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                                                                                       Βηρυτός, 23 Νοεμβρίου 2022 

 

Ο Λίβανος αυξάνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά από τη 

δεκαετία του 1990 

 

Η κρατική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου, Électricité  du Liban (EDL), προχώρησε 

σε αυξήσεις των τιμών, που χρεώνει για την ηλεκτρική ενέργεια, για πρώτη φορά από το 1994, 

σύμφωνα και με επίσημες δηλώσεις εκπροσώπων της EDL, σε μία κίνηση που αναμένεται να 

ανοίξει, ταυτόχρονα, το δρόμο για την πολυπόθητη αύξηση της διευρυμένης παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. 

Οι αυξήσεις ισχύουν ήδη από τον τρέχοντα Νοέμβριο, ωστόσο οι καταναλωτές δεν θα δουν τα 

σχετικά τιμολόγια πριν από τον επόμενο Φεβρουάριο, σε μια προσπάθεια να υπάρξει καταβολή 

από πλευράς καταναλωτών και συλλογή από πλευράς κράτους των χρεωστούμενων 

λογαριασμών, που αντιστοιχούσαν έως τον περασμένο Οκτώβριο. 

Ο Λίβανος δεν διαθέτει απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση όλο το εικοσιτετράωρο, σε ολόκληρη τη 

χώρα, τα αρκετά τελευταία έτη και οι μεταβιβάσεις μετρητών στην EDL για την κάλυψη των 

χρόνιων οικονομικών απωλειών, εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει με δεκάδες δισεκατομμύρια 

δολάρια, στο τεράστιο δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο υπενθυμίζεται ότι είναι ένα από τα 

τρία υψηλότερα παγκοσμίως. 

Η μεταρρύθμιση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βασικό αίτημα των χωρών-

δωρητών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν τον Λίβανο να βγει από την οικονομική 

κρίση που τον ταλανίζει, εάν προβεί σε συγκεκριμένες μορφές οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας θα 

επέτρεπε στο κράτος να αγοράσει περισσότερα καύσιμα για την τροφοδοσία των σταθμών 

παραγωγής ενέργειας, αυξάνοντας, συνεπώς, την παροχή από μία ή δύο ώρες την ημέρα σε 

έως και οχτώ-δέκα ώρες την ημέρα. 

Ακόμη και ενεργειακοί αναλυτές αναφέρουν ότι η αδύναμη διακυβέρνηση, η διαφθορά και η 

κακοδιαχείριση αποτελούν τη ρίζα των προβλημάτων του τομέα, τα οποία παραμένουν, σε 

μεγάλο βαθμό, ανεπίλυτα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ενέργεια θα τιμολογείται πλέον σε 10 λεπτά του δολαρίου ΗΠΑ ανά 

κιλοβατώρα (kWh) για τις πρώτες 100 kWh, που καταναλώνονται και σε 27 λεπτά ανά kWh για 

την κατανάλωση, που θα ξεπερνά τις 100 κιλοβατώρες, σύμφωνα με πηγές του κλαδικού 

τύπου. Ακόμη, θα αυξηθεί και το πάγιο στους λογαριασμούς, ενώ καταργούνται οι 

οποιεσδήποτε προνομιακές τιμές μπορεί να ίσχυαν για βιομηχανίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, 

εκκλησιαστικά ιδρύματα, εμπορικά καταστήματα, σουπερμάρκετ κ.ο.κ.ε. Δεν προβλέπονται 

εξαιρέσεις. 

Το υψηλότερο σημείο του νέου τιμολογίου εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου στο ήμισυ, που 

πληρώνουν, προς το παρόν, οι καταναλωτές για συνδρομές σε ιδιωτικές υπηρεσίες 

παραγωγής, που καλύπτουν το κενό ενέργειας εδώ και δεκαετίες. 

Τέλος, το νέο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα καταβάλλεται σε λιβανικές λίρες, ωστόσο θα 

υπολογίζεται καταρχήν σε δολάρια, βάσει της ισοτιμίας της επονομαζόμενης πλατφόρμας, 

Sayrafa, της κεντρικής τράπεζας της χώρας, η οποία κινείται περίπου στις 30.000 λιβανικές 

λίρες ανά δολάριο ΗΠΑ. 
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Παρά τις αναμενόμενες αντιδράσεις από πλευράς μερίδας πολιτών-καταναλωτών, άποψή μας 

είναι ότι πρόκειται για κίνηση, που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, δεδομένων των 

επειγουσών αναγκών που υφίστανται για την μεταρρύθμιση του τομέα και περιλαμβάνεται στο 

πλαίσιο της γενικότερης απαιτούμενης αναδιάρθρωσης της οικονομίας της χώρας. 

 

mailto:ecocom-beirut@mfa.gr

