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 Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της λιβανικής 
Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CAS), ο πληθωρισμός στον 
Λίβανο, αυξήθηκε και πάλι τον περασμένο μήνα σε μηνιαία βάση, 
σκαρφαλώνοντας σε νέα υψηλά επίπεδα. Από 7,55% τον 
περασμένο Αύγουστο, το ποσοστό αυξήθηκε σε 8,4% τον 
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον μηνιαίο δείκτη τιμών καταναλωτή 
(ΔΤΚ). Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν, κυρίως, λόγω της 
επιδείνωσης της τριετούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
ύφεσης, που έχει καταλάβει τη χώρα, με τον δείκτη να αναρριχάται 
στις 1.611,43 μονάδες τον περασμένο Σεπτέμβριο (η βάση 100, 
που λαμβάνεται υπόψη στις εκτιμήσεις είναι αυτή που ίσχυε τον 
Δεκέμβριο 2013 στη χώρα, ενώ ο πληθωρισμός είναι περίπου 16 
φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από σχεδόν 10 χρόνια), 
έναντι 1.486,59 μονάδων τον περασμένο Αύγουστο. Υπενθυμίζεται 
ότι σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο 
πληθωρισμός στον Λίβανο για το 2021, έκλεισε στο +224%. 
 

Δημόσιο Χρέος 

Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου, το οποίο είναι και ένα από τα 
υψηλότερα παγκοσμίως (ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθασε το 185% 
για το 2021), έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ: στα τέλη της άνοιξης τ.έ. 
ανερχόταν σε 101,1 δις δολ. ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιευμένα 
στοιχεία του εδώ Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνονται 
σε εκθέσεις μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως της 
Τράπεζας Byblos. Ωστόσο, το εν λόγω υπέρογκο ποσό, 
σημειώνουμε ότι βασίζεται στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία 
των 1.507,5 λιβανικών λιρών ανά δολ. Η.Π.Α, τη στιγμή που, στην 
παράλληλη αγορά, η λίρα διαπραγματεύεται σε περίπου 40.250 
λιβανικές λίρες ανά δολάριο (υποτίμηση της τάξεως έως και 96%, 
που έχει συντελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια, εκτίμηση με την 
οποία συμπορεύονται εδώ οικονομικοί αναλυτές).  
 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε σε 8,41 δις δολ. 
ΗΠΑ έως τον Ιούλιο του 2022, μειωμένο κατά 1.347,97 εκατ. 
δολάρια, σε ετήσια βάση, από 9,75 δισ. δολάρια κατά την ίδια 
περίοδο το 2021, σύμφωνα με δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία 
ΤΩΝ λιβανικών τελωνείων. Η εν λόγω συρρίκνωση του ελλείμματος 
προκλήθηκε από τη μείωση των εισαγωγών κατά περίπου 3,14 δισ. 
δολάρια στα 10,50 δισ. δολάρια, εν μέσω της ισχνής πρόσβασης σε 
ξένο νόμισμα στο τραπεζικό σύστημα για τη χρηματοδότηση της 
δραστηριότητας των εισαγωγών, συνοδευόμενη από μείωση των 
εξαγωγών κατά 1,79 δισ. δολ.  
 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

 
Το Χρηματιστήριο της Βηρυτού περιλαμβάνει τρεις τύπους αγορών: 
 
- την επίσημη αγορά: εταιρίες, που έχουν διανείμει τουλάχιστον το 
25% του μετοχικού τους κεφαλαίου στο κοινό και το ποσοστό αυτό 
(25%) κατέχεται από 50 τουλάχιστον μετόχους. 

- την αγορά junior για νεοσύστατες εταιρίες, με κεφάλαιο που 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον ένα εκατ. δολ. ΗΠΑ, οι οποίες έχουν 
διανείμει τουλάχιστον το 25% του μετοχικού τους κεφαλαίου στο 
κοινό και το ποσοστό αυτό (25%) κατέχεται από τουλάχιστον 50 
μετόχους. 
- την παράλληλη αγορά: για λιβανικές εταιρίες, με κεφάλαιο 
ισοδύναμο με 100.000 δολ. ΗΠΑ τουλάχιστον. Οι μετοχές αυτών 
των εταιριών διαπραγματεύονται χωρίς να είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της Βηρυτού. 
 

Βιομηχανική Παραγωγή 

Οι κυριότερες βιομηχανίες του Λιβάνου περιλαμβάνουν την 
παραγωγή τροφίμων, τσιμέντου, τούβλων και κεραμικών, ξύλου και 
προϊόντων ξύλου και κλωστοϋφαντουργίας. Πολλές από τις 
βιομηχανίες της χώρας επλήγησαν από τον εμφύλιο πόλεμο και οι 
επιπτώσεις του στην κλωστοϋφαντουργία ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. 
Ο Λίβανος έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα στους συντελεστές 
παραγωγής. Η ηλεκτρική ενέργεια, που είναι το κύριο συστατικό της 
παραγωγής, δεν παρέχεται από τον δημόσιο τομέα, παρά μόνο για 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα καθημερινά, ανάλογα με τις περιοχές 
και τους αντίστοιχους δήμους. Κατά συνέπεια, οι βιομηχανίες 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις γεννήτριες τους, με αποτέλεσμα 
πρόσθετα γενικά έξοδα της παραγωγής. Εάν προστεθεί αυτό στο 
υψηλό κόστος κτήσεων γης (που προκλήθηκε από την 
προηγούμενη ζήτηση των ομογενών ως σημαντικό επενδυτικό 
μέσο, που αύξησε τις τιμές γης), στην έλλειψη βιομηχανικών ζωνών 
και στις δυσκολίες του προπαρασκευαστικού σταδίου, θα 
διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν  μεγάλα εμπόδια κατά των 
επενδύσεων στη βιομηχανία, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα 
κίνητρα των βιομηχάνων. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η 
ποιότητα των δρόμων είναι κακή και το κόστος της εργασίας έχει 
αυξηθεί - αποτέλεσμα της φυγής των εργαζομένων στο εξωτερικό 
και της αδυναμίας προσέλκυσης νέων ξένων εργατών και, 
γενικότερα, εργατικού δυναμικού, λόγω του υψηλού κόστους, που 
προκαλείται από την υποτίμηση της λιβανικής λίρας.  
 
 

 
 

Τομέας ακίνητης περιουσίας 
 
Ο τομέας των ακινήτων στον Λίβανο βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής σήμερα. Στον περίπτωση ενός θετικού 
πολιτικοοικονομικού σεναρίου, η ζήτηση ακινήτων, από τους   
ειδικούς του κλάδου αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά, 
αυξάνοντας μαζί της και τις τιμές των ενοικίων. Αυτό το σενάριο 
περιστρέφεται γύρω από το ενδεχόμενο επιτυχημένου 
σχηματισμού υπουργικού συμβουλίου, που θα ακολουθήσει, την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου στη χώρα μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου, ώστε να ακολουθήσει μία πλήρης συμφωνία με 
το ΔΝΤ, στη βάση της συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο, που 
επιτεύχθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Το άλλο σενάριο αφορά την 
αποτυχία σχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου, την σταδιακή 
αναβολή των προεδρικών εκλογών, την απουσία μεταρρυθμίσεων 
και εντέλει την αδυναμία σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας με το 
ΔΝΤ. Για τον τομέα των ακινήτων, αυτό θα σήμαινε υπέρβαση της 
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προσφοράς έναντι της ζήτησης για ακίνητα και συνακόλουθη 
περαιτέρω συρρίκνωση των τιμών των ακινήτων, σε όρους 
«φρέσκου» δολαρίου στην αγορά ΕΙΔΉΣΕΙΣ 

Τραπεζικός-Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Κατάταξη Λιβάνου σε θέματα οικονομικής ελευθερίας 
 
Ο Λίβανος κατατάσσεται στην 154η θέση μεταξύ 165 χωρών, στην 
τελευταία κατάταξη οικονομικής ελευθερίας, που συνέταξε το 
Ινστιτούτο Fraser, μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης, με έδρα τον 
Καναδά. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες κατατάξεις 
οικονομικού κοινωνικού χαρακτήρα, που αντικατοπτρίζουν την 
επιδείνωση της κατάστασης, στην πληγείσα από την κρίση, χώρα 
από το 2019 και μετά, η κατάταξη οικονομικής ελευθερίας για το 
2021, τα στοιχεία της οποίας αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα 
του 2020, δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακόμη, σε σχέση με το 2019, ο 
Λίβανος έπεσε 64 θέσεις, από την 90η στην 154η θέση μεταξύ 165 
χωρών, τη χαμηλότερη κατάταξη από το 2010, όταν το Ινστιτούτο 
Fraser άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για τον Λίβανο. Εκείνη την 
εποχή, βρισκόταν στην 60ή θέση μεταξύ 153 χωρών με βαθμολογία 
7,18/10. Στην τελευταία έκδοση, ο δείκτης έχει μειωθεί από 6,85 
μονάδες το 2019 σε 5,45 μονάδες το 2020, ενώ ο παγκόσμιος 
μέσος όρος ανέρχεται σε 6,75 μονάδες. 
 
Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση 42 κριτήρια, τα οποία χωρίζονται σε 
πέντε κατηγορίες: το μέγεθος της κυβέρνησης, το νομικό σύστημα 
και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
και την πραγματική αξία του εθνικού νομίσματος, την ικανότητα 
πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών με το εξωτερικό, καθώς 
και τις ρυθμίσεις γύρω από τις πιστώσεις, την αγορά εργασίας και 
τις επιχειρήσεις. Ο Λίβανος αποφεύγει οριακά να βρεθεί μεταξύ των 
δέκα χωρών με τη χαμηλότερη κατάταξη όσον αφορά τις 
οικονομικές ελευθερίες, θέσεις που φέτος κατέχουν η Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό (156η), η Αλγερία, το Ιράν, η Λιβύη, η 
Αργεντινή, η Συρία, η Ζιμπάμπουε, το Σουδάν και, τέλος, η 
Βενεζουέλα (165η), η οποία κατέχει αυτή τη θέση από το 2010. 
Όσον αφορά τις δέκα πρώτες χώρες, το Χονγκ Κονγκ παραμένει 
στην κορυφή της κατάταξης, θέση που κατέχει από το 2003. 
Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Νέα Ζηλανδία, η Δανία, η 
Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Εσθονία, ο Μαυρίκιος και η 
Ιρλανδία. 

Πρόσφατο κύμα ληστειών κατά των τραπεζών στον Λίβανο και 
οι τελευταίες εξελίξεις με το ΔΝΤ 

Ο πολλαπλασιασμός των ένοπλων ληστειών, που είχαν ως στόχο 
πολλά τραπεζικά υποκαταστήματα του Λιβάνου, το πρώτο 
δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, οδήγησε την Ένωση Τραπεζών του 
Λιβάνου (ABL) στην απόφαση τριήμερου κλεισίματος των 
τραπεζών και των υποκαταστημάτων τους, από τη Δευτέρα 19 έως 
την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Η Ένωση ζήτησε, σε ανακοίνωσή της, 
συγγνώμη από τους καταθέτες "για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή 
καθυστέρηση" μπορεί να προκύψει από αυτή την κατάσταση. 
Τελικά, η Ένωση παράτεινε το κλείσιμο των τραπεζικών ιδρυμάτων 
επ’ αόριστον, καθώς μετά από ένα σύντομο διάστημα 
επαναλειτουργίας των τραπεζών, υπήρξε νέο κύμα ληστειών, ενώ 
επέβαλε διάφορα μέτρα ασφαλείας, σε συντονισμό με τις δημόσιες 
αρχές της χώρας. Ακόμη, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της 
χώρας, η Byblos Bank και η SGBL, δέχονται πελάτες μόνο κατόπιν 
ραντεβού. Άλλα ιδρύματα, όπως η BLOM Bank, η Bank Audi και η 
BBAC, έχουν ενισχύσει την ασφάλεια στην είσοδο ορισμένων 

υποκαταστημάτων τους και επιτρέπουν την είσοδο των πελατών σε 
περιορισμένη βάση. 
 
Το ιστορικό του προβλήματος 

Από το φθινόπωρο του 2019, οι λιβανικές τράπεζες περιορίζουν 
μονομερώς και παράνομα την πρόσβαση πολλών καταθετών στα 
κεφάλαια τους σε ξένο νόμισμα, χρησιμοποιώντας διάφορα 
προσχήματα, με αποδοχή εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας της 
χώρας (BDL), ενώ προς το παρόν δεν έχει αναληφθεί καμία 
πρωτοβουλία για τη βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα 
τουλάχιστον με συχνές δηλώσεις της Ένωσης Καταθετών, μίας 
Ένωσης, που ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2019. Οι φωνές, που 
επικρίνουν τους τραπεζικούς περιορισμούς τονίζουν γενικά το 
γεγονός ότι οι τελευταίοι, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους, που 
εξέδωσε η κεντρική τράπεζα ως προς την προσαρμογή τους, 
επέτρεψαν στα ιδρύματα να ρευστοποιήσουν μέρος των 
υποχρεώσεών τους σε δολάρια με χαμηλότερο κόστος και να 
αποφύγουν πιθανές διαδικασίες πτώχευσης. Από την άλλη πλευρά, 
ακόμη και αν ορισμένες από τις τράπεζες αναγνωρίζουν τα λάθη 
τους και το μερίδιο ευθύνης, που τους αναλογεί για την κρίση, 
εντούτοις παρουσιάζουν ενιαία στάση, καταγγέλλοντας πολιτικές 
σκοπιμότητες για την έντονη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται 
εναντίον τους. Γενικότερα,  ο τραπεζικός τομέας της χώρας 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος 
τράγος για την ύφεση, που μαστίζει τη χώρα και θεωρεί ότι το 
κράτος δεν συμμετέχει επαρκώς στη διαδικασία διανομής των 
ζημιών, ύψους περίπου 73 δις δολ. Η.Π.Α., η οποία προετοιμάζεται, 
την τρέχουσα περίοδο, από την κυβέρνηση και υποστηρίζεται από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το οποίο ο Λίβανος έχει 
ζητήσει δάνειο. Ωστόσο, η βοήθεια του ΔΝΤ δεν αναμένεται να 
αποδεσμευτεί, εάν ο Λίβανος δεν δρομολογήσει ορισμένες 
μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης των 
τραπεζών, υπό όρους που πολλές από αυτές θεωρούν άδικους. 
Ενδεχομένως, όχι τυχαία, μία τροποποιημένη έκδοση του σχεδίου 
νόμου για την εξυγίανση των τραπεζών, σε παρόμοιο πνεύμα, 
κυκλοφόρησε την τρέχουσα εβδομάδα μεταξύ των τραπεζών, 
σύμφωνα με εδώ οικονομικούς αναλυτές. 

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ενώ οικονομικοί κύκλοι θεωρούν 
ότι θα ασκηθεί ισχυρή πίεση στις τράπεζες, προκειμένου να 
αποδεχθούν μία αναδιάρθρωση, σύμφωνα με τους όρους, που θα 
υπαγορεύσει το ΔΝΤ. 

Ολοκλήρωση της επίσκεψης αποστολής του ΔΝΤ στο Λίβανο 

Αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), με 
επικεφαλής τον κ. Ernesto Ramirez Rigo, επισκέφθηκε τη Βηρυτό 
από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσει τις 
πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και την πρόοδο στην εφαρμογή 
των προηγούμενων δράσεων, που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της σύναψης συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο (SLA, Staff Level 
Agreement) της 7ης Απριλίου 2022 με τις αρχές του Λιβάνου, 
αναφορικά με διευρυμένη παροχή διευκολύνσεων τετραετούς 
διάρκειας στο Λίβανο, από πλευράς Ταμείου.  

Τουριστικός τομέας 

Αύξηση των τουριστικών ροών στον Λίβανο 
 
Το Υπουργείο Τουρισμού του Λιβάνου ανακοίνωσε αύξηση των 
τουριστικών ροών στην χώρα, η οποία ανέρχεται στο 95,7%, κατά 
τους πρώτους 6 μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα εν 
λόγω στοιχεία. Συνολικά 570.738 ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τον 
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Λίβανο από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022, έναντι 291.570 
την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε σύγκριση μάλιστα με το 2020, όταν 
μόνον 199.722 τουρίστες είχαν επισκεφθεί τον Λίβανο, το ποσοστό 
αυτό διπλασιάζεται στο 186%. Η εν λόγω αύξηση του αριθμού των 
ξένων επισκεπτών στο Λίβανο οφείλεται προφανώς και στην 
επανάληψη της τουριστικής δραστηριότητας και των διεθνών 
ταξιδιών, μετά την πανδημία Covid-19. Όσον αφορά τις εθνικότητες 
των επισκεπτών της χώρας, οι Ιρακινοί τουρίστες καταλαμβάνουν 
την πρώτη θέση, με ποσοστό 15,6%, κατά τους πρώτους έξι μήνες 
του τρέχοντος έτους. Ακολουθούν οι Αμερικανοί (11,6%), οι Γάλλοι 
(8,7%), οι Γερμανοί (6,9%), οι Καναδοί (6,8%), οι Αιγύπτιοι (4,8%), 
οι Σουηδοί (4,3%), οι Ιορδανοί (3,8%), οι Βρετανοί (3%). Τούρκοι 
(2,2%), Κουβετιανοί (1,5%), Βραζιλιάνοι (1,4%), Ιταλοί (1,3%), και 
τέλος, τουρίστες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (0,04%).  
 
Η Attal εγκαινιάζει νέο ιστότοπο 

Η Ένωση Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Γραφείων του Λιβάνου 
(Attal) εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα τη νέα της ιστοσελίδα, 
κατά τη διάρκεια κοινής διάσκεψης με τον απερχόμενο Υπουργό 
Τουρισμού κ. Walid Nassar, τον πρόεδρο της λιβανέζικης 
αεροπορικής εταιρίας Middle East Airlines, κ. Mohammad el-Hout, 
παρουσία πολλών επαγγελματιών του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στην ανάκαμψη του τουρισμού, φέτος, με ετήσια αύξηση 
51,3% των επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, μετά την πτώση των 
τουριστικών ροών την διετία, που προηγήθηκε, κυρίως λόγω της 
πανδημίας Covid-19. 

Ο Jean Abboud, πρόεδρος της Attal, δήλωσε στο συνέδριο ότι 
"αποστολή μας είναι να ενθαρρύνουμε τα ταξίδια από και προς το 
Λίβανο". Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Attal, κα Lina 
Snow, "ο δικτυακός τόπος είναι σύγχρονος, εύχρηστος σε κάθε 
συσκευή και περιέχει όλες τις πληροφορίες, που απαιτούνται για τη 
διευκόλυνση ενός ταξιδιού": www.attal.org.lb.  

Ξενοδοχειακός κλάδος 

Το πεντάστερο ξενοδοχείο InterContinental Phoenicia Beirut, το 
οποίο διαχειρίζεται η Intercontinental Hotels and Resorts, άνοιξε και 
πάλι, αφού είχε παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια μετά την έκρηξη 
του λιμανιού της Βηρυτού, τον Αύγουστο του 2020. Σύμφωνα με 
στελέχη του ξενοδοχείου, προβλέπεται ένα ποσοστό πληρότητας 
50-60% μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Αναμένεται ότι το ξενοδοχείο θα 
έχει πληρότητα 100% το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Έχει 
ξεκινήσει μια παγκόσμια εκστρατεία μάρκετινγκ για την προώθηση 
του ξενοδοχείου, η οποία αξιοποιεί τους πόρους και το δίκτυο της 
Intercontinental Hotels and Resorts, μέσω και των μέσων  
κοινωνικής δικτύωσης και συνεχίζουν. Το ξενοδοχείο Phoenicia 
Hotel εξακολουθεί να απασχολεί περίπου 250 από τους πρώην 
εργαζομένους του και έχει προσλάβει 60 έως 70 νέους υπαλλήλους.  

Ενέργεια-Περιβάλλον 

Τα συνεχή προβλήματα αναφορικά με τη ζήτηση -ηλεκτρικής- 
ενέργειας έχουν επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία του Λιβάνου. 
Το εισαγόμενο μαζούτ αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του 
ελλείμματος του εθνικού προϋπολογισμού, ενώ η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει την ικανότητα παραγωγής της. 

 
 
 
 

Επενδυτικός τομέας 

Μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 60,4% έως το 
τέλος του 2021 στο Λίβανο 

Σύμφωνα με πηγές του λιβανικού οικονομικού τύπου, η ετήσια 
μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στο Λίβανο για το 
2021, ανήλθε, συνολικά, σε 516,7 εκατ. δολ. Η.Π.Α., έναντι 1,31 δις 
το προηγούμενο έτος. Τα ανωτέρω στοιχεία διοχέτευσε στη 
δημοσιότητα η Τράπεζα του Λιβάνου. Αναλυτικότερα, το πρώτο 
τρίμηνο του περασμένου έτους οι εισπράξεις ανήλθαν σε 36,9 εκατ., 
σε 99,7 εκατ. το δεύτερο, σε 63,8 το τρίτο και σε 316,5 εκ. δολάρια 
το τέταρτο τρίμηνο. Οι συνολικές επενδύσεις που 
εισπράχθηκαν το 2021 αντιπροσωπεύουν το χαμηλότερο 
επίπεδο ΑΞΕ στο Λίβανο από το 2002, οπότε το κεντρικό 
τραπεζικό ίδρυμα της χώρας είχε ξεκινήσει τη δημοσίευση 
λεπτομερών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών του 
Λιβάνου. Ακόμη, μεταξύ των ετών 2018 και 2019, οι ΑΞΕ 
μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ (48,1%), από 2,7 δισ. δολ. Η.Π.Α. 
σε 1,4 δισ. δολάρια. Η συνολική μείωση των ΑΞΕ, μεταξύ 2018 και 
2021, υπολογίζεται στο 80,9%. Εν αντιθέσει, μεταξύ 2016 και 2018, 
οι ΑΞΕ προς το Λίβανο είχαν αυξηθεί κατά 3,84%. θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Τράπεζας του Λιβάνου διαφέρουν 
σημαντικά από εκείνα που δημοσίευσε, τον περασμένο Ιούνιο, η 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη 
(UNCTAD), σύμφωνα με τα οποία οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο 
Λίβανο, στο τέλος του 2021, ανήλθαν σε μόλις 273,1 εκατ. δολ., 
μειωμένες κατά 76,9%, σε σύγκριση με το επίπεδό τους στο τέλος 
του 2020, το οποίο, επίσης, εκτιμάτο σε 1,31 δις δολ. 

Αγροτικός τομέας 

Διπλασιασμός των εξαγωγών τροφίμων από το Λίβανο 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία στον οικονομικό 
λιβανικό τύπο, που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις "Εξαγωγές 
αγροτικών τροφίμων 2019-2021 από το Λίβανο" ης Fair Trade 
Lebanon, μίας ΜΚΟ, που υποστηρίζει τους μικρούς παραγωγούς 
και τους συνεταιρισμούς επεξεργασίας τροφίμων, οι εξαγωγές 
αγροτικών τροφίμων αυξήθηκαν κατά 51%, αξίας 949 εκατ. δολ. 
Η.Π.Α., την περίοδο 2019-2021, κυρίως λόγω της αύξησης των 
εξαγωγών φρούτων, ιδίως σταφυλιών. Οι εξαγωγές της κατηγορίας 
φρούτων και ξηρών καρπών, η οποία αποτελείται, κυρίως, από 
φρούτα, εκτινάχθηκαν, κατά 5,6 φορές, την εν λόγω περίοδο, σε 
404 εκ. δολ. Η.Π.Α. Ιδίως, οι εξαγωγές σταφυλιών εκτινάχθηκαν 
περί τις 16 φορές, από την αξία των 14,5 εκατ. δολ. το 2019 σε 234 
εκατ. για το 2021. Τα αγροδιατροφικά προϊόντα, που έχουν 
σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό, περιλαμβάνουν φρούτα, όπως 
μήλα, κεράσια και σταφύλια, καθώς και παρασκευάσματα 
λαχανικών, επεξεργασμένα τρόφιμα σε άλμη, αλοιφές και 
καρυκεύματα, καθώς και αρωματισμένο μεταλλικό και αεριούχο 
νερό, σύμφωνα  με στοιχεία της LEAD Expertise, γνωστής 
λιβανικής εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων, που επικεντρώνεται 
στην παροχή υπηρεσιών, με στόχο τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη. Ακόμη, οι εξαγωγές ποτών, οινοπνευματωδών ποτών 
και ξυδιού αυξήθηκαν κατά 64%, κατά την εν θέματι περίοδο και 
ανήλθαν σε 97 εκατ. δολάρια. Περισσότερο από το ήμισυ αυτής της 
κατηγορίας αποτέλεσαν, το 2021, οι εξαγωγές αρωματισμένου και 
αεριούχου νερού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές την 
συγκεκριμένη περίοδο. Οι εξαγωγές αλοιφών, καρυκευμάτων και 
συναφών διατροφικών προϊόντων αυξήθηκαν, κατά 49%, στα 67 
εκατ. δολ. Η.Π.Α. 

http://www.attal.org.lb/
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Το 2021, τέσσερις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, 
οι ΗΠΑ και το Κουβέιτ, αντιπροσώπευαν το ήμισυ των λιβανικών 
εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων. Τα ΗΑΕ ήταν ο κορυφαίος 
εξαγωγικός προορισμός. Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών 
προϊόντων, προς τη χώρα αυτή, αυξήθηκαν κατά 5,7 φορές την 
περίοδο 2019-2021 σε 264 εκατ. δολ. Η.Π.Α. και αντιπροσώπευσαν 
το 28% του συνόλου. Η Σαουδική Αραβία, που ήταν ο κορυφαίος 
εξαγωγικός προορισμός το 2019, έχασε τη θέση αυτή το 2021, μετά 
την απαγόρευση των εισαγωγών της από τον Λίβανο, για 
πολιτικούς λόγους. Τέλος, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα της 
έκθεσης της Fair Trade Lebanon, για το 2021, οι ΗΠΑ κατέχουν τη 
μερίδα του λέοντος σε πέντε από τις δέκα κατηγορίες τροφίμων. 
Σημαντικές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου στο Λίβανο. 

Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί  

Τον μειοδοτικό Διαγωνισμό του Duty Free του Διεθνούς 
Αεροδρομίου Βηρυτού κέρδισε ο σημερινός φορέας εκμετάλλευσης. 
Η αξία ανέρχεται στο ήμισυ της προηγούμενης σύμβασης. Η 
σύμβαση της Phoenicia Aer Rianta Co. (PAC-Duty Free) για τη 
λειτουργία της αγοράς αφορολόγητων ειδών στο Διεθνές 
Αεροδρόμιο Rafic Hariri της Βηρυτού παρατάθηκε για άλλα τέσσερα 
χρόνια, αφού η εταιρία αναδείχθηκε νικήτρια σε δημοπρασία. Η νέα 
σύμβαση αποτιμάται σε 1,9 τρις λιβανικές λίρες ετησίως (50 εκατ. 
δολ. Η.Π.Α. σε ισοτιμία 38.000 λιρών). Εξαιρουμένου του 2021, το 
οποίο ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά, λόγω των παγκόσμιων 
περιορισμών του Covid-19, η μέση επιβατική κίνηση στο 
αεροδρόμιο κατά την περίοδο 2017-2020, ήταν 7,1 εκατ. επιβάτες. 
Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Μεταφορών ανέφερε ότι η 
προηγούμενη συμφωνία, η οποία είχε ανατεθεί στην PAC-Duty 
Free το 2017, αποτιμήθηκε σε 100 εκ. δολ. ΗΠΑ (με την επίσημη 
συναλλαγματική ισοτιμία των 1.500 λιβανικών λιρών που ίσχυε 
εκείνο το έτος). 

Αγορά εργασίας 

Αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα 

Πρόσφατη έρευνα της InfoPro Research -μίας από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες συλλογής στοιχείων και ερευνών αγοράς στο Λίβανο-, η 
οποία δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του Lebanon 
Opportunities, τριμηνιαίου εντύπου, που ειδικεύεται σε θέματα 
ακίνητης περιουσίας, εμπορίου και οικονομίας, εκτιμά ότι έως και το 
43% των επιχειρήσεων, που εδρεύουν στη Βηρυτό, προβαίνει 
σταδιακά σε προσλήψεις προσωπικού. Η ανεργία, ένα από τα 
κυριότερα προβλήματα της λιβανικής οικονομίας τα τρία τελευταία 
χρόνια, η οποία έφτασε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, το 40% για το 2021, ενδεχομένως θα μειωθεί έως δέκα 
ποσοστιαίες μονάδες το τρέχον έτος και θα περιορίσει τις απώλειες 
θέσεων εργασίας, οι οποίες σημειώθηκαν κυρίως τα έτη 2019-2020. 
Τα στοιχεία αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η συμμετοχή του Λιβάνου στην Έκθεση SIAL της Γαλλίας   

Η φετινή έκθεση, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 1964 
στη γαλλική πρωτεύουσα, υποδέχτηκε, για πρώτη φορά, 19 
λιβανέζικες εταιρίες, που μοιράστηκαν περίπτερο 230 τ.μ., από τις 
15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022. Αυτοί οι παραγωγοί ήταν μεταξύ 
των 7.200 εκπροσώπων από 119 χώρες, που παραβρέθηκαν 
στους χώρους για να εκθέσουν τα προϊόντα τους, ενώπιον 300.000 
επαγγελματιών από τους τομείς της εστίασης, της διανομής, της 
μεταποίησης τροφίμων και άλλων τομέων της αγροτικής 

βιομηχανίας. Το λιβανέζικο περίπτερο, που στήθηκε ανάμεσα στα 
περίπτερα των δύο γειτόνων του στον Κόλπο, του Ντουμπάι και του 
Κατάρ, ονομάστηκε "Λίβανος: Γευτείτε τη γη μας, γευτείτε την 
κληρονομιά μας". Μεταξύ των 19 συμμετεχόντων ήταν αρκετοί 
παραγωγοί μπαχαρικών (Abido Spices, Adonis Spices, Daabool 
Brothers), κονσερβοποιημένων και συσκευασμένων λιβανέζικων 
σπεσιαλιτέ (Alia, Al Kanater, al-Rabih-Sonaco, AnNabil, Chtoura 
Garden-Alfa Interfood, Second House-Gourmet Foods, 
Mechaalany, Yamama), φιστικιών, αποξηραμένων φρούτων και 
σπόρων (al-Amira Nuts, Castania), συστατικών για επιδόρπια και 
σπιτικά γλυκά (Aruba-Hintrag), προϊόντων ελιάς (Saïd Saïfan), 
ελαιόλαδων, μελιών και με λάσων (JS Honey, Saïd Saïfan), 
ανατολίτικων γλυκών (Hallab 1881), αναψυκτικών (Libanjus) και 
τέλος μαγειρεμένων σνακ (Solers). 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ 2022-2023 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ 2022-2023   
 
BEIRUT COOKING FESTIVAL / SALON DU CHOCOLATS 
(03-05/11/2022) 
Seaside Arena, Beirut, Lebanon 
Organizer: Hospitality Services s.a.r.l 
Dekwaneh, Main Road, borghol Bldg, 2nd Floor P.O Box 90155 
Jdeidet-El-Metn  
1202 2020 Beirut, Lebanon 
Tel: 00961- 1- 480081  
Fax: 961-1-482876 
E-mail: info@hospitalityservices.com.lb 
Website: www.horecashow.com , www.hospitalitysevices.com.lb 
 
RAWMEC Beirut 
Lebanon’s largest recycling and waste management exhibition 
and conference 
(01- 03/03/2023) 
Seaside Arena,New Waterfront, Beirut, Beirut, Lebanon 
Tel : 00961-76785855 
E-mail : info@lebanonexpo.com    
              /info@rawmec-lb.com 
Website: www.rawmec-lb.com 
 
HORECA INTERNATIONAL EXHIBITION FOR FOOD & 
BEVERAGES (25 - 28 /4/2023) 
Organizer: Hospitality Services s.a.r.l 
Dekwaneh, Main Road, borghol Bldg, 2nd Floor 
P.O Box 90155 Jdeidet-El-Metn  
1202 2020 Beirut, Lebanon 
Tel: 00961- 1- 480081  
Fax: 961-1-482876 
E-mail info@hospitalityservices.com.lb 
Website: www.horecashow.com, 
www.hospitalitysevices.com.lb   
 
THE GARDEN SHOW & SPRING FESTIVAL 
(31/05 - 3/06/2023) 
Organizer: Hospitality Services s.a.r.l 
Dekwaneh, Main Road, borghol Bldg, 2nd Floor 
P.O Box 90155 Jdeidet-El-Metn  
1202 2020 Beirut, Lebanon 
Tel: 00961- 1- 480081  
Fax: 961-1-482876 
E-mail info@hospitalityservices.com.lb    
Website:www.horecashow.com, www.hospitalitysevices.com.lb 

https://10times.com/lebanon
mailto:info@hospitalityservices.com.lb
http://www.horecashow.com/
http://www.hospitalitysevices.com.lb/
mailto:info@lebanonexpo.com
mailto:/info@rawmec-lb.com
http://www.rawmec-lb.com/
mailto:info@hospitalityservices.com.lb
http://www.horecashow.com/
http://www.hospitalitysevices.com.lb/
mailto:info@hospitalityservices.com.lb
http://www.horecashow.com/
http://www.hospitalitysevices.com.lb/
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
Syndicate of textiles industries  
President, Mr. Sleiman Khattar 
Address: Fayadieh STE Therese str (15)- sector8 
Tel: 00961-5- 450278-05/450279- 03/325263 
Fax: 00961-5- 453405 
Email: Intex@inco.com.lb  
 
Syndicate of Importers of Foodstuff, Consumer Products 
& Drinks in Lebanon  
President, Mr. Adel Abi Chaker 
Address:  5th floor Tamer bldg. Sin El – Fil (Metn) 
Tel 00961-1-491005  
Fax: 00961-1-491005 
E-mail: foodsynd@hotmail.com 
 
 

XΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
CHAMBER OF COMMERCE IN BEIRUT 
President: Mr. Mohamad Nizar Choucair  
E-mail : president@ccib.org.lb 
 
Chamber of Commerce in Tripoli  
President mr. Toufic dabboussi  
E-mail : lindas@cciat.org.lb   

 
Chamber of Commerce in Zahle 
President: Mr. Edmond Jreissati 
E-mail : presidency@cciaz.org.lb 
 
Chamber of Commerce in Saida 
President: Mr. Mohamed Hassan Saleh  
E-mail : chamber@ccias.org.lb 
 
Invest in lebanon (idal) 
President: Dr. Mazen Soueid  
E-mail : lina.fakhoury@idal.com.lb 
 
Beirut Taders’ Association 
Chairman, Mr. Nicolas Shammas 
Address:  4th floor CCIAB bldg., Justinien str.  Sanayeh 
Tel: 00961-1-345735 / 347997 
Fax: 00961-1-747887 
E-mail: contact@beiruttraderes.org 
Web: www.beirutraders.org   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως 
αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά 
Δελτία 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 στο παρόν Ενημερωτικό 
Δελτίο 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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