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Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη 

μετανάστευση και την ανάπτυξη, αποκαλύπτουν ότι ο όγκος των εμβασμάτων, που 

αποστέλλουν οι ομογενείς στον Λίβανο, ανέρχονται, τουλάχιστον για το 2022, στο 

υψηλότατο ποσό των 6,8 δις δολ. ΗΠΑ (ξεπερνώντας ακόμη και τα 6,6 δις, που είχαν 

φθάσει στη χώρα, για το 2021), καθιστώντας τον Λίβανο την τρίτη χώρα στην αντίστοιχη 

περιφερειακή κατάταξη, μετά την Αίγυπτο (32,3 δις δολ ΗΠΑ). και το Μαρόκο (11,4 δις). 

Επιπλέον, και πάλι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Λίβανος 

κατατάσσεται πρώτος στην περιοχή και δεύτερος στον κόσμο, ως προς τη 

συνεισφορά των εμβασμάτων των ομογενών στο ΑΕΠ, η οποία, ως ποσοστό, 

διαμορφώθηκε στο 37,8% το 2022, (53,8% το 2021), ακολουθούμενος από τη Δυτική 

Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (18,6% του ΑΕΠ) και την Ιορδανία (9,7% του ΑΕΠ).  

Επιπροσθέτως, η εν λόγω έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας παρουσιάζει το ακόλουθο 

ενδιαφέρον στοιχείο: το μέσο κόστος των εμβασμάτων προς τον Λίβανο από χώρες 

υψηλού εισοδήματος εντός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό. Ακόμη, τα εμβάσματα των ομογενών σε χώρες χαμηλού 

και μεσαίου εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 4,9% το 2021, φτάνοντας τα 626 δις δολ. ΗΠΑ, 

σε σύγκριση με 597 δις το 2021. Οι μελλοντικές προβλέψεις περιλαμβάνουν το δεδομένο 

ότι τα εμβάσματα από μετανάστες εργαζομένους, στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα 

αυξηθούν κατά 2,6% το 2023 και θα φτάσουν τα 815 δις (έναντι 794 δις το 2022 και 781 

δις το 2021). Ειδικά για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, τα 

εμβάσματα αυξήθηκαν κατά 1,61% το 2022, φθάνοντας τα 63 δις, ενώ για το 2023 

προβλέπεται περαιτέρω αύξηση κατά 3,17%, έως τα 65 δις. 

Η έκθεση αποδίδει τους κύριους λόγους για την αύξηση των εμβασμάτων από ομογενείς 

στην περιοχή, κατά το έτος 2022, στην επιθυμία των μεταναστών να μεταφέρουν 

χρήματα για να στηρίξουν τις οικογένειές τους, στοιχείο το οποίο δεν μας ξαφνιάζει 

για τη χώρα του Λιβάνου, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη ότι η διασπορά της χώρας 

ανέρχεται σε περισσότερα από 14 εκατ. (τα περισσότερα εκ των οποίων διαβιούν στη 

Βραζιλία), όταν ο πληθυσμός της χώρας δεν υπερβαίνει τα 6,82 εκατ. για το 2021, ενώ 

ανεπίσημα στοιχεία τον τοποθετούν έως και ένα εκατομμύριο χαμηλότερα πλέον, λόγω 

της διαφυγής των εργαζομένων στο εξωτερικό. 
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