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                                                                                       Βηρυτός, 14 Νοεμβρίου 2022 

 

Η επίσημη παρουσίαση της πρώτης λιβανικής Διαδικτυακής Πύλης για το Εμπόριο, 

LEBTRADE Portal (11.11.2022) 

 

To μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα του γνωστού 

κεντρικού ξενοδοχείου Σοfitel της Βηρυτού, στοχευμένη εκδήλωση, τρίωρης διάρκειας, για την 

παρουσίαση και την έναρξη λειτουργίας της 1ης Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης για το Εμπόριο, 

LEBTRADE Portal, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο μας. 

Στόχος της εν θέματι Πύλης είναι η παροχή των απαραίτητων μέσων στους Λιβάνιους 

παραγωγούς και εξαγωγείς τροφίμων και, αργότερα, προϊόντων διαφόρων κλάδων, με 

απώτερο σκοπό την ευκολότερη πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές. Η Πύλη αναπτύχθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυνάμωσης των Εξαγωγών Φρούτων και Λαχανικών από 

τον Λίβανο σε Ευρωπαϊκές και Περιφερειακές Αγορές», το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών και υλοποιείται από το γνωστό λιβανικό Ίδρυμα René Μoawad, με 

την υποστήριξη του Καναδά (πρόγραμμα συνεργασίας Καναδά - Canada cooperation 

program), των διεθνών οργανισμών UNDP και UNIDO και, τέλος, του λιβανικού οργανισμού, 

ειδικευμένου σε θέματα επεξεργασίας και προώθησης βιομηχανιών τροφίμων, Fair Trade 

Lebanon. 

Συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη στήριξη της βιώσιμης οικολογικής ανάπτυξης με το 

άνοιγμα μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

προώθηση των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, καταρχήν τουλάχιστον, 

σταφυλιών, αβοκάντο, κερασιών και πατάτας από τον Λίβανο στις ξένες αγορές. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προγράμματος, δικαιούχοι θα είναι 2.760 αγρότες, 8.580 

Λιβάνιοι και Σύριοι εργάτες, 1.365 παιδιά και 150 γεωργικές κοινότητες από ιδιαίτερα ευπαθή 

και φτωχικά τμήματα της χώρας, σε έξι γεωγραφικές περιοχές του Λιβάνου.  

Την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης έκανε ο υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομίας και 

Εμπορίου της χώρας, κ. Amin Salam, -καθώς η Πύλη συντονίζεται από το ομώνυμο Υπουργείο-

, ο οποίος έκανε πολλαπλές αναφορές στα τελευταία επιτεύγματα της χώρας (υπογραφή 

συμφωνίας για την οριοθέτηση των νότιων θαλάσσιων συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ), στους 

διεθνείς οργανισμούς γενικότερα, που έχουν βοηθήσει τον Λίβανο ως προς την ανάπτυξη του 

γεωργικού τομέα, λόγω των πλούσιων φυσικών του πόρων και, ειδικότερα, στις Κάτω Χώρες, 

που στήριξαν τον Λίβανο στο συγκεκριμένο έργο. Ακόμη, υπογράμμισε τη σημασία εδραίωσης 

θεσμικής σύνδεσης και ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να 

καταστεί εφικτή η συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων, δεδομένων των συνεχών προκλήσεων, 

που αντιμετωπίζει η λιβανική οικονομία την τελευταία τριετία. Τέλος, τηρώντας μια πιο αυστηρή 

κριτική ματιά, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης προσπάθειας της κυβέρνησης να 

δημιουργήσει μία «ανθεκτική» βιομηχανία τροφίμων, που θα πληροί τα αντίστοιχα ισχύοντα 

διεθνή πρότυπα (προς το παρόν, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του FAO, o Λίβανος 

ανήκει στις πιο ευάλωτες χώρες σε αυτόν τον τομέα), καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης των 

υδάτινων πόρων (ο Λίβανος διαθέτει δεκαεπτά ποταμούς και θεωρείται ευλογημένος από αυτή 

την άποψη στην περιοχή).  

Τον λόγο, ακόμη, πήρε ο Ολλανδός Πρέσβυς στον Λίβανο, κ. Hans Peter van der Woude, o 

οποίος εξήρε τις δυνατότητες του προγράμματος, του οποίου οι υπηρεσίες προσφέρονται 

δωρεάν στους χρήστες, ως προς την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στον γεωργικό τομέα του 

Λιβάνου, ο οποίος ωφελείται ευεργετικά από την Ολλανδία, μέσω της τεχνογνωσίας που 
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παρέχει στο εν λόγω πρόγραμμα (ως γνωστό, η Ολλανδία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη 

εξαγωγική χώρα αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως). Επίσης, τόνισε την ποικιλία 

προγραμμάτων, που προσφέρει το ίδρυμα Μοawad για τον τομέα και υπογράμμισε την 

δέσμευση της χώρας του να συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο. Στο ίδιο πνεύμα δηλώσεων, 

κινήθηκε και ο Καναδός εκπρόσωπος του προγράμματος συνεργασίας Καναδά και ο βουλευτής 

κ. Michel Μoawad (ο οποίος ήταν και ο μόνος που μίλησε στην αραβική, καθώς το σύνολο των 

ομιλιών έγινε στην αγγλική), υπό την ιδιότητά του ως εκτελεστικού διευθυντή του Ιδρύματος 

René Moawad. Η παρουσίαση έκλεισε με ηλεκτρονική προβολή της πλατφόρμας του 

προγράμματος και ενδεικτικών παραδειγμάτων των δυνατοτήτων, που προσφέρει, σε 

παραγωγούς και εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ ακολούθησε δεξίωση των διακοσίων περίπου 

προσκεκλημένων (οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι 

διεθνών οργανισμών και διπλωματικών αρχών, πληθώρα δημοσιογράφων, τηλεοπτικών 

μέσων και αναλυτών κλαδικού τύπου, στελέχη λιβανικών εταιριών κοκε), για την περαιτέρω 

δικτύωσή τους.   

 

Άποψή μας είναι ότι σίγουρα το πρόγραμμα, αν και εξαιρετικά φιλόδοξο, παρουσιάζει μία 

δυναμική και φαίνεται να έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό και απαραίτητο κενό στην ανάπτυξη 

του γεωργικού τομέα του Λιβάνου ενώ εμφανίζεται στη συνέχεια μίας σειράς πρωτοβουλιών 

για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της χώρας (λ.χ. πρόσφατη συμμετοχή με 

περίπτερο εθνικού χαρακτήρα στη Διεθνή Έκθεση Sial στο Παρίσι, ίδ. σχετ.). Η στήριξη, που 

απολαμβάνει, από σημαντικούς διεθνείς παράγοντες, σίγουρα παίζει πολύ θετικό ρόλο. 

 

Συγκρατώντας, πάντα, το πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, που βιώνει ο Λίβανος από το 

καλοκαίρι του 2019, μένει να δούμε αν το πρόγραμμα θα επιτύχει την υλοποίηση των στόχων 

του.  
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