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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 Πληθωρισμός 

Το ποσοστό πληθωρισμού το 2022 στο 171,21% 

Η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος 

πληθωρισμός για το έτος 2022 ανήλθε σε 171,21%, σύμφωνα με 

την μελέτη της υπηρεσίας για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα ποσοστά πληθωρισμού 

των τελευταίων δέκα ετών ήταν 154,8% το 2021, 84,9% το 2020, 

2,90% το 2019, 6,07% το 2018, 4,48% το 2017, -0,82% το 2016, -

3,75% το 2015, 1,9% το 2014 και 4,8% το 2012  Ο ετήσιος 

πληθωρισμός του Λιβάνου υποχώρησε σε χαμηλό 15 μηνών, στο 

142,37% τον Νοέμβριο του 2022, από 162,47% τον Οκτώβριο, 

κυρίως λόγω της ηπιότερης αύξησης των τιμών των τροφίμων. Ο 

πληθωρισμός τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών μειώθηκε σε 

χαμηλό 30 μηνών, ύψους 171,24% τον Νοέμβριο από 203,21% 

τον Οκτώβριο. Ηπιότερες ήταν επίσης οι αυξήσεις των τιμών, 

κυρίως για τη στέγαση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (74,00% 

έναντι 74,40% τον Οκτώβριο), τις μεταφορές (181,64% έναντι 

195,95%), την επίπλωση, τον οικιακό εξοπλισμό και τη συνήθη 

συντήρηση (113,32% έναντι 147,20%) και την υγεία (171,75% 

έναντι 269,72%). Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 

κατά 3,74% τον Νοέμβριο 2022, η μικρότερη αύξηση των 

τελευταίων εννέα μηνών, επιβραδύνοντας απότομα από την 

αύξηση κατά 14,65% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν το 

υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Οι τιμές στο τοπικό 

νόμισμα αυξήθηκαν, κατά μέσο όρο, περί τις 15 φορές μέσα σε 

τρία χρόνια, ωθώντας ακόμα περισσότερα νοικοκυριά στη 

φτώχεια.  

ΑΕΠ: Σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 2%, για πρώτη φορά 

μετά την κρίση, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της χώρας, η 

οποία δικαιολογεί αυτή την ελαφρά βελτίωση με μία πληθώρα 

παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης τουριστικής 

δραστηριότητας και της μερικής δολαριοποίησης του εισοδήματος. 

Γεγονός είναι ότι εξακολουθεί να τοποθετείται στα 22 δις δολ. ΗΠΑ, 

έναντι 58 δις το 2019, προ απαρχής κρίσης. Το 2023 είναι πιθανό 

να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2022, ενδεχομένως λίγο 

καλύτερα, αναλόγως και των εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο. 

Εισαγωγές: Σημειώθηκε έκρηξη των αριθμών, με αγορές ύψους 

19 δις δολαρίων από το εξωτερικό. Ωστόσο, τα επίπεδα φτώχειας 

στον Λίβανο είναι ανεξέλεγκτα. Διάφοροι παράγοντες αναφέρονται 

στις οικονομικές αναλύσεις για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο: 

η αύξηση των τιμών των καυσίμων και άλλων προϊόντων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η προθυμία των εισαγωγέων να 

αποθηκεύσουν αγαθά προτού αυξηθούν οι τελωνειακοί δασμοί, η 

επανεξαγωγή αγαθών στη Συρία και άλλοι λόγοι. Στην 

πραγματικότητα, το εμπορικό έλλειμμα υπολογίζεται ότι φθάνει τα 

15,6 δις δολ. ΗΠΑ για το 2022. 

Χρηματιστήριο: Eνδεικτικά αναφέρεται ότι η μετοχή της Solidere 

(κύρια λιβανική εταιρία για τον σχεδιασμό και ανάπλαση της 

κεντρικής περιοχής της Βηρυτού), είχε ανοδική πορεία το 2022, 

φθάνοντας τα 65 δολάρια. Ένας λόγος για την προτίμηση αυτή, 

υπήρξε το γεγονός ότι θεωρήθηκε ασφαλής τοποθέτηση χαμηλού 

ρίσκου για πολλούς επενδυτές, αφού η εν λόγω εταιρία κατέχει 

ακόμα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα οικοδομικής γης. Αυτό που 

προκαλεί έκπληξη, ωστόσο, είναι ότι οι μετοχές των τραπεζών 

έπεσαν μόνο, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό 9%, τη στιγμή που οι 

ισολογισμοί τους επλήγησαν καίρια. Η μετοχή της εδώ γνωστής 

τράπεζας BEMO σημείωσε, μάλιστα, άνοδο κατά 9%. Το 2023, 

σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, αναμένεται εξίσου 

επωφελές για τη Solidere, ενώ η τύχη των τραπεζικών μετοχών θα 

εξαρτηθεί από την όποια νομοθεσία καταστεί εφικτό να υιοθετηθεί 

στον τομέα αυτό. 

 
Εμπορικές Ειδήσεις  

Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 60% τους πρώτους 

11 μήνες του 2022 

Τα στοιχεία του εξωτερικού τομέα, που ανακοινώθηκαν για τους 

πρώτους 11 μήνες του 2022, δείχνουν αύξηση του εμπορικού 

ελλείμματος κατά 60,2%, εν μέσω αύξησης κατά 43,8% των 

εισαγωγών, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν ελαφρώς, κατά 1,8%, σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Στην πραγματικότητα, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν από 12,4 δις δολάρια ΗΠΑ σε 17,8 δις 

μεταξύ των δύο περιόδων, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν από 3,3 

δις σε 3,2, δημιουργώντας έτσι αύξηση του εμπορικού ελλείμματος 

από 9,1 σε 14,6 δις δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των 

εισαγωγών συνδέεται εν μέρει με τον παγκόσμιο πληθωρισμό, 

ιδίως σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου και των βασικών 

εμπορευμάτων, που εκτινάχθηκαν σημαντικά φέτος, αλλά 

υποδηλώνει επίσης μικρή βελτίωση της εγχώριας ιδιωτικής 

ζήτησης. Αναλυτικότερα, η κατανομή των εισαγωγών ανά προϊόν 

αποκαλύπτει αύξηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των 

προϊόντων κατά 123,5%, ακολουθούμενη από τα οχήματα 

μεταφορών με 99,1%, τα υποδήματα, τα καπέλα και τα φτερά με 

70,6%, το ξύλο και τα προϊόντα ξύλου με 63,6%, τα μέταλλα και τα 

μεταλλικά προϊόντα με 56,7%, το χαρτί και τα προϊόντα αυτού με 

53,6%, τα δέρματα και οι γούνες με 50,0%, το τσιμέντο και τα 

προϊόντα από πέτρα με 45,4% και τα ορυκτά προϊόντα με 44,0%. 

Από την άλλη πλευρά, το μόνο είδος, που παρουσίασε σημαντική 

μείωση των εισαγωγών ήταν τα χημικά προϊόντα με -19,7% τους 

πρώτους 11 μήνες, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι Η 

κατανομή των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης κατά την ίδια 

περίοδο δείχνει ότι μεταξύ των κυριότερων εταίρων, οι εισαγωγές 

από την Ινδία αυξήθηκαν περισσότερο κατά 142,7%, 

ακολουθούμενες από τη Νότια Κορέα με 138,8%, την Κίνα με 

124,4%, την Ελβετία με 103,7%, την Τουρκία με 78,6% και την 

Ιαπωνία με 77,0%. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές από το 

Κουβέιτ μειώθηκαν περισσότερο κατά -86,5%, ακολουθούμενες 

από τη Ρωσία με -42,3%, το Βέλγιο με -19,7% και τη Γαλλία με -

13,2% κατά τη διάρκεια των πρώτων 11 μήνες σε σχέση με την 

ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, η κατανομή των εξαγωγών ανά 

προϊόν αποκαλύπτει αύξηση των πλαστικών προϊόντων με 
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257,5%, ακολουθούμενη από τα υποδήματα, καπέλα και φτερά με 

75,0%, τα προϊόντα τσιμέντου και πέτρας με 42,9%, τα ορυκτά 

προϊόντα με 40,0%, τα δερμάτινα και γουναρικά με 37,5% και το 

χαρτί και προϊόντα αυτού με 23,8%. Από την άλλη πλευρά, τα 

κυριότερα είδη, που παρουσίασαν μεγάλη μείωση στις εξαγωγές 

ήταν τα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα με -74,4%, τα φυτικά 

προϊόντα με -36,6%, οι αντίκες με -30,8% και τα μεταφορικά μέσα 

με -30,6%, κατά τους πρώτους 11 μήνες σε σχέση με τους ίδιους 

περίοδο πέρυσι. Από την κατανομή των εξαγωγών κατά κύριες 

χώρες προορισμού προκύπτει ότι οι εξαγωγές προς τη Συρία 

ανέφεραν την κυριότερη σημαντική αύξηση κατά 325,6%, 

ακολουθούμενη από την Τουρκία με 90,3%, το Ομάν με 47,6% και 

τη Γερμανία με 38,7%. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές προς 

τη Σαουδική Αραβία μειώθηκαν περισσότερο κατά -100% κατά την 

ίδια περίοδο, ακολουθούμενες από την Ελβετία με -66,3%, την 

Ισπανία με -30,6%, το Κατάρ με -26,6% και τις ΗΠΑ με -20,5% 

κατά τους πρώτους 11 μήνες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές, μέσω του λιμένα της Βηρυτού, 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών με 1,5 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2022, μειωμένες 

κατά 9,1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ακολουθούμενες 

από τις εξαγωγές, μέσω του αεροδρομίου με 946 εκατ. δολάρια 

ΗΠΑ, μειωμένες κατά 19,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο. Ακολουθούν οι χερσαίες εξαγωγές μέσω της Συρίας, οι 

οποίες ανήλθαν σε 463 εκατ. δολάρια ΗΠΑ τους πρώτους 11 

μήνες του 2022, σημειώνοντας εκτίναξη κατά 178,9%, σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τέλος, έρχονται οι 

εξαγωγές, μέσω του λιμανιού της Τρίπολης, με 289 εκατ. δολάρια 

ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση 15,1% τους πρώτους 11 μήνες, σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 

Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου έφθασε τα 102,7 δις δολάρια 

στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 

Το δημόσιο χρέος του Λιβάνου έφτασε τα 102,7 δις δολάρια στο 

τέλος Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που 

δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της πλατφόρμας Sayrafa της Τράπεζας 

του Λιβάνου, στις 29.800 λίρες ανά δολάριο κατά μέσο όρο τον 

Σεπτέμβριο, το συνολικό χρέος αποτιμούνταν τότε σε 43,8 δις 

δολάρια.  Αυτό το νέο επίπεδο χρέους αντιπροσωπεύει αύξηση 

3,5% από τα 99,2 δις δολάρια, που είχαν επιτευχθεί στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2021. Το χρέος αυξήθηκε, συνεπώς, κατά 3,6 δις 

δολάρια, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. 

Αναλυτικότερα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, το 60,5% του 

δημόσιου χρέους ήταν εκφρασμένο σε λίρες και το 39,5% σε ξένα 

νομίσματα, που αντιστοιχούσαν σε 93,602 δις λιβανικές λίρες 

(δηλαδή 62,1 δις δολάρια με την παλιά επίσημη ισοτιμία και μόνο 

6,24 δις με την ισοτιμία των 15.000 λιρών ανά δολάριο) και 40,6 

δις δολάρια αντίστοιχα. Δεν αναφέρθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Το Υπουργείο δεν δημοσίευσε στοιχεία σχετικά με την κατανομή 

του συνολικού χρέους αυτή τη φορά. Συνεπώς, η BDL 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, για 

χρόνια, 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 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, μάταια. Μέχρι στιγμής, σχεδόν τρία χρόνια 

μετά, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναδιάρθρωση του χρέους. 

Σε ένα άλλο μέτωπο, το υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου, που 

εξακολουθεί να διατηρεί υπηρεσιακό χαρακτήρα, προχώρησε την 

περασμένη Δευτέρα (06/02), στην έγκριση διαφόρων πακέτων 

χρηματοδότησης σε επείγοντες τομείς (3), όπως χορήγησης 

πιστώσεων για εισαγωγές σίτου, σε βοήθειες για το κλάδο της 

εκπαίδευσης, καθώς και στον κλάδο της υγείας, λαμβάνοντος την 

απόφαση να μην αρθούν οι επιδοτήσεις των φαρμάκων  για τους 

καρκινοπαθείς. Αναβλήθηκε και η έγκριση κονδυλίου για καταβολή 

της ετήσιας συνεισφοράς του Λίβανου στον ΟΗΕ, η μη καταβολή 

της οποίας έχει προκαλέσει την απώλεια του δικαιώματος ψήφου 

της χώρας στην γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού.  

Λιμένας Βηρυτού, το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου 

εμπορευμάτων του Λιβάνου: η θέση της Ελλάδας μεταξύ των 

κυριότερων προμηθευτών της χώρας 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσαν 

τα λιβανικά τελωνεία, τα εισαγόμενα αγαθά στον Λίβανο 

διακινήθηκαν, κυρίως, μέσω του λιμένα της Βηρυτού, σε ποσοστό 

63,8% (επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο του 2021, 

62,5%). Το λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας παραμένει μακράν 

η σημαντικότερη υποδομή, αναφορικά με την εμπορική κίνηση στη 

χώρα, παρά τις σημαντικές ζημίες, που υπέστη, λόγω της διπλής 

έκρηξης στις 4 Αυγούστου 2020. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Βηρυτού (18,7% το 2022, έναντι 21,8% το 2021) και το λιμάνι της 

Τρίπολης (10,5% το 2022, έναντι 10,2% το 2021) βρίσκονται στη 

δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα 

εισήχθησαν μέσω των λιμανιών της Σάιδα (Saida) και της Τύρου 

και των διαφόρων συνοριακών διαβάσεων (Masnaa, Arida και 

Abboudiye).  Όσον αφορά τους σημαντικότερους προμηθευτές του 

Λιβάνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κίνα καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση στην κατάταξη του 2022, με εισαγόμενα αγαθά αξίας 

2,67διςδολαρίωνΗΠΑ. Η Τουρκία και η Ελλάδα συμπληρώνουν 

την πρώτη τριάδα, με αξία 2,42 δις και 1,82 δις δολάρια αντίστοιχα. 

Το προηγούμενο έτος, οι τρεις ανωτέρω χώρες μοιράζονταν τις 

τρεις πρώτες θέσεις, με διαφορετική σειρά: με την Τουρκία στην 

πρώτη θέση (1,44 δις δολάρια), την Ελλάδα στη δεύτερη (1,36 δις 

δολάρια) και την Κίνα στην τρίτη (1,26 δις δολάρια).  
Ομοίως με τα εισαγόμενα αγαθά, τα εξαγόμενα αγαθά εξήλθαν 

επίσης, κυρίως από τον Λίβανο, μέσω του λιμένα της Βηρυτού 

(46% το 2022, έναντι 52,6% το 2021), του διεθνούς αεροδρομίου 

της Βηρυτού (29,8% το 2022, έναντι 33,3% το 2021) και του 

συνοριακού σταθμού Masnaa (12,7% το 2022, έναντι 4% το 2021). 

Τα υπόλοιπα αγαθά στάλθηκαν, μέσω των άλλων θέσεων, που 

προαναφέρθηκαν. Όσον αφορά τις χώρες, στις οποίες ο Λίβανος 

εξήγαγε τα περισσότερα προϊόντα το 2022, τα Ηνωμένα 
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Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου, 

λαμβάνοντας αγαθά αξίας 747,15 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ, 

ακολουθούμενα από τη Συρία (356,22 εκατ. δολάρια) και την 

Αίγυπτο (168,26 εκατ. δολάρια). Το 2021, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα είχαν, επίσης, βρεθεί στην κορυφή του καταλόγου (864,24 

εκατ. δολάρια), ενώ η Ελβετία (424,52 εκατ. δολάρια) και το 

Καμερούν (282,67 εκατ. δολάρια) συμπλήρωναν τις πρώτες 

θέσεις. Αν και η Σαουδική Αραβία βρισκόταν, προηγουμένως, 

πολύ ψηλά στην κατάταξη, το Βασίλειο απαγόρευσε όλες τις 

εισαγωγές λιβανικών προϊόντων από τα τέλη Οκτωβρίου 2021, 

καθώς οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακαλύψει, τον Απρίλιο του 

2021, φορτία ναρκωτικών ουσιών κρυμμένα σε χειροβομβίδες και 

άλλα προϊόντα από τον Λίβανο. 

Book-ink: η λιβανέζικη νεοφυής επιχείρηση που θέλει να 

φέρει επανάσταση στη βιομηχανία τατουάζ 

Μόλις ένα χρόνο μετά το λανσάρισμά της στο Λίβανο, η εφαρμογή 

για κινητά πρόκειται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω της 

Ελλάδας. 

Σύντομα στην ελληνική αγορά 

Μόλις δοθεί το πράσινο φως, ο εκάστοτε καλλιτέχνης θα 

εγγράφεται στο Book-ink για μια αμοιβή, που κυμαίνεται από ένα 

μήνα έως ένα έτος. Αυτή η συνδρομή επί πληρωμή επιτρέπει στην 

εφαρμογή να αυτοχρηματοδοτείται και σε αντάλλαγμα ο 

καλλιτέχνης λαμβάνει διάφορες υπηρεσίες, που του επιτρέπουν να 

αναπτύξει την επιχείρησή του: ευκολία επικοινωνίας με τους 

πελάτες (άνω των 18 ετών) και κλείσιμο ραντεβού, πρόσβαση σε 

μεγαλύτερο πελατολόγιο χάρη στην καλύτερη προβολή του έργου 

του και ανάλυση της απόδοσης της επιχείρησής του, μεταξύ 

άλλων. Οι πελάτες θα μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή και 

να τη χρησιμοποιήσουν δωρεάν. Με 65 Λιβανέζους καλλιτέχνες 

ήδη εγγεγραμμένους στο Book-ink, περίπου 20.000 ενεργούς 

χρήστες στις πλατφόρμες του (ιστοσελίδα και εφαρμογή για 

κινητά) και περισσότερους από 5.000 συνδρομητές στη σελίδα του 

στο Instagram, η νεοφυής επιχείρηση παράγει πλέον αρκετά 

κέρδη για να συντηρηθεί, να επεκταθεί με την επικείμενη έναρξη 

λειτουργίας στην Ελλάδα, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την 

ευρωπαϊκή αγορά, και να δίνει το 10% από αυτά πίσω κάθε μήνα 

σε λιβανέζικες οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στόχος για φέτος 

είναι η σύναψη συνεργασιών με φιλανθρωπικά ιδρύματα για να 

ενισχυθεί ο αντίκτυπος στην κοινωνία. Η εταιρία, προς το παρόν, 

αποτελείται από δέκα υπαλλήλους, πλήρους και μερικής 

απασχόλησης. 

Έρευνα του Βloomberg προβλέπει 0,5% πραγματική αύξηση 

του ΑΕΠ για το Λίβανο το 2023 

Το Bloomberg δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του για 

τους περιφερειακούς οικονομικούς δείκτες, 

συμπεριλαμβανομένων των ετών 2022, 2023 και 2024. Η έρευνα 

κάλυψε τέσσερις περιφερειακές χώρες, δηλαδή το Μαρόκο, την 

Τυνησία, τον Λίβανο και την Ιορδανία. Η έρευνα προβλέπει ότι η 

οικονομία θα χειροτερέψει το 2023 και θα βελτιωθεί το 2024. Οι 

προβλέψεις για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

διαμορφώνονται στο 0,5% για το 2023 και στο 4,0% για το 2024. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό του Λιβάνου, η έρευνα του 

Bloomberg τον εκτιμά στο 169,7% για το 2022. Όσον αφορά το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η έρευνα 

προβλέπει βελτίωση του ελλείμματος από 16,4% το 2022 σε 

12,0% το 2023 και στη συνέχεια να επιδεινωθεί εκ νέου στο 17,2% 

το 2024. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, η έρευνα 

προβλέπει σταθεροποίηση του ελλείμματος στο 3,3% το 2023, 

παρόμοια με το 2022, αλλά στη συνέχεια θα βελτιωθεί στο 2,0% 

το 2024.  

Άλλοι οικονομικοί δείκτες και εξελίξεις στη χώρα 

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg 

προβλέπουν ότι ο Λίβανος δεν θα επιτύχει ανάπτυξη 1% το 

2023 

Η ομάδα των οικονομολόγων και αναλυτών, που συμβουλεύεται 

κάθε τρίμηνο το Bloomberg αναθεώρησε και πάλι προς τα κάτω 

τις εκτιμήσεις της για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του 

Λιβάνου για τα έτη 2022 και 2023. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Λίβανος δεν θα σημειώσει ανάπτυξη 

άνω του 0,9% το 2023, εκτίμηση, που αντιστοιχεί στο μέσο όρο 

των αντίστοιχων προβλέψεών τους, η οποία αποτελεί σαφή 

πτώση, σε σύγκριση με το +2,3%, που είχαν θέσει στην 

προηγούμενη έρευνα. Έχουν επίσης αναθεωρήσει προς τα κάτω 

τις εκτιμήσεις τους για το 2022, κρίνοντας ότι το ΑΕΠ θα 

συρρικνωθεί κατά 3,3% το 2022 αντί για 1,3%, στην προηγούμενη 

εκτίμηση. Το περασμένο φθινόπωρο, η Παγκόσμια Τράπεζα 

εκτιμούσε ότι η συρρίκνωση θα ήταν 5,4%. Ο οργανισμός δεν 

προχώρησε για το 2023, κρίνοντας -όπως και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο- ότι υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες στη 

χώρα, η οποία βρίσκεται σε μόνιμη κρίση από το 2019. Τον 

Δεκέμβριο, η εταιρεία συμβούλων χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων EMFI (Emerging Finance) με έδρα το Λονδίνο 

προέβλεψε συρρίκνωση 2,8% το 2022 και 1% το 2023. Εκτός του 

ότι αντικατοπτρίζουν την έκταση της οικονομικής δυσπραγίας του 

Λιβάνου, οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με εκείνες που 

έκαναν οι αναλυτές το 2020, το έτος κατά το οποίο ο Λίβανος, 

μόλις είχε χρεοκοπήσει με τα ευρωομόλογά του (τα κρατικά 

ομόλογα σε ξένο νόμισμα), οπότε απευθύνθηκε επίσημα στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για οικονομική βοήθεια. Πολλοί, όπως 

το Institute of International Finance, πιστεύουν ότι ο Λίβανος θα 

μπορούσε να έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη ήδη από το 2021, 

εάν οι ηγέτες του ήταν σε θέση να υπογράψουν ένα πρόγραμμα 

βοήθειας με το Ταμείο. Μέχρι στιγμής, έχει επιτευχθεί μόνο μια 

προκαταρκτική συμφωνία τον Απρίλιο του 2022 και οι αρχές δεν 

έχουν ακόμη εκπληρώσει τους όρους που έχει θέσει ο οργανισμός 

για να προχωρήσουν περαιτέρω. Εν τω μεταξύ, το πραγματικό 

ΑΕΠ έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό, το νόμισμα έχει χάσει 

περισσότερο από το 95% της αξίας του και ο τπληθωρισμός την 

τελευταία τριετία, είναι τετραψήφιος. 

 

Επενδυτικός τομέας 

Το Παρίσι φέρεται να επιθυμεί επενδύσεις σε MEA, 

LibanPost, λιμένα Βηρυτού. 

Η Γαλλία ενδιαφέρεται για ορισμένους τομείς, που έχουν προταθεί 

για μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίηση στο Λίβανο, ιδίως για τον 
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εθνικό αερομεταφορέα της χώρας Middle East Airlines, ανέφερε 

δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης τον τρέχοντα μήνα. 

Επικαλούμενη προκαταρκτικές αναφορές, ανέφεραν οι πηγές  ότι 

η αξία της MEA θα εκτιμηθεί σε περισσότερα από 1 δις δολάρια 

και ότι θα επινοηθεί νόμος για την πώληση περίπου του 49% των 

μετοχών της. "Ο γαλλικός γίγαντας των μεταφορών CGM, τον 

οποίο διαχειρίζεται ο λιβανο-γαλλός επιχειρηματίας Rudolph 

Saade, επιθυμεί να αποκτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της MEA, 

σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές. Πηγές προσκείμενες στη 

γαλλική εταιρία, από την λάλλη πλευρά, ανέφεραν εν τω μεταξύ ότι 

της έχει προσφερθεί μόνο το 10% των μετοχών της λιβανέζικης 

εταιρίας, καθώς ο πρόεδρος της MEA Mohammed al-Hout 

ανέφερε ότι σε περίπτωση που η πρόταση ιδιωτικοποίησης 

υλοποιηθεί, θα επιβληθεί ανώτατο όριο 3% στις μετοχές 

οποιουδήποτε μετόχου. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι 

Γάλλοι ενδιαφέρονται επίσης για τον τομέα του ταχυδρομείου του 

Λιβάνου, είτε μέσω της αγοράς της εταιρίας LibanPost είτε μέσω 

της απόκτησης σύμβασης BOT για τη λειτουργία της, εκτός από το 

Casino du Liban και τις τράπεζες που ανήκουν στην κεντρική 

τράπεζα. "Άλλες γαλλικές εταιρίες προτείνουν ένα σχέδιο για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση του λιμένα της λιβανικής πρωτεύουσας. 

Τομέας τροφίμων 

Ο Λίβανος κατέλαβε την 3η θέση στον πληθωρισμό των τιμών 

τροφίμων 

Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Λίβανος 

κατατάσσεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τον πληθωρισμό των 

τιμών των τροφίμων. Ο εγχώριος πληθωρισμός των τιμών των 

τροφίμων παραμένει υψηλός σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες που 

πλήττονται περισσότερο είναι στην Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, τη 

Λατινική Αμερική, τη Νότια Ασία, την Ευρώπη και την Κεντρική 

Ασία, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Οι 

πληροφορίες μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 δείχνουν 

υψηλό πληθωρισμό σχεδόν σε όλες τις χώρες χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος. 83,3% των χωρών χαμηλού εισοδήματος, 

90,5% των χωρών χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος ενώ το 91% 

των χωρών ανώτερου μεσαίου εισοδήματος είδαν επίπεδα 

πληθωρισμού άνω του 5%, με πολλές χώρες να βιώνουν διψήφιο 

πληθωρισμό. Το ποσοστό των χωρών υψηλού εισοδήματος με 

υψηλό πληθωρισμό των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε στο 

85,7%. Οι πληροφορίες από τον τελευταίο μήνα μεταξύ 

Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022 έδειξαν υψηλό πληθωρισμό 

στον Λίβανο, καθώς ο πληθωρισμός των τροφίμων έφθασε το 

143% στον Λίβανο, ενώ έφθασε το 285% στη Ζιμπάμπουε και το 

158% στη Βενεζουέλα. 

Βιομηχανικός τομέας 

 Η βιομηχανική παραγωγή έχει βελτιωθεί, προσφέροντας 

εναλλακτικές λύσεις για τα εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία πλέον 

καθίστανται πολύ ακριβά. Όμως η βελτίωση αυτή ήταν 

περιορισμένη, επειδή οι τραπεζικές πιστώσεις, που απαιτούνται 

για επενδύσεις, δεν υπάρχουν πλέον. Ωστόσο, αναμένεται 

πρόοδος έως το 2023, χάρη στα βελτιωμένα επίπεδα εξαγωγών 

της χώρας. 

Σιτάρι: Άφιξη του πρώτου φορτίου που χρηματοδοτήθηκε 

από την Παγκόσμια Τράπεζα 

Το πρώτο πλοίο με σιτάρι, που χρηματοδοτήθηκε από την 

Παγκόσμια Τράπεζα, έφτασε στη Βηρυτό στις 11/02/2023, ενώ και 

και άλλες αποστολές θα φθάσουν τους επόμενους μήνες. Τούτο 

θα συμβάλει στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του Λιβάνου 

(πολύ περιορισμένα μετά τη διπλή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού 

στις 4 Αυγούστου 2020, η οποία κατέστρεψε τα σιλό σιταριού) και 

στην παροχή ψωμιού σε λογικές τιμές. Οι  ποσότητες θα καλύψουν 

περίπου την κατανάλωση αραβικού ψωμιού ενός μήνα στη χώρα. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 150 εκατ. 

δολαρίων στον Λίβανο τον Μάιο του 2022 για να εξασφαλίσει 

εξάμηνη προμήθεια σιταριού. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το δάνειο 

αυτό τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Λίβανος είναι η πρώτη χώρα 

που έχει επωφεληθεί από ένα ευνοϊκό δάνειο από την Παγκόσμια 

Τράπεζα με εξαιρετικά ευέλικτους όρους αποπληρωμής, λόγω της 

σοβαρότητας της κρίσης που αντιμετωπίζει. 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 
Εκκίνηση λειτουργίας τριών νέων φαρμακοβιομηχανιών 
στον Λίβανο 
 

Η διαπιστωμένη έλλειψη φαρμάκων στον Λίβανο αποτελεί μία 

επιπρόσθετη πρόκληση στην ταλανισμένη χώρα, η οποία 

συνεχίζει να αναστατώνει την κοινωνία. Ωστόσο, για ακόμη μία 

φορά, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού 

τύπου, ο ιδιωτικός τομέας της χώρας φαίνεται να αντιδρά και να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εκκινώντας τη λειτουργία τριών 

φαρμακοβιομηχανιών. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Abbas 

Ramadan, οικονομικού συμβούλου της Αρχής για την Ανάπτυξη 

Επενδύσεων στον Λίβανο (IDAL), στον κλαδικό τύπο, οι επενδυτές 

των εργοστασίων φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίοι προς το 

παρόν διατηρούν την ανωνυμία τους, είναι κάτοικοι του Λιβάνου ή 

από τη διασπορά. Οι επενδύσεις για τις ανωτέρω 

φαρμακοβιομηχανίες, που ανέρχονται σε περί τα 190 εκατ. 

δολάρια ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν εξακόσιες 

θέσεις εργασίας. Η παραγωγή τους θα καλύπτει διάφορες 

κατηγορίες φαρμάκων, η σημαντικότερη από τις οποίες παραμένει 

αυτή των προϊόντων για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το 

πρώτο φαρμακευτικό εργοστάσιο, που βρίσκεται στο Elhat, στο 

Βόρειο Λίβανο, το οποίο επωφελήθηκε από το καλάθι 

φορολογικών κινήτρων της IDAL (φοροαπαλλαγές εισοδήματος 

και μερισμάτων, που διανέμονται για δέκα χρόνια, μείωση 30% 

στα τέλη οικοδομικής άδειας, τα τέλη για άδεια εργασίας και τη 

διαμονή αλλοδαπών εργαζομένων), ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία 

του, την τρέχουσα εβδομάδα. Το ύψος της αρχικής επένδυσης 

είναι περίπου 15 εκατ. δολάρια. Οι γραμμές παραγωγής 

καλύπτουν γενόσημα, χάπια, υπόθετα, σιρόπια, παιδικά φάρμακα 

και ενέσιμα φιαλίδια, με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενώ 

το εργοστάσιο φροντίζει για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 

παραγόμενων φαρμάκων. Αναφορικά με τα άλλα εργοστάσια, το 

ένα βρίσκεται στο Ghassanieyh στο νότιο Λίβανο και το άλλο στο 

Zahlé στοην κοιλάδα Bekaa. Οι επενδύσεις τους ανέρχονται σε 35 

και 140 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα. Αυτά τα δύο εργοστάσια, 

τα οποία δεν θα ξεκινήσουν την παραγωγή φαρμάκων πριν από 

το τέλος του 2023, έχουν εξασφαλίσει την καταρχήν συμφωνία της 
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IDAL για να επωφεληθούν από το καλάθι των φορολογικών 

κινήτρων. Όμως, η τελική συμφωνία εξαρτάται από την έγκριση 

του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας. Αν και η 

επένδυση ανέρχεται στο αυξημένο ποσό των 140 εκατ. δολαρίων, 

το εργοστάσιο Zahlé προγραμματίζεται να παράγει μόνο μία 

σαφώς καθορισμένη κατηγορία αντικαρκινικών φαρμάκων. Η 

παραγωγή του δεν θα επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς, καθώς μεθοδεύεται να διαθέτει μέρος της 

παραγωγής του σε εξαγωγές. Η IDAL τονίζει ότι τα λιβανικά 

φαρμακευτικά εργοστάσια έχουν καλή φήμη στο εξωτερικό και 

διαθέτουν, ούτως ή άλλως, μέρος της παραγωγικής τους 

ικανότητας σε εξαγωγικές αγορές, στοιχείο που τους επιτρέπει 

αφενός να αποφέρουν σημαντικά κέρδη και αφετέρου να 

εξασφαλίζουν «φρέσκα» δολάρια για την αγορά πρώτων υλών.  

Τέλος, για την πληρότητα της εικόνας, σημειώνεται ότι, πριν από 

τοι ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στον Λίβανο τον Οκτώβριο 

του 2019, υπήρχαν ήδη δέκα φαρμακοβιομηχανίες στη χώρα, που 

κάλυπταν περί το 11% των αναγκών της τοπικής οικονομίας, αξίας 

2,3 δις δολαρίων.  Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης, τα 

εργοστάσια αυτά αύξησαν τις παραγωγικές τους δυνατότητες, 

καταφέρνοντας να ικανοποιήσουν το 40% της εγχώριας ζήτησης. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

Τραπεζικός-Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει ότι ο 

τραπεζικός τομέας είναι πολύ μεγάλος για να διασωθεί, ενώ 

συνιστά τη μετατροπή των μεγάλων καταθέσεων σε μετοχές. Η εν 

λόγω λύση της διάσωσης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την 

αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς οι ζημίες του 

χρηματοπιστωτικού τομέα υπερβαίνουν τα 72 δις δολ. ΗΠΑ,  

αντιπροσωπεύοντας το 311% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση 

της Παγκόσμιας Τράπεζας για την οικονομική παρακολούθηση του 

Λιβάνου (LEM), για το φθινόπωρο του 2022. Η προτεινόμενη 

διάσωση περιλαμβάνει την ακύρωση ή τη μετατροπή σε μετοχικό 

κεφάλαιο των υποχρεώσεων, που οφείλει ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα σε μεγάλους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των 

μετόχων και των καταθετών. Το μέγεθος των κενών στους 

αλληλένδετους ισολογισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας 

(BDL), του τραπεζικού τομέα και του Δημοσίου, επισκιάζει τα 

τρέχοντα και μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία, που το Δημόσιο θα 

μπορούσε ρεαλιστικά να κινητοποιήσει για μια διάσωση, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της LEM. Τα περιουσιακά στοιχεία, που ανήκουν 

στο κράτος, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και τυχόν 

πιθανών μελλοντικών εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο, αξίζουν μόνο ένα κλάσμα των εκτιμώμενων οικονομικών 

απωλειών. Μια διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα από τους 

φορολογούμενους θα αναδιανέμει τον πλούτο από τα φτωχότερα 

στα πλουσιότερα νοικοκυριά, καθώς το δημόσιο θα κληθεί να 

αποζημιώσει τους κατόχους μετοχών των τραπεζών και τους 

πλούσιους καταθέτες, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. 
Ακόμη, η BDL έχει 60 δις δολ. ΗΠΑ (259% του ΑΕΠ) σε αρνητικά 

καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα - μακράν τα μεγαλύτερα 

αρνητικά αποθέματα όλων των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον 

κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση LEM. Ο υπερμεγέθης τραπεζικός 

τομέας έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στις πιστώσεις του προς 

τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες τον έχουν καταστήσει αφερέγγυο 

έναντι των ιδίων κεφαλαίων του, ύψους 22 δις ΗΠΑ, ήδη πριν από 

την κρίση. Οι καθυστερήσεις στην ημέρα του απολογισμού του 

μεγέθους και της βιώσιμης κατανομής των οικονομικών απωλειών 

απλώς θα συνεχίσουν να επιτείνουν τις απώλειες του ανθρώπινου 

και κοινωνικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Τρέχουσα κατάσταση του λιβανικού τραπεζικού τομέα: 

δεύτερη εβδομάδα απεργίας 

 Η δεύτερη εβδομάδα της απεργίας των τραπεζών στο Λίβανο, η 

οποία επηρεάζει άμεσα τις ζωές των πολιτών και φυσικά την 

ομαλή λειτουργία των ντόπιων επιχειρήσεών, ξεκίνησε την 

περασμένη Δευτέρα (13/02). Πολλοί βιομήχανοι, ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων και έμποροι δεν μπορούν πλέον να ανοίξουν 

πιστώσεις για εισαγωγές, ακόμη και για βασικά και απαραίτητα 

υλικά. Οι εργοστασιάρχες αναζητούν μία λύση για να μπορέσουν 

να συνεχίσουν τις συναλλαγές με τους προμηθευτές τους στο 

εξωτερικό, απευθείας και όχι μέσω τραπεζών, ώστε να συνεχίσουν 

τις εργασίες τους, δεδομένου ότι η απεργία των τραπεζών 

σταμάτησε τις μεταφορές από και προς το Λίβανο μέσω αυτών. Το 

ζήτημα δεν αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων 

- αφορά επίσης τους εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν τους 

μισθούς τους από τις τράπεζες και θα αντιμετωπίσουν σοβαρά 

προβλήματα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα κλείσουν τα ΑΤΜ. 

Επιπλέον, αν και θεωρείται ακραίο σενάριο από εδώ οικονομικούς 

αναλυτές, αν σταματήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας συναλλαγών της κεντρικής τράπεζας Sayrafa, αυτό 

θα επηρεάσει τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, που την 

χρησιμοποιούν για να αποσύρουν τους μισθούς τους σε δολάρια 

ΗΠΑ. Πηγές από την Λιβανική Ένωση Τραπεζών δήλωσαν 

αγανάκτηση με τους κρατικούς αξιωματούχους και την αναλγησία 

της -υπηρεσιακής- λιβανικής κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει 

την απεργία του τραπεζικού τομέα με αδιαφορία, συνεπώς 

ανακοίνωσαν ότι η απεργία θα συνεχιστεί, με μόνη ελπίδα 

ανακοπής της την ύπαρξη θετικών εξελίξεων τις επόμενες ημέρες, 

οι οποίες δεν θεωρούνται πιθανές. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της 

έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, που αναμένονται το επόμενο 

χρονικό διάστημα για θέματα διαφθοράς πολύ σημαντικών 

λειτουργών και εκπροσώπων του τραπεζικού τομέα της χώρας 

(μεταξύ άλλων και του επί τριάντα ετών Διοικητού της Κεντρικής 

Τράπεζας του Λιβάνου, κ. Riad Salameh, για τον οποίο διεξάγεται 

έρευνα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εσωτερικό επίπεδο), οι 

τράπεζες στο Λίβανο επανέλαβαν τα αιτήματά τους, σχετικά με τη 

χρήση τραπεζικών επιταγών ως μεθόδου πληρωμής των 

καταθετών. Τέλος, προέτρεψαν την έγκριση του νόμου για τους 

κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) και του νόμου για την 

αναδιάρθρωση των συστημικών τραπεζών ως προτεινόμενη 

λύση. Σημειώνεται ότι από την πλευρά τους, δημοσιογραφικές 

πηγές αναφέρουν, ιδίως ως προς το τελευταίο σημείο, ότι η 

απεργία αποτελεί μέσο πίεσης ώστε να εγκριθεί ο νόμος για τον 

έλεγχο του κεφαλαίων στην επερχόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο 

και να σταματήσουν οι λιβανικές αρχές να καθυστερούν τις 

μεταρρυθμίσεις, που απαιτούνται για την αναχαίτιση της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης της χώρας. 

Τέλος, συνεχίζεται η διολίσθηση της λιβανικής λίρας, η οποία 

πλέον έπεσε σε νέο χαμηλό 

ρεκόρ στην παράλληλη αγορά, στις 81.000 λιβανικές λίρες, από 

τις 65.000 λ.λ. ανά δολάριο ΗΠΑ, ξεπερνώντας την υποτίμηση του 

νομίσματος σε ποσοστό 98%. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[7] 

 

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες πρατηρίων 

βενζίνης ζήτησαν την δολαριοποίηση των τιμών των καυσίμων, 

από τον υπηρεσιακό Υπουργό Ενέργειας, κ. Walid Fayad, 

τουλάχιστον έως την σταθεροποίηση της κατάστασης, ενώ αρκετοί 

παρέμειναν κλειστοί, λόγω της ακραίας 

μεταβλητότητας του τοπικού νομίσματος. Προς το παρόν, το 

Υπουργείο δημοσιεύει τις τιμές καυσίμων δύο φορές την ημέρα, σε 

μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την υποτίμηση της λίρας, με ό,τι 

συνεπάγεται αυτό για τα πορτοφόλια των καταναλωτών ή την 

παροχή υπηρεσιών μεταφορών, 

ταξί κοκε. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι διαδηλώσεις, που έλαβαν 

χώρα στο Λίβανο το τρέχον διάστημα, σε ολόκληρη την 

επικράτεια, με έμφαση στην Τρίπολη, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

της χώρας στον βορρά, με σφοδρές διαμαρτυρίες για την ταχεία 

υποτίμηση του νομίσματος. 

Τραπεζικός τομέας: Οι τράπεζες συνέχισαν να σημειώνουν 

ζημίες, λόγω της διαφοράς της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι 

τράπεζες απέσυραν σχεδόν 4 δις δολάρια ΗΠΑ, μέσα σε τρία έτη 

(από την απαρχή της κρίσης το 2019) από τα συναλλαγματικά 

τους αποθέματα, για να δύνανται να προμηθεύουν με «φρέσκα» 

δολάρια τους πελάτες τους. Το χαρτοφυλάκιο των ευρωομολόγων 

τους μειώθηκε απότομα, κατά την επίμαχη τριετία, από 15 δις σε 

2,9 δις δολάρια, πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος του με ζημία. 

Επιπλέον, οι αποπληρωμές των δανείων σε λιβανική λίρα 

μειώθηκαν δραστικά σε πραγματικούς όρους. Ως αποτέλεσμα, 

πολλοί δανειολήπτες  απέκτησαν τα σπίτια τους σχεδόν δωρεάν. 

Η κατάσταση για το 2023 θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τη 

νέα νομοθεσία, που σχεδιάζεται και εφόσον αυτή εφαρμοστεί. 

Ακόμη, κατά την τριετία 2019-2022, ο τραπεζικός δανεισμός σε 

δολάρια μειώθηκε από 38 δις σε 10 δις δολάρια.  

Τραπεζικές καταθέσεις: Η πτώση συνεχίζεται, χρόνο με το 

χρόνο, φθάνοντας τα 95 δις δολάρια (μείωση της τάξεως των 28 

δις σε τρία χρόνια) και τα 45 τρις λιβανικών λιρών (μείωση της 

τάξεως των 22 τρις λ.λ.). Ένα μέρος αυτών χρησιμοποιήθηκε για 

την αποπληρωμή δανείων, ενώ το υπόλοιπο για την τρέχουσα 

κατανάλωση. Επιπλέον, οι τόκοι των καταθέσεων μειώθηκαν 

σχεδόν στο μηδέν. Αυτή η πτωτική τάση θα συνεχιστεί, ενώ, 

παραδόξως, οι «φρέσκες» καταθέσεις σε δολάρια εκτιμάται ότι θα 

αυξηθούν ελαφρώς, ιδίως εάν τυχόν, λόγω θετικών εξελίξεων, 

επανέλθει η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. 

 

Φορολογικό σύστημα 

Το ΔΝΤ προσδιορίζει μεταρρυθμίσεις πολιτικής για να 

σταματήσει η διαρροή φορολογικών εσόδων  

Το ΔΝΤ κατήρτισε έκθεση τεχνικής βοήθειας για τον Λίβανο, η 

οποία εκπονήθηκε από ομάδα προσωπικού του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. Βασίζεται στις πληροφορίες που ήταν 

διαθέσιμες κατά το χρόνο που συντάχθηκε, τον Νοέμβριο του 

2022. Το Ταμείο ζητά νέο νόμο για τη φορολογία εισοδήματος 

Καθώς τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν σε λιγότερο από το ήμισυ 

της αξίας τους το 2022 σε σύγκριση με το 2019, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προέτρεψε την κυβέρνηση να 

υιοθετήσει άμεσα διάφορες μεταρρυθμίσεις για να αποφευχθεί η 

συνέχιση της μείωσης το 2023. Οι άμεσες προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τη χρήση μίας συναλλαγματικής 

ισοτιμίας για όλους τους σκοπούς της φορολογίας, την επαναφορά 

των ειδικών φόρων και των ορίων, που καθορίζονται σε 

ονομαστικές αξίες στους τρέχοντες ρυθμούς πληθωρισμού, την 

παύση της υποφορολόγησης των εύπορων και την κατάργηση της 

απαλλαγής των κενών ακινήτων, προκειμένου να επιτευχθεί η 

πλήρης αξιοποίηση του φόρου επί των κτιστών ακινήτων. Τα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στη 

διεύρυνση της βάσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και 

στην κατάργηση της στρεβλωτικής απαλλαγής των εισροών σε 

συγκεκριμένους τομείς. Τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνουν την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε 

ορισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, τα οποία μπορούν να 

αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντικά έσοδα με μέτρια 

επίπτωση στις τιμές, εκτός από την κατάργηση των κινήτρων 

φορολογίας εισοδήματος εταιριών και των καθεστώτων των 

υπεράκτιων εταιριών και των εταιριών χαρτοφυλακίου, που δεν 

συμμορφώνονται πλέον με τα διεθνή πρότυπα. Το ΔΝΤ ανέφερε 

ότι μεσοπρόθεσμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να εισαγάγει ένα νέο 

νόμο για τη φορολογία εισοδήματος, που θα διασφαλίζει τη 

φορολογική ουδετερότητα σε όλες τις πηγές εισοδήματος και τις 

νομικές μορφές. Ο νέος νόμος πρέπει να περιλαμβάνει 

ενημερωμένους κανόνες κατά της φοροδιαφυγής, καθώς και 

αποδοτικά και αποτελεσματικά φορολογικά κίνητρα με βάση το 

κόστος. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει την 

τελειοποίηση του ΦΠΑ, καταργώντας την απαλλαγή για το ντίζελ 

και βελτιώνοντας τον σχεδιασμό των διασυνοριακών κανόνων. Οι 

μεταρρυθμιστικές συστάσεις του ΔΝΤ δόθηκαν κατόπιν αιτήματος 

της κυβέρνησης, αφού ομάδα του Τμήματος Δημοσιονομικών 

Υποθέσεων και του Νομικού Τμήματος του Ταμείου 

πραγματοποίησε αποστολή στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2022, 

για να βοηθήσει τις αρχές στην αναθεώρηση της φορολογικής 

πολιτικής. 

Τουριστικός τομέας 

 Αύξηση κατά 51% για τους επιβάτες αεροδρομίου σε 6,3 

εκατομμύρια 

Ο αριθμός των εισερχόμενων επιβατών, που χρησιμοποίησαν το 

Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού αυξήθηκε κατά 

51% ή 3,1 εκατομμύρια το 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. Ο αριθμός των επιβατών, τόσο των αφίξεων όσο και των 

αναχωρήσεων έφθασε τα 6,3 εκατομμύρια. Παρά την ανάκαμψη, 

ο αριθμός των επιβατών εξακολουθεί να είναι μικρότερος από 

αυτόν του ρεκόρ των 8,7 εκατομμυρίων, που επιτεύχθηκε το 2019. 

Η υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2022 καταγράφηκε το καλοκαίρι 

με 2,3 εκατομμύρια αφίξεις και αναχωρήσεις. Η περίοδος των 

διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τον 

περασμένο Δεκέμβριο, παρουσίασε επίσης υψηλή κίνηση με 

περισσότερους από 552.000 επιβάτες 

Τουριστικός / Ξενοδοχειακός τομέας: 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου ολοκλήρωσαν τη 

χρονιά, με, κατά μέσο όρο, πληρότητα σχεδόν 50% και μέση τιμή 

δωματίου καταλύματος στα 46 δολάρια, η οποία, ωστόσο, δεν 

βελτίωσε δραματικά, τις οικονομικές τους επιδόσεις, ιδίως λόγω 

της προσαύξησης του ενεργειακού κόστους, που κατέληξε να 
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αντιπροσωπεύει έως και το 40% των δαπανών των ξενοδοχείων, 

ένα μη βιώσιμο επίπεδο για πολλά ξενοδοχεία, τα οποία 

παρέμειναν κλειστά κατά τη χαμηλή περίοδο. Η τάση δεν πρόκειται 

να αλλάξει το 2023, εκτός αν υπάρξει καλύτερη παροχή ενέργειας 

από την κρατική εταιρία ηλεκτρισμού. 

 
Τομέας Μεταφορών  

Ο υπηρεσιακός Υπουργός Μεταφορών και Δημοσίων Έργων  
ανακοίνως ετη δρομολόγηση λεωφορείων, δωρεά της Γαλλίας 

Ο ίδιος συμμετείχε σε δοκιμαστική λειτουργία λεωφορείων που 
δώρισε η Γαλλία στον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι ορισμένα από 
αυτά θα τεθούν σε λειτουργία σύντομα. Συνολικά 10 από τα 50 
λεωφορεία, που παραλήφθηκαν τον περασμένο Μάιο, θα τεθούν 
σε κυκλοφορία σε τέσσερις διαφορετικές διαδρομές στην 
"ευρύτερη Βηρυτό". Το Γραφείο Σιδηροδρόμων και Δημοσίων 
Μεταφορών διαθέτει προσωπικό 28 οδηγών, που μπορεί να 
τοποθετηθούν στα λεωφορεία. Η απόφαση να λειτουργήσουν 
μόνο 10 από τα 50 λεωφορεία συνδέεται με την έλλειψη πόρων, 
καθώς δεν διαθέτουν επαρκή κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν 
το κόστος καυσίμων και συντήρησης περισσότερων λεωφορείων. 
Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι 28 οδηγοί, που έχουν κινητοποιηθεί, 
πληρώνονται σήμερα μόνο 2,4 εκατομμύρια Λ.Λ. το μήνα (το 
ισοδύναμο των 55 δολαρίων, με βάση την ισοτιμία της 
παράλληλης αγοράς). Εξήρε την απόφασή τους να δεχτούν να 
οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία για να "υπηρετήσουν το δημόσιο 
συμφέρον". Όσον αφορά τα υπόλοιπα 40 λεωφορεία, το 
υπουργείο και ο οργανισμός σχεδιάζουν να αναθέσουν τη 
διαχείρισή τους στον ιδιωτικό τομέα. Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός 
μόλις είναι έτοιμες οι προδιαγραφές. Τον περασμένο Μάρτιο, κατά 
την επίσκεψή του στη Βηρυτό, ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών 
Jean-Baptiste Djebbari και ο Hamiyeh υπέγραψαν συμφωνία 
συνεργασίας, βάσει της οποίας η Γαλλία προσέφερε τα 50 
λεωφορεία στο λιβανέζικο κράτος. Η συμφωνία περιλαμβάνει 
επίσης διετή τεχνική βοήθεια προς τους Σιδηροδρόμους και το 
Γραφείο Μεταφορών του Λιβάνου για τη συντήρηση των 
λεωφορείων και τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των 
προσλήψεων, της κατάρτισης, της έκδοσης εισιτηρίων και του 
σχεδιασμού δρομολογίων. 

Το Κατάρ πρόκειται να δωρίσει στον Λίβανο λεωφορεία που 
χρησιμοποιήθηκαν  για τη μεταφορά φιλάθλων κατά τη διάρκεια 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκειμένου να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της κρίσης μεταφορών στη χώρα, 

 

Τομέας αεροπορικών μεταφορών: 

Το 2022, καταγράφηκε βελτίωση, κατά 48%, σε σχέση με το 2021, 

στα 6,3 εκατ. επιβάτες, λόγω της άρσης των υγειονομικών 

περιορισμών, της καλύτερης επίδοσης του τομέα του τουρισμού 

(65% περισσότεροι ξένοι επισκέπτες σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος) και, ιδίως, τις επισκέψεις των ομογενών.  

Ενέργεια-Περιβάλλον 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λίβανος θα λάβει δάνεια ύψους 116 

εκατ. δολαρίων για την επίλυση της κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας  

στης 18/01/2023. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Λιβάνου,  ενέκρινε 

το άνοιγμα πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους 116 εκ. 

δολαρίων για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου της 

χώρας,  

Εγκρίθηκε προκαταβολή 62 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ του 

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη δήλωση  του 

Λιβάνιου πρωθυπουργού, κ. Νατζίμπ Μικάτι, ενώ ένα ποσό 54 

εκατομμυρίων δολαρίων έχει επίσης διατεθεί για έργα 

συντήρησης.  Οι δύο κύριοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας του Λιβάνου έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει βλάβες 

και απαιτούν σοβαρή συντήρηση. Ο υπηρεσιακός υπουργός 

Ενέργειας του Λιβάνου, ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την 

επίλυση των χρόνιων διακοπών ρεύματος της χώρας με κόστος 

600 εκατ. δολάρια σε διάστημα πέντε μηνών για την αύξηση της 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε 10 ώρες την ημέρα. Από το 

2019, ο Λίβανος μαστίζεται από μια εξοντωτική οικονομική κρίση 

που, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι μία από τις 

χειρότερες που έχει δει ο κόσμος στη σύγχρονη εποχή  

Ο Λίβανος αυξάνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για 

πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990 

Η κρατική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου, Électricité  du 

Liban (EDL), προχώρησε σε αυξήσεις των τιμών, που χρεώνει για 

την ηλεκτρική ενέργεια, για πρώτη φορά από το 1994, σύμφωνα 

και με επίσημες δηλώσεις εκπροσώπων της EDL, σε μία κίνηση, 

που αναμένεται να ανοίξει, ταυτόχρονα, το δρόμο για την 

πολυπόθητη αύξηση της διευρυμένης παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας στους καταναλωτές. Οι αυξήσεις ισχύουν ήδη από τον 

τρέχοντα Νοέμβριο, ωστόσο οι καταναλωτές δεν θα δουν τα 

σχετικά τιμολόγια πριν από τα τέλη τ.μ., σε μια προσπάθεια να 

υπάρξει καταβολή από πλευράς καταναλωτών και συλλογή από 

πλευράς κράτους των χρεωστούμενων λογαριασμών, που 

αντιστοιχούσαν έως τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Λίβανος δεν 

διαθέτει απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση όλο το εικοσιτετράωρο, σε 

ολόκληρη τη χώρα, τα αρκετά τελευταία έτη. 

Η QatarEnergy εντάσσεται επίσημα σε κοινοπραξία 
εξερεύνησης φυσικού αερίου. Η εταιρία αποκτά μερίδιο 30%. 
 
Η QatarEnergy απέκτησε μερίδιο 30% στην τριμερή κοινοπραξία 
για την έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε δύο θαλάσσια 
τεμάχια στα ανοικτά των ακτών του Λιβάνου. Τα άλλα μέλη είναι η 
TotalEnergies και η Eni, η καθεμία με μερίδιο 35%. Το Υπουργείο 
Ενέργειας και Υδάτων δήλωσε ότι αναμένει ότι η έναρξη των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων θα επισπευσθεί. Ένας πρώτος 
γύρος αδειοδότησης το 2017, που κάλυπτε τα οικόπεδα 4 και 9, 
ανατέθηκε στην εν λόγω κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε τότε 
και η ρωσική εταιρία Novatek. Στο τεμάχιο 4 έγινε μόνο μία άγονη 
προσπάθεια γεώτρησης. Καμία απόπειρα δεν έγινε στο τεμάχιο 9, 
το οποίο διακόπηκε λόγω διαφωνίας γύρω από τη θαλάσσια 
οριοθέτηση των νότιων συνόρων του Λιβάνου. Η Novatek 
αποσύρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, αφήνοντας το 20% του 
μεριδίου της στα χέρια της λιβανέζικης κυβέρνησης. Τον 
Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για την επίλυση 
της διαφοράς των θαλάσσιων συνόρων. 
 
Η TotalEnergies θα ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στο 

Block 9 

Σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του γαλλικού κολοσσού 

στον τομέα της ενέργειας, o κ. Patrick Pouyanné, Πρόεδρος και 
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Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies, υποδέχθηκε τον 

υπηρεσιακό Υπουργό Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου κ. Walid 

Fayad, στην έδρα της εταιρίας στο Παρίσι, στις 12 τρέχοντος 

μηνός. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο επίσημης 

επίσκεψης, που πραγματοποίησε ο Λιβάνιος Υπουργός, κατά τη 

διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με Γάλλους αξιωματούχους των 

τομέων της ενέργειας, του ηλεκτρισμού και των υδάτων (όπως της 

Γαλλικής Εταιρίας Ανάπτυξης (EDF/AFD), η οποία χρηματοδοτεί 

διάφορα έργα στον τομέα υποδομών, σε χώρες που τα έχουν 

ανάγκη. Οι δύο άντρες συζήτησαν την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της TotalEnergies στον Λίβανο και ο πρόεδρος 

της εταιρίας επιβεβαίωσε ότι οι ομάδες, που είναι υπεύθυνες για 

τις εργασίες γεώτρησης στο τεμάχιο 9 στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη του Λιβάνου, έχουν πλέον κινητοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι περισσότερα από 10 άτομα 

συμμετέχουν στην προετοιμασία της γεώτρησης. Έως το τέλος 

επόμενου Μαρτίου, η ομάδα που έχει κινητοποιηθεί στη Βηρυτό, 

θεωρείται ότι θα ξεπεράσει τα είκοσι στελέχη. Η πρόσκληση 

υποβολής προσφορών για την εξασφάλιση του γεωτρύπανου έχει 

ξεκινήσει και αναμένεται να οδηγήσει στην τελική επιλογή το 

πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ έχουν ολοκληρωθεί προ 

παραγγελίες σε προμηθευτές για τον εξοπλισμό, που απαιτείται 

για τη γεώτρηση. Παράλληλα, κινητοποιούνται υπεράκτιοι πόροι 

για να συμβάλουν στις περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες 

αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2023. 

Τέλος, οι δύο άντρες κατέστησαν σαφές ότι οι ομάδες της 

TotalEnergies συνεργάζονται αγαστά με την Λιβανική Διοίκηση 

Πετρελαίου (LPA, η οποία είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία 

της γεώτρησης), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

TotalEnergies και του εταίρου της ENI, ώστε να ολοκληρωθεί η 

γεώτρηση το συντομότερο δυνατό, εντός του 2023. Ο Υπουργός 

μάλιστα υπερθεμάτισε για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της 

γαλλικής εταιρίας και των λιβανικών αρχών.  

 

Μειοδοτικοί διαγωνισμοί 

 

Ανακοίνωση σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με 

πετρελαϊκές δραστηριότητες.   

Ο Δικαιούχος Διαχειριστής TotalEnergies EP Block 9 ανακοίνωσε 

τις υπηρεσίες, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή πετρελαϊκών 

δραστηριοτήτων στο Block 9 Offshore Lebanon, ώστε οι εταιρίες, 

που το επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπηρεσίες του 

Διαχειριστή. Η TotalEnergies EP Block 9 (TotalEnergies), υπό την 

ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Οικοπέδου 9, έχει ξεκινήσει την 

προετοιμασία για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης στο 

Οικόπεδο 9 το 2023. Ως εκ τούτου,  αναζητά επί του παρόντος 

εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για πιθανή συμμετοχή στις προσεχείς 

προσκλήσεις υποβολής προσφορών, που καλύπτουν τις 

ακόλουθες υπηρεσίες εφοδιασμού: υπηρεσίες βάσης εφοδιασμού, 

θαλάσσια προμήθεια φυσικού αερίου, υπηρεσίες υποστήριξης 

πλοίων και υπηρεσίες ελικοπτέρων. Για περισσότερες 

πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου (the National 

Petroleum Corporation)  https://www.lpa.gov.lb, που περιέχει 

όλες τις σχετικές  πληροφορίες.  

Η PAC-Duty Free διατηρεί τα καταστήματα αφορολόγητων 

ειδών της AIB 

Η τρίτη φορά ήταν η τυχερή για τη διαχείριση και τη λειτουργία των 

καταστημάτων αφορολόγητων ειδών στο Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Βηρυτού. Στις 24/01/2023, ο υπηρεσιακός υπουργός Δημοσίων 

Έργων και Μεταφορών Ali Hamiyeh ανακοίνωσε ότι η εταιρία 

PAC-Duty Free SAL κέρδισε τον τρίτο διαγωνισμό που 

προκηρύχθηκε για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης, μετά την 

ακύρωση των δύο πρώτων διαδικασιών, που προκηρύχθηκαν το 

2022. Το αποτέλεσμα αυτό επιτρέπει στην εταιρία, η οποία 

κέρδισε τον δεύτερο διαγωνισμό, να παραμείνει στη θέση της με 

μια σημαντική διαφορά στους όρους λειτουργίας: θα πρέπει να 

καταβάλει τα έσοδα, που οφείλει στο κράτος σε δολάρια, ενώ η 

προηγούμενη σύμβασή της, της επέτρεπε να το κάνει σε λίρες. Το 

ποσό, που πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο ανέρχεται σε 38,2 

εκατ. δολάρια συν ένα κατ' αποκοπήν τέλος 3,5 δολαρίων ανά 

επιβάτη. Ο διαγωνισμός, ο οποίος προκηρύχθηκε στις 21 

Δεκεμβρίου 2022, και στον οποίο συμμετείχε μόνο η PAC, 

περιελάμβανε εφεδρική τιμή 37 εκατ. δολάρια. 

Λιμένας Βηρυτού, το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου 

εμπορευμάτων του Λιβάνου: η θέση της Ελλάδας μεταξύ των 

κυριότερων προμηθευτών της χώρας. 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσαν 

τα λιβανικά τελωνεία, τα εισαγόμενα αγαθά στον Λίβανο 

διακινήθηκαν, κυρίως, μέσω του λιμένα της Βηρυτού, σε ποσοστό 

63,8% (επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο του 2021, 

62,5%). Το λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας παραμένει μακράν 

η σημαντικότερη υποδομή, αναφορικά με την εμπορική κίνηση στη 

χώρα, παρά τις σημαντικές ζημίες. που υπέστη, λόγω της διπλής 

έκρηξης στις 4 Αυγούστου 2020. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της 

Βηρυτού (18,7% το 2022, έναντι 21,8% το 2021) και το λιμάνι της 

Τρίπολης (10,5% το 2022, έναντι 10,2% το 2021) βρίσκονται στη 

δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα 

εισήχθησαν μέσω των λιμανιών της Σάιδα (Saida) και της Τύρου 

και των διαφόρων συνοριακών διαβάσεων (Masnaa, Arida και 

Abboudiye).  Όσον αφορά τους σημαντικότερους προμηθευτές του 

Λιβάνου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κίνα καταλαμβάνει την 

πρώτη θέση στην κατάταξη του 2022, με εισαγόμενα αγαθά αξίας 

2,67 δις δολαρίων ΗΠΑ. Η Τουρκία και η Ελλάδα συμπληρώνουν 

την πρώτη τριάδα, με αξία 2,42 δις και 1,82 δις δολάρια αντίστοιχα. 

Το προηγούμενο έτος, οι τρεις ανωτέρω χώρες μοιράζονταν τις 

τρεις πρώτες θέσεις, με διαφορετική σειρά: με την Τουρκία στην 

πρώτη θέση (1,44 δις δολάρια), την Ελλάδα στη δεύτερη (1,36 δις 

δολάρια) και την Κίνα στην τρίτη (1,26 δις δολάρια). Ομοίως με τα 

εισαγόμενα αγαθά, τα εξαγόμενα αγαθά εξήλθαν επίσης, κυρίως 

από τον Λίβανο, μέσω του λιμένα της Βηρυτού (46% το 2022, 

έναντι 52,6% το 2021), του διεθνούς αεροδρομίου της Βηρυτού 

(29,8% το 2022, έναντι 33,3% το 2021) και του συνοριακού 

σταθμού Masnaa (12,7% το 2022, έναντι 4% το 2021). Τα 

υπόλοιπα αγαθά στάλθηκαν, μέσω των άλλων θέσεων, που 

προαναφέρθηκαν. Όσον αφορά τις χώρες, στις οποίες ο Λίβανος 

εξήγαγε τα περισσότερα προϊόντα το 2022, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου, λαμβάνοντας 

αγαθά αξίας 747,15 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ακολουθούμενα από τη 

Συρία (356,22 εκατ. δολάρια) και την Αίγυπτο (168,26 εκατ. 

δολάρια). Το 2021, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν, επίσης, 

βρεθεί στην κορυφή του καταλόγου (864,24 εκατ. δολάρια), ενώ η 

Ελβετία (424,52 εκατ. δολάρια) και το Καμερούν (282,67 εκατ. 

https://www.lpa.gov.lb/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[10] 

 

δολάρια) συμπλήρωναν τις πρώτες θέσεις. Αν και η Σαουδική 

Αραβία βρισκόταν, προηγουμένως, πολύ ψηλά στην κατάταξη, το 

Βασίλειο απαγόρευσε όλες τις εισαγωγές λιβανικών προϊόντων 

από τα τέλη Οκτωβρίου 2021, καθώς οι σαουδαραβικές αρχές 

είχαν ανακαλύψει, τον Απρίλιο του 2021, φορτία ναρκωτικών 

ουσιών κρυμμένα σε χειροβομβίδες και άλλα προϊόντα από τον 

Λίβανο. 

                                  Αγροτικός τομέας  

Άρση του εμπάργκο του Κατάρ σε ορισμένα γεωργικά 

προϊόντα του Λιβάνου 

Ο πρέσβης του Κατάρ στον Λίβανο, Ibrahim bin Abdelaziz al-

Sahlawi, ενημέρωσε τον Λιβάνιο Υπουργό Γεωργίας, Abbas Hajj 

Hassan για την άρση του εμπάργκο στα αρωματικά βότανα και τα 

φυλλώδη λαχανικά, που εισάγονται από το Λίβανο, κατά τη 

διάρκεια πρόσφατης συνάντησης για να συζητήσει τις εισαγωγές 

και εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από το Λίβανο. Ο διπλωμάτης 

και ο Λιβανέζος υπουργός συζήτησαν επίσης τις προετοιμασίες 

για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Οπωροκηπευτικών 2023, 

την οποία θα φιλοξενήσει η Ντόχα σε λίγες εβδομάδες.Το Κατάρ 

είχε αναστείλει τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τον 

Λίβανο το 2021, κατηγορώντας τη χώρα των κέδρων για 

υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων. 

Παρατηρήθηκε συνεχής μείωση της αξίας της παραγωγής, καθώς 

οι αγρότες αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα έλλειψη χρηματοδοτικών 

διευκολύνσεων, κρατική αδιαφορία και περιορισμένη δυνατότητα 

πραγματοποίησης εξαγωγών. Διεθνείς οργανισμοί (FAO,UNDP, 

USAID κ.ά.) προσπαθούν να συνδράμουν τον τομέα σε μόνιμη 

βάση. 

Ανθρωπιστική Βοήθεια  

Χορήγηση 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επισιτιστικής 

ασφάλειας στον Λίβανο  από την Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 10 τ.μ., η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δρομολόγησε δύο νέες πρωτοβουλίες, αναφορικά με 

επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, για την στήριξη 

των ευάλωτων ατόμων στο Λίβανο και την καταπολέμηση της 

επισιτιστικής αβεβαιότητας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι εν 

λόγω πρωτοβουλίες αποτελούν απάντηση στον αρνητικό 

αντίκτυπο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ και ότι τα κεφάλαια, που διατίθενται για 

τον Λίβανο, θα παράσχουν άμεση βοήθεια σε 7.245 φτωχές 

οικογένειες της χώρας (41.287 άτομα), οι οποίες είναι 

εγγεγραμμένες στο Εθνικό Πρόγραμμα Στόχευσης της Φτώχειας 

(NPTP). Το NPTP είναι το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας του 

Λιβάνου, το οποίο εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, σε 

συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ. 

Η συγκεκριμένη βοήθεια της Ε.Ε. αναμένεται να ανακουφίσει τους 

πολίτες, που έχουν πραγματική ανάγκη, να καλύψουν τις ελλείψεις 

τους σε τρόφιμα. Στόχος της Ε.Ε. είναι, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, να συμβάλει στην ενίσχυση των γεωργικών και 

αγροδιατροφικών συστημάτων του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις 

σχετικές ανακοινώσεις, η παραγωγική ικανότητα των γεωργών 

πρέπει να αυξηθεί, ενώ θα πρέπει να υποστηριχθεί μία λιγότερο 

απαιτητική και περισσότερο κλιματικά έξυπνη γεωργία, που θα 

βοηθήσει τον Λίβανο να διαφοροποιήσει την παραγωγή τροφίμων 

και να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από εισαγόμενες 

καλλιέργειες/δημητριακά. Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας και το 

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.. Η νέα χρηματοδότηση 

προστίθεται στα υφιστάμενα έργα, που υλοποιούνται στη χώρα, 

στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικής 

προστασίας. Ο Λίβανος βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση τα τελευταία τρία χρόνια και έχει πληγεί 

από τις συνέπειες στις ρωσο-ουκρανικές εξαγωγές, από την 

έναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των δύο χωρών, στα τέλη του 

περασμένου Φεβρουαρίου. Πράγματι, το 85,65% των εισαγωγών 

σίτου στον Λίβανο προήλθε από την Ουκρανία και τη Ρωσία το 

2021, με τις προαναφερόμενες γειτονικές χώρες να κυριαρχούν 

στην τοπική αγορά τουλάχιστον από το 2012, οπότε υφίστανται 

διαθέσιμα σχετικά στοιχεία. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια 

Τράπεζα χορήγησε ήδη, στις αρχές του περασμένου Μαΐου, 

δάνειο ύψους 150 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για τη διασφάλιση των 

εισαγωγών σίτου στον Λίβανο, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία 

διατάραξε τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και σταμάτησε τις 

εξαγωγές σιτηρών, οδηγώντας σε ελλείψεις αυτών των προϊόντων 

στη χώρα.  

 Στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση του κλάδου ακίνητης 

περιουσίας στον Λίβανο 

Στις αρχές του 2023, δημοσιεύματα του λιβανικού κλαδικού τύπου, 

παρά το ευρύτερο πλαίσιο σοβαρής οικονομικής κρίσης, η οποία 

επικρατεί στον Λίβανο, αναφέρεται στις υφιστάμενες ευκαιρίες 

στην αγορά ακινήτων, με έμφαση στην πρωτεύουσα της χώρας, 

στη Βηρυτό. Ορισμένοι αναλυτές, ωστόσο, διερωτώνται αν η 

αγορά όντως τιμωρείται από το φαινόμενο γενίκευσης των 

πληρωμών σε φρέσκα δολάρια (σε μετρητά ή με μεταφορά από το 

εξωτερικό), από την απουσία τραπεζικών δανείων και από τον 

μειωμένο αριθμό δυνητικών αγοραστών. Συνεπώς, παρά την 

διαπιστωμένη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στη Βηρυτό, 

κατά περίπου 40%, από το 2019, ο αριθμός των συναλλαγών είναι 

σχετικά χαμηλός και η πτώση των τιμών δεν έχει οδηγήσει σε 

πραγματική δυναμική. Όντως, το προφίλ των αγοραστών έχει 

αλλάξει. Η αγορά ενός διαμερίσματος δεν μπορεί πλέον να 

επιμεριστεί με δάνειο σε πολλά έτη, όπως πριν. Ο αγοραστής 

πρέπει να διαθέτει ολόκληρο το ποσό για την αγορά ενός ακινήτου. 

Ως αποτέλεσμα, μετά τη μετάβαση σε φρέσκα δολάρια, η αγορά 

έχει εξαρτηθεί από τους ομογενείς και τους ντόπιους κατοίκους, 

που διαθέτουν λογαριασμούς σε δολάρια εκτός Λιβάνου. Παρά τις 

εν λόγω νέες συνθήκες, το 2022 παρατηρήθηκαν αρκετές 

πωλήσεις. Επομένως, η αγορά δεν βρίσκεται σε ακινησία και οι 

τελευταίοι έξι μήνες ήταν λίγο πιο ζωηροί, σύμφωνα με τους 

αναλυτές στον τοπικό κλαδικό τύπο. Σημειώθηκε μείωση των 

πωλήσεων ακινήτων κατά 27%, με 80.000 συναλλαγές, το 2022. 

Μια φυσιολογική εξέλιξη, δεδομένου ότι μόνο τα περίφημα 

«φρέσκα» δολάριο ήταν δεκτά στις αγοραπωλησίες. Αναμένεται 

περαιτέρω μείωση το 2023, καθώς χιλιάδες αγοραστές 

επιθυμούσαν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους το 2022 για 

να αποφύγουν την αναμενόμενη αύξηση της φορολογίας. 

Επιπλέον, αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι οι ιδιοκτήτες 

αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν έκπτωση στην τιμή πώλησης, 

από 30% έως 60%, ανάλογα με την περιοχή, σε σχέση με το 

επίπεδο του 2019. Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν ελάχιστες 
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αναφορές για νέες κατασκευές, καθώς το κόστος έχει εκτοξευθεί 

στα ύψη, ενώ οι δυνητικοί αγοραστές σπανίζουν ολοένα και 

περισσότερο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΒΗΡΥΤΟΥ 

Πραγματοποίηση εγκαινίων για την έναρξη λειτουργίας των 

κεντρικών γραφείων του Εθνικού Ινστιτούτου Αμπέλου και 

Οίνου στον Λίβανο, Βaabda – Όρος Λιβάνου, 11.01.2023 

              

Το απόγευμα της 11ης Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε 

στοχευμένη εκδήλωση, η οποία σηματοδότησε τα εγκαίνια των 

κεντρικών γραφείων του κρατικού Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου 
του Λιβάνου (Νational Institute for Vine and Wine, INVV). Η 

εκδήλωση, την οποία παρακολούθησε με φυσική παρουσία το 

Γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού, ήταν τρίωρης διάρκειας και 

πραγματοποιήθηκε σε νεόδμητους χώρους (έκτασης 60 τ.μ.), που 

θα φιλοξενούν στο εξής τις εργασίες του Φορέα, εντός 
εταιρικού κέντρου στην πόλη Βaabda, στο όρος Λιβάνου, σε μικρή 

απόσταση από τη Βηρυτό. Εκτιμάται ότι περί 120 προσκεκλημένοι 

(κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών και 

αντιπροσωπειών, όπως και της Κύπρου και της Ιταλίας, 

επιχειρηματίες, οινοποιοί, μέλη συνεταιρισμών και παραγωγοί, 

πρόεδροι συνδέσμων, ιδίως από τον χώρο της βιομηχανίας 
τροφίμων, αλκοολούχων ποτών, αγροδιατροφικών προϊόντων, 

του κλάδου του οινοτουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και του κλαδικού τύπου) πλαισίωναν το 
ακροατήριο της διοργάνωσης. Το Εθνικό Ινστιτούτο Αμπέλου και 

Οίνου της χώρας ιδρύθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 και 

συνεργάζεται στενά με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου. 

Είναι η πρώτη φορά που αποκτά φυσική έδρα ενώ και τους 

χώρους του ινστιτούτου επιμελήθηκε αρχιτεκτονικό γραφείο, 

συνδυάζοντας βιομηχανικό ύφος με στοιχεία του οινικού κλάδου. 

Το διοικητικό συμβούλιο του φορέα αποτελείται από 

εκπροσώπους των ενώσεων και συνδικάτων παραγωγών 

αμπέλου και οίνου καθώς και των υπουργείων Γεωργίας και 

Βιομηχανίας του Λιβάνου. Προς το παρόν, μετέχουν 

πέντε οινοποιεία ως μέλη του ινστιτούτου, με σκοπό την 

ενσωμάτωση περισσότερων στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι 

το Γραφείο OEY Βηρυτού μετείχε στην παρουσίαση του ειδικού 

προγράμματος για τον οινοτουρισμό, υπό την επωνυμία «100% 

Liban», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισμού της χώρας και παρακολουθεί συστηματικά την 

προσπάθεια, τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα της 

χώρας, να προχωρήσει στην παραγωγή τυποποιημένων, 

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, οίνων, να εκσυγχρονίσει το δυνατόν 

περισσότερα μεταξύ των εξήντα οινοποιείων, που διαθέτει σήμερα 

και, πέραν της εγχώριας αγοράς (στην οποία τα λιβανικά κρασιά 

δεσπόζουν ούτως ή άλλως), να διευρύνει τις εξαγωγές των οινικών 

προϊόντων, που σήμερα τοποθετούνται περίπου στο 20% της 

παραγωγής, βασιζόμενη και στη μακρά παράδοση των λιβανικών 

οίνων (με 6.000 έτη παρουσίας στον κόσμο και ετήσια παραγωγή, 

που υπολογίζεται, από την Ένωση Οινοποιών Λιβάνου, στις 8 

εκατ. φιάλες οίνου / 8 χιλ. τόνους σε ετήσια βάση). 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ 2023 

 
RAWMEC Beirut (01-03/03/2023) 
Lebanon’s largest recycling and waste management 
exhibition and conference 
(01- 03/03/2023) 
Seaside Arena, New Waterfront, Beirut, Beirut, Lebanon 
Tel. : +961-76785855 
E-mail : info@lebanonexpo.com    
             info@rawmec-lb.com 
Web site : www.rawmec-lb.com 
 
HORECA INTERNATIONAL EXHIBITION FOR FOOD & 
BEVERAGES (25 - 28 /04/2023) 
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.: +961- 1- 480081  
E-mail: info@hospitalityservices.com.lb 
Web site: www.horecashow.com,  
                www.hospitalitysevices.com.lb   

 
PROMOTEAM RCBI BEIRUT 2023 Residency & Citizenship 

by Investment (April 24,25,26 /2023) 

Organizer: Promoteam organizers of specialty Exhibitions in 

Beirut  

Address: Ashrafieh; 140 Mar Mitr Street, Frieha Bldg. 9th floor, 

Beirut Lebanon P.O.Box: 175379 Beirut Lebanon 

Tel: 00961-1-203203 

E-mail : me@promoteam.me   

Web site : http://promoteam.me 
 

THE GARDEN SHOW & SPRING FESTIVAL 2023 
(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.: +961- 1- 480081  
E-mail info@hospitalityservices.com.lb    
Web site: www.hospitalitysevices.com.lb 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
Syndicate of Textile Industries  
President, Mr. Sleiman Khattar 
Address: Fayadieh STE Therese str (15)- sector8 
Tel.: +961-5- 450278-05/450279- 03/325263 
Fax: +961-5- 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.: +961-1-491005  
Fax: +961-1-491005 
E-mail: foodsynd@hotmail.com 

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:me@promoteam.me
http://promoteam.me/
mailto:info@hospitalityservices.com.lb
http://www.hospitalitysevices.com.lb/
mailto:Intex@inco.com.lb
mailto:foodsynd@hotmail.com
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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 Traders’ Association 
Chairman: Mr. Nicolas Shammas 
Address:  4th floor CCIAB bldg., Justinien str.  Sanayeh 
Tel: +961-1-345735 / 347997 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:president@ccib.org.lb
mailto:lindas@cciat.org.lb
mailto:presidency@cciaz.org.lb
mailto:chamber@ccias.org.lb
mailto:lina.fakhoury@idal.com.lb
mailto:contact@beiruttraderes.org
http://www.beirutraders.org/

