
Σύµφωνα µε στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, το ελληνολιβυκό 
εµπόριο το 10µηνο 
Ιανουαρίου –Οκτωβρίου 
2006 κατέγραψε αύξηση 
45,7% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 
2005 και διαµορφώθηκε 
στα 850.511.582 ευρώ 
(έναντι 583.732.582 € το 
διάστηµα Ιαν-Οκτ. 2005). Οι 
ελληνικές εξαγωγές 
κατέγραψαν αύξηση 53,3% 
και οι εισαγωγές από την 
Λιβύη αύξηση 43,6% , το δε 
εµπορικό ισοζύγιο 
διευρύνθηκε εις βάρος της 
Ελλάδος κατά 40%. Επειδή 
της εξεταζόµενη περίοδο η 
άνοδος των εξαγωγών µας 
ήταν µεγαλύτερη από την 
άνοδο των εισαγωγών, 
βελτιώθηκε το ποσοστό 
κάλυψης εισαγωγών από 
εξαγωγές (29% το 2006 

έναντι 27,1% το 2005)   

Ο κύριος όγκος των 
ελληνικών εξαγωγών 
αποτελείται από  
πετρελαιοειδή (69,3% επί 
του συνόλου) ενώ 
σηµαντικό µερίδιο 
καταλαµβάνουν οι µηχανές 
και ηλεκτρικές συσκευές 
(8,7% επί του συνόλου), τα 
παρασκευάσµατα 
λαχανικών και φρούτων 
(4,6%), το αργίλιο και 
τεχνουργήµατα από αυτό 
(3,3%) κα.  Την εξεταζόµενη 
περίοδο, από τα προϊόντα 
που καταλαµβάνουν 
σηµαντικό µερίδιο στις 
ελληνικές εξαγωγές προς 
Λιβύη, την σηµαντικότερη 
αύξηση κατέγραψαν τα 
όργανα οπτικής-συσκευές 
ιατροχειρουργικής, οι 
µηχανές, τα οργανικά 
χηµικά προϊόντα κα 
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Οσον αφορά τις εισαγωγές 
µας, είναι υπερτετραπλάσιες 
των εξαγωγών µας και 
αποτελούνται  σε ποσοστό 
92,1% από καύσιµα ορυκτά 
(πετρέλαιο).  

Η Λιβύη το εξεταζόµενο 
διάστηµα ήταν ο πρώτος 
πελάτης των ελληνικών 
προϊόντων  στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής και 
Βορείου Αφρικής (τρίτος το 
αντίστοιχο διάστηµα του 
2005). Το 10µηνο Ιαν-Οκτ 
2006 η αγορά της Λιβύης  
απορρόφησε το 16,3% των 
εξαγωγών µας στην περιοχή 
και 1,4% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών 
παγκοσµίως. Την περίοδο 
Ιαν-Οκτ 2005 τα αντίστοιχα 
µερίδια  ήταν 14% και 1,1%.   

αξία σε €   Ιαν-Οκτ 2006 Ιαν-Οκτ 2005 
µεταβολή  % 

06/05 

Ελληνικές εξαγωγές 190,957,864 124,529,447 53.3% 

Ελληνικές εισαγωγές 659,553,718 459,202,596 43.6% 

όγκος συναλλαγών 850,511,582 583,732,043 45.7% 

εµπορικό ισοζύγιο -468,595,854 -334,673,149 40.0% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ. 29.0% 27.1%   

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος - Λιβύης  



Oλοκληρώθηκαν την 31η Ιανουαρίου οι 
εργασίες  της 20ης µικτής διϋπουργικής 
επιτροπής οικονοµικής, εµπορικής, 
επιστηµονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας Λιβύης-Τουρκίας. Της 
τουρκικής αντιπροσωπείας ηγείτο ο 
Υπουργός αρµόδιος για το  Εξωτερικό 
Εµπόριο K. Tuzmen και συνοδεύετο 
από πολυπληθή αποστολή 150 
Τούρκων επιχειρηµατιών.   

Oι δύο πλευρές συµφώνησαν για κοινή 
δράση για υλοποίηση επενδύσεων στην 
Αφρική καθώς και ενθάρρυνση του 
ιδιωτικού τοµέα για κοινές επενδύσεις 
στον τουριστικό τοµέα.      

Υπεγράψαν συµφωνία που προβλέπει 
την ίδρυση µικτού επιχειρηµατικού 
συµβουλίου στις δύο χώρες καθώς 

επίσης µνηµόνιο κατανόησης για 
συνεργασία µεταξύ των οργανισµών 
εξωτερικού εµπορίου των δύο χωρών.  

Συµφωνήθηκε η υπογραφή συµφωνίας 
για την αποφυγή διπλής φορολογίας.  

Ο λίβυος υπουργός Οικονοµίας, 
Εµπορίου και Επενδύσεων ζήτησε την 
συνεργασία της τουρκικής πλευράς για 
επενδύσεις στην γεωργία, στην 
επεξεργασία δηµητριακών και σε 
παρασκευάσµατα ιχθυηρών µε σκοπό 
τις εξαγωγές στις χώρες της ΕΕ. 

Ο τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι ο 
όγκος του διµερούς εµπορίου αυξήθηκε 
από $ 1,9 δις το 2004 σε $ 2,7 το 
2006 ενώ οι τουρκικές εξαγωγές από $ 
65 εκ. το 2003 ανήλθαν σε $ 500 εκ. 
το 2006. Επίσης, οι τουρκικές 

επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Λιβύη, 
ανέρχονται σε 59. Η Λιβύη, τόνισε ο 
κ. Tuzmen, υπήρξε την δεκαετία του 
70 η αρχή της εξωστρέφειας, το 
«δηµοτικό σχολείο» των τουρκικών 
κατασκευαστικών εταιρειών οι 
οποίες επιστρέφουν κατέχοντας 
πλέον «διδακτορικό».     

Επισηµαίνεται ότι η παρουσία του 
τουρκικού ιδιωτικού τοµέα µε αιχµή 
του δόρατος τις κατασκευές και το 
εµπόριο, είναι από τις πλέον 
δυναµικές στην Λιβύη. Οι 
εκατέρωθεν επίσηµες επισκέψεις 
φαίνεται να ενισχύουν µια τουρκική 
δυναµική στην χώρα η οποία προς 
στιγµήν αναπτύσσεται επιτυχώς στον 
χώρο της οικονοµίας.   

δηµόσιοι υπάλληλοι απολυθούν θα 
λάβουν οικονοµική ενίσχυση, η οποία θα 
ισοδυναµεί µε µισθούς τριών ετών (µέσος 
µηνιαίος µισθός 200 ΕΥΡΩ) ή θα λάβουν 
δάνειο έως 32,000 ΕΥΡΩ, προκειµένου 
να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση. 

Στόχος του προϋπολογισµού είναι η 
αύξηση του βιοτικού επιπέδου των λιβύων 
κατά 5%, το τρέχον έτος και η ενίσχυση 
της παραγωγικής βάσης της οικονοµίας.  

Περαιτέρω, ιδιαίτερη σηµασία δίδεται 
στους τοµείς της υγείας και της 
εκπαίδευσης καθώς και στην ενθάρρυνση 
του ιδιωτικού τοµέα  

Κατά την σύνοδο του  Γενικού 
Λαϊκού Κογκρέσου Λιβύης ο λίβυος 
πρωθυπουργός El- Mahmoudi 
ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του 
νέου προϋπολογισµού, ο οποίος 
ανέρχεται σε € 19,7 
δισεκατοµµύρια, προβλέπεται η 
περικοπή 400,000 θέσεων εργασίας 
στον δηµόσιο τοµέα. 

Σηµειώνεται ότι, ο λιβυκός δηµόσιος 
τοµέας απασχολεί περίπου ένα 
εκατοµµύριο εργαζοµένους, 
επιβαρύνοντας το δηµόσιο ταµείο µε 
2,42 δισεκατοµµύρια ΕΥΡΩ, 
ετησίως, για µισθούς. 

Κατά τον λίβυο Πρωθυπουργό, όσοι 

 Μικτή διϋπουργική επιτροπή Λιβύης -Τουρκίας 

Περικοπή 400,000 θέσεων εργασίας στον δηµόσιο τοµέα 
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 Η Κυβέρνηση αποβλέπει στην 
πραγµατοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, 
προκειµένου να περιοριστούν οι 
εισαγωγές. Η ενίσχυση του ιδιωτικού 
τοµέα αποσκοπεί και στη µείωση της 
ανεργίας, η οποία υπολογίζεται ότι 
ανέρχεται σε 30%. 

Ο περιορισµός του δηµόσιου τοµέα 
αποτελεί βασικό στοιχείο ενός 
ευρύτερου µεταρρυθµιστικού 
προγράµµατος που σκοπό έχει την 
απελευθέρωση της αγοράς, την 
ενίσχυση του υποτυπώδους τραπεζικού 
συστήµατος και την καταπολέµηση 
των φαινοµένων της διαφθοράς και 
γραφειοκρατίας.  

Εφαρµογή θεωρήσεων εισόδου σε  όλους τους ξένους  

Κατά δήλωση του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως, η Λιβύη προτίθεται να  εφαρµόσει σύστηµα θεωρήσεων εισόδου για όλες 
ανεξαιρέτως τις χώρες. Σκοπός των νέων µέτρων είναι ο εξορθολογισµός  της ξένης εργασίας µέσω ελέγχων ασφαλείας, 
καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης και του οργανωµένου εγκλήµατος. Ο  λίβυος Υπουργός ανέφερε ότι το νέο 
σύστηµα  θα τεθεί σε εφαρµογή συντόµωςκαι έχει ζητηθεί από τους ξένους που εργάζονται στην Λιβύη να απευθυνθούν 
στις αρµόδιες Υπηρεσίες για να διασφαλίσουν την σχετική άδεια.  

Ζήτησε επίσης από τις αραβικές χώρες να εφαρµόσουν κι αυτές το σύστηµα θεωρήσεων εισόδου για να αποτραπούν 
φαινόµενα κατάχρησης των διευκολύνσεων που παρέχονται στην διακίνηση προσώπων.Το νέο σύστηµα, εάν τελικώς 
ισχύσει, θα δηµιουργήσει πρόβληµα και στους πολυάριθµους Αραβες (κυρίως Αιγύπτιους , Μαροκινούς και Τυνήσιους) που 
εργάζονται στην χώρα , εποχικά κατά κύριο λόγο,  χωρίς τις απαραίτητες άδειες  



Κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη του Υπουργού 
Τουρισµού της Γαλλίας, κ. 
Leon Bertrand στην Τρίπολη, 
οι δύο χώρες συµφώνησαν 
να ενισχύουν την συνεργασία 
τους στον τοµέα του 
τουρισµού, προκειµένου να 
αναβαθµιστεί το τουριστικό 
προϊόν της Λιβύης.  

Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης, υπεγράφη 
συµφωνία συνεργασίας 
µεταξύ των οργανισµών 
τουρισµού των δύο χωρών, η 
οποία προβλέπει την παροχή 
τεχνικής βοήθειας, εκ µέρους 
της γαλλικής πλευράς για την 
τουριστική ανάπτυξη 17 

επενδυτικών ζωνών στις 
περιοχές Τόµπρουκ (λιβυο-
αιγυπτιακά σύνορα) και 
Σαµπράθα (δυτική Λιβύη). 

Περαιτέρω,  ο λίβυος 
Υπουργός Τουρισµού κ. 
Talayef χαιρέτησε την 
υπογραφή της ανωτέρω 
συµφωνίας, 
τονίζοντας ότι θα 
συµβάλει καθοριστικά στην 
τουριστική ανάπτυξη της 
χώρας και προανήγγειλε 
επενδυτικά σχέδια αξίας 
3,1 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων για τον 
τουριστικό τοµέα, το 
προσεχές διάστηµα. 

Παρατηρείται το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον της λιβυκής 
κυβέρνησης για 
αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος και 
εκσυγχρονισµού των 
υποδοµών της, 
προκειµένου να αναπτύξει 
και άλλους τοµείς της 
οικονοµίας της, πέραν 
εκείνου της ενέργειας, 
στους οποίους παρουσιάζει 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα.  
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 
2010 ο αριθµός 
επισκεπτών στη Λιβύη θα 
έχει τριπλασιαστεί, 
φθάνοντας το 1 
εκατοµµύριο.  

Συνεργασία Λιβύης – Γαλλίας στον τοµέα του τουρισµού 

Η κρατική «Εθνική 
Εταιρεία Προµηθειών» 
NASCO (National 
Supply Company), 
αποκλειστικός 
εισαγωγέας 
παλαιότερα ειδών 
πρώτης ανάγκης, 
απεκδύεται σταδιακά 
των µονοπωλιακών της 
αρµοδιοτήτων. Αυτή 
την στιγµή έχει ακόµη 
το µονοπώλιο στην 
εισαγωγή σιταριού, 
αλεύρων και σκόνης 
γάλακτος.   

Aπό το 2003 και εντεύθεν 
η Λιβύη συνεχίζει µε τους 
δικούς της ρυθµούς να 
εφαρµόζει το πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεων. Ένα από 
τα βασικά µέτρα του 
προγράµµατος αυτού  είναι 
η σταδιακή κατάργηση της 
επιδότησης βασικών ειδών 
διατροφής. Μετά από 
αντιδράσεις των 
χαµηλόµισθων Λιβύων, η 
επέκταση των νέων µέτρων 
και σε άλλα προϊόντα 
ανακόπηκε για να 
επανέλθει πρόσφατα 
ύστερα από τις αυξήσεις 
που δόθηκαν στους 
κατώτατους µισθούς.  

Τον Ιανουάριο 2007 
ανακοινώθηκε ένας  
κατάλογος 11 βασικών 
προϊόντων διατροφής των 
οποίων παύει πλέον η 
κρατική επιδότηση. Μεταξύ 
αυτών είναι η ζάχαρη, το 
καλαµποκέλαιο και το τσάι. 
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Σταδιακή µείωση του αριθµού των 
επιδοτούµενων βασικών προϊόντων διατροφής 

Από τις αρχές του έτους 
εφαρµόζονται νέα µέτρα που 
αφορούν τον τρόπο εισαγωγής 
σειράς προϊόντων. Μηχανήµατα 
και µηχανές, εξοπλισµός 
οδοποιίας, αυτοκίνητα, οχήµατα 
µεταφοράς προϊόντων και 
προσώπων, αγροτικά 
µηχανήµατα, ιατρικός 
εξοπλισµός πρέπει εφεξής να 
εισάγονται από δηµόσιους 
οργανισµούς  ή ανώνυµες 
εταιρείες των οποίων ποσοστό 
40% να έχει διατεθεί στο κοινό. 
Οι ανωτέρω έχουν δικαίωµα να 
αντιπροσωπεύουν µόνο έναν 
εξαγωγέα-κατασκευαστή ή σειρά 
προϊόντων του . 

Οι ανώνυµες εταιρείες και οι 
Tasharukiat (εταιρική µορφή µε 
συµµετοχή τουλάχιστον 3 
προσώπων µε ελάχιστο κεφάλαιο 
15 χιλ. δηνάρια) έχουν το 
δικαίωµα να ασκούν εµπορική 
αντιπροσώπευση για τα εξής 
προϊόντα : µηχανήµατα και 
εξοπλισµός γραφείου, ηλεκτρικές 
συσκευές για οικιακή ή µη 
οικιακή χρήση, διάφορα 
ηλεκτρικά µηχανήµατα, ξυλεία 
για την βιοµηχανία, µικρές 

αγροτικές µηχανές , φάρµακα 
και ιατρικά µηχανήµατα 
(εξαιρούνται τα εµβόλια που 
εισάγονται από κρατικούς 
οργανισµούς), καλλυντικά και 
απορρυπαντικά, προϊόντα για 
την φροντίδα του παιδιού, 
φωτογραφικός εξοπλισµός , 
σκάφη, γιώτ και αλιευτικά , 
εξοπλισµός ψαρέµατος & 
αλιείας, εξοπλισµός 
αρτοποιείων – 
ζαχαροπλαστείων. Ο εµπορικός 
αντιπρόσωπος των ανωτέρω 
προϊόντων  µπορεί έχει την 
αντιπροσωπεία µόνο τριών από 
αυτά.  

Το διάταγµα 663/28.12.06 
συµπληρώνει τους 
προηγούµενους καταλόγους  
προσθέτοντας το αλεύρι, το 
λάδι, τον τοµατοπολτό , το 
ρύζι, τα παράγωγα του 
γάλακτος , τις παιδικές τροφές, 
τον καπνό , τα εντοµοκτόνα, 
τις ζωοτροφές και τις 
µπαταρίες. Τα ανωτέρω 
προϊόντα πρέπει να εισάγονται 
αποκλειστικά από 
εγγεγραµµένους λίβυους 
εµπορικούς αντιπροσώπους.    

Νέα µέτρα σε ισχύ το 2007 για εισαγωγές 
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www.mfa.gr 

 
 
 
 
 

στην ιστοσελίδα 
www.libyaonline.com υπάρχει 
κατάλογος εκδηλώσεων και εκθέσεων 
που πρόκειται να λάβουν χώρα στην 
Λιβύη 

στην ιστοσελίδα 
www.libyaninvestment.com 
δηµοσιεύονται οι προκηρύξεις 
µειοδοτικών διαγωνισµών  

Προσεχείς εκθέσεις 
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