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Η τρέχουσα κατάσταση του λιβανικού τραπεζικού τομέα 

 

 

Ενώ από την τελευταία εβδομάδα του περασμένου Σεπτεμβρίου, μετά την μερική ομαλοποίηση 

της κατάστασης στον τραπεζικό τομέα στον Λίβανο, τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν ξεκινήσει να 

υποδέχονται, εκ νέου, κοινό, κυρίως μέσω προκαθορισμένων ραντεβού, την Παρασκευή 7 

Οκτωβρίου έκλεισαν τα υποκαταστήματά τους επ’ αόριστο και έκτοτε παρέχουν μόνο τις 

ελάχιστες δυνατές υπηρεσίες (μέσω αυτόματων μηχανών (ΑΤΜ) για τους ιδιώτες και μέσω της 

εξυπηρέτησης πελατών για τις επιχειρήσεις κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού). Η απόφαση 

λήφθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, οπότε και υπήρξε σχετική σύντομη ανακοίνωση από την 

Ένωση Τραπεζών Λιβάνου και την λιβανική Ομοσπονδία Συνδικάτων Τραπεζοϋπαλλήλων, η 

οποία αναφερόταν στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, ως αποτέλεσμα μίας 

σειράς ληστρικών επιθέσεων από καταθέτες, που επιδιώκουν να αποσύρουν τις δικές τους 

αποταμιεύσεις. Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζονται από διάφορες ενώσεις καταθετών, οι 

οποίες βοηθούν τους δράστες με νομικές ενέργειες. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της προαναφερόμενης Ομοσπονδίας, η απόφαση λήφθηκε 

"καθυστερημένα" και "ως ένδειξη αλληλεγγύης προς την BankMed", ένα από τα 

υποκαταστήματα της οποίας, στη Nabatiye (στο Νότιο Λίβανο), ήταν ο τόπος ομηρίας για 

αρκετές ώρες από καταθέτη, που προσπαθούσε να επιτύχει την επιστροφή καταθέσεών του, 

ύψους 150.000 δολ. Η.Π.Α. Τα ποσά αυτά μπλοκαρίστηκαν από τους τραπεζικούς 

περιορισμούς, που επιβλήθηκαν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στον Λίβανο το 2019, 

χωρίς όμως να έχει προηγηθεί επιβολή σχετικής νομοθεσίας στη χώρα, για τους 

περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Από τα τέλη του 2019, οι τράπεζες έχουν επιβάλει 

άτυπους περιορισμούς στους λογαριασμούς των καταθετών, περιορίζοντας την πρόσβασή 

τους στα δικά τους κεφάλαια - ιδίως στις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. 

Σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, η νέα φάση κλεισίματος των τραπεζών μπορεί να 

διαρκέσει εν τέλει επ’ αόριστο. Ακόμη, άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι όσο δεν υπάρχει 

αλλαγή στις μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να δρομολογηθούν στη χώρα, για να τερματιστεί το 

σπιράλ της κρίσης, το αδιέξοδο θα συνεχίσει να υφίσταται. Μία μερίδα ειδικών, εξάλλου, 

υποστηρίζει ότι η απάντηση για την έξοδο από την κρίση, μπορεί να δοθεί από την κεντρική 

τράπεζα της χώρας, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει αρκετό συνάλλαγμα για να 

αναζωογονήσει την λιβανική οικονομία, η οποία μπορεί να ανακάμψει, αν αποκατασταθεί 

η εμπιστοσύνη, μέσω της καταρχήν υιοθέτησης μεταρρυθμίσεων, όπως και της 

νομοθετικής ρύθμισης για τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.  

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα του Λιβάνου δεν θα κλείσει προς το παρόν, συνεπώς οι 

συναλλαγές -με την ισοτιμία Sayrafa- θα συνεχιστούν. Πρόκειται για έναν από τους 

μηχανισμούς, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την έμμεση προσαρμογή στους τραπεζικούς 

περιορισμούς που, αν και δεν έχουν νομοθετηθεί, αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των 

Λιβανέζων πολιτών τα τρία τελευταία χρόνια. Πάντως, όλα τα ανωτέρω επιτείνουν τις φήμες για 

την επικείμενη ανακοίνωση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα. 
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