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Οι πολλαπλές προκλήσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Λιβάνου εν μέσω οικονομικής 

κρίσης 

Οι λιβανικές νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό προκλήσεων, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε το 2019, καθώς και της πολιτικής αστάθειας της χώρας 

(υπενθυμίζεται ότι υφίσταται κενό στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ και η κυβέρνηση 

της χώρας είναι υπηρεσιακή). Ακολουθούν αναφορές τριών γνωστών βιώσιμων λιβανικών εταιριών 

αναφορικά με τους τρόπους αντιμετώπισης από πλευράς τους, των πολλών ζητημάτων, που έχει 

προκαλέσει η ύφεση, που πλήττει τη χώρα.   

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Wassim Kari, συνιδρυτή της Parallel Health and Beauty, ενός λιβανικού 

ομίλου εταιριών, που επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο καλλυντικών και προϊόντων 

ομορφιάς, μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τις λιβανέζικες νεοφυείς επιχειρήσεις είναι η 

έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαια, καθώς το τοπικό οικοσύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων 

επιβράδυνε τη δραστηριότητά του, εν μέσω της τρέχουσας πολιτικής αστάθειας. Καθώς η κρίση 

στον Λίβανο ώθησε τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επεκταθούν εκτός της χώρας για να διατηρήσουν 

την ανάπτυξη και την επιβίωσή τους, η εν λόγω εταιρία επέτυχε ήδη να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα καταχώρησε μία εταιρία 

χαρτοφυλακίου στην Κύπρο για να προσελκύσει πρόσθετη χρηματοδότηση στη μητρική εταιρία. 

Άλλη πρόκληση αποτελεί η προσέλκυση ταλαντούχων στελεχών για πρόσληψη, λόγω της 

διαρροής αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό, μετά την έκρηξη στον λιμένα της 

Βηρυτού το 2020 και την απορρέουσα οικονομική κρίση. Η συγκεκριμένη εταιρία προέβη σε νέες 

προσλήψεις και δημιουργία επαγγελματικών ομάδων, με την υποχρέωση εκπαίδευσης και 

κατάρτισης συνεργατών εξαρχής, αυξάνοντας περαιτέρω τα κόστη για την εταιρία. 

Στην περίπτωση της Μeacor, μίας νεοσύστατης επιχείρησης, που αναπτύσσει έναν νέο καθετήρα 

για τη θεραπεία των καρδιακών βαλβίδων, ο κ. Toufic Azar, συνιδρυτής της εταιρίας, θεωρεί ότι οι 

χρονοβόρες κυβερνητικές διαδικασίες και η γραφειοκρατία, καθώς και οι παρωχημένοι νόμοι 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον Λίβανο. Για αυτόν τον λόγο, η εταιρία 

ετοιμάζει τη μετεγκατάστασή της στις Η.Π.Α., όπου θεωρείται ότι η εδραίωσή της και η 

συγκέντρωση κεφαλαίων θα είναι πολύ πιο γρήγορες, αφήνοντας μόνο το τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης στη Βηρυτό. Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Maroun Chammas, διευθύνοντα σύμβουλο της 

Berytech, γνωστής λιβανικής εταιρίας, που λειτουργεί παρέχοντας ένα πλήρες οικοσύστημα για 

επιχειρηματίες και ένα δυναμικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της καινοτομίας, της τεχνολογίας και 

της επιχειρηματικότητας στον Λίβανο, οι ντόπιοι επιχειρηματίες χρειάζονται βοήθεια για την 

πρόσβαση σε υπερπόντιες αγορές, με έμφαση στα διατροφικά προϊόντα, τα οποία απαιτούν μια 

σειρά από σημαντικές πιστοποιήσεις. Σημειώνεται ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον Λίβανο 

παρέχουν σήμερα περίπου 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, κυρίως στον τομέα της 

γεωργικής τεχνολογίας και των «καθαρών» τεχνολογιών. 
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Μια πρόσθετη πρόκληση, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον Λίβανο, είναι το υψηλό 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μπορεί να αποτελεί περίπου το 35 έως 50% του 

συνολικού λειτουργικού κόστους. 

Άποψη του Γραφείου μας είναι ότι το μέλλον της επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να είναι 

ελπιδοφόρο στον Λίβανο, εάν η χώρα καταφέρει, σταδιακά έστω, να αποκαταστήσει την ασφάλεια 

και τη σταθερότητα, που απαιτείται, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή ένα πλαίσιο δικαίου. 

Παράλληλα, όλοι οι εδώ οικονομικοί αναλυτές δεν παύουν να τονίζουν την ανάγκη υλοποίησης 

ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, της πολυπόθητης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και της 

αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, καθώς και της βελτίωσης των υφιστάμενων 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, που βρίσκεται στο 

επίκεντρο το τελευταίο διάστημα, ενώ ακολουθούν οι τομείς της υδροδότησης, των μεταφορών και 

της διαχείρισης απορριμμάτων.  

Τέλος, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η πρόκληση για τις λιβανικές επιχειρήσεις να εργαστούν 

σε ένα περιβάλλον υπερπληθωρισμού, προσπαθώντας, συνεπώς, να αναπτυχθούν ταχύτερα από 

τους ρυθμούς πληθωρισμού και να μειώσουν τα κόστη για να εξασφαλίσουν βιώσιμες λειτουργίες, 

ναι μεν αφάνισε ορισμένες από τον επιχειρηματικό χάρτη, ωστόσο δημιούργησε την ευκαιρία σε 

άλλες να ανακαλύψουν γρήγορα νέους τρόπους λειτουργίας τους, ιδίως στις περιπτώσεις που 

ενέχονται νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως και η Βerytech. 

 

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. 

 


