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                                                                                          Βηρυτός, 24 Μαρτίου 2023 

                                                                                           

Στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στον Λίβανο για το 2022 

Ο τριτογενής τομέας του Λιβάνου παρουσίασε βελτιωμένες επιδόσεις το 2022 σε σύγκριση με το 

2021. Το στοιχείο αυτό διαπιστώνεται εν μέσω της επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας 

στη χώρα, καθώς και της ικανοποιητικής αύξησης του τουρισμού.  

Συνεπώς, τα στοιχεία από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού (BIA), τον Λιμένα της Βηρυτού 

(PoB) και τον Λιμένα της Τρίπολης (PoT), δείχνουν ότι σημειώθηκε θετική μεταβολή στη 

δραστηριότητά τους, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο τομέας του τουρισμού παρουσίασε 

σημαντική τάση βελτίωσης κατά τη διάρκεια του 2022 με αυξήσεις, σε ετήσια βάση, τόσο στα 

ποσοστά πληρότητας όσο και στα έσοδα, ανά δωμάτιο, ιδίως στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων του 

Λιβάνου. Ο αριθμός των προσγειώσεων και απογειώσεων αεροσκαφών από τον διεθνή 

αερολιμένα της Βηρυτού παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξεως του 32,0%, φθάνοντας τον αριθμό 

των 52.495 το 2022, από 39.777 το προηγούμενο έτος. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις έχουν, 

επίσης, παρουσιάσει αύξηση 48,0%, σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 6.329.747 επιβάτες το 2022, 

από 4.276.847 επιβάτες το 2021. Η ανωτέρω αύξηση είναι η καλύτερη επίδοση, που έχει σημειωθεί 

στο αεροδρόμιο από το 2019. Ο κύριος λόγος πίσω από την βελτίωση των επιδόσεων του 

αερολιμένα είναι η επιτυχημένη τουριστική περίοδος το περασμένο καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια 

των Χριστουγέννων. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (από 

τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2022), από μόνες τους, αφορούν 3.380.240 επιβάτες ή το 53,4% 

της συνολικής δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του 2022. 

Ακόμη, σύμφωνα με την GlobalBlue, την γνωστή πολυεθνική εταιρία επεξεργασίας και επιστροφής 

ΦΠΑ, αναφορικά με τους τουρίστες στα λιβανικά συνοριακά σημεία, οι συναλλαγές των ταξιδιωτών 

στον Λίβανο που ζήτησαν επιστροφή ΦΠΑ, -οι οποίες δίνουν μία ανεπηρέαστη εικόνα για τις 

αγοραστικές τάσεις των τουριστών-, αυξήθηκαν αμελητέα κατά 0,5% το 2022 σε σύγκριση με το 

2021. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών έχει βελτιωθεί ελαφρώς, οι δαπάνες των 

τουριστών έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 19%, λόγω του γεγονότος ότι η πλειονότητα των 

συναλλαγών (57%) είναι αξίας μικρότερης των 300 ευρώ. Οι τουρίστες, που προέρχονται από τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν αυτοί που δαπάνησαν περισσότερα χρήματα, 

αντιπροσωπεύοντας το 17% των δαπανών κατά τη διάρκεια του έτους, ακολουθούμενοι από 

τουρίστες της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ με 6%, της Συρίας και του Κατάρ με 5% και της 

Αιγύπτου με 4%. Η μόδα και η ένδυση ήταν η κατηγορία, που κατέλαβε το μεγαλύτερο ποσό 

συναλλαγών, με επιστροφή ΦΠΑ και αντιπροσώπευε το 75% του συνόλου. Η Βηρυτός είδε τα 

υψηλότερα ποσά συναλλαγών στη χώρα με 62%, ακολουθούμενη από τη Μετν με 30%, τις Baabda 

και Aley με 6% και τις Kesserwan και Jbeil με 1%. Η Βηρυτός ήταν επίσης η επαρχία, που είδε το 

μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών με 82% των συνολικών τουριστικών δαπανών με επιστροφή 

ΦΠΑ. 

Αναλυτικότερα, ο κλάδος της φιλοξενίας στον Λίβανο παρουσίασε βελτιωμένα στοιχεία κατά τους 

πρώτους ένδεκα μήνες του 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με 
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στοιχεία έρευνας της Ernst & Young για τη Μέση Ανατολή για τον Νοέμβριο του 2022. Σύμφωνα με 

την έρευνα, το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων της Βηρυτού ανήλθε σε 

49,6% κατά το πρώτο 11μηνο του 2022, με το ποσοστό αυτό να παρουσιάζει αύξηση 7,1 

ποσοστιαίων μονάδων, σε ετήσια βάση.  

Τέλος, σύμφωνα και με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η χώρα 

μας υποδέχτηκε 65.577 ταξιδιώτες από τον Λίβανο για το 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 

του 50,3%, σε σχέση με το 2021 (32.979 τουρίστες). Παρά το γεγονός ότι καταρχήν ο αριθμός δεν 

εντυπωσιάζει, από πλευράς μας σημειώνουμε ότι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, πρόκειται για 

εύρωστους ταξιδιώτες, υψηλής εισοδηματικής στάθμης, οι οποίοι είτε διατηρούν κατοικία στην 

Ελλάδα, είτε ταξιδεύουν σε Αθήνα και Μύκονο, κατά κύριο λόγο, πραγματοποιώντας υψηλές 

δαπάνες, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλής είναι και ο υπο-τομέας του γαμήλιου τουρισμού στους 

συγκεκριμένους τουρίστες 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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