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Ονομαστικό ΑΕΠ, δις $ 56,9 Ανεργία 28,0%

Χρέος Γενικής 

Κυβέρνησης (% 

ΑΕΠ)
155%

Μεταβολή ΑΕΠ, % (2019/2018) 0.8 % Πληθωρισμός 6.96 Εξαγωγές, εκ. $ 3.700

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, $ 11.647

Ισοζύγιο Γενικής 

Κυβέρνησης (% 

ΑΕΠ) -11.4 Εισαγωγές εκ. $ 19.200

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  2019

Πολίτευμα Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία

Πληθυσμός 6 ,09 εκατ. Πρωτεύουσα Bηρυτός



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
➢ Η λιβανική οικονομία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών (75,4% του ΑΕΠ) και επικεντρώνεται 

στους κάτωθι κλάδους: 

➢ τραπεζικός, 

➢ ασφαλιστικός, 

➢ ακινήτων, 

➢ τουρισμού, 

➢ υγείας και 

➢ εκπαίδευσης.  

➢ Ο γεωργικός τομέας, αν και σημαντικός, βαίνει φθίνων. 

➢ Η χώρα είναι δομικός εισαγωγέας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένος από τις εισαγωγές τροφίμων και καυσίμων.



ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

➢Η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι τράπεζες της χώρας επέβαλλαν ανεπίσημα capital controls στερώντας τους καταθέτες από την

πρόσβαση στις δολαριακές καταθέσεις τους και δυσκολεύοντας έτσι και το εμπόριο.

➢Έκτοτε, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ για παροχή προγράμματος βοήθειας. Η

κρίση έχει συμπιέσει τη μεσαία τάξη. Οι Λιβανέζοι, οι οποίοι από καιρό χρησιμοποιούν το δολάριο

και τη λιβανική λίρα εναλλακτικά, είδαν το τοπικό νόμισμα να χάνει σχεδόν το 70% της αξίας του. Η

ανεργία έχει επίσης αυξηθεί.



ΕΛΛΗΝΟΛΙΒΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

➢Ο Λίβανος είναι αξιόλογος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας και συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις

οποίες η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Οι όροι εμπορίου καταγράφουν συνεχή

και σταθερή αύξηση και για τις δύο χώρες, εξέλιξη η οποία οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην κάλυψη

των ενεργειακών αναγκών του Λιβάνου (εξαγωγή καυσίμων), καθώς και στην έμμεση κάλυψη

συριακών εισαγωγών.

➢Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Λιβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν το 2019 η Ελλάδα

καταλαμβάνει την Τρίτη θέση ανάμεσα στους προμηθευτές του Λιβάνου, πίσω από την Κίνα, και τις

ΗΠΑ κερδίζοντας δυο θέσεις σε σχέση με το 2017, εκτοπίζοντας τις Ιταλία και Ρωσία.



ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΙΒΑΝΟΥ
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΛΙΒΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
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Κύριες Προμηθεύτριες Χώρες Λιβάνου 2019



ΚΣ
Ο 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΛΙΒΑΝΟΥ  
2019 

      

(χιλ δολ) 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  

2019/20
18 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΛΙΒΑΝΟΥ 

2019/ 
2018 

5 Ορυκτά καύσιμα  1322827 -22,6 % 20861 -64,5 %

6 Προιόντα χημικών βιομηχανιών  28368 0,9 % 1264 -64,7 %

15 Βασικά μέταλλα και προιόντα 8476 -69,0 % 50093 81,5 %

4 Προπαρασκευασμένα τρόφιμα, ποτά, καπνός 10278 -14,5 % 8906 2,6 %

16 Μηχανολογικός & ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4145 -25,3 % 284 34,0 %

7 Πλαστικά και καουτσούκ 4527 -2,7 % 427 -44,9 %

13 Δομικά από πέτρα, τσιμέντο γιαλί 2212 -27,3 % 23 130,0 %

2 Φυτικά προιόντα 2102 -19,8 % 148 -0,7 %

9 Ξύλο & τεχνουργήματα, φελλος 1666 -32,8 % 2   

20 Διάφορα βιομηχανικά  1566 -15,3 % 762 356,3 %

11 Υφάσματα και είδη υφαντουργίας 1319 -17,7 % 163 -19,7 %

10 Πούλπα από ξύλο. χαρτί και χαρτόνι 1366 2,6 % 1139 65,8 %

1 Ζώντα ζώα. ζωικά προϊόντα 1181 1,6 %     

14 Πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα 602 35,0 % 170 2328,6 %

12 Υποδήματα, ομπρέλες, τεχνητά άνθη 243 -21,4 % 3   

18 Οπτικά, φωτογραφικά, ιατρικά, μουσικά  91 -61,8 % 36 -94,2 %

17 Οχήματα, αεροσκάφη, πλοία, εξ. μεταφοράς 95 -58,0 % 1 -99,2 %

19 Όπλα και πυρομαχικά. Εξαρτημάτα αυτων  116 0,0 %     

21 
Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και 

αντίκες 
27 -71,6 % 2 -97,8 %

8 
Δέρματα ακατέργαστα, δέρματα, 

γουνοδέρματα 
79 3,9 % 151 259,5 %

3 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 0 -100,0 % 27 68,8 %

  Σύνολο  1391556 -22,8% 84462 -17,0% 

  Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδος 1307094 -23,2%     

  Ογκος Εμπορίου  1476018 -22,5%     

 



ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

➢ Όσον αφορά την διασπορά των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στον Λίβανο διαπιστώνεται για

μια ακόμη χρονιά ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών αποτελείται από πετρέλαιο και

προϊόντα πετρελαίου.

➢ Ακολουθούν τα προϊόντα χημικών βιομηχανιών με περ. 28,3 εκ $ (κυρίως λιπάσματα κ.α.) και

➢ παρασκευάσματα τροφίμων (γιαούρτι, τυρί, κλπ),

➢ καπνός αξίας περ. 10.27 εκ.

➢ Γενικά, κλάδοι στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και κυρίως

συμπληρωματικότητα με την τοπική οικονομία είναι: φαρμακευτικά, δομικά υλικά, / διαχείριση

υδάτων, ΑΠΕ, φωτοβολταικά, αγροτικός εξοπλισμός / εφόδια / ζωοτροφές, τρόφιμα-ποτά



ΣΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ, Η ΛΕΞΗ «ΚΡΙΣΗ» ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟ ΕΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΤΖΩΝ ΚΈΝΝΕΝΤΥ, 1917-1963, ΑΜΕΡΙΚΑΝΌΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=175


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

➢Η κρίση οδηγεί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε αλλαγές συμπεριφορών των Λιβανέζων. Π.χ. 

φαίνεται να αναζωπυρώνεται η αγορά κατοικίας εντός αλλά και εκτός της χώρας ως διέξοδο για την μη 

απώλεια καταθέσεων με την μορφή κάποιου κουρέματος. Αυτό οδηγεί σε δυο σημαντικά 

συμπεράσματα. 

➢Κατά πρώτον η σταδιακή αύξηση των νέων οικοδομών, ή ανακαινίσεων θα οδηγήσει τον κλάδο 

οικοδομικών υλικών πάσης φύσεως σε σταδιακή επέκταση άρα και τις εισαγωγές. 

➢ Δεύτερον η αφορά κατοικίας στην Ελλάδα με ή χωρίς την δυνατότητα της χρυσής βίζα. Το εν λόγω 

εγχείρημα θα είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις αλλά το εμποδίζει η αδυναμία αποστολής ποσών 

συναλλάγματος στο εξωτερικό. 

➢Αρκετοί Λιβανέζοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για επενδύσεις μικρές και μεσαίες στην ελληνική 

αγορά. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος τους είναι  η εστίαση, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και μικρές 

βιοτεχνικές μονάδες. Οι τάσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν αυξανόμενες. 



Στο ζήτημα της Golden Visa ο Λίβανος διατηρεί τα τελευταία χρόνια μια σταθερά καλή θέση στην 

Ελληνική αγορά με αυξητικές τάσεις (119 χορηγήσεις το 2018, 141 το 2019). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 

τάσεις ενισχύονται περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το Γραφείο ΟΕΥ αντιμετωπίζει ακετά 

αντίστοιχα αιτήματα σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης αθρόες επενδύσεις παρατηρούνται, χωρίς ακόμη να 

καταγράφονται, στην αγορά εμπορικών ακινήτων (κυρίως παλαιών) με στόχο την ανακαίνιση και απόδοσή 

τους ως ξενοδοχειακές μονάδες στην μητροπολιτικη περιοχή των Αθηνών, αλλά και σε άμεσες επενδύσεις 

όπως ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κ.α.  



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

➢Σχετικά με τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων/ποτών διαφαίνεται τάση υποκατάστασης της 

high end ετικέτας και τιμής με προϊόντα πιο μέσης κατηγορίας και άρα πιο προσβάσιμα

στο καταναλωτικό κοινό που ταλαιπωρείται από συνεχείς αυξήσεις τιμών. 

➢Ο Λιβανέζος καταναλωτής πάντως παραμένει προσηλωμένος σε θέματα ποιότητας για 

αυτό και προϊόντα π.χ. τουρκικής ή άλλης μη ευρωπαϊκής π.χ. προέλευσης παραμένουν 

στα ράφια ή πωλούνται ως προσφορές.  Υφίσταται λοιπόν χώρος για αντίστοιχα ελληνικά 

προϊόντα. 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

➢Καθαρές μορφές ενέργειας καθώς και διαχείριση υδάτων. Θα αναζητηθεί συνεργασία σε

επίπεδο περιφερειών και δήμων εκ μέρους του Γραφείου μας.

➢Συνεργασία σε επίπεδο επιχειρήσεων start-ups και αντίστοιχων θερμοκοιτίδων

επιχειρήσεων της χώρας με ελληνικούς φορείς.

➢Φαρμακευτικά & παραφαρμακευτικά προϊόντα & φυτικά καλλυντικά. Μετά την επιδημία

κορονοιού παρατηρείται και στην χώρα αυτή στροφή προς τα προιόντα που διακινούνται

από φαρμακεία καθώς και γενικότερη προσοχή σε θέματα υγείας & wellness.



ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

➢Προς το παρόν και μέχρι την πλήρη επιστροφή της χώρας στην πολιτική & οικονομική

κανονικότητα συνιστάται στις Ελληνικές εταιρείες, εμπορικούς εταίρους της χώρας, μεγάλη

προσοχή στις αποστολές εμπορευμάτων που θα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Επίσης σε

περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης πληρωμής από την Λιβανική πλευρά αυτό, κατά μεγάλη

πιθανότητα, δεν θα οφείλεται σε ηθελημένη ενέργεια αλλά περισσότερο σε αντικειμενική

αδυναμία λόγω τρίτου παράγοντα (τράπεζες) και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα.

➢Στο επίσημο site AGORA του Υπ. Εξωτερικών θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον

Λίβανο, πληροφορίες που ανανεώνουμε σε καθημερινή βάση, όσο και την Ετησία έκθεση.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ

ΤΗΛ.: (009614)  521701 

Ε-MAIL: ecocom-beirut@mfa.gr 

WEB SITE: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851

