
                         

          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 

 

                                                                                             Βηρυτός, 3 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

Μέσο ποσοστό πληρότητας 53,5% σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στη Βηρυτό  

για το πρώτο εννεάμηνο του 2022 

 

Εκεί ανήλθε το μέσο ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων - 4 και 5 αστέρων - στη Βηρυτό έως 

και το τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι 44,6% για την ίδια περίοδο το 2021. Το αντίστοιχο ποσοστό 

των δεκατριών αραβικών πόλεων, που περιλαμβάνονται στη μελέτη της Ernst & Young (E&Y), η 

οποία αναδημοσιεύτηκε από το Lebanon This Week της Byblos Bank (ενός από τα μεγαλύτερα 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας), ανήλθε σε 58,1%. 

Το ανωτέρω αποτέλεσμα για την πρωτεύουσα του Λιβάνου είναι η πέμπτη χαμηλότερη βαθμολογία 

στην κατάταξη, τοποθετώντας την στην ένατη θέση και σηματοδοτώντας αύξηση 9,4 ποσοστιαίων 

μονάδων, για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με εκείνο του 2021. Πρόκειται για 

αναμενόμενη εξέλιξη, δεδομένης της επιβολής διεθνών περιορισμών, μεταξύ Ιανουαρίου και 

Μαρτίου 2021, για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της πανδημίας Covid-19, καθώς και της 

καλοκαιρινής περιόδου του 2022, που προσέλκυσε περισσότερους ομογενείς και τουρίστες από 

ό,τι το προηγούμενο έτος (οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούσαν ότι θα αποκόμιζαν κέρδη, 

ύψους 3 δις δολ. ΗΠΑ). 

Αναλυτικότερα, η μέση τιμή δωματίου, το τρίτο τρίμηνο του 2022, ήταν 60,8 δολ. ΗΠΑ, η 

χαμηλότερη στην περιοχή, μειωμένη κατά 10%, από 69,2 δολάρια, κατά τους πρώτους εννέα μήνες 

του 2021. Αναφέρεται ότι συντάκτες της έκθεσης χρησιμοποίησαν τη συναλλαγματική ισοτιμία 

μεταξύ της λιβανικής λίρας και του δολαρίου, που χρησιμοποιούν τα ίδια τα ξενοδοχεία κατά την 

κράτηση. Η ισοτιμία αυτή, που επισήμως έχει οριστεί σε 1.507,5 λίρες ανά δολάριο, από την αρχή 

της κρίσης παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στην αγορά, κυμαινόμενη πλέον από 27.000 έως 

39.000 λίρες ανά δολάριο, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους. Πάντως, πριν από 

δύο εβδομάδες, η ισοτιμία ξεπερνούσε τις 44.000 λίρες ανά δολάριο. Η περιφερειακή μέση τιμή 

δωματίου για το τρίτο τρίμηνο του 2022 είναι 157 δολάρια, αυξημένη κατά 21,4% από 129,4 

δολάρια πέρυσι. 

Τέλος, το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, έφτασε τα 32,5 δολάρια στα 

ξενοδοχεία της Βηρυτού, το χαμηλότερο ποσοστό στην περιοχή. Αυτός ο μέσος όρος είναι κατά 

5,3% υψηλότερος από τα 30,9 δολάρια, που καταγράφηκαν κατά την ίδια περίοδο το 2021 και 

αποτελεί τη μικρότερη αύξηση της μέσης τιμής δωματίου για τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στις 

επιλεγμένες πόλεις. Από αυτές, η Μέκκα είχε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση 220,9%, πολύ πριν 

από τη Μεδίνα (165,4%) και το Κάιρο (121,3%). Σε περιφερειακό επίπεδο, το Άμπου Ντάμπι 

(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) είχε και πάλι την υψηλότερη πληρότητα των ξενοδοχείων, το τρίτο 

τρίμηνο του περασμένου έτους, με βαθμολογία 73%, ακολουθούμενο από το Ντουμπάι (70%). 

Ωστόσο, ήταν το Ντουμπάι που παρήγαγε την υψηλότερη μέση τιμή δωματίου κατά την ίδια 

περίοδο (207 δολάρια), πολύ ακριβότερο από την Τζέντα (131 δολάρια) και τη Μέκκα (110 

δολάρια). 
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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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