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                                                                                                          Βηρυτός, 7 Φεβρουαρίου 2023 

                    

Άνοδος έως τα 102,7 δις δολάρια για το δημόσιο χρέος του Λιβάνου στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2022 

Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου έφθασε τα 102,7 δις δολάρια Η.Π.Α. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, 

σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, τα 

οποία δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο οικονομικό έντυπο This Week της Byblos Bank, εκ των 

κυριότερων ιδιωτικών τραπεζικών ιδρυμάτων στον Λίβανο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Sayrafa της 

κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου (BDL, Banque du Liban), η οποία κινούνταν στις 29.800 λιβανικές 

λίρες ανά δολάριο, κατά μέσο όρο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το συνολικό χρέος αποτιμάται σε 

43,8 δις δολάρια, ενώ η αποτίμηση των 102,7 δις ανωτέρω γίνεται βάσει της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της παράλληλης αγοράς.  

Αυτό το νέο επίπεδο χρέους αντιπροσωπεύει αύξηση 3,5%, συγκριτικά με τα 99,2 δις δολάρια 

Η.Π.Α., που είχαν επιτευχθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Το χρέος αυξήθηκε, συνεπώς, κατά 3,6 

δις, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Αναλυτικότερα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, το 

60,5% του δημόσιου χρέους εκφραζόταν σε λιβανικές λίρες και το 39,5% σε ξένα νομίσματα. 

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με την κατανομή του συνολικού 

χρέους, κάτι που πράττει ορισμένες φορές. Έτσι, η κεντρική τράπεζα του Λιβάνου κατείχε το 62,3% 

του δημόσιου χρέους σε εθνικό νόμισμα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, ακολουθούμενη από τις 

εμπορικές τράπεζες με 18,2%. Τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το δημόσιο 

κατέχουν το 19,5%. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους σε ξένο νόμισμα κατέχεται από κατόχους 

ευρωομολόγων (38,6 δις δολάρια), ενώ πολυμερή ιδρύματα κατέχουν 1,6 δις δολάρια και ξένες 

κυβερνήσεις 461 εκατ. δολάρια. 

Σύμφωνα με στοιχεία, που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν, η BDL και οι εμπορικές τράπεζες 

κατέχουν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού χρέους του Λιβάνου, έχοντας επενδύσει σε 

μεγάλο βαθμό, επί σειρά ετών, σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και ευρωομόλογα, που είχαν 

υψηλές αποδόσεις, γεγονός που τις κατέστησε πολύ ευάλωτες, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να 

αθετήσει το χρέος της σε ξένο νόμισμα, τον Μάρτιο του 2020, στο περιθώριο της κρίσης. Με τις 

φήμες για πιθανή χρεοκοπία, ορισμένοι από τους διεθνείς πιστωτές είχαν συγκεντρωθεί τότε, σε 

μεγάλο βαθμό, υπό την επωνυμία "Ad Hoc Lebanon Bondholder Group" για να διαπραγματευτούν 

με τον Λίβανο. Προσπάθησαν δύο φορές να υπενθυμίσουν στη χώρα τις υποχρεώσεις της, 

βεβαίως μάταια. Μέχρι στιγμής, τρία πλέον χρόνια μετά, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία 

αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας, όπως έχει επισημανθεί και σε άλλες ενημερώσεις του 

Γραφείου μας. 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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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. 
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