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                                                                                       Βηρυτός, 25 Νοεμβρίου 2022 

                                                        

 

Διεξαγωγή εγκαινίων για την έναρξη εργασιών του Ετήσιου Οικονομικού Φόρουμ της 

Ένωσης Αραβικών Τραπεζών στη Βηρυτό για το 2022, 24.11.2022. 

 

Στις 24 και 25 Νοεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε στην λιβανική πρωτεύουσα το Ετήσιο 

Οικονομικό Φόρουμ της Ένωσης Αραβικών Τραπεζών για το 2022, υπό την αιγίδα του 

Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας - υπηρεσιακού Π/Θ, κ. Najib Mikati. Η κύρια 

θεματική του εν λόγω Φόρουμ ήταν η αραβική εμπειρία και παραδείγματα οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο αυτών, τη συνδρομή στην επίτευξη συμφωνίας Λιβάνου 

και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

 

Η εναρκτήρια τελετή, στην οποία παρέστη το Γραφείο μας, έλαβε χώρα το πρωϊνό της 24ης, σε 

κατάμεστη συνεδριακή αίθουσα του πλέον εμβληματικού ξενοδοχείου της Βηρυτού, Phoenicia, 

το οποίο άνοιξε και πάλι τις πύλες του τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την ανακαίνιση, στην 

οποία υποβλήθηκε -λόγω των ζημιών από την ισοπεδωτική έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020-, 

δημιουργώντας πολλές προσδοκίες για επαναφορά τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης 

στη Βηρυτό, ιδίως από τις αραβικές χώρες. Η τελετή, η οποία διεξάχθηκε στην αραβική και την 

αγγλική, διήρκεσε δύο ώρες και σε αυτήν συμμετείχαν περίπου τριακόσιοι αξιωματούχοι, μέλη 

της κυβέρνησης, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών και διεθνών οργανισμών, ξένοι 

καλεσμένοι, στελέχη του λιβανικού τραπεζικού συστήματος και αραβικών τραπεζών, 

δημοσιογράφοι και ανταποκριτές μέσων μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ άλλων. Το υπόλοιπο 

συνέδριο έλαβε χώρα με αποκλειστική γλώσσα εργασίας την αραβική. 

 

Από τις ομιλίες των Δ/των Συμβούλων της Ένωσης Αραβικών Τραπεζών και της Παγκόσμιας 

Ένωσης Αράβων Τραπεζιτών, συγκρατούνται κυρίως τα ακόλουθα σημεία: 

- Η συμβολική σημασία επανάληψης διεξαγωγής του Φόρουμ στη Βηρυτό και μη επιλογή 

άλλου τόπου λόγω της οικονομικής κρίσης,  

- Η δυνατότητα ανάκαμψης του Λιβάνου είναι υπαρκτή, 

- Η βαρύτητα της συμφωνίας με το ΔΝΤ, καθώς οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα περάσουν 

μέσω αυτής, ενώ και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν σε καλό κλίμα, 

- Μέρος των μεταρρυθμίσεων έχει ήδη επιτευχθεί και η χώρα του Λιβάνου πρέπει να συνεχίσει 

να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ώστε να επαναφέρει την ζητούμενη πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα (κυρίως μέσω της άμεσης εκλογής Προέδρου της χώρας), στοιχείο που θα 

παίξει το ρόλο του και στην επαναφορά εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, 

- Η πίστη ότι το 2023 μπορεί να αποτελέσει έτος ανάκαμψης και 

- Η αδερφική ιστορική σχέση του Λιβάνου με την Ένωση Αραβικών Τραπεζών στην πορεία 

του χρόνου.  

 

Τέλος, η ομιλία του υπηρεσιακού Λιβάνιου Πρωθυπουργού συμπεριλάμβανε αναφορές στην 

κοινωνική εξαθλίωση, που έχει επέλθει, λόγω της οικονομικής κρίσης, στον λαό της χώρας, 

ωστόσο, ταυτόχρονα προσπάθησε να επισημάνει τα, έως τώρα, θετικά επιτεύγματα της 

κυβέρνησης (παρά τις καθυστερήσεις, έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού  και όλων των 

σχεδίων ανασυγκρότησης της χώρας, αναδιάρθρωση της νομοθεσίας περί τραπεζικού 

απορρήτου, επιτυχίες του τραπεζικού τομέα στο παρελθόν). Ακόμη, τόνισε ότι η 

πολυσυζητημένη συμφωνία, στην οποία αποβλέπει και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, 

με το ΔΝΤ, θα επαναφέρει στη σωστή πορεία την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη του 

Λιβάνου και θα διευκολύνει τη νομισματική ροή μέσω ΔΝΤ και δωρητών. Τέλος, ολοκλήρωσε 

την ομιλία του, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται θαρραλέες 

αποφάσεις για την αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα, την προστασία των θεσμών, την 
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δημοκρατική εργασία για την καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς και εντέλει την επιλογή 

του προγράμματος μεταρρυθμίσεων με το ΔΝΤ -αντί των αρνητικών σεναρίων-, που μπορεί να 

οδηγήσει σε ανάπτυξη έως και 5% έως το 2025.  

 

Από πλευράς μας, επιθυμούμε να αναφέρουμε ότι το Φόρουμ λαμβάνει χώρα σε μία 

χρονική στιγμή, κατά την οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία, στην τελευταία της έκθεση, υποστηρίζει λύσεις 

διάσωσης για την αντιμετώπιση των ζημιών του χρηματοπιστωτικού τομέα του 

Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται "πολύ μεγάλος για να διασωθεί", ενώ το κράτος 

προσπαθεί να ενισχύσει τα έσοδα, μέσω μίας σχεδιαζόμενης αύξησης των τελωνειακών 

φόρων. Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε τις απώλειες του χρηματοπιστωτικού τομέα του 

Λιβάνου σε $ 72 δις, ποσό το οποίο υπερβαίνει τρεις φορές το ΑΕΠ της χώρας για το 2021 και 

περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να καλύψει οποιαδήποτε διάσωση από κρατικά 

περιουσιακά στοιχεία ή εισφορές των φορολογουμένων. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της 

έκθεσης, κ. Dima Krayem, ενθάρρυνε τους αξιωματούχους του Λιβάνου να απομακρυνθούν 

από θεωρητικές λύσεις, που βασίζονται απλώς στην έννοια της υπευθυνότητας και να δώσουν 

προτεραιότητα στην οικονομική βιωσιμότητα. Εν τω μεταξύ, το λιβανικό Υπουργείο 

Οικονομικών ανέφερε σε επιστολή του προς την κεντρική Τράπεζα της χώρας, ότι από την 1η 

Δεκεμβρίου τ.έ, οι τελωνειακοί δασμοί θα υπολογίζονται πλέον με βάση την ισοτιμία 15.000 

λιβανικών λιρών ανά δολάριο ΗΠΑ, από τη μακροχρόνια επίσημη ισοτιμία των 1.507,5 λ.λ.. 

Πάντως, οι ακριβείς μετρήσεις της αύξησης των δασμών καθίστανται δύσκολες, λόγω των 

διαφορών στον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα διάφορα προϊόντα.  

 

Ωστόσο, σύμφωνα και με οικονομικούς αναλυτές, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, που σχεδόν 

σίγουρα θα δημιουργηθούν λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας για τον υπολογισμό των δασμών, η 

αύξηση των συντελεστών αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του λιβανέζικου κράτους, 

επιτρέποντας ίσως, μεταξύ άλλων, την καταβολή βελτιωμένων μισθών στους δημόσιους 

υπαλλήλους. 
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