
O πρόεδρος του λιβυκού 
Eθνικού Οργανισμού Πετρε-
λαίου  (National Oil 
Corpοration)  k.  Shukri 
Ghanem, σε πρόσφατή του 
επίσκεψη στην Κύπρο μετά 
από συνομιλίες με την κύπριο 
Υπουργό Εμπορίου κ. Α. Πα-
σχαλίδη, δήλωσε ότι η εται-
ρεία εξετάζει το ενδεχόμενο 
επένδυσης για έρευνα σε 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
στην θαλάσσια περιοχή νοτί-
ως της Κύπρου.  
Η Λιβύη, δήλωσε, αναζητά 
διάφορες δυνατότητες επέν-
δυσης  στον τομέα της  
έρευνας για κοιτάσματα πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου 
στην αποκλειστική οικονομι-
κή ζώνη του νησιού και προ-
σέθεσε ότι η Λιβύη θα μπο-
ρούσε επίσης να εφοδιάζει 
την Κύπρο με φυσικό αέριο. 

Σύμφωνα με τον κ. Πασχαλί-
δη, η Λιβύη ενδιαφέρεται  να 

συμμετέχει στον σχεδιασμό 
ενός έργου υποδομής ενέρ-
γειας στην Κύπρο, που θα 
περιλαμβάνει την κατασκευή  
μονάδας αποθήκευσης αρ-
γού πετρελαίου καθώς και 
τερματικού σταθμού 
«επαναέρωσης»   υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου. 

Ο κ. Πασχαλίδης εξήρε τις 
σημαντικές δυνατότητες της 
Λιβύης  στην εξόρυξη πετρε-
λαίου και επιβεβαίωσε ότι η 
βορειοαφρικανική χώρα ενδι-
αφέρεται να συμμετέχει στον 
επόμενο γύρο των αδειών για 
έρευνα πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου νότια της Κύ-
πρου. 

Η Κύπρος πραγματοποίησε 
τον πρώτο γύρο παραχώρη-
σης αδειών γι έρευνα υδρο-
γονανθράκων το 2007 για 
τις 11 περιοχές  που καλύ-
πτουν 51.000 τα. Χ. του θα-
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λάσσιου βυθού ενώ επίκειται 
δεύτερος γύρος σύμφωνα με 
δήλωση κυβερνητικού αξιω-
ματούχου. 

Η Κύπρος αναζητεί προμη-
θευτές φυσικού αερίου από 
χώρες της Βόρειας Αφρικής, 
με στόχο την εξασφάλιση του 
εφοδιασμού των μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που σήμερα λειτουρ-
γούν με πετρέλαιο. 

Τον Φεβρουάριο, ο αντιπρό-
εδρος της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας Κύπρου υπο-
γράμμισε την επείγουσα 
ανάγκη της χώρας να εξα-
σφαλίσει προμήθειες υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, 
σημειώνοντας  ότι προς 
τούτο η Κυβέρνηση θα συ-
νεχίσει τις διαπραγματεύ-
σεις με την Ρωσία, την Αλγε-
ρία και την Αίγυπτο.  

Η 38η Διεθνής Εκθεση Τριπόλεως έκλεισε τις πύλες 
της την 12η τ.μ μετά από 10 ημέρες λειτουργίας.  
Στην επίσημη τελετή έναρξης απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Υπουργός Βιομηχανίας,  Οικονομίας και Εμπορίου κ. Mohamed Ali Al Hweij. Επίσης, παρευ-
ρέθη, μεταξύ άλλων ξένων επίσημων προσκεκλημένων, και απηύθυνε χαιρετισμό ο ιταλός Υ-
πουργός Οικονομικής Ανάπτυξης  κ. Claudio Scajola.   

Στην έκθεση συμμετείχαν 39 χώρες ενώ τιμώμενη χώρα για φέτος ήταν η Λευκορωσία. Ελα-
βαν μέρος περίπου 1000 ξένοι εκθέτες και 180 λίβυοι.  Οσον αφορά την συμμετοχή και την 
έκταση που κατέλαβαν τα περίπτερα των εκθετών, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προη-
γούμενο έτος .    

Διεθνής Εκθεση Τριπόλεως  



Ο τούρκος Υπουργός Εξωτε-
ρικού Εμπορίου κ. Tüzmen 
επισκέφθηκε πρόσφατα την 
Τρίπολη συνοδευόμενος από 
200 επιχειρηματίες.  

Μιλώντας σε συνάντηση της  
πολυπληθούς τουρκικής επι-
χειρηματικής κοινότητας της 
Λιβύης, ο κ.  Tüzmen είπε η 
Τουρκία αναμένεται να ενι-
σχύσει τις εμπορικές σχέσεις 
με τη Λιβύη και ότι  προς 
τούτο έχει προτείνει την υπο-
γραφή συμφωνίας ελεύθερων 

συναλλαγών. Ο τούρκος υ-
πουργός  πρότεινε στον λίβυο 
ομόλογό του . Mohamed Ali 
Al Hweij η υπογραφή της εν 
λόγω συμφωνίας να λάβει 
χώρα κατά την διάρκεια των 
εορτασμών της 40ης  επέτειο 
της επανάστασης τον Σεπτέμ-
βριο του τρέχοντος έτους με 
ενδεχόμενη συμμετοχή του 
τούρκου Πρωθυπουργού Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. 
Tüzmen υπογράμμισε ότι, 
εάν πραγματοποιηθεί, θα 
είναι η πρώτη ελεύθερη ε-

μπορική συμφωνία που υπε-
γράφη με τη Λιβύη. Πρόσθε-
σε ότι οι λιβυκές αρχές ενδι-
αφέρονται για την υπογρα-
φή της συμφωνίας. 

Διαπιστώνοντας ότι υπάρχει 
μεγάλη δυναμική στον τομέα  
των επενδύσεων στην αγορά 
της Λιβύης, o κ.Tüzmen είπε 
ότι οι τούρκοι επιχειρηματίες 
θα πρέπει να εργαστούν για 
να συμμετάσχουν σε έργα 
στην χώρα. Τουρκικές  

ενώ ο Εθνικός  Οργανισμός 
Πετρελαίου (NOC) κατέχει 
το 65% και η Repsol 
(operator) το υπόλοιπο 
21%.  

H OMV έκανε ένα σημαντι-
κό βήμα προς την αγορά 
ενέργειας της  Λιβύης, το 
1985, όταν εξαγόρασε το 
25% της Occidental Petro-
leum στην χώρα. Εκτοτε η  
αυστριακή εταιρεία έχει 
διευρύνει σημαντικά τις 
δραστηριότητές της στην  
χώρα. 

Η αυστριακή OMV AG  ανα-
κοίνωσε την ανακάλυψη και 
επιτυχή δοκιμή εξόρυξης 
πετρελαίου σε υπεράκτια 
περιοχή στον κόλπο της Σύρ-
της , στην Ανατολική Λιβύη, 
40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά 
της Βεγγάζης. 

Αυτή είναι η πρώτη ανακά-
λυψη πετρελαίου από την  
OMV σε υπεράκτιες περιοχές 
της Λιβύης, δήλωσε ο γενι-
κός διευθυντής της εταιρεί-
ας. Στην συγκεκριμένη περι-
οχή  (concession) η OMV 
κατέχει το 14%  της άδειας 

 Επίσκεψη του τούρκου Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου στην Λιβύη   

H OMV ανακοίνωσε  ανακάλυψη πετρελαίου  

Σελίδα  2 ΛΙΒΥΗ 

Μπερλουσκόνι : Η  Ιταλία στην πρώτη σειρά για έργα υπο-
δομής € 100 δις στην Λιβύη.   

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη από τις 25 έως 28 
Απριλίου 2009. Η αποστολή διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ενωση Επιμελητηρίων Λιβύης και το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Τρίπολη. Η αποστολή επισκέφθηκε  τις πόλεις Τρίπολη, Μισουράτα και Ζάουια όπου είχε συναντήσεις με επιχειρη-
ματίες των εν λόγω πόλεων. Προς τιμήν των μελών της  αποστολής, η Πρεσβεία διοργάνωσε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία . 

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν 15 επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται  στους το-
μείς: χαρτικών ειδών, πλαστικών, φαρμάκων, επίπλων, κατασκευών, ειδών υγιεινής, επεξεργασίας 
μαρμάρου, συστημάτων ασφαλείας, καπνού, ξυλείας, τροφίμων.Οι επαφές και οι συναντήσεις που 
είχαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή κρίνονται θετικές. Οι 
επιχειρηματίες διέγνωσαν ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζει η λιβυκή αγορά για τις εταιρείες  μας 
είναι σημαντικές ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Η Λιβύη 
δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την κρίση καθώς δεν είναι εκτεθειμένη στους κλυδωνισμούς της 
παγκόσμιας οικονομίας και διαθέτει σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα. Εκτιμάται ότι εάν οι 
Ελληνες επιχειρηματίες κάνουν χρήση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και δείξουν ευελιξία 
στην τιμολογιακή τους πολιτική θα έχουν σαφώς προβάδισμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.  

O πρωθυπουργός της Ιταλί-
ας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, σε 
συνέντευξη τύπου  επεσήμα-
νε  τις «εξαιρετικές ευκαιρί-
ες» που υπάρχουν για τις 
ιταλικές επιχειρήσεις στην 
Λιβύη. Η Λιβύη εκτελεί ή 
πρόκειται να εκτελέσει έργα 
υποδομής άνω των 100 δισ. 
ευρώ. "Έχουμε επιτύχει οι 
ιταλικές επιχειρήσεις να βρί-
σκονται στην πρωτοπορία", 
δήλωσε ο πρωθυπουργός.  
Ο κ. Μπερλουσκόνι  υπενθύ-
μισε πως η κυβέρνηση έχει 

ενθαρρύνει την πρόσφατη 
ανανέωση της σύμβασης 
της ENI (ενεργειακό ιταλι-
κός κολοσσός) για προμή-
θειες από τη Λιβύη.   
Τέλος ο ιταλός πρωθυπουρ-
γός  ανέφερε ότι ο  ηγέτης 
της Λιβύης Gaddafi θα 
επισκεφθεί σε λίγες ημέρες 
στην Ιταλία.και επεσήμανε 
ότι η επίσκεψη του λίβυου 
ηγέτη είναι ένα σημαντικό 
γεγονός που έχει να συμβεί 
εδώ και πολύ καιρό. 

Επιχειρηματική αποστολή του ΑραβοεΛληνικού Επιμελητηρίου στην Λιβύη  

εταιρείες έχουν επενδύσει 
στον τομέα του πετρελαί-
ου, του φυσικού αερίου και 
των κατασκευών. 



Λίβυος κυβερνητικός αξιωμα-
τούχος δήλωσε ότι ξεκίνησε η  
κατασκευή της «ενεργειακής 
πόλης», μιας πρότυπης πόλης  
για τις εταιρείες του ενεργει-
ακού τομέα που δραστηριο-
ποιούνται στην χώρα .   
Πρόκειται για ένα κοινό πρό-
γραμμα, προϋπολογισμού € 5 
δις  μεταξύ του λιβυκού Τα-
μείου Οικονομικής και Κοινω-
νικής Ανάπτυξης και της Is-
lamic Investment  Bank του 
Μπαχρέιν και του ταμείου 
Gulf Finance House. 

Πρόκειται για την τρίτη κατά 
σειράν «Energy City» της εται-
ρείας μετά το Κατάρ και την 

Βομβάη ενώ συζητείται και 
ένα τέταρτο στο Καζακστάν. 
Πρόκειται για την δημιουργία 
ενός μεγάλου επιχειρηματι-
κού κέντρου που θα φιλοξε-
νεί  εταιρείες που εμπλέκο-
νται σε όλο το φάσμα του 
τομέα των υδρογονανθρά-
κων από εξορυκτικές δραστη-
ριότητες έως εμπι- ρία, χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες 
κλπ. Η «ενεργειακή πόλη» θα 
παρέχει επιχειρηματικές υπο-
δομές για εταιρείες πετρελαί-
ου και  φυσικού αερίου,  διυ-
λιστήρια και εν γένει εταιρεί-
ες που εμπλέκονται στον το-
μέα καθώς και στην εμπορία 

και σε υπηρεσίες υποστήριξης. 

Η Energy City πρόκειται να καλύπτει έκταση 6 τ. χλμ θα 
βρίσκεται σε απόσταση 70 χλμ δυτικά της Τρίπολης και θα 
περιλαμβάνει χώρους κατοικίας, εμπορικών δραστηριοτή-
των και αναψυχής. 

Το έργο αναμέ-
νεται να ολο-
κληρωθεί σε 3 
με 5 χρόνια 
ενώ το πρώτο 
στάδιο όπου θα 
αρχίσει να λει-
τουργεί μέρος 
του όλης επέν-
δυσης θα ολο-
κληρωθεί σε 18 
μήνες  

Εναρξη κατασκευής  της «ενεργειακής πόλης»  

και συμμετείχε στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου  
κατά  3 δισ. ευρώ ($ 3,9 δισ.)  
«Δεν είναι μικρή υπόθεση για 
ένα κρατικό επενδυτικό  τα-
μείο να καταστεί  βασικός 
παράγοντας στην εσωτερική 
πολιτική της  UniCredit  αν 
και η επένδυση έχει καθαρά 
οικονομικό χαρακτήρα» δή-
λωσε στέλεχος της ιταλικής 
τ ρ ά π ε ζ α ς .  

Η εμπλοκή της Λιβύης στην 
οικονομική ζωή της Ιταλίας 
σε σχέδια διάσωσης εται-
ρειών που αντιμετώπιζαν 
χρηματοπιστωτικά προβλή-
ματα ξεκινά το 1976. Τότε  
η Λιβύη είχε κληθεί από τον 
πρόεδρο της εταιρείας της 
FIAT Giovanni Agnelli  να 
αυξήσει το ποσοστό συμμε-
τοχής της στην εταιρεία σε 
13%. 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Λιβύης Bengdara Named, αντιπρόεδρος της UniCredit  

Η UniCredit SpA, η μεγαλύ-
τερη τράπεζα της Ιταλίας, 
ανακοίνωσε τον ορισμό του  
Farhat Omar Bengdara,  διοι-
κητή της Κεντρικής Τράπεζας 
της Λιβύης. ως ενός  από 
τους αντιπροέδρους της.    
 Η Λιβύη έγινε ο δεύτερος 
μεγαλύτερος επενδυτής της 
UniCredit  όταν το 2008 αύ-
ξησε την συμμετοχή της στην 
ιταλική τράπεζα κατά 4,9% 

Σελίδα  3 Τεύχος  26 

 

Ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στην ΝΔ Λιβύη  από την αλγερινή  Sonatrach  

H αλγερινή κρατική εταιρεία 
Sonatrach ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη κοιτασμάτων 
πετρελαίου στην Νοτιοδυτική  
Λιβύη. Τα κοιτάσματα βρί-
σκεται στην περιοχή του Gha-
dames, 230 χιλιόμετρα  νότι-
οδυτικά της Τρίπολης. 

Είναι η πρώτη ανακάλυψη 
στο «μπλοκ 65”,  μια περιοχή 
όπου τον Μάρτιο του 2005 
παραχωρήθηκαν στην Sona-
trach διακαιώματα έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων . 

Εταίρος της Sonatrach είναι 
ο λιβυκός Εθνικός Οργανι-
σμός  Πετρελαίου  (National 
Oil Corpοration) . Στο πλαίσιο 
της συμφωνίας μεταξύ των 
δύο εταιρειών, η National Oil 
Coproration  θα λάβει το 
75% της παραγωγής, ενώ η  
Sonatrach το 25% 

Η Λιβύη και την Αλγερία είναι 

μέλη του Οργα-
νισμού Πετρε-
λαιπαραγωγών  
Χωρών (OPEC).  
H  Αλγερία είναι 
ο μεγαλύτερος 
π α ρ α γ ω γ ό ς 
αργού πετρε-
λαίου στην Α-
φρική μετά την 
Αγκόλα, την 
Νιγηρία και την 
Λιβύη.  
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Διεύθυνση 
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LIBYA BUILD LIBYA BUILD   
Εκθεση δομικών υλικών Εκθεση δομικών υλικών   

Τρίπολη  

18 - 21 Mαϊου 2009 

www.libyabuild.com  

Τηλ. : +218 21-3342193           
Fax: +218 21-3338926 

Από τις 07/5/2009  πραγματοποιούνται απευθείας συνδέσεις από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στην Τρίπολη και 
Βεγγάζη, με δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, με τα νέα αεροσκάφη της εταιρείας τύπου Bombardier -CRJ 900 συνολικής 
χωρητικότητας 72 (6/66) θέσεων ως ακολούθως: 

Κάθε Δευτέρα στις 11:15πμ για Τρίπολη LN 153 11:15πμ -12:30πμ  

Κάθε Πέμπτη στις 11:15πμ για Βεγγάζη LN 155 11:15πμ -11:30πμ 

Επίσης κάθε Δευτέρα στις 7.45 
πμ από Βεγγάζη για Αθήνα και κάθε Πέμπτη στις 07.00 από Τρίπολη για 
Αθήνα  

Το τουριστικό γραφείο “LIBYANA TRAVEL”έχει αναλάβει την γενική αντι-
προσώπευση της “LIBYAN AIRLINES” στην Ελλάδα. Για κρατήσεις θέσεων 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ταξειδιωτικά γραφεία ή 
στον αντιπρόσωπο της Libyan Airlines στα τηλέφωνα 210 6532861-4.  

Κατά το πρώτο ταξείδι στην Αθήνα όπου κατά την άφιξη του αεροσκάφους 
διοργανώθηκε τελετή υποδοχής, επέβαινε ο πρέσβυς της Ελλάδος στην 
Λιβύη κ. Στεφάνου καθώς και στελέχη των Λιβυκών Αερογραμμών.   

Στην Libya Build συμμετέχουν  οι κάτωθι  ελληνικές 
εταιρείες :  

 

 

KLEEMANN  
DAIKIN HELLAS 
GLOPAL SAND PRODUCTS LTD. 
STAGAKIS M.I S.A 
CONVEX SA 
ALDECO 
KERAFINA 
STARDOME 
TEKSIRT S.A. 


