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                                                                                             Βηρυτός, 24 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

Η Κεντρική Τράπεζα του Λιβάνου επισημοποιεί τη νέα ισοτιμία δολαρίου – λιβανικής λίρας 

από 1.500 στις 15.000 λ.λ. 

Η Τράπεζα του Λιβάνου (Βanque du Liban, ΒDL), το κεντρικό τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, επέλεξε 

τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας (Παρασκευή, 20.01.2023) για να προβεί στην ανακοίνωση 

της υιοθέτησης  ενός μέτρου, που έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες, η εφαρμογή του οποίου, 

ωστόσο, καθυστέρησε αρκετά. Ο λόγος είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην ισοτιμία δολαρίου 

ΗΠΑ/λίρας στην αγορά, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, δεδομένης της 

πολυπλοκότητας της κρίσης, που διέρχεται η χώρα. 

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, από τον διοικητή της 

Τράπεζας κ. Riad Salameh, συνεπώς η BDL είχε επισημοποιήσει την αλλαγή της ισοτιμίας 

μετατροπής των «τραπεζικών δολαρίων» (ή "lollars" στην εδώ διάλεκτο) σε 15.000 λίρες ανά 

δολάριο. Η αλλαγή του συντελεστή έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί, άνευ περαιτέρω 

καθυστέρησης, για την 1η Φεβρουαρίου του έτους, με δύο ενδιάμεσες εγκυκλίους. 

Οι όροι «τραπεζικά δολάρια», ή «λιβανέζικα δολάρια» ("lollars"), που γεννήθηκαν στη δημόσια 

συζήτηση τους τελευταίους μήνες, αναφέρονται στα κεφάλαια, τα οποία οι τράπεζες αρνήθηκαν να 

επιστρέψουν στους πελάτες τους στην πραγματική τους αξία, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να το 

πράξουν, βάσει του νόμου ή των όρων των συμβάσεων καταθέσεων, από την αρχή της οικονομικής 

κρίσης, το 2019. Πρόκειται ουσιαστικά για την επιβολή των γνωστών στη χώρα μας, κεφαλαιακών 

ελέγχων (capital controls), οι οποίοι, ωστόσο στον Λίβανο, ίσχυσαν άτυπα και παράτυπα. Ενώ το 

Κοινοβούλιο και η -υπηρεσιακή- κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη παρέμβει για να διορθώσουν αυτή 

την ανωμαλία, η BDL έχει, με την πάροδο του χρόνου, θέσει σε εφαρμογή διάφορους 

μηχανισμούς1, που επιτρέπουν στους πελάτες της τράπεζας να αποσύρουν μέρος των κεφαλαίων 

τους σε μικρές δόσεις. Αυτά τα «τραπεζικά» δολάρια συνυπήρχαν, από τους πρώτους μήνες της 

κρίσης, με τα «πραγματικά» δολάρια, που ονομάζονται «φρέσκα δολάρια» (fresh dollars) και 

ανταλλάσσονται σε ισοτιμία, που καθορίζεται στην φερόμενη παράλληλη αγορά, στην οποία, η 

λιβανική λίρα, έχοντας ξεπεράσει κάθε προηγούμενο υποτίμησής της, πλέον κινείται στις 

50.000 λ.λ. ανά δολάριο, συμπαρασύροντας συνεχείς κύκλους ανατιμήσεων σχεδόν στο 

σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστώντας την καθημερινότητα δυσβάσταχτη για 

το σύνολο των πολιτών και κατοίκων -οίκοθεν νοείται και των ξένων- της χώρας. Αν λάβει 

κανείς υπόψη και την ισχυρή κρίση στον τομέα των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

(ίδ. έγγραφό μας με ΑΠ Φ 1930 ΑΣ 7 ΑΠ 16, 5.01.2023), γίνεται γρήγορα αντιληπτή η 

συνεχιζόμενη ακρίβεια, που πλήττει τη χώρα, ανεβάζοντας τα μέση κόστη διαβίωσης, σε 

ποσοστό, που φθάνει το 50%, μόλις το τελευταίο τετράμηνο. 

Η συνύπαρξη τραπεζικών δολαρίων και πραγματικών δολαρίων είναι μία από τις συνέπειες της 

πολλαπλότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που χαρακτηρίζουν την οικονομική κρίση του 

Λιβάνου. Συνεπώς, αν και κατά πολύ ξεπερασμένη από την πραγματικότητα της αγοράς, η 
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παλαιά επίσημη ισοτιμία των 1.507,5 λιρών διατηρήθηκε για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα στον τραπεζικό τομέα. 

Τέλος, ένα ακόμη παράδοξο του συστήματος, είναι ότι ην ίδια στιγμή που οι τράπεζες περιόριζαν 

την πρόσβαση των πελατών τους στις καταθέσεις τους, επέτρεπαν σε όσους είχαν δάνεια σε 

δολάρια να τα αποπληρώσουν σε λιβανικές λίρες, εξακολουθώντας τη χρήση της παλαιάς 

ισοτιμίας, ή σε "τραπεζικά δολάρια", που συνήθως μεταφέρονταν με επιταγή. Το γεγονός αυτό 

ενθάρρυνε τη δημιουργία μιας άτυπης αγοράς τραπεζικών επιταγών σε "lollar" και ακόμη και σε 

"bira" (τραπεζικές λίρες), για όσους επιθυμούσαν να αγοράσουν επιταγές. Η αρχή υπήρξε πάντα η 

ίδια: η επιταγή αγοραζόταν με μετρητά αλλά σε τιμή χαμηλότερη από την ονομαστική της αξία. 

Πλέον, σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα, το κεντρικό τραπεζικό ίδρυμα της χώρας υποχρεώνει, 

επίσης, όλους τους πελάτες της τράπεζας, που ζουν στο εξωτερικό, τους Λιβάνιους 

ομογενείς κοκε, να αποπληρώσουν τα δάνεια, που είχαν λάβει σε ξένο νόμισμα, σε «φρέσκα 

δολάρια». Έτσι, από την 1η Φεβρουαρίου, αλλάζουν οι λεπτομέρειες αποπληρωμής των δανείων, 

που χορηγήθηκαν σε ξένο νόμισμα πριν από την κρίση. 

Όσον αφορά τους πελάτες, που διαμένουν στο Λίβανο, η BDL ακυρώνει τη δυνατότητα 

αποπληρωμής σε λιβανικές λίρες, με ισοτιμία 1.507,5 λίρες ανά δολάριο, δανείου που έχει 

χορηγηθεί σε ξένο νόμισμα. Η σχετική εγκύκλιος, που εξέδωσε η κεντρική τράπεζα, υπονοεί ότι οι 

πληρωμές αυτές θα πρέπει στο εξής να γίνονται στο νόμισμα, στο οποίο εκδόθηκαν και ότι θα 

μπορούσαν να γίνονται με επιταγές σε δολάρια. Αυτό αποκλείει τη δυνατότητα πληρωμής τους σε 

λιβανικές λίρες, με υψηλότερη ισοτιμία. 

Όσον αφορά τους πελάτες των λιβανικών τραπεζών που διαμένουν στο εξωτερικό, η BDL 

προχωρά ακόμη περισσότερο. Τους υποχρεώνει, από την 1η Φεβρουαρίου, να αποπληρώνουν τα 

δάνεια αυτά σε "φρέσκα" νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δανείων και των 

δανείων για στέγαση, τα οποία εξαιρούνταν έως τώρα. 

Τέλος, ενώ οι επιταγές δολαρίου πωλούνταν στην παράλληλη αγορά περίπου στο 15% της 

ονομαστικής τους αξίας τις τελευταίες ημέρες, το αντίτιμό τους αυξήθηκε σχεδόν στο 20%, 

σύμφωνα με δημοσιεύματα του εδώ οικονομικού τύπου. Η ανατίμηση αυτή εξηγείται εν μέρει από 

την αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που ισχύει για τα δολάρια, που είναι δεσμευμένα στις 

τράπεζες, καθώς και από τη αδημονία ορισμένων πελατών, που προσπαθούν να εξοφλήσουν, 

πλήρως, τα δάνειά τους, μέσω πληρωμών με επιταγές, πριν από την προαναφερθείσα προθεσμία.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1 Αρχικός μηχανισμός, λ.χ., που επινοήθηκε, επιτρέπει στους καταθέτες, που υπόκεινται σε περιορισμούς 

πρόσβασης στους λογαριασμούς τους σε ξένο νόμισμα, να κάνουν ανάληψη μικρών ποσών σε λιβανικές 
λίρες, κάθε μήνα, σε ισοτιμία που η BDL είχε ορίσει στις 8.000 λ.λ., ανά δολάριο στο τέλος του 2021, ώστε, σε 
κάθε περίπτωση, να μην υπερβαίνουν οι αναλήψεις το όριο των 1.600 δολαρίων μηνιαίως. Έτερος μηχανισμός 
προβλέπει μηνιαίες αναλήψεις 400 δολαρίων σε μετρητά και το αντίστοιχο ποσό σε λιβανικές λίρες, οι οποίες 
μετατρέπονται σε μια ισοτιμία, που ήταν πάντα 12.000 λ.λ. ανά δολάριο, στους ίδιους περιορισμένους 
λογαριασμούς. Οι αναλήψεις, μέσω αυτής της διευκόλυνσης, περιορίζονται έτσι από την BDL σε 4.800 
δολάρια, τα οποία μπορούν να αναληφθούν σε δολάρια σε ετήσια βάση και άλλα 4.800 δολάρια που είναι 
προσβάσιμα σε λ.λ., κατά την ίδια περίοδο. Μόνο το ήμισυ από το μέρος που αφορά τις λιβανικές λίρες μπορεί 

να αναληφθεί, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμές με πιστωτική κάρτα. 
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Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την ενοποίηση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών στον Λίβανο, ένα μέτρο που απαιτεί, εδώ και καιρό, το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του 

πολυσυζητημένου δανείου, ύψους περί των 3 δις δολ. ΗΠΑ, από πλευράς οργανισμού στη χώρα. 

Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε την τελική εφαρμογή του μέτρου της νέας ισοτιμίας 

δολαρίου – λιβανικής λίρας, από 1.500 στις 15.000 λ.λ., την 1η Φεβρουαρίου τ.έ. και 

ενδεχόμενες αρνητικές αντιδράσεις, που θα μπορούσαν να την επηρεάσουν. Θα σας τηρήσουμε 

ενήμερους για τυχόν εξελίξεις, καθώς η οικονομική κατάσταση στον Λίβανο μεταβάλλεται συνεχώς 

και με απρόβλεπτο τρόπο. 

 

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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