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Επέκταση της λιβανικής εταιρίας Kassatly Chtoura ως προς την παραγωγή των ποτών 

Freez στην Κύπρο 

Ο γνωστός λιβανικός όμιλος βασίζεται στην εγκατάστασή του στην Κυπριακή νήσο για να 

διπλασιάσει την παραγωγή του και να αναπτύξει νέα προϊόντα. Παρά το ολοένα δυσχερέστερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, λόγω της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τη χώρα, ο Λίβανος μπορεί, 

ακόμη, να υπολογίζει σε μια ομάδα ντόπιων βιομηχάνων, που εντοπίζουν, επιτυχημένα, διεξόδους 

στο εξωτερικό. Αυτή είναι, κυρίως, η περίπτωση του ομίλου Kassatly Chtaura, ενός από τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στον Λίβανο, ο οποίος 

ετοιμάζεται να παράγει και να διαθέσει στις ξένες αγορές ορισμένα από τα προϊόντά του από την 

Κύπρο, και, συγκεκριμένα, το εμπορικό σήμα του με ανθρακούχα και φρουτώδη ποτά Freez. 

Μια στρατηγική απόφαση που "δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση στον Λίβανο", επιμένει ο κ. 

Nayef Kassatly, γενικός διευθυντής του ομίλου, διευκρινίζοντας, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ότι ο 

όμιλος δεν μεταφέρει την παραγωγή του στο νησί, παρά μόνο ότι αναπτύσσει, εκεί, πρόσθετες 

γραμμές παραγωγής.  

Πράγματι, δεδομένης της διεθνούς επιτυχίας της σειράς ανθρακούχων ποτών Freez, ο όμιλος 

ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή άλλων ποτών του καταλόγου του και να 

περιορίσει την ανάπτυξη άλλων προϊόντων, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Η 

εγκατάσταση ενός εργοστασίου στην Κύπρο αποτελεί, επομένως, μια ευκαιρία για τον όμιλο, ώστε 

αφενός να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα και, αφετέρου, να εδραιωθεί στη Γηραιά Ήπειρο. 

Επέκταση στην Ευρώπη 

"Η παρουσία μας στην Ευρώπη έγινε προτεραιότητα για εμάς", τονίζει ο κ. Nayef Kassatly, καθώς 

επιτρέπει στον όμιλο να εμπορεύεται με το σήμα "made in Europe", στοιχείο, που θα ενισχύσει τη 

φήμη της επωνυμίας στο εξωτερικό και θα της επιτρέψει να εξάγει ευκολότερα σε όλο τον κόσμο. 

Ενώ ο κύριος στόχος της λιβανικής Kassatly Chtaura με αυτή την κίνηση είναι το άνοιγμα στις 

ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο όμιλος εξακολουθεί να παρακολουθεί τις αγορές 

του Κόλπου. Η εταιρία αναμένει η παραγωγή και εμπορία από την Ευρώπη να επιτρέψει την 

επανεκκίνηση μέρους των εξαγωγών της προς τη Σαουδική Αραβία, επιλύοντας, συνεπώς, ένα 

πρόβλημα, που χρονολογείται πάνω από ένα χρόνο πριν. 

Αναλυτικότερα, στις αρχές Νοεμβρίου του 2021, η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να επιβάλει 

εμπάργκο στις λιβανέζικες εξαγωγές (απόφαση που είχε ως κίνητρο την επιθυμία των 

Σαουδαραβών να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη επιρροή από πλευράς Χεζμπολάχ στο Λίβανο 

και να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο captagon, το οποίο προερχόταν από το Λίβανο ή 

περνούσε από αυτόν). Έκτοτε, οι λιβανικές εταιρίες έχασαν τον τρίτο σημαντικότερο εξαγωγικό 

προορισμό τους το 2020, μετά την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
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Η επένδυση στη γειτονική χώρα της Κύπρου 

Η Κύπρος, που βρίσκεται στην Ευρώπη και προσφέρει όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, 

ενώ απέχει μόλις 30 λεπτά αεροπορικώς από τον Λίβανο, έπεισε τον λιβανικό όμιλο να επενδύσει 

σε αυτήν. Αν και τα φορολογικά κίνητρα στην Κύπρο είναι ελκυστικά, είναι, κυρίως, τα γεωγραφικά 

πλεονεκτήματα, που προσφέρει το νησί, τα οποία ώθησαν την Kassatly Chtaura να εγκατασταθεί 

εκεί, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Akram Kassatly, ιδρυτή και προέδρου του ομίλου. Εκτός από 

την εγγύτητά του στις αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής και του Κόλπου, το νησί βρίσκεται πολύ 

κοντά στο Λίβανο. Το έργο κατέστη δυνατό με τη βοήθεια της Invest Cyprus, του κρατικού 

οργανισμού προώθησης επενδύσεων στην Κύπρο, αποστολή του οποίου είναι η προσέλκυση και 

η διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

Το εργοστάσιο, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες στον Ύψωνα - 

στην επαρχία Λεμεσού - θα πρέπει να λειτουργήσει, ήδη από το τέλος του τρίτου τριμήνου του 

2023. Με την επωνυμία Boutique Beverage Bottling International (BBBI), θα απασχολεί περίπου 

100 άτομα, εκ των οποίων οι μισοί θα είναι Λιβανέζοι. Το μοναδικό εργοστάσιο του ομίλου στον 

Λίβανο, που βρίσκεται στη Chtaura, στην περιοχή Bekaa, απασχολεί σήμερα σχεδόν 400 

υπαλλήλους, ορισμένοι από τους οποίους, ίσως μεταφερθούν στην Κύπρο. 

Ακόμη, δεν έχει γίνει γνωστός ο όγκος παραγωγής ή το ύψος και οι ακριβείς όροι της επένδυσης, 

ωστόσο από την εταιρία διευκρινίζεται ότι το νέο εργοστάσιο θα έχει την ίδια δυναμικότητα με αυτό 

του Λιβάνου, γεγονός που θα επιτρέψει τον διπλασιασμό του επιπέδου παραγωγής. Η Kassatly 

Chtaura, που ξεκίνησε το 1974, παράγει σήμερα ανθρακούχα ποτά, λικέρ, σιρόπια, κρασί, 

αλκοολούχες και μη αλκοολούχες μπύρες, χυμούς και μαρμελάδες στον Λίβανο. Όσον αφορά το 

εργοστάσιο στην Κύπρο, η εταιρία σχεδιάζει να επικεντρωθεί, αρχικά στη σειρά αναψυκτικών της. 

Στη συνέχεια, σχεδιάζει να αρχίσει να αναπτύσσει, να παράγει και να εμπορεύεται εκεί νέα 

προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγορών-στόχων. 

Τέλος, η εταιρία επενδύει και στο εργοστάσιό της στην Chtoura, ιδίως με την εγκατάσταση ενός 

συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ δυναμικότητας 1,2 μεγαβάτ. Η παρουσία τόσο στον Λίβανο 

όσο και στην Κύπρο θα επιτρέψει στον όμιλο να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο της χώρας 

των Κέδρων, ενώ αναμένει ότι ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα σε μέρος του ανθρώπινου 

δυναμικού, που επιθυμεί να εγκαταλείψει τη χώρα, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών 

διαβίωσης, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ζητώντας την αξιοποίησή του στο 

εργοστάσιο στην Κύπρο. 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr


                         

          ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΒΗΡΥΤΟΥ                                       

               ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.              
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Νouvelle Naccache, Rue 64, Imm. Ant. Boukhater, No 85 B.P. 309, Bηρυτός, ecocom-beirut@mfa.gr 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/851 

 

 

 

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. 
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