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                                                                                             Βηρυτός, 5 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

Εκκίνηση λειτουργίας τριών νέων φαρμακοβιομηχανιών στον Λίβανο 

 
Η διαπιστωμένη έλλειψη φαρμάκων στον Λίβανο αποτελεί μία επιπρόσθετη πρόκληση στην 

ταλανισμένη χώρα, η οποία συνεχίζει να αναστατώνει την κοινωνία. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, 

σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, ο ιδιωτικός τομέας της χώρας 

φαίνεται να αντιδρά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εκκινώντας τη λειτουργία τριών 

φαρμακοβιομηχανιών. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Abbas Ramadan, οικονομικού συμβούλου της 

Αρχής για την Ανάπτυξη Επενδύσεων στον Λίβανο (IDAL), στον κλαδικό τύπο, οι επενδυτές των 

εργοστασίων φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίοι προς το παρόν διατηρούν την ανωνυμία τους, 

είναι κάτοικοι του Λιβάνου ή από τη διασπορά. Οι επενδύσεις για τις ανωτέρω 

φαρμακοβιομηχανίες, που ανέρχονται σε περί τα 190 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, υπολογίζεται ότι θα 

δημιουργήσουν εξακόσιες θέσεις εργασίας. Η παραγωγή τους θα καλύπτει διάφορες κατηγορίες 

φαρμάκων, η σημαντικότερη από τις οποίες παραμένει αυτή των προϊόντων για την καταπολέμηση 

του καρκίνου. Το πρώτο φαρμακευτικό εργοστάσιο, που βρίσκεται στο Elhat, στο Βόρειο Λίβανο, 

το οποίο επωφελήθηκε από το καλάθι φορολογικών κινήτρων της IDAL (φοροαπαλλαγές 

εισοδήματος και μερισμάτων, που διανέμονται για δέκα χρόνια, μείωση 30% στα τέλη οικοδομικής 

άδειας, τα τέλη για άδεια εργασίας και τη διαμονή αλλοδαπών εργαζομένων), ξεκίνησε ήδη τη 

λειτουργία του, την τρέχουσα εβδομάδα. Το ύψος της αρχικής επένδυσης είναι περίπου 15 εκατ. 

δολάρια. Οι γραμμές παραγωγής καλύπτουν γενόσημα, χάπια, υπόθετα, σιρόπια, παιδικά 

φάρμακα και ενέσιμα φιαλίδια, με την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενώ το εργοστάσιο φροντίζει 

για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των παραγόμενων φαρμάκων.  

 

Αναφορικά με τα άλλα εργοστάσια, το ένα βρίσκεται στο Ghassanieyh στο νότιο Λίβανο και το άλλο 

στο Zahlé στοην κοιλάδα Bekaa. Οι επενδύσεις τους ανέρχονται σε 35 και 140 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, 

αντίστοιχα. Αυτά τα δύο εργοστάσια, τα οποία δεν θα ξεκινήσουν την παραγωγή φαρμάκων πριν 

από το τέλος του 2023, έχουν εξασφαλίσει την καταρχήν συμφωνία της IDAL για να επωφεληθούν 

από το καλάθι των φορολογικών κινήτρων. Όμως, η τελική συμφωνία εξαρτάται από την έγκριση 

του υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας. Αν και η επένδυση ανέρχεται στο αυξημένο 

ποσό των 140 εκατ. δολαρίων, το εργοστάσιο Zahlé προγραμματίζεται να παράγει μόνο μία σαφώς 

καθορισμένη κατηγορία αντικαρκινικών φαρμάκων. Η παραγωγή του δεν θα επαρκεί για να καλύψει 

όλες τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, καθώς μεθοδεύεται να διαθέτει μέρος της παραγωγής του σε 

εξαγωγές. Η IDAL τονίζει ότι τα λιβανικά φαρμακευτικά εργοστάσια έχουν καλή φήμη στο εξωτερικό 

και διαθέτουν, ούτως ή άλλως, μέρος της παραγωγικής τους ικανότητας σε εξαγωγικές αγορές, 

στοιχείο που τους επιτρέπει αφενός να αποφέρουν σημαντικά κέρδη και αφετέρου να εξασφαλίζουν 

«φρέσκα» δολάρια για την αγορά πρώτων υλών.  

Τέλος, για την πληρότητα της εικόνας, σημειώνεται ότι, πριν από τοι ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης στον Λίβανο τον Οκτώβριο του 2019, υπήρχαν ήδη δέκα φαρμακοβιομηχανίες στη χώρα, 

που κάλυπταν περί το 11% των αναγκών της τοπικής οικονομίας, αξίας 2,3 δις δολαρίων.  Κατά τη 
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διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης, τα εργοστάσια αυτά αύξησαν τις παραγωγικές τους 

δυνατότητες, καταφέρνοντας να ικανοποιήσουν το 40% της εγχώριας ζήτησης. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


