιτήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

διαφάνειας, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της BDL. Ο έλεγχος διεξήχθη από διεθνή 

επαγγελματική ελεγκτική εταιρία, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν, 

που ειδικεύεται στον τομέα αυτό, η οποία επιλέχθηκε σε συντονισμό και συμφωνία με το ΔΝΤ, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η βάση για τον έλεγχο είναι η πολυσυζητημένη συμφωνία, που 

αφορά βοήθεια, ύψους 3 δις δολ. ΗΠΑ προς τον Λίβανο, η οποία, προς το παρόν, έχει 

συζητηθεί μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο, μεταξύ της κυβέρνησης και του ΔΝΤ και η οποία 

καθιστά αναγκαία την υλοποίηση προηγούμενων ενεργειών, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο 

των ξένων περιουσιακών στοιχείων της BDL, όπως και του χρυσού. Τα συνολικά αποθέματα 

χρυσού, που αξιολογήθηκαν σε τιμές αγοράς, ανέρχονταν στα μέσα Νοεμβρίου τ.έ., σε 16,4 δις 

δολ. ΗΠΑ. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών των αποθεμάτων φυλάσσονται στο Λίβανο, ενώ το 

υπόλοιπο φυλάσσεται στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειώνεται ότι νόμος της 

χώρας, που ψηφίστηκε το 1986, απαγορεύει, γενικά, τη διάθεση αποθεμάτων χρυσού, είτε 

άμεσα είτε έμμεσα. 

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council, WGC) 

δημοσίευσε τα στατιστικά δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού, για την περίοδο, που έληξε τον 

περασμένο Ιούνιο για σύνολο χωρών, με την εξαίρεση του Λίβανου, της Λιβύης, του Ιράκ και 

της Ιορδανίας, για τις οποίες το WGC χρησιμοποίησε τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.  

Ο Λίβανος, παρά την οικονομική ύφεση που βιώνει, επί του παρόντος, απολαμβάνει τη δεύτερη 

θέση, μεταξύ των δέκα αραβικών χωρών με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, με 286,8 

αποθεματικούς τόνους χρυσού1, που αντιστοιχούν στο 43,3% των συνολικών 

συναλλαγματικών αποθεμάτων του.  

Εν τω μεταξύ, η βόρειο αφρικανική χώρα της Αλγερίας κατέλαβε την τρίτη θέση στην περιοχή, 

με 173,6 τόνους σε αποθέματα χρυσού, μπροστά από τη Λιβύη, η οποία διαθέτει 116,6 τόνους. 

Το Ιράκ έχει τα πέμπτα υψηλότερα αποθέματα χρυσού με 96,3 τόνους, ακολουθούμενο από 

την Αίγυπτο με 80,6 τόνους χρυσού. Τα κράτη του Κόλπου, Κουβέιτ και Κατάρ, είναι οι έβδομοι 

και όγδοοι μεγαλύτεροι κάτοχοι αποθεμάτων χρυσού με 76 και 59,3 τόνους, αντίστοιχα. Εν τω 

μεταξύ, η Ιορδανία κατατάσσεται στην ένατη θέση με 56,9 τόνους χρυσού, μπροστά από τα 

ΗΑΕ, με μόλις 55,3 τόνους χρυσού, που «σπρώχνουν» τη χώρα του Κόλπου στην 10η θέση. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα του Λιβάνου μειώθηκαν ραγδαία 

κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, με μείωση ύψους 18,4% στα 15,2 δισ. δολάρια, 

συγκριτικά με τα 18,6 δις, που καταγράφονταν στα τέλη του 2020. 

1 Σημειώνεται ότι ένας τόνος χρυσού ισοδυναμεί με περίπου 35.000 ουγκιές. 
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Οι 10 αραβικές χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού 

 

1. Σαουδική Αραβία. Αποθέματα χρυσού: 323,1 τόνοι 
                   Ως % των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων: 4.1% 

2.  Λίβανος. Αποθέματα χρυσού: 286,8 τόνοι 
                   Ως % των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων: 43.3%. 

3.  Αλγερία Αποθέματα χρυσού: 173,6 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων: 18.2% 
 
4.  Λιβύη. Αποθέματα χρυσού: 116,6 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων: 8.5% 
 
5.  Ιράκ. Αποθέματα χρυσού: 96,3 τόνοι 

            Ως % των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων: 9.4% 

6.  Αίγυπτος. Αποθέματα χρυσού: 80,6 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων: 11.9%. 
 
7.  Κουβέιτ. Αποθέματα χρυσού: 79 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων: 9.3% 
 
8.  Κατάρ. Αποθέματα χρυσού: 59,8 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων: 6% 
 
9.  Ιορδανία. Αποθέματα χρυσού: 56,9 τόνοι 
     Ως % των συνολικών συναλλαγματικών αποθεμάτων: 19.4% 
 
10. ΗΑΕ. Αποθέματα χρυσού: 55,3 τόνοι 
      Ως % των συνολικών συναλλαγματικών διαθεσίμων: 2.9% 
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