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ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ 

 

Πρόσφατη έρευνα της InfoPro Research -μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες συλλογής στοιχείων 

και ερευνών αγοράς στο Λίβανο-, η οποία δησοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του Lebanon 

Opportunities, τριμηνιαίου εντύπου που ειδικεύεται σε θέματα ακίνητης περιουσίας, εμπορίου 

και οικονομίας, εκτιμά ότι έως και το 43% των επιχειρήσεων, που εδρεύουν στη Βηρυτό, 

προβαίνει σταδιακά σε προσλήψεις προσωπικού. 

Η ανεργία, ένα από τα κυριότερα προβλήματα της λιβανικής οικονομίας τα τρία τελευταία 

χρόνια, η οποία έφτασε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 40% για το 

2021, ενδεχομένως θα μειωθεί έως δέκα ποσοστιαίες μονάδες το τρέχον έτος και θα περιορίσει 

τις απώλειες θέσεων εργασίας, οι οποίες σημειώθηκαν κυρίως τα έτη 2019-2020. Τα στοιχεία 

αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. 

Η ζήτηση σε συγκεκριμένες ειδικότητες άρχισε να εμφανίζεται από την απαρχή της οικονομικής 

κρίσης. Οι περισσότερες προσλήψεις, λοιπόν, πραγματοποιούνται στον τομέα της 

πληροφορικής, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες (κλάδος διαφήμισης) και στον κλάδο της 

εστίασης. Πράγματι, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι,  σύμφωνα και με την Ένωση Διαφημιστών 

Λιβάνου, ορισμένες λιβανικές διαφημιστικές εταιρίες έχουν μετατραπεί σε κόμβους, κυρίως για 

την περιοχή του Κόλπου και σε μικρότερο βαθμό για την Ευρώπη, σε τομείς όπως η 

καλλιτεχνική διεύθυνση, ο γραφιστικός σχεδιασμός, το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Εξίσου, λιβανικές εταιρίες πληροφορικής πολλαπλασιάζουν τους 

εργαζομένους τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς 

εξαγωγικών εταιριών, καθώς έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικές, ως προς το κόστος λόγω του 

σχετικά χαμηλότερου εργατικού κόστους. Οι προσλήψεις αποσκοπούν κυρίως στην 

αντιστάθμιση των απωλειών θέσεων εργασίας, που προκλήθηκαν από τη διαφυγή εργατικού 

δυναμικού στο εξωτερικό, και στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, προκειμένου να 

καλυφθούν οι αυξανόμενες εξαγωγές και η αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά προϊόντα. Υπάρχει 

επίσης αύξηση της εποχικής ζήτησης προσωπικού στον τομέα του τουρισμού, ιδίως στον 

κλάδο της εστίασης (σεφ-σερβιτόροι), λόγω της καλυτέρευσης στα νούμερα των τουριστών που 

υποδέχτηκε ο Λίβανος το φετινό καλοκαίρι, έστω και αν αναμένεται οι προσλήψεις να 

επιβραδυνθούν το χειμώνα. 

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα της InfoPro, περίπου το 30% των εργοστασίων επιθυμούν να 

προσλάβουν εξειδικευμένους εργαζόμενους. Η έλλειψη ειδικευμένων εργατών στα λιβανικά 

εργοστάσια είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν 

είναι επαρκείς, καθώς ο βιομηχανικός τομέας βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ξένους 

ειδικευμένους εργάτες εργοστασίων, οι οποίοι έχουν πρακτικά εγκαταλείψει τη χώρα. Η 

αντικατάσταση αυτών των εργαζομένων απαιτεί χρόνο.  

Σε κάθε περίπτωση, αποτιμάται ότι η αγορά εργασίας, τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα του 

Λιβάνου, κάνει δειλά βήματα προς τα εμπρός, παρουσιάζοντας σταδιακή ανάκαμψη. Αναλόγως 

και της γενικότερης πορείας της οικονομίας το επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι ορατή έως 

τα τέλη του χρόνου, η πραγματική βελτίωση των δεικτών απασχόλησης για το 2022. 
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