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ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΥΜΑ ΛΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ 

Ο πολλαπλασιασμός των ένοπλων ληστειών, που είχαν ως στόχο πολλά τραπεζικά 

υποκαταστήματα του Λιβάνου, την προηγούμενη εβδομάδα, οδήγησε την Ένωση 

Τραπεζών του Λιβάνου (ABL) στην απόφαση τριήμερου κλεισίματος των τραπεζών και 

των υποκαταστημάτων τους, από τη Δευτέρα 19 έως την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Η 

Ένωση ζήτησε, σε ανακοίνωσή της, συγγνώμη από τους καταθέτες "για οποιαδήποτε 

ταλαιπωρία ή καθυστέρηση" μπορεί να προκύψει από αυτή την κατάσταση. Η δήλωση 

εκδόθηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ABL, εν μέσω 

αναφορών για πιθανολογούμενες νέες ληστείες τραπεζών το επόμενο χρονικό 

διάστημα. Σύμφωνα με τρέχοντα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, η Ένωση 

αναμένεται να συνεδριάσει επίσημα τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσει τα 

επόμενα βήματα, όπως την επιβολή μέτρων ασφαλείας, σε συντονισμό με τις δημόσιες 

αρχές της χώρας. 

Ακόμη, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, η Byblos Bank, διέταξε το 

κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων της στο νότιο τμήμα του Λιβάνου έως νεωτέρας, 

λόγω ληστείας, που σημειώθηκε στην περιοχή. Άλλο τραπεζικό ίδρυμα, η SGBL, 

έστειλε μηνύματα στους πελάτες της, ενημερώνοντάς τους ότι θα τους δέχεται μόνο 

κατόπιν ραντεβού. Άλλα ιδρύματα, όπως η BLOM Bank, η Bank Audi και η BBAC, 

έχουν ενισχύσει την ασφάλεια στην είσοδο ορισμένων υποκαταστημάτων τους και 

επιτρέπουν την είσοδο των πελατών σε περιορισμένη βάση. 

Το ιστορικό του προβλήματος 

Από το φθινόπωρο του 2019, οι λιβανικές τράπεζες περιορίζουν μονομερώς και 

παράνομα την πρόσβαση πολλών καταθετών στα κεφάλαια τους σε ξένο νόμισμα, 

χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα με αποδοχή εκ μέρους της κεντρικής 

τράπεζας της χώρας (BDL), ενώ προς το παρόν δεν έχει αναληφθεί καμία 

πρωτοβουλία για τη βελτίωση της κατάστασης, σύμφωνα τουλάχιστον με συχνές 

δηλώσεις της Ένωσης Καταθετών, μίας ένωσης, που ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 

2019. Οι φωνές, που επικρίνουν τους τραπεζικούς περιορισμούς τονίζουν γενικά το 

γεγονός ότι οι τελευταίοι, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους, που εξέδωσε η DBL ως 

προς την προσαρμογή τους, επέτρεψαν στα ιδρύματα να ρευστοποιήσουν μέρος των 

υποχρεώσεών τους σε δολάρια με χαμηλότερο κόστος και να αποφύγουν πιθανές 

διαδικασίες πτώχευσης. 

Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν ορισμένες από τις τράπεζες αναγνωρίζουν τα 

λάθη τους και το μερίδιο ευθύνης, που τους αναλογεί για την κρίση, εντούτοις 

παρουσιάζουν ενιαία στάση, καταγγέλλοντας πολιτικές σκοπιμότητες για την έντονη  
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δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται εναντίον τους. Γενικότερα,  ο τραπεζικός τομέας της 

χώρας αποδοκιμάζει το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος για 

την ύφεση, που μαστίζει τη χώρα και θεωρεί ότι το κράτος δεν συμμετέχει επαρκώς 

στη διαδικασία διανομής των ζημιών, ύψους περίπου 73 δις δολ. Η.Π.Α., η οποία 

προετοιμάζεται, την τρέχουσα περίοδο, από την κυβέρνηση και υποστηρίζεται από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από το οποίο ο Λίβανος έχει ζητήσει δάνειο.  

Ωστόσο, η βοήθεια του ΔΝΤ δεν αναμένεται να αποδεσμευτεί, εάν ο Λίβανος δεν 

δρομολογήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης 

των τραπεζών, υπό όρους που πολλές από αυτές θεωρούν άδικους. Ενδεχομένως, 

όχι τυχαία, μία τροποποιημένη έκδοση του σχεδίου νόμου για την εξυγίανση των 

τραπεζών, σε παρόμοιο πνεύμα, κυκλοφόρησε την τρέχουσα εβδομάδα μεταξύ των 

τραπεζών, σύμφωνα με εδώ οικονομικούς αναλυτές. 

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ενώ οικονομικοί κύκλοι θεωρούν ότι θα ασκηθεί 

ισχυρή πίεση στις τράπεζες, προκειμένου να αποδεχθούν μία αναδιάρθρωση, 

σύμφωνα με τους όρους, που θα προτείνει το ΔΝΤ. 

Αναμένονται οι εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ, οι οποίες λαμβάνουν 

χώρα και το τρέχον χρονικό διάστημα. 
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