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                                                                                             Βηρυτός, 1.02.2023 

                                                                                                       

 

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. 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. 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr


                         

          ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΒΗΡΥΤΟΥ                                       

               ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.              
 

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

Νouvelle Naccache, Rue 64, Imm. Ant. Boukhater, No 85 B.P. 309, Bηρυτός, ecocom-beirut@mfa.gr 

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

 

 

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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