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Η αυξημένη τουριστική περίοδος και τα αντίστοιχα έσοδα για τον Λίβανο 

Η καλοκαιρινή περίοδος στον Λίβανο φαίνεται να αποτέλεσε «σωσίβιο» για τη χώρα που 

πλήττεται από πρωτοφανή οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάρρευση από το 2019. Ενώ η 

εξάρτηση από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αν 

επιτευχθεί, θα μπορούσε να λειτουργήσει θεραπευτικά για την οικονομία του κράτους κατά 

περίπου 3 δις δολ. Η.Π.Α., ο τουριστικός τομέας, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα 

στοιχεία στον λιβανικό κλαδικό τύπο, κατάφερε τους τελευταίους μήνες να εξασφαλίσει 

περίπου 5 δις στον οικονομικό κύκλο. 

Ο Υπουργός Τουρισμού της λιβανικής υπηρεσιακής κυβέρνησης,  κ. Walid Nassar δήλωσε στις 

ίδιες πήγες, ότι περισσότεροι από 1,2 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τον Λίβανο κατά τη 

διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία συνεχίστηκε πολύ δυναμικά τουλάχιστον έως τα τέλη 

Σεπτεμβρίου. Ακόμη, το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, Ραφίκ Χαρίρι, ανακοίνωσε 

πρόσφατα ότι καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης στα τέλη Αυγούστου. Ο 

αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά περίπου 35%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ 

ο συνολικός αριθμός των επιβατών, από τις αρχές του 2022 έως το τέλος Αυγούστου τ.έ., 

αυξήθηκε κατά 58%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Η κίνηση των αφίξεων εξακολουθεί να είναι ενεργή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα και η 

προσπάθεια του τομέα θα επικεντρωθεί πλέον στην υποστήριξη πολλών φθινοπωρινών 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Σημειώνεται ότι ο ιδιωτικός τομέας ωφελήθηκε περισσότερο από τα «φρέσκα» δολάρια που 

εισήλθαν στη χώρα, συγκεκριμένα οι τουριστικές εγκαταστάσεις και όλοι οι συναφείς υποκλάδοι 

εστίασης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και ψυχαγωγίας/διασκέδασης.. Ωστόσο, η 

πολιτική ηγεσία της χώρας διαβεβαιώνει, σε δημόσιες ανακοινώσεις της, ότι δεν συγχέει τα 

έσοδα της τουριστικής περιόδου με το ζήτημα της οικονομικής συνδρομής, ύψους 3 δις δολ. 

Η.Π.Α. από πλευράς ΔΝΤ και ότι εργάζονται στην κατεύθυνση εξασφάλισης των απαραίτητων 

προ απαιτούμενων για τον Οργανισμό, ώστε σταδιακά να επαναφέρουν πλήρως την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα καθώς και την αποκατάσταση των υποδομών και του δημόσιου 

τομέα. 

1,2 εκατ. θερινοί επισκέπτες 

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων  και της Ένωσης 

Ιδιοκτητών Εστιατορίων Λιβάνου, η θερινή περίοδο του 2022 χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, 
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ενώ επιβεβαιώνεται το μέγεθος των 1,2 εκατ. τουριστών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη χώρα ήδη 

έως το τέλος Αυγούστου, καθώς και ότι ο τουρισμός έχει αποφέρει έσοδα 3 δις δολαρίων ΗΠΑ 

από τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι ο τουριστικός τομέας 

έχασε περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, πολλοί 

από τους οποίους έφυγαν για να εργαστούν στο εξωτερικό. Ωστόσο, νέοι εργαζόμενοι έχουν 

πλέον εκπαιδευτεί και εισέλθει στον τομέα και σήμερα υπάρχουν περίπου 200.000 εργαζόμενοι 

στον Λίβανο, που ζουν από τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των εποχικών και μη 

εποχικών εργαζομένων. Οι μισθοί είναι έως και 50% χαμηλότεροι από ό,τι πριν από το 2019, 

λόγω της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, με αντιστάθμισμα τα πλούσια φιλοδωρήματα 

των ξένων και των Λιβάνιων ομογενών τουριστών, τα οποία πλέον έχουν φτάσει να αποτελούν 

σημαντικό μέρος των μισθών των εργαζομένων. 

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι η αγορά εργασίας στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού στον 

Λίβανο έχει κινητοποιηθεί εκ νέου, αν και ο κλαδικός τύπος επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα 

περιθώρια ακόμη (λ.χ. επιστροφές Λιβανέζων, οι οποίοι αναχώρησαν στο εξωτερικό, ορισμένοι 

εκ των οποίων επιστρέφουν για να συνεχίσουν να εργάζονται στη χώρα τους), καθώς η 

κατάσταση στην αγορά και στην οικονομία της χώρας φαίνεται να έχει καταγράψει δειλά θετικά 

βήματα, δεδομένης της κατάρρευσης που ξεκίνησε προ τριετίας, χαριστική βολή της οποίας 

υπήρξε η μεγάλη έκρηξη στον λιμένα της Βηρυτού το 2020. Ακόμη, παρά καθώς την 

εκτεταμένη τιμολόγηση των πάντων σε δολάρια και τα υψηλά λειτουργικά κόστη των 

τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει, λόγω των προβλημάτων ηλεκτροδότησης και της εκτενούς 

χρήσης ιδιωτικών γεννητριών, οι εν λόγω επιχειρήσεις, αψηφώντας τις δυσκολίες, 

καταφέρνουν να διατηρούν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

αξιολογήσεις των ταξιδιωτών και επισκεπτών του Λιβάνου. Συνεπώς, ο τουριστικός τομέας 

στον Λίβανο δείχνει αναμφίβολα ανθεκτικότητα και αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για 

τη συμβολή στη διατήρηση της θέσης μίας χώρας ψηλά στον παγκόσμιο τουριστικό 

χάρτη, παρά τα όποια ζητήματα μπορεί να αντιμετωπίζει η οικονομία της. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr

