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                                                                                          Βηρυτός, 16 Φεβρουαρίου 2023 

 

Τρέχουσα κατάσταση του λιβανικού τραπεζικού τομέα: δεύτερη εβδομάδα απεργίας 

 

Η δεύτερη εβδομάδα της απεργίας των τραπεζών στο Λίβανο, η οποία επηρεάζει άμεσα τις ζωές 

των πολιτών και φυσικά την ομαλή λειτουργία των ντόπιων επιχειρήσεών, ξεκίνησε την περασμένη 

Δευτέρα (13/02). 

Πολλοί βιομήχανοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και έμποροι δεν μπορούν πλέον να ανοίξουν 

πιστώσεις για εισαγωγές, ακόμη και για βασικά και απαραίτητα υλικά. Οι εργοστασιάρχες 

αναζητούν μία λύση για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με τους προμηθευτές τους 

στο εξωτερικό, απευθείας και όχι μέσω τραπεζών, ώστε να συνεχίσουν τις εργασίες τους, 

δεδομένου ότι η απεργία των τραπεζών σταμάτησε τις μεταφορές από και προς το Λίβανο μέσω 

αυτών. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων - αφορά επίσης τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν τους μισθούς τους από τις τράπεζες και θα αντιμετωπίσουν 

σοβαρά προβλήματα, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα κλείσουν τα ΑΤΜ. Επιπλέον, αν και 

θεωρείται ακραίο σενάριο από εδώ οικονομικούς αναλυτές, αν σταματήσει η λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών της κεντρικής τράπεζας Sayrafa, αυτό θα επηρεάσει τους 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, που την χρησιμοποιούν για να αποσύρουν τους μισθούς τους σε 

δολάρια ΗΠΑ. 

Πηγές από την Λιβανική Ένωση Τραπεζών δήλωσαν αγανάκτηση με τους κρατικούς 

αξιωματούχους και την αναλγησία της -υπηρεσιακής- λιβανικής κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει 

την απεργία του τραπεζικού τομέα με αδιαφορία, συνεπώς ανακοίνωσαν ότι η απεργία θα 

συνεχιστεί, με μόνη ελπίδα ανακοπής της την ύπαρξη θετικών εξελίξεων τις επόμενες ημέρες, οι 

οποίες δεν θεωρούνται πιθανές. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, 

που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα για θέματα διαφθοράς πολύ σημαντικών 

λειτουργών και εκπροσώπων του τραπεζικού τομέα της χώρας (μεταξύ άλλων και του επί τριάντα 

ετών Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, κ. Riad Salameh, για τον οποίο διεξάγεται 

έρευνα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εσωτερικό επίπεδο), οι τράπεζες στο Λίβανο επανέλαβαν τα 

αιτήματά τους, σχετικά με τη χρήση τραπεζικών επιταγών ως μεθόδου πληρωμής των καταθετών. 

Τέλος, προέτρεψαν την έγκριση του νόμου για τους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) και 

του νόμου για την αναδιάρθρωση των συστημικών τραπεζών ως προτεινόμενη λύση. 

Σημειώνεται ότι από την πλευρά τους, δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν, ιδίως ως προς το 

τελευταίο σημείο, ότι η απεργία αποτελεί μέσο πίεσης ώστε να εγκριθεί ο νόμος για τον έλεγχο του 

κεφαλαίων στην επερχόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο και να σταματήσουν οι λιβανικές αρχές να 

καθυστερούν τις μεταρρυθμίσεις, που απαιτούνται για την αναχαίτιση της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης της χώρας. 

Τέλος, συνεχίζεται η διολίσθηση της λιβανικής λίρας, η οποία σήμερα έπεσε σε νέο χαμηλό 

ρεκόρ στην παράλληλη αγορά, στις 81.000 λιβανικές λίρες, από τις 65.000 λ.λ. ανά δολάριο ΗΠΑ, 
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που είχαμε αναφέρει σε ενημερώσεις μας την προηγούμενη εβδομάδα, ξεπερνώντας την 

υποτίμηση του νομίσματος σε ποσοστό 98%.  

 
Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες πρατηρίων βενζίνης ζήτησαν την δολαριοποίηση 

των τιμών των καυσίμων, από τον υπηρεσιακό Υπουργό Ενέργειας, κ. Walid Fayad, τουλάχιστον 

έως την σταθεροποίηση της κατάστασης, ενώ αρκετοί παρέμειναν κλειστοί, λόγω της ακραίας 

μεταβλητότητας του τοπικού νομίσματος. Προς το παρόν, το Υπουργείο δημοσιεύει τις τιμές 

καυσίμων δύο φορές την ημέρα, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσει με την υποτίμηση της λίρας, με 

ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα πορτοφόλια των καταναλωτών ή την παροχή υπηρεσιών μεταφορών, 

ταξί κοκε. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Λίβανο τις δύο 

προηγούμενες ημέρες, σε ολόκληρη την επικράτεια, με έμφαση στην Τρίπολη, δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της χώρας στον βορρά, με σφοδρές διαμαρτυρίες για την ταχεία υποτίμηση του νομίσματος.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού 

 

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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