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3. Gospodarka. 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 
Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dług publiczny brutto za 

pierwsze 10-miesięcy 2008 r. wyniósł 46.2 mld USD (przewiduje się, Ŝe za cały rok 2008 
osiągnie on pułap 47 mld USD), a jego miesięczna dynamika wynosi 1.1%. Prognozuje się, Ŝe 
obsługa długu odciśnie się na finansach publicznych, które nie będą zasilone odroczoną w 
czasie prywatyzacją dwóch licencji na obsługę sieci komórkowych, które miały pokryć część 
zadłuŜenia (szacowane dochody ze sprzedaŜy przed kryzysem finansowym to około 5-6 mld 
USD). Dług publiczny netto wzrósł o 4.7% i wyniósł 40.8 mld USD. Dług zagraniczny 
osiągnął w analogicznym okresie pułap 21.2 mld USD, co oznacza 0.1% spadek. Bilans 
płatniczy za pierwsze 11-miesięcy tego roku odnotował nadwyŜkę w wysokości 2.75 mld 
USD. Deficyt na rachunku bieŜącym w stosunku do PKB wyniósł 7.3%. Według Centralnej 
Administracji ds. Statystyki (Idara al-Ihsa’ al-Markazi) indeks CPI za pierwsze 11-miesięcy 
br. wzrósł o 6.3%. Ceny w hotelach i restauracjach wzrosły o 25%, Ŝywność i napoje o 
18.3%, meble i wyposaŜenie domowe o 6.9%, opieka zdrowotna o 4.8%, ubrania i obuwie 
4.1%. Natomiast rachunki za wodę, gaz, elektryczność oraz inne paliwa spadły o 1.5%. 

 
Statystyki odnotowują wzrost zezwoleń na budowę o ponad 35% za pierwsze 11-

miesięcy ubiegłego roku tj; (łącznie blisko 10 mln m²). Świadczy to o wyraźnej aktywności 
zwłaszcza w III i IV kwartale. Nowe realizacje projektów były moŜliwe dzięki stabilizacji 
politycznej kraju oraz spadku cen na materiały budowlane, co zostało wykorzystane przez 
firmy kontraktorskie celem optymalizacji przyszłych zysków. Jest to odpowiedź na wysokie 
zapotrzebowanie rynku na nowe nieruchomości, zwłaszcza ze strony zagranicznych 
inwestorów oraz dowód na duŜe zaufanie potencjalnych klientów do tego waŜnego sektora 
libańskiej gospodarki. Dane opublikowane przez Centralny Bank Libanu wskazują na 5.4% 
wzrost dostaw cementu (za 10-miesięcy jest to 3.5 mln ton).  

 
Projekt budŜetu na rok 2009 nie został jeszcze zatwierdzony przez Radę Ministrów, 

ani parlament. Zakłada on 35% wzrost wydatków (około 10 mld USD) oraz 33% przychodów 
(7 mld USD). Deficyt budŜetowy w wysokości 3 mld USD zakładany na 2009 r. będzie 
stanowił około 8/9% PKB. Szacuje się, Ŝe obsługa zadłuŜenia i wypłata wynagrodzeń będą 
największymi obciąŜeniami dla całego projektu. NaleŜy podkreślić, Ŝe odłoŜenie w czasie 
prywatyzacji dwóch sieci telefonii komórkowej do II kwartału 2009 r. spowoduje wzrost 
kosztów obsługi zadłuŜenia o 50 mln USD. Ministerstwo Finansów obniŜyło prognozę 
wzrostu PKB z 5% do 3%, z zakładaną inflacją na poziomie 6%. Plan budŜetu zakłada wzrost 
opodatkowania depozytów z 5 do 7%, wycofano się jednak z prób podniesienia podatku VAT 
z 10 do 12%. ZałoŜona cena ropy naftowej wynosi 54 USD/ baryłkę. 

 

Jednym z przejawów interwencjonizmu państwowego w minionym roku była decyzja 
Ministerstwa Ekonomii i Handlu, które we wrześniu wprowadziło limity zysków na handel 
następującymi produktami: oleje i tłuszcze (7% sprzedaŜ hurtowa; 10% detaliczna), ziarna i 
zboŜa (5% i 10%), owoce i warzywa (7% i 15%), mięso (5% i 10%), papierosy i słodycze 
(10% i 15%). Decyzja podyktowana była szybkim tempem wzrostu inflacji, która za pierwsze 
7-miesięcy wynosiła 7.2%. Podział środków przeznaczonych dla Libanu w programie 
pomocowym „Paris III” w rozbiciu na projekty sektorowe kształtuje się następująco: zasoby 
wodne i oczyszczalnie ścieków (36%), drogi (16%), infrastruktura (16%), projekty społeczno-
ekonomiczne (12%), energia (12%). Konferencja Pomocowa „Paris III” zobowiązała Liban 
do przeprowadzenia reform społecznych, ekonomicznych, wprowadzenie oraz opracowanie 
procedur prywatyzacyjnych (dla sektora telekomunikacyjnego i transportowego): 
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• Program reform społecznych: (unifikacja standardów sektora ubezpieczeń, 
zagwarantowanie darmowej opieki zdrowotnej i hospitalizacji dla pacjentów objętych 
tzw. Planem Działań Społecznych, programy szczepień, reforma cennika środków 
farmaceutycznych, poprawa jakości systemu nauczania, moŜliwości przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, wzmocnienie zarządzania i administrowania Narodowym 
Funduszem Bezpieczeństwa Społecznego, reforma prawa pracy i systemu 
emerytalnego) 

• Program reform ekonomicznych: (racjonalizacja wydatków budŜetowych, wzrost 
przychodów z tytułu lepszego egzekwowania naleŜności podatkowych od 
nieruchomości oraz podatku rolnego, dynamizacja przychodów, systematyczna 
reforma budŜetu, ochrona własności intelektualnej, poprawa konkurencyjności 
libańskich przedsiębiorstw, pakiet ustaw odnośnie przyciągania zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich (FDI) 

• Infrastruktura i prywatyzacja: (wydzielenie z Ministerstwa Telekomunikacji 
Regulatora Telekomunikacyjnego, prywatyzacja Libańskiej telekomunikacji, sprzedaŜ 
dwóch licencji państwowych na obsługę sieci telefonii komórkowej, przygotowanie 
wstępnego planu prywatyzacji obsługi międzynarodowego portu lotniczego w 
Bejrucie, przygotowanie Publicznego Programu Inwestycji na infrastrukturę na lata 
2008-2012 ) 

• Program reform sektora energetycznego: (lepsze zarządzanie istniejącą infrastrukturą, 
dopuszczenie sektora prywatnego do rynku energii poprzez NiezaleŜnych 
Producentów Energii, powołanie Instytucji Regulatora Energetycznego, 
zróŜnicowanie taryf energii elektrycznej dla masowego odbiorcy) 
  
 

Deficyt handlowy za pierwsze 10-miesięcy 2008 r. wzrósł o 41% do pułapu 10.4 mld 
USD. Wartość importu wzrosła o 37.5% do 13.3 mld USD, podczas gdy eksport o 27%, co 
daje łącznie za 10-miesięcy 2.9 mld USD. Deficyt handlowy finansowano głównie poprzez 
silniejszy eksport usług oraz wysoki napływ kapitału zza granicy. Głównymi partnerami 
handlowymi Libanu, jeśli chodzi o eksport są: Zjednoczone Emiraty Arabskie 279 mln USD, 
Szwajcaria 273 mln USD, Irak 213 mln USD, Turcja 197 mln USD, Syria 186 mln. 
Głównymi produktami eksportowymi są: metale bazowe 16.8% całego eksportu, kamienie 
szlachetne 16.3%, maszyny i urządzenia 14.8, produkty chemiczne 13%, Ŝywność i napoje 
8%. Re-eksport wyniósł 153 mln USD za analogiczny okres tego roku, co oznacza 0.7% 
spadek w porównaniu za rok 2007. W imporcie strategicznymi kierunkami pozostają: USA 
1.4 mld USD, Chiny 1.156 mld, Francja 1.156 mld, Włochy 963 mln, Niemcy 807 mln. W 
imporcie produkty mineralne stanowią 27% całego importu, urządzenia elektryczne 10.2 %, 
pojazdy 10.1%, metale bazowe 9%, produkty chemiczne 8%.  

POMOC W MLN USD 
WSPARCIE BUDśETU 1,780 

BANK DU LIBAN 120 

WSPARCIE SEKTORA 
PRYWATNEGO 

1,173 

WSPARCIE 
PROJEKTÓW REFORM 

1,032 

POZOSTAŁE 304 
ŁĄCZNIE 4,408 
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W maju Ministerstwo Ekonomii i Handlu przywróciło funkcjonowanie programu 

Export Plus, który polega na przekazywaniu dopłat do transportu towarów rolniczych w 
zaleŜności od zakontraktowanych ilości i kraju przeznaczenia. TonaŜ sprzedawanych 
świeŜych owoców i warzyw wzrósł od 2001 do 2007 r. o 224% . 
 

EXPORT ZA PIERWSZE 10-MIESI ĘCY 
KRAJ UDZIAŁ %  2008 w mln USD  2007 w mln USD 
UAE 9.6% 279  195 

SZWAJCARIA 9.4% 273  236 
IRAK 7.4% 213  113 

TURCJA 6.8% 197  91 

SYRIA 6.4% 186  172 
ARABIA SAUDYJSKA  5.9% 171  155 

EGIPT 4.0% 117  92 
JORDANIA 3.5% 100  82 
KUWEJT 2.9% 83  87 

INNE KRAJE 41.5% 1,203  985 
EXPORT TOTAL  2,897  2,282 

 
 

IMPORT ZA PIERWSZE 10-MIESI ĘCY 
KRAJ 2008 w mln USD 2007 w mln USD 
USA 1,397 904 

CHINY 1,156 841 
FRANCJA 1,156 698 
WŁOCHY 963 926 
NIEMCY 807 615 
TURCJA 556 342 

SZWAJCARIA 521 313 
JAPONIA 484 311 

ROSJA 450 250 
INNE KRAJE 5,446 4,056 

IMPORT TOTAL  13,334 9,697 
 
Export towarów w 2008 r. odbywał się następującymi przejściami: Beirut port (34%), 
Międzynarodowe Lotnisko im. Rafiqa Hariri (25%), Masna’a (19%), Tripoli (6%), Abbudieh 
(7%). Natomiast import towarów w podziale na przejścia graniczne: Beirut port (71%), 
Międzynarodowe Lotnisko im. Rafiqa Hariri (16%), Tripoli (6%), Masna’a (5%). 

 
Inwestycje. 
Agencja ds. Inwestycji w Libanie (Investment Development Authority of Lebanon) została 
utworzona na mocy dekretu Rady Ministrów w 1994r. Regulacja prawna nr 360 z 16 sierpnia 
2001 r. wzmocniła uprawnienia agencji w promocji moŜliwości inwestycyjnych w Libanie 
wobec krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Agencja zajmuje się takŜe: 
ułatwieniami w wydawaniu pozwoleń i licencji wymaganych przy realizacji inwestycji, 
zapewnieniem doraźnej pomocy projektom juŜ realizowanym, identyfikowaniem 
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potencjalnych spółek joint-venture oraz strategicznych partnerów dla firm libańskich, 
przedstawianiem zainteresowanym inwestorom prawnych uregulowań obowiązujących w 
kwestiach inwestycyjnych, doradzaniem rządowi w kwestii polityki inwestycyjnej. IDAL 
oferuje takŜe tzw. „Package Deal” przeznaczony dla duŜych projektów inwestycyjnych, jakie 
w znaczącym stopniu zwiększą zatrudnienie w danym regionie. KaŜdy potencjalny projekt 
inwestycyjny identyfikowany jest pod względem lokalizacji geograficznej, sektora, kosztów 
inwestycyjnych. Liban został podzielony na 3 strefy inwestycyjne: 
 
STREFA A (wybrzeŜe): Wszelkie zezwolenia na prace udzielane są przez IDAL. Inwestor, 
zgodnie z regulacjami, zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej 2 Libańczyków 
(zarejestrowanych w Narodowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) na jednego 
obcokrajowca. Przewidziano moŜliwość zwolnienia przez okres 2 lat z podatku dochodowego 
dla spółek akcyjnych po spełnieniu szczegółowych wymogów. 
 
STREFA B (obszar centralny): Inwestor korzysta z takich samych uprawnień jak w strefie A, 
dodatkowo  ze zmniejszenia o 50% podatku dochodowego oraz dochodów z tytułu 
dywidendy przez okres 5 dodatkowych lat. 
 
STREFA C (obszary północne i południowe): Zastosowanie mają przepisy ze stref A, 
dodatkowo moŜliwość 10-letniego zwolnienia z podatku dochodowego i od dywidendy po 
spełnieniu szczegółowych wymogów. Wszystkie projekty o profilu informatyczno-
technologicznym uprawnione są do korzystania z ulg przypisanych do strefy C.  
Sektory inwestycyjne dzielą się na: 

• Przemysłowy: meble, biŜuteria, kosmetyki, papier i opakowania 
• Rolniczy: owoce i warzywa, produkty organiczne, tytoń, oliwa z oliwek, wino, miód 
• Rolniczo-przemysłowy 
• Turystyczny: parki rozrywki, turystyka zdrowotna i wypoczynkowa, turystyka 

biznesowa. W 2006 r. inwestycje w turystykę osiągnęły kwotę 455 mln USD, co 
stanowi 12.1% wszystkich inwestycji 

• IT / Technologie / Telekomunikacja / media: usługi z dziedziny ubezpieczeń, 
komunikacji, centra obsługi klientów, doradztwo finansowe, software) 

• Zdrowotno-edukacyjny: prywatne szkoły i uniwersytety, usługi kosmetyczne i spa 
• Nieruchomości: zwłaszcza w centrum Bejrutu i okolicznych dzielnicach: Kantari, 

Gemmayzeh, Wadi Abou Jamil, Achrafiyeh, Verdun, Raouche 
 

PRZEPŁYW ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI 
BEZPOŚREDNICH w mln USD 2004 2005 2006 2007 

DO KRAJU 1 993 2 792 2 739 2 845 
 
 

W MLN USD I-XI MIESI ĘCY 
2007  

I-XI MIESI ĘCY 
2008 

ROCZNA ZMIANA W 
% 

IMPORT 10,751  15,001  39.5% 
EXPORT 2,575    3,228                   25.3% 
BILANS 

HANDLOWY  
           - 8,176             - 11,774  44 % 
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Wartość rocznego napływu kapitału netto za 11-miesięcy wyniosła 14.5 mld USD, co oznacza 
55.3% wzrost w porównaniu z rokiem 2007. Sektorami, które były kluczowymi segmentami 
przyciągającymi inwestycje zagraniczne to: sektor informacji oraz technologii 
komunikacyjnych. W przyszłości potencjalnymi gałęziami będzie segment motoryzacyjny, 
farmaceutyczny i usługi edukacyjne. Liban ma szansę stać się regionalnym centrum usług 
informatycznych (wyspecjalizowana kadra, powszechna znajomość trzech języków obcych, 
obecność na lokalnym rynku światowych agencji reklamowych, a takŜe wielojęzyczne 
media). 
 

3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych: 
Wyszczególnienie 2008 2007 

PKB wartość nominalna w mln USD 27,750 24,640 
PKB wartość na 1 mieszkańca w USD 7 377 5600 
Tempo wzrostu PKB w % 5.5% 4 % 
Relacja deficytu finansów publicznych do PKB w % -9.7 % - 10.4 % 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w % 165 % 171 % 
Stopa inflacji */** 12 % lub 

6.3 %  
9.3 % *  
 4.1 %** 

Stopa bezrobocia w % brak danych 20 % 
Wartość obrotów handlu zagranicznego w mln USD 16,231 14,631 
Wartość eksportu w mln USD*** 2,897 2,816 
Wartość importu w mln USD*** 13,334 11,815 
Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w mln USD 

brak danych  2,845 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w mln USD 

brak danych 233 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w kraju urzędowania w mln USD 

brak danych 20,797 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich kraju urzędowania za granicą w mln USD 

brak danych 882 

*Mi ędzynarodowy Fundusz Walutowy IMF na podstawie danych Centralnego Banku Libanu BDL  
**Centrum Informacji Handlowej, Ministerstwo Ekonomii i Handlu *** za okres od 1/1/2008 do 31/10/2008 

 
3.3. Główne sektory gospodarki. 
Główne sektory gospodarki o największym znaczeniu dla PKB: rynek usług i handel 

(56.5% PKB), przemysł (11.5%), sektor administracji rządowej (11.4%), budownictwo 
(8.2%), transport i komunikacja (7.2%), rolnictwo i hodowla (5.2%). Gospodarka 
charakteryzuje się długą tradycją wolnego rynku, otwarciem na zagraniczne inwestycje, 
brakiem interwencjonizmu państwowego, swobodnym przepływem kapitału i towarów. 

 
Sektor bankowy. 
Sektor bankowy wytwarza 4.8% PKB, zatrudniając mniej niŜ 2% libańskiej siły roboczej, co 
potwierdza wysoką produktywność tego sektora. Na koniec 2007 r. liczba  banków w Libanie 
wyniosła 66 jednostek, z tego 54 banki komercyjne i 12 inwestycyjne. Na lokalnym rynku 
obecne są zagraniczne banki komercyjne, libańskie banki z zagranicznym udziałem 
większościowym oraz przedstawicielstwa banków zagranicznych (16). 17 libańskich banków 
ma otwarte przedstawicielstwa za granicą (20 krajów), poprzez 53 odziały bankowe mające 
róŜnorodną formę prawną. Od 2004 r. banki zaczęły rozwijać oddziały na pobliskich rynkach 
arabskich (Syria, Jordania, Egipt, UAE, Arabia Saudyjska). Głównymi przesłankami tej 
ekspansji są: dywersyfikacja ryzyka aktywności bankowej, dywersyfikacja źródeł przychodu, 
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powiększenie udziału w rynku. Od 5 lat libański sektor otworzył się na większą skale na 
sektor islamskich usług finansowych, który jest dynamicznie rozwijającym się segmentem 
gospodarki w krajach muzułmańskich. Łączna wartość aktywów sektora bankowego 
przekracza 82.3 mld USD tj: 340% PKB. Wartość depozytów wyniosła 68 mld USD 
odnotowując 10.2% wzrost w porównaniu z rokiem 2006. 
Według Libańskiego Banku Centralnego (Banque du Liban) subwencjonowane poŜyczki 
kierowane są do sektora: przemysłowego (59.5%), rolniczego (8.3%), turystycznego (30.6), 
technologicznego i rękodzieła (1.6%). Podział kredytów bankowych na główne sektory 
gospodarki: handel i usługi 43%, budownictwo 14%, przemysł 14%, kredyty indywidualne 
19%, rolnictwo 1%.  

 
Sektor przemysłowy. 
Wartość produkcji tego sektora wynosi ok. 5.2 mld USD rocznie. Zgodnie z ustaleniami 
Konferencji Paris III donatorzy (głównie EIB, Bank Światowy, USA, Arabski Fundusz na 
Rzecz Ekonomicznego i Społecznego Rozwoju, Francja, Arabski Fundusz Monetarny) 
zadeklarowali łącznie w formie poŜyczek dla sektora prywatnego 1,460 mln USD. Około 
61% wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych jest w Bejrucie i Górach 
Libanu. Import urządzeń i maszyn przemysłowych za pierwsze 4-miesiące 2008 .r: Włochy 
(29%), Chiny (14%), Niemcy (14%), Wielka Brytania (6%), Tajwan (6%).  Eksport: 
Szwajcaria (16.5%), UAE (8.7%), Syria (5.8%), Irak (5.6%), Turcja (5.3%). Według struktury 
towarowej za ten sam okres dominowały: metale i materiały na bazie metali (23%), maszyny i 
urządzenia mechaniczne (18%), produkty chemiczne (13%), przetworzone produkty 
spoŜywcze (10%). Łączna wartość eksportu sektora przemysłowego wyniosła w 2007r. 2,816 
mln USD, produkcja elektryczności (mln kwh) – 10,548; dostawy cementu (‘000 ton) – 
3,945; liczba wydanych zezwoleń budowlanych – 10,352.  
Ostatnia dostępna ankieta na temat sektora przemysłowego przeprowadzona przez 
Ministerstwo Przemysłu w 1998 r. wydziela 8 najwaŜniejszych gałęzi: Ŝywność i napoje 
(20%), produkty metalowe (16%), produkty niemetalowe (11%), meble (11%), ubrania 
(10%), produkty drewniane (10%), skóry (6%), tekstylia (4%). Ogółem 95 % podmiotów 
przemysłowych zatrudnia mniej niŜ 10 pracowników, około 1% firm ma więcej niŜ 100 
pracowników. Przemysł zatrudnia około 114 tys. ludzi, z tego 70% ma charakter stałego 
zatrudnienia, a 30% stanowią robotnicy sezonowi. Ponad 51% środków inwestycyjnych 
lokowanych jest w maszyny, a 25% w zakup ziemi i nieruchomości. Wartość inwestycji w 
1998 r. wyniosła 373 mln USD. 
NajwaŜniejsze problemy, z jakimi aktualnie boryka się sektor to: wzrost cen energii, wejście 
na rynek produktów rywalizujących z rodzimą produkcją ze strony krajów dotujących ceny 
energii, szerokie otwarcie rynku zgodnie z zasadami wolnego handlu między państwami 
arabskimi bez ochrony sektora wytwórczego, monopole istniejące w gospodarce (porty, 
telekomunikacja, sektor energetyczny), brak podatku VAT na pewne grupy produktów 
importowanych. 
Sektor przemysłowy poniósł dotkliwe straty w wyniku wojny w 2006 r. Łącznie wyniosły one 
1,136 mln USD, z tego najwaŜniejsze: produkcyjne - blisko 300 mln USD, straty w 
wyposaŜeniu i nieruchomościach około 200 mln USD (192 zakładów produkcyjnych doznało 
uszkodzeń), straty w wartości produktów eksportowych to kolejne 140 mln USD.  
 

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 

 
WTO (Światowa Organizacja Handlu). 
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Wniosek Libanu o akcesję do WTO został złoŜony 30 stycznia 1999 r., a pierwsze spotkanie 
grupy roboczej odbyło się 14 kwietnia 1999 r. Piąte i ostatnie spotkanie libańskiej grupy 
roboczej miało miejsce w maju br. Uczestnicy zgodzili się przygotować wstępny pierwszy 
zarys raportu zawierającego warunki członkostwa. Przewodniczący libańskiej delegacji 
minister Sami Haddad podkreślił zalety Libanu, jako kraju spełniającego wymogi gospodarek 
wolnorynkowych. Rozmowy dotyczyły: prywatyzacji, licencji importowych, technicznych 
barier handlowych, stref wolnocłowych, subsydiów w eksporcie towarów rolniczych, ochrony 
własności intelektualnej, standardów fitosanitarnych. Aktualne reformy ekonomiczne w 
Libanie koncentrują się na: 

• Reformie finansów publicznych i sektora handlu,  
• Prywatyzacji telefonii komórkowej i innych usług, 
• Projektach legislacyjnych odnośnie: standardów sanitarnych i fitosanitarnych, 

subsydiów, dumpingu, inwestycji, własności handlowej i intelektualnej. 
 

GAFTA (Porozumienie o ułatwieniach i rozwoju handlu między krajami arabskimi -
 Agreement to Facilitate and Develop Trade Among  Arab States). 
Porozumienie zakłada stopniową redukcję stawek celnych, opłat i podatków oraz usuwanie 
barier handlowych, zwłaszcza administracyjnych, kontyngentów na towary i wprowadzanie 
wspólnych programów pomocowych. Do końca 2002 r. 16 krajów, w tym Liban, ratyfikowało 
porozumienie. Największymi wyzwaniami, jakie stoją przed Libanem to ochrona 
„raczkujących” gałęzi przemysłu oraz finansowe obciąŜenia wynikające z liberalizacji handlu 
miedzy członkami GAFTA. 
 

3.5. Relacje gospodarcze z UE. 
Polityka UE w stosunku do całego regionu śródziemnomorskiego określona została przez 

wytyczne dokumentu „Partnerstwo Europejsko-Śródziemnomorskie (Euro-Mediterranean 
Parntership) wdroŜonego w 1995 r. na Konferencji Barcelońskiej, kiedy to podpisano 
porozumienie z 10 krajami regionu. Liban w pełni uczestniczy w Europejskiej Polityce 
Sąsiedztwa, z uzgodnionym między stronami Planem Działania (Action Plan). Relacje 
gospodarcze Libanu z EU określa Porozumienie z 2002 r., które weszło w Ŝycie po pełnej 
ratyfikacji w kwietniu 2006 r. Zakłada ono stopniowe doprowadzenie do wolnego handlu, 
ułatwienia celne, ochronę własności intelektualnej, przemysłowej i własności handlowej, a 
takŜe usług. Od marca 2003 r. libańskie produkty przemysłowe oraz większość towarów 
rolniczych (w ramach limitów taryfowych) mają wolny dostęp do rynków unijnych. W latach 
2008-2014 stopniowo będą eliminowane stosowane jeszcze ograniczenia importowe. 
Równolegle ustalono plan działań odnośnie liberalizacji rynku usług oraz mechanizmu 
rozstrzygania sporów handlowych, nad którym prace rozpoczęto w 2006 r. Późniejsze 
negocjacje obejmą liberalizację sektora rolniczego i rybołówstwo. Pomoc finansowa EU dla 
Libanu w latach 2000-2006 udzielana była poprzez program MEDA II, łącznie przekazano 
235 mln EUR. W styczniu 2007 r. zatwierdzono nowy Plan Działania ENP dla Libanu 
zawierający „Strategie dla kraju na lata 2007-2013”.  

 
EU jest dla Libanu waŜnym partnerem handlowym: przyjmuje 39% całego eksportu 

Libanu oraz zapewnia 12% importu. Obroty handlowe pomiędzy EU i Libanem za rok 2007 
wyniosły 3.3 mld EUR. Liban zajmuje 51 miejsce, jeśli chodzi o europejski eksport oraz 118 
w imporcie. NajwaŜniejszymi produktami w imporcie z UE są: energia (21%), produkty 
chemiczne (14%), produkty rolnicze (11.5%), środki transportu (7.8%), maszyny (7.8%), 
tekstylia i odzieŜ (5%). Natomiast główne produkty eksportowe to: produkty rolnicze (12%), 
produkty chemiczne (10%), maszyny (10%), tekstylia i odzieŜ (4%). 
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I-X MIESI ĘCY 2008 w mln USD 
WYMIANA HANDLOWA LIBAN-EU 

KRAJ IMPORT  KRAJ EKSPORT 
FRANCJA 1,156 BELGIA 75 
WŁOCHY 963 WIELKA BRYTANIA  50 
NIEMCY 807 WŁOCHY 50 

WIELKA BRYTANIA  360 FRANCJA 45 
HISZPANIA 238 CYPR 30 

 
Szczegółowe statystki handlowe EU-Liban: 
http://trade.ec.europa.eu 
 


