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                                                                                             Βηρυτός, 25 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

Ο Λίβανος έχει για δεύτερη χρονιά τριψήφιο μέσο πληθωρισμό 

Ο μέσος ρυθμός πληθωρισμού σημείωσε τριψήφιο αποτέλεσμα για δεύτερο συνεχόμενο 

έτος, στο 171,2%, για το 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας της χώρας, τα οποία δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Το ποσοστό αυτό, 

το οποίο υπολογίζεται βάσει του μέσου πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, ήταν 154,8% το 

2021. 

Είναι το τρίτο συνεχόμενο έτος, που η χώρα κλείνει το έτος με δυσθεώρητο ετήσιο πληθωρισμό. Ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 121,99% σε ένα έτος. Το ποσοστό αυτό ήταν 

224,39% κατά την ίδια περίοδο το 2021 και 145,84% το 2020. 

Οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στην τιμή των τηλεπικοινωνιών (+311,86%), τα 

τιμολόγια των οποίων, τα οποία υπολογίζονταν με βάση την προηγούμενη επίσημη ισοτιμία 

(1507,5 λίρες), ευθυγραμμίζονται πλέον με την ισοτιμία της πλατφόρμας συναλλαγών Sayrafa της 

Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου (η οποία γενικά εξελίσσεται μόλις μερικές χιλιάδες λίρες κάτω 

από την ισοτιμία της αγοράς). Ακολουθούν οι τιμές διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών (+237,29% 

σε ετήσια βάση), οι δαπάνες για την εκπαίδευση (+191,35%) και οι δαπάνες για την υγεία 

(+167,46%). 

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά +6,73% τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σύγκριση 

με τον Νοέμβριο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες των τηλεπικοινωνιών 

(+27,37%), με την τιμή της Sayrafa να αυξάνεται κατά 7.700 λίρες τον Δεκέμβριο (+25,4%). Τα 

λοιπά αγαθά και υπηρεσίες (+11,96%), τα είδη ένδυσης (+11,41%) και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια 

(+9%) ήταν μεταξύ των υψηλότερων μηνιαίων αυξήσεων τον Δεκέμβριο. Σε περιφερειακό επίπεδο, 

ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν υψηλότερος στην επαρχία Μπεκάα (+7,15%), ακολουθούμενος από 

το Όρος Λιβάνου (+7,15%), τον Βόρειο Λίβανο (+6,69%), τον Νότιο Λίβανο (+6,65%), την επαρχία 

Nabatiye (+6,04%) και τέλος την Βηρυτό (+4,80%). 

Σε διάστημα τριών ετών, οι τιμές σε λιβανικές λίρες, που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς 

της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, αυξήθηκαν κατά 1.670,35% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, 

δηλαδή κατά περίπου 18 φορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ισοτιμία λίρας/δολαρίου 

έχει πολλαπλασιαστεί επί 19 (ήταν περίπου 2.100 λίρες ανά δολάριο ΗΠΑ στο τέλος Δεκεμβρίου 

2019, σε σύγκριση με λίγο πάνω από 42.000 στο τέλος Ιανουαρίου 2022). 

Το εθνικό νόμισμα του Λιβάνου έχει χάσει πάνω από το 97% της αξίας του τα τελευταία τρία 

χρόνια, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στη χώρα. Οι λιβανικές αρχές, -δεδομένου και 

του κενού στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ και η κυβέρνηση παραμένει υπηρεσιακή- 

συνεχίζουν να καθυστερούν την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την ανάσχεση 

της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης της χώρας. 
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Στο μεταξύ, η λιβανική λίρα συνέχισε την πτώση της στην παράλληλη αγορά στις 24 Ιανουαρίου 

2023, ξεπερνώντας τα 54.000 λιβανικές λίρες έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, σύμφωνα με όλες τις εδώ 

οικονομικές πηγές, μία είδηση που προκάλεσε οργή στους πολίτες και επέφερε αναταραχή στους 

δρόμους διαφόρων περιοχών της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τους 

τοπικούς ανταποκριτές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Τραπεζικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τελευταία επιδείνωση και υποτίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας λιβανικής λίρας – αμερικανικού δολαρίου, σχετίζεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης των 

διεθνών παραγόντων στο λιβανικό σύστημα, ενώ οι οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις έχουν 

καθυστερήσει, θέτοντας σε κίνδυνο την οριστικοποίηση μίας συμφωνίας  με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, η οποία εκκρεμεί εδώ και μήνες. 

Άποψη του Γραφείου μας είναι ότι αν και δεν αποτελεί τον μοναδικό καταλύτη, σίγουρα, ελλείψει 

ενός προγράμματος του ΔΝΤ που θα επισκοπεί τις μεταρρυθμίσεις, που είναι ικανές να 

αποκαταστήσουν την καταρχήν ισορροπία μεταξύ των χρηματικών αποθεμάτων της λιβανικής 

λίρας και των χρηματικών αποθεμάτων συναλλάγματος, εν τω προκειμένω του δολαρίου ΗΠΑ, η 

συναλλαγματική ισοτιμία θα διατηρήσει την ασταθή συμπεριφορά της.  

Εν κατακλείδι, έγκριτοι εδώ οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν ότι, εάν το σημερινό πολιτικό και 

οικονομικό status quo συνεχίσει να επικρατεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, είναι πιθανό η 

συναλλαγματική ισοτιμία της λιβανικής λίρας προς το δολάριο ακόμη και να διπλασιαστεί στον 

ορίζοντα του τέλους του έτους, με συνακόλουθο τριψήφιο ποσοστό πληθωρισμού για τέταρτη 

συνεχή χρονιά, ασκώντας έτσι τεράστιες κοινωνικοοικονομικές πιέσεις στα λιβανικά νοικοκυριά, το 

85% των οποίων θεωρείται ότι ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 
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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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