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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΙΒΑΝΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ 
Χώρα με φιλελεύθερη οικονομική παράδοση, με περιορισμένη αγροτική και 

βιομηχανική παραγωγή, εξαρτημένη από το εξωτερικό εμπόριο, τα εμβάσματα της 

λιβανικής διασποράς και τις εισροές κεφαλαίων από τις πλούσιες χώρες του αραβικού 

κόσμου. Στη σύνθεση του ΑΕΠ, η αγροτική παραγωγή συμβάλλει μεταξύ 5 και 7%, η 

βιομηχανία 19% και οι υπηρεσίες 76%. 

 Ο Λίβανος παραδοσιακά είναι μία χώρα ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Κατά το 

μεγαλύτερό τους μέρος προέρχονται από τις χώρες του Κόλπου, και ιδιαίτερα τη 

Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Το 2010, η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

ανήλθε σε $4,96 δις (12,6% του ΑΕΠ). 

 Η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα στην παραγωγή και διανομή 

ενέργειας. Ο Λίβανος συμμετέχει μαζί με την Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία και την ΕΕ 

στο EU – Arab Gas Market με στόχο τη διασύνδεση δικτύων φυσικού αερίου στην 

ευρύτερη περιοχή.  

     Ο Λίβανος ανήκει στην Αραβική Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου (GΑFTA) μαζί με 

άλλες 16 χώρες. 

 

      ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΙΒΑΝΟΥ 

 Εξαγωγές : Το 2011 και το 2010, οι εξαγωγές της χώρας μας προς το Λίβανο 

ανήλθαν σε €156.678.756  και € 30.307.541  αντιστοίχως , σημειώνοντας 

σημαντικότατη αύξηση 416,96%.ως προς το 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)                

     Κυριώτερα προϊόντα: ορυκτέλαια πετρελαίου, άσφαλτος από πετρέλαιο, 

βουτάνιο υγροποιημένο, προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα, τσιγάρα, ξυλεία, 

φάρμακα κ.λ.π.  

 

  Εισαγωγές : Το 2011 και το 2010, οι εισαγωγές της χώρας μας από το Λίβανο 

ανήλθαν σε €22.248.618 και €23.601.986 αντιστοίχως, σημειώνοντας μείωση 

5,73% ως προς το 2010 (ΕΛ.ΣΤΑΤ). 

           Κυριότερα προϊόντα : λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά, συσκευασίες 

χαρτιού, μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων και μέρη αυτών, 

παρασκευάσματα κ.λ.π. 

 

Η εξέλιξη του διμερούς εμπορίου κατά τα τελευταία χρόνια έχει ως εξής: 

 

 



 

   

 

     

 

  Ελληνική Επιχειρηματική Παρουσία 
           Οι ελληνικές επενδύσεις στο Λίβανο είναι περιορισμένες. Οι κατωτέρω 

ελληνικές τεχνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στο Λίβανο, μέσω συνεργασιών με 

λιβανικές και αλλοδαπές εταιρείες, αναλαμβάνοντας τεχνικά έργα και υπεργολαβίες: 

Εξάρχου- Νικολόπουλου, ENB SA., Themeliosi SA και Knauf-Hellas 

            Σε ό,τι αφορά τις λιβανικές επιχειρηματικές δράσεις στην Ελλάδα, 

αναφέρεται η μεγάλη λιβανική κατασκευαστική εταιρεία Consolidated Contractors 

Company που δραστηριοποιείται σε αραβικές χώρες.και διεθνώς. 

 

      Ευνοϊκές προοπτικές για περαιτέρω αύξηση διμερών συναλλαγών υπάρχει στους 

τομείς της γεωργίας, τουρισμού, τραπεζών, ναυτιλίας, κατασκευών, δομικών υλικών, 

τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και τροφίμων 

 

     Θεσμικό Πλαίσιο 

             Η 1
η
 Μικτή Διϋπουργική Επιτροπή (ΜΔΕ) έλαβε χώρα στις 24.02.03, στη 

Βηρυττό. Ο προγραμματισμός για τη σύγκληση της 2
ης

 Μικτής Διϋπουργικής 

Επιτροπής (ΜΔΕ) Ελλάδος- Λιβάνου στην Αθήνα, στα πλαίσια της διμερούς 

Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας κρίνεται επιβεβλημένος.   

 

       Οι εμπορικές σχέσεις Ε.Ε. Λιβάνου ρυθμίζονται από τη Συμφωνία Σύνδεσης που 

τέθηκε σε ισχύ το 2006. Η Ε.Ε. των 27 συμβάλλει κατά 35% στις εισαγωγές του 

Λιβάνου και απορροφά περίπου ποσοστό 10,3% των λιβανικών εξαγωγών 

 

 

ΔΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ  Ελλάδος – Λιβάνου 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μεταβολή 

2011/2010 

Ελλ.Εξαγωγές 

(Χ) 

 

73,04 
123 65,8 44,88 

29,16 30,3 156,68 416,96 % 

Ελλ.Εισαγωγές 

(Μ) 

16,99 20,1 42,7 46,18 11,86 23,6 22,25 -5,73 % 

Όγκος Εμπορ. 

(Χ+Μ) 

90,03 143,1 108,5 91,06 41,02 54,12 178,93 230 % 

Εμπ. Ισοζύγιο 

(Χ-Μ) 

56,05 102,4 23,1 -1,3 17,3 6,921 134,43  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                         Ποσά σε εκατ. € 


