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                                                                                             Βηρυτός, 3 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

 

Τα επίπεδα ροών μεταναστευτικών εμβασμάτων προς τον Λίβανο 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα, τα εμβάσματα 

προς τον Λίβανο ανήλθαν σε 6,8 δισ. δολ. ΗΠΑ για το 2022, αυξημένα κατά 7%, σε ετήσια 

βάση. Είχαν ανέλθει αντίστοιχα σε 6,4 δις το 2021, 6,6 δις το 2020, 7,4 δις το 2019 και 7 

δις δολ. ΗΠΑ, το 2018.  

 

Το 2022, ο Λίβανος κατέλαβε την τρίτη θέση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής (MΕΝΑ), όσον αφορά το μέγεθος των εμβασμάτων, μετά την Αίγυπτο 

και το Μαρόκο και μπροστά από την Ιορδανία και τη Λωρίδα της Γάζας (4,6 δισ. δολάρια 

και 3,5 δισ. δολάρια, αντίστοιχα). 

 

Όσον αφορά την αναλογία των εμβασμάτων προς το ΑΕΠ, ο Λίβανος κατέλαβε την πρώτη 

θέση στην συγκεκριμένη περιοχή, με αναλογία 37,8%, ακολουθούμενος από το Νότιο 

Σουδάν (24,8%), τη Σομαλία (20,6%), τις Κομόρες Νήσους (20,1%), τη Λωρίδα της Γάζας 

και τη Δυτική Όχθη (18,6%). 

 

Από την άλλη πλευρά, οι συνεχιζόμενες αρνητικές τάσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον και 

οι βαθιές οικονομικές δυσκολίες στην περιοχή, αναμένεται να επιβραδύνουν το ρυθμό των 

εμβασμάτων στο 2% το 2023, σημειώνει η εν λόγω έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

Επιπροσθέτως, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και η μείωση των πραγματικών 

μισθών στις χώρες του ΟΟΣΑ, αναμένεται να επιδράσουν στη διατήρηση του ρυθμού 

ροών  εμβασμάτων, από πλευράς μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα χαμηλότερα επίπεδα του 2021, λόγω και της ασθενέστερης 

παγκόσμιας ανάπτυξης και της βραδύτερης ζήτησης, που προέρχεται από 

υδρογονάνθρακες. 

 

Οι περιοριστικές πιέσεις στις ροές εμβασμάτων ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο το 2023, ανάλογα με τις κυρίαρχες χώρες υποδοχής, τον βαθμό έκθεσής τους στην 

άνοδο των τιμών της ενέργειας, των τιμών των τροφίμων και της χρηματοπιστωτικής 

αστάθειας. 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα εμβάσματα προβλέπεται να κλείσουν με αύξηση ύψους 4,9%, 

για τη χρονιά που μόλις έκλεισε. 

 

Οι ροές εμβασμάτων προς τις αναπτυσσόμενες περιοχές χαρακτηρίστηκαν από διάφορους 

παράγοντες το 2022: εκτός από την αποφασιστικότητα των μεταναστών να βοηθήσουν τις 
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οικογένειές τους στην πατρίδα, η σταδιακή επαναλειτουργία διαφόρων τομέων στις 

οικονομίες των χωρών υποδοχής διεύρυνε το εισόδημα και την κατάσταση απασχόλησης 

πολλών μεταναστών. Ωστόσο, στον αντίποδα, η άνοδος των τιμών είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στα πραγματικά εισοδήματα και τα εμβάσματα των μεταναστών, ενώ αρνητικό 

ρόλο έπαιξαν και ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ασταθείς τιμές του πετρελαίου και οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική 

επιβράδυνση σε βασικές χώρες υψηλού εισοδήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

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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