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Στοιχεία πληθωρισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2022 στον Λίβανο 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της λιβανικής Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

(Central Administration of Statistics in Lebanon), ο πληθωρισμός στον Λίβανο αυξήθηκε τον 

Σεπτέμβριο σε μηνιαία βάση, από 7,55% σε 8,4%, σύμφωνα με τον μηνιαίο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή (ΔΤΚ). 

 

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν, κυρίως, λόγω της επιδείνωσης της τριετούς οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής ύφεσης, που έχει καταλάβει τη χώρα, με τον δείκτη να αναρριχάται στις 

1.611,43 μονάδες τον περασμένο Σεπτέμβριο (η βάση 100, που λαμβάνεται υπόψη στις 

εκτιμήσεις είναι αυτή που ίσχυε τον Δεκέμβριο 2013 στη χώρα, ενώ ο πληθωρισμός είναι 

περίπου 16 φορές μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από σχεδόν 10 χρόνια), έναντι 1.486,59 

μονάδων τον περασμένο Αύγουστο. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, αυξήθηκε 

ελαφρώς από 161,89% τον Αύγουστο σε 162,47% τον Σεπτέμβριο. 

 

Οι τιμές των αλκοολούχων ποτών και του καπνού αυξήθηκαν περισσότερο από άλλα προϊόντα, 

καταγράφοντας μηνιαία αύξηση της τάξεως του 21,52%, ακολουθούμενες από τα κόστη 

μεταφορών, με μηνιαία αύξηση 20,52%, ενώ τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά 

παρουσίασαν μηνιαία αύξηση ύψους 12,96%. Το κόστος για την εκπαίδευση αυξήθηκε λιγότερο 

μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, με αύξηση μόλις 0,1%. 

 

Σημειώνεται ότι οι τιμές, σε ετήσια βάση, για το νερό, του ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα 

αυξήθηκαν κατά 341,71%, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες στον τομέα της υγείας 

(282,56%) και τις μεταφορές (262,45%), ενώ η εκπαίδευση παρέμεινε πιο χαμηλά, καθώς το 

κόστος της αυξήθηκε κατά 36,5%. 

 

Τέλος, οι μηνιαίες τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις επαρχίες της χώρας, ξεκινώντας από τη 

Ναμπατιέ (10,2%), ακολουθούμενη από τον Βόρειο Λίβανο (9,17%), τον Νότιο Λίβανο (9,02%), 

την κοιλάδα Μπεκάα (8,77%), το Όρος Λίβανος (8,02% και τη Βηρυτό (7,21%). 

 

Για την πληρότητα της εικόνας, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, ο πληθωρισμός στον Λίβανο για το 2021, έκλεισε στο +224%. 
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