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                                                                                             Βηρυτός, 5 Ιανουαρίου 2023 

                                                                                                       

 

Η τρέχουσα κατάσταση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στον Λίβανο 

Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου εμφανίζεται να βρίσκεται, για ακόμη μια χρονιά, σε 

πολύ δυσμενή κατάσταση, καθώς η κρατική εταιρία ηλεκτρισμού (Electricité du Liban, ΕDL) 

φαίνεται να είναι όμηρος των αντιπαραθέσεων, που υφίστανται εντός της υπηρεσιακής κυβέρνησης  

της χώρας (μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας από τη μία πλευρά και του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών από την άλλη). 

Πριν από τρία χρόνια, η πλειονότητα των κατοίκων της χώρας συνήθιζε να εκφράζει αγανάκτηση 

για το γεγονός ότι λάμβαναν μόνο περίπου δέκα ώρες δημόσιας ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα. 

Σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η EDL θα είναι σε θέση να παρέχει, έστω 

το ήμισυ της ανωτέρω ενέργειας κατά τη διάρκεια του 2023, γεγονός που αποδεικνύει τα επίπεδα 

επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της κρατικής εταιρίας ηλεκτρισμού, μετά από τρεισήμισι 

χρόνια κρίσης. Για του λόγου το αληθές, με την απαρχή του νέου έτους ο κρατικός προμηθευτής, 

σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας την τρέχουσα εβδομάδα στον κλαδικό 

τύπο, θα αναγκαστεί να επιστρέψει σε κατάσταση στοιχειώδους επιβίωσης, περιορίζοντας, ακόμη 

περισσότερο, την ήδη εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή του. 

Η ανακοίνωση που εξέδωσε στις 4 Ιανουαρίου, η EDL, επιβεβαιώνει τα ανωτέρω: αναφέρεται σε 

αυτήν ότι αναγκάστηκε να κλείσει τους δύο μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, Zahrani (Νότιο Λίβανο) και Deir Ammar (Βόρειο Λίβανο), οι οποίοι έχουν δυναμικότητα 

430 μεγαβάτ (MW) ο καθένας, λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων του σε μαζούτ, το καύσιμο, 

που καταναλώνεται από τις μονάδες παραγωγής των εν λόγω εγκαταστάσεων. Η μονάδα Zahrani 

απενεργοποιήθηκε αυθημερόν, ενώ η μονάδα Deir Ammar έχει ήδη κλείσει. 

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει το μίνιμουμ επίπεδο παροχής υπηρεσίας, ώστε να 

τροφοδοτήσει ορισμένα "ζωτικά" δημόσια ιδρύματα και υποδομές, η EDL σχεδιάζει να λειτουργήσει 

τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Zouk (Kesrouan) και Jiyé (Chouf), που εξακολουθούν να 

διαθέτουν ορισμένες ποσότητες καυσίμων, οι οποίες όμως δεν υπολογίζονται σε διάρκεια 

δυνατότητας παροχής ενέργειας άνω της μίας εβδομάδας . Εν κατακλείδι, ενδέχεται, πολύ σύντομα, 

να μην δύναται η ΕDL να παρέχει, άνω της μίας ώρας, ηλεκτρικό ρεύμα στον μέσο πολίτη. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με ενεργειακούς αναλυτές, ακόμη και αν η κρατική λιβανική εταιρία είχε στη 

διάθεσή της τις ποσότητες καυσίμων, που χρειάζονται οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

για να λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, δεν θα ήταν σε θέση να καλύψει όλη τη ζήτηση. Η 

μέγιστη ισχύς των σταθμών της είναι περίπου 1.500 MW, έναντι συνολικής ζήτησης, που εκτιμάται 

σε 3.000 MW, πριν από την κρίση. Ο πληθυσμός, όπως έχουμε αναφέρει συχνά σε έγγραφά μας, 

είναι αναγκασμένος να βασίζεται σε ιδιωτικές γεννήτριες, οι οποίες αναπληρώνουν αυτό το 

έλλειμμα παραγωγής, χρεώνοντας τους πολίτες σε υψηλές τιμές, οι οποίες μόνο αυξάνονται, παρά 

το γεγονός ότι τα τιμολόγιά τους είναι ρυθμισμένα πλέον, σε γενικές γραμμές. 
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Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα της EDL, τα οποία εισπράττονται σε λιβανικές λίρες, έχουν 

καταρρεύσει με τον ίδιο ρυθμό με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος (πάνω από 95% από το 

καλοκαίρι του 2019), ενώ και τα τιμολόγιά της έχουν παγώσει από το 1994, καθιστώντας τον 

οργανισμό διαρθρωτικά ελλειμματικό. 

Ενώ οι αρχές έχουν αποτύχει επί δεκαετίες να μεταρρυθμίσουν την EDL, αυτό υποτίθεται ότι θα 

άλλαζε από τα τέλη του 2022. Το περασμένο φθινόπωρο, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έδωσε το 

πράσινο φως για την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση 

των ωρών παροχής. Έχουν εξεταστεί διάφοροι τρόποι για την αύξηση της παραγωγής (όπως η 

αμερικανική πρωτοβουλία για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Ιορδανία και αιγυπτιακού 

φυσικού αερίου στο Λίβανο μέσω της Συρίας, οι οποίες ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί, ή η 

αποδέσμευση δανείου, ύψους 62 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο εγγυάται η κεντρική τράπεζα της 

χώρας, με όρους αποπληρωμής που περιλάμβαναν την έκδοση των τιμολογίων εφεξής σε νέες 

τιμές, τα οποία θα ίσχυαν μεν από την 1η Νοεμβρίου, ωστόσο θα εισπράττονταν μόνο από τα τέλη 

Φεβρουαρίου). Τα χρήματα επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την αγορά καυσίμων, με στόχο την 

αύξηση της παραγωγής, καθώς η EDL βασίζεται, επί του παρόντος, σε πενιχρά φορτία, που 

παρέχονται στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας ανταλλαγής με το Ιράκ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας 

αυτής, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για την αγορά 66.000 τόνων μαζούτ, τα φορτία των οποίων 

φαίνεται ότι δεν έχουν παραδοθεί και πληρωθεί ακόμη, παρά το ό,τι υπεγράφησαν οι σχετικές 

δημόσιες συμβάσεις, με φόντο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των ηγετών των αρχικά 

αναφερόμενων παραγωγικών Υπουργείων. 

Τα πλοία με τα φορτία βρίσκονται ακόμη στα ανοικτά της ακτής και κάθε ημέρα καθυστέρησης 

κοστίζει στο κράτος 18.000 δολάρια ανά σκάφος, με απώλειες της τάξεως των 630.000 δολ. ΗΠΑ, 

μέχρι σήμερα. Συνεπώς, δεν αναμένεται να υπάρξει δημόσιο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να καταλήξουν 

σε συμφωνία τα αρμόδια λιβανικά Υπουργεία, καθώς η EDL δεν έχει λάβει καύσιμα, μέσω της 

συμφωνίας της με το Ιράκ, από τις 20 Νοεμβρίου. Το επόμενο φορτίο (περίπου 32.000 τόνοι 

καυσίμων) αναμένεται μεταξύ 10 και 20 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, με άγνωστη την τύχη του 

προς το παρόν. 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, άποψή μας είναι ότι η ανάγκη για την μεταρρύθμιση του τομέα 

ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου είναι αδήριτη και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της  γενικότερης 

απαιτούμενης αναδιάρθρωσης της οικονομίας της χώρας. 
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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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