
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ελληνολιβυκό εµπόριο το 11µηνο Ιανουαρίου –
Νοεµβρίου 2006 κατέγραψε αύξηση 54,9%  σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2005 
και διαµορφώθηκε στα 955,8 εκ. ευρώ (έναντι 617,1 εκ. € το διάστηµα Ιαν-Νοε. 2005). Οι 
ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 50,5% και οι εισαγωγές από την Λιβύη αύξηση 
56,1%. Το ποσοστό κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές  ήταν 27% (έναντι 28% το 2005)   

Η Λιβύη το εξεταζόµενο διάστηµα ήταν ο δεύτερος, µετά το Ισραήλ,  πελάτης των 
ελληνικών προϊόντων  στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (τρίτος το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2005). Το 11µηνο Ιαν-Νοε 2006 η αγορά της Λιβύης  
απορρόφησε το 1,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών παγκοσµίως. Την περίοδο Ιαν-
Νοε 2005 το αντίστοιχο µερίδιο ήταν  1,1%.   

Εξέλιξη ελληνολιβυκού εµπορίου  

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Φεβρουάριος   2007 

Τεύχος  5 ΛΙΒΥΗ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.Εξέλιξη ελληνολιβυκού 
εµπορίου  

2.Μεγάλες οι ελλείψεις σε 
τσιµέντο 

3. Σειρά οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων 
ανακοίνωσε ο Saif Al-Islam 
Κaddafi 

4.Συνεργασία µεταξύ  

Λιβύης – Τυνησίας  

5. Aνακοινώθηκαν αυξήσεις 
στους µισθούς  

6. Παράταση προθεσµίας 
για νοµιµοποίηση ξένων 
εργατών 

7. Προτάσεις του Ιράν για 
διµερή συνεργασία 

8. Πρόταση για κατασκευή 
πετρελαιαγωγού από Λιβύη 
στον κόλπο του Αντεν  

 

 

Επιµέλεια – Σύνταξη : 

Εύαγγελος ∆αϊρετζής 

Σύµβουλος Β΄ΟΕΥ  
 

 

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος - Λιβύης  

αξία σε εκ. € Iαν-Νοε 2006 Ιαν-Νοε2005 
µεταβολή  
% 06/05 

Ελληνικές εξαγωγές 203,0 134,8 50,5% 

Ελληνικές εισαγωγές 752,8 482,3 56,1% 

όγκος συναλλαγών 955,8 617,1 54,9% 

εµπορικό ισοζύγιο -549,9 -347,5   
κάλυψη εισαγ/εξαγ. 27,0% 28,0%   

Μεγάλες οι ελλείψεις σε τσιµέντο 

Το Υπουργικό Συµβούλιο έδωσε εντολή στις τσιµεντοβιοµηχανίες να αυξήσουν την 
παραγωγή τους για να αντιµετωπιστεί η αυξηµένη ζήτηση σε τσιµέντο που απορροφούν 
τα έργα υποδοµής και οι κατασκευές.  Εχει δοθεί µάλιστα, στην µεγαλύτερη κρατική 
εταιρεία, η άδεια για εισαγωγή ενός εκατοµµυρίου τόνων τσιµέντου το οποίο θα 
διοχετευθεί κυρίως στις κατασκευές. Η ζήτηση είναι έντονη και από τον ιδιωτικό τοµέα 
όπου επίσης οι ιδιώτες εισαγωγείς αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις αυξηµένες ανάγκες 
του οικοδοµικού οργασµού που παρατηρείται στην χώρα. 



Kατά την διάρκεια εκδήλωσης του 
νεοσυσταθέντος Λιβυκού Οργανισµού 
Οικονοµικής Ανάπτυξης ο Saif Al-Islam 
Κaddafi ,  ενορχηστρωτής  των 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων  και 
οραµατιστής της νέας εύρωστης και 
ευηµερούσας Λιβύης ανακοίνωσε 
σειρά µέτρων που θα συµβάλουν στην 
οικονοµική ανάπτυξης της Λιβύης. 
Από την οµιλία του συγκρατούνται : 

- Η Λιβύη πρόκειται να γίνει ένα 
τεράστιο εργοτάξιο όπου θα κτιστούν 
εκατον τάδες  ξενοδοχε ία ,  θα 
κατασκευαστούν νέοι δρόµοι και θα 
υψωθούν  πολυόροφα  κτ ί ρ ια  
γραφείων 

- Θα αυξηθούν οι ελάχιστοι µισθοί 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 

δηµόσιο τοµέα όπου σε ορισµένες 
περιπτώσεις, όπως στον τοµέα της 
υγείας θα φτάσουν το 500% 

- Στο πλαίσιο των οικονοµικών 
µεταρρυθµ ίσεων  πρόκειται  να 
απολυθούν 300 χιλ εργαζόµενοι του 
δηµοσίου τοµέα  (ο πραγµατικός 
αριθµός των οποίων θα είναι 
ουσιαστικά 180 χιλ) για του οποίους 
προβλέπεται χορήγηση πλήρους 
µισθού για 3 έτη και προτεραιότητα 
στην παροχή δανείων για να ιδρύσουν 
δική τους επιχείρηση. 

- Η Κυβέρνηση προτίθεται να 
τροποποιήσει τον επενδυτικό νόµο 
παρέχοντας στους Λίβυους επενδυτές 
ίσα προνόµια µε αυτά  που 
απολαµβάνουν οι αλλοδαποί. Ο 

χρόνος µάλιστα για την έναρξη 
λειτουργίας µιας επιχείρησης θα 
µειωθεί δραστικά στις 24 ώρες για 
τα περισσότερα είδη επιχειρήσεων.  

- Πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν οι 
δύο σηµαντικότερες κρατικές 
τράπεζες Al Sahara και Wahda 
κ α θ ώ ς  ε π ί σ η ς  ο ι 
τσιµεντοβιοµηχανίες και οι δύο 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Al 
Madar και Libyana    

- Οσον αφορά τις ξένες επενδύσεις 
ο κ. Saif Al-Islam Κaddafi ανέφερε 
την συνεργασία µε την US Daewoo 
Chemical co για τον εκσυγχρονισµό 
του τοµέα των πετροχηµικών και µε 
την British Petroleum στον τοµέα 
του φυσικού αερίου. 

οποία θα προµηθεύει την τυνησιακή αγορά. 
Στο εν λόγω σχήµα  θα υπάρχει και ιταλική 
συµµετοχή. 

Ο λίβυος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι την 
επόµενη διετία η χώρα του θα επενδύσει στην 
Τυνησία περί το $1δις 

Τα ανωτέρω εντάσσονται στα πλαίσια µιας 
κοινής στρατηγικής για στενή συνεργασία των 
δύο χωρών σε όλους τους τοµείς σε µια 
προοπτική «ολοκλήρωσης» των δύο 
οικονοµιών. Η Τυνησία, πέραν του πολιτικού 
και οικονοµικού της ειδικού βάρους ως όµορη 
χώρα, παίζει  κοµβικό ρόλο στους λιβυκούς 
στρατηγικούς σχεδιασµούς για την µεταφορά 
φυσικού αερίου προς την ∆υτική Ευρώπη.        

Σ τ ι ς  1 9  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 20ης 
Μικτής Επιτροπής Λιβύης -  Τυνησίας 
κατά την διάρκεια της οποίας 
υπεγράφησαν  συµφωνίες  και 
ελήφθησαν αποφάσεις οικονοµικού 
κυρίως περιεχοµένου. Ειδικότερα :  
Συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα 
της βιοµηχανίας όπου έµφαση 
δίδεται στην ενθάρρυνση του 
ιδιωτικού τοµέα να προβεί σε κοινές 
επιχειρηµατικές δράσεις 

- Απόφαση για ενεργοποίηση 
συµφωνιών που προβλέπουν άρση 
όλων των εισαγωγικών δασµών και 
εν γένει τελωνειακών φραγµών. 
Αποφασίστηκε να θεωρείται το 
εθνικό προϊόν στις δύο χώρες ως 
κοινής προέλευσης.  Από 1/3/07 τα 
προϊόντα των δύο χωρών θα 
διακινούνται ελεύθερα εκατέρωθεν. 

-Απόφαση για πραγµατοποίηση 
στρατηγικών έργων στον ενεργειακό 
τοµέα όπως  κατασκευή  δύο 
διϋλιστηρίων στην Askhiera της 
Τυνησία και την Μελίτα της Λιβύης 
αντίστο ιχα .  Συµφωνήθηκε  η 
κ α τ α σ κ ε υ ή  σ τ α θ µ ο ύ 
ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή 
Mulleta µέσω µικτής επένδυσης η 

 Σειρά οικονοµικών µεταρρυθµίσεων ανακοίνωσε ο Saif Al-Islam Κaddafi 

Συνεργασία µεταξύ Λιβύης – Τυνησίας  
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  Το Υπουργικό συµβούλιο 
µέσω  έκδοσης  σειράς 
διαταγµάτων προχώρησε σε  
αυξήσεις στους κατώτερους 
µισθούς. Στους ανύπανδρους  
εργαζόµενους θα χορηγηθεί 
αύξηση 45%, 75% σε 
παντρεµένους και 100% σε 
οικογένειες µε 3  ή 
περισσότερα παιδιά. Στον 
δ η µ ό σ ι ο  τ ο µ έ α  ο ι 
εργαζόµενοι στους τοµείς της 
υγείας και της εκπαίδευσης 
θα λάβουν αύξηση 25% στον 
βασικό τους µισθό και 
αύξηση 237% στο επίδοµα 
κατοικίας. Οι υπόλοιποι 
δηµόσιοι υπάλληλοι θα 
λάβουν αύξηση 110% ενώ οι 
εργαζόµενοι στις κρατικές 
επιχειρήσεις  120%. Στον 
πετρελαϊκό τοµέα ο βασικός 
µισθός θα αυξηθεί 275% ενώ 
ο Saif  Al Islam Kaddafi 
ανακοίνωσε αύξηση έως και 
500% στους µισθούς των 
εργαζοµένων στον τοµέα 
υγείας.    

Aνακοινώθηκαν αυξήσεις 
στους µισθούς  



Η Κυβέρνηση παρέτεινε έως 
το τέλος Μαρτίου (αντί 
τέλους Φεβρουαρίου) την 
π ρ ο θ ε σ µ ί α  γ ι α  ν α 
τακτοποιήσουν οι ξένοι 
εργαζόµενοι το εργασιακό 
και ασφαλιστικό τους 
καθεστώς.  

Το Υπουργείο Απασχόλησης 
ανέφερε ότι στην χώρα 
εργάζονται 700.000 ξένοι 
(η ∆ιεθνής Οργάνωση για 
την Μετανάστευση τους 
υπολογίζει σε 1,5 -2 
εκατοµύρια ή πσοσοστό 
20% του πληθυσµού της 
χώρας) εκ των οποίων µόνο 
οι 36 χιλιάδες εργάζονται 
νόµιµα ενώ για 60 χιλιάδες 
εκκρεµεί η νοµιµοποίησή 
τ ο υ ς .  Π ρ ό σ φ α τ α 

α π ε λ ά θ η σ α ν  ( ή 
επέστρεψαν στην χώρα 
τους οικειοθελώς) 36 
χιλιάδες  Αιγύπτιοι (η 
µεγαλύτερη οµάδα ξένων 
ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν ) . Η 
Κυβέρνηση προσπαθεί να 
µειώσει την ανεργία 
(υπολογίζεται µεταξύ 30 
και 35%) . Μεταξύ άλλων 
έχει υποχρεώσει τ ι ς 
ξένες  ετα ιρε ίες  να 
απασχολούν τουλάχιστον 
κατά το ήµισυ λίβυους, 
γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  έ χ ε ι 
δηµιουργήσει προβλήµατα 
σ΄αυτές καθώς σπανίζει το 
εξειδικευµένο προσωπικό.     

Η οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας στηρίζεται  στον 

µεγαλύτερο βαθµό στους 
ξένους εργαζοµένους είτε 
αυτοί εργάζονται στην 
γεωργία, την βιοµηχανία 
και γενικότερα εργασίες 
που οι Λίβυοι αποφεύγουν 
( σ χ ή µ α  ο ξ ύ µ ω ρ ο 
δεδοµένης της ανεργίας, 
αν  και  αντίστο ιχα 
φ α ι ν ό µ ε ν α 
παρατηρούνται  στις 
δυτικές κοινωνίες), είτε 
αυτοί είναι εργαζόµενοι 
ξένων πετρελαϊκών και 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ώ ν , 
κυρίως, εταιρειών καθώς 
στην τοπική αγορά δεν 
υπάρ χε ι  επαρκού ν 
επιτόπιο ειδικευµένο 
προσωπικό.    

Παράταση προθεσµίας για νοµιµοποίηση ξένων εργατών 

Σε  πρόσφατη  επίσκεψη  λίβυου 
αξιωµατούχου στην Τεχεράνη και σε 
συνάντησή του µε τον ιρανό υπουργό 
εξωτερικών, συζητήθηκαν οι δυνατότητες 
διµερούς οικονοµικής συνεργασίας. Η 
ιρανική πλευρά ενδιαφέρθηκε να 
συµµετέχει σε έργα του πετρελαϊκού 
τοµέα , δεδοµένης της 100ετούς εµπειρίας 

τ η ς .  Ε π ί σ η ς 
προσεφέρθη να 
βοθήσε ι  στην 
κ α τ α σ κ ε υ ή 
σ τ α θ µ ώ ν 
π α ρ α γ ω γ ή ς 
ε ν έ ρ γ ε ι α ς , 
φραγµάτων και 

αυτοκινητοβιοµηχανιών. Προτεραιότητα 
της Ιρανικής Κυβέρνησης είναι η σύσφιξη 
των δεσµών της µε την Αφρική και στην 
στρατηγική της αυτή η Λιβύη παίζει 
σηµαντικό  ρόλο .  Πρότυπο  της 
ιρανολιβυκής συνεργασίας θα µπορούσε να 
είναι η συνεργασία του Ιράν µε την 
Βενεζουέλα (η οποία θα µπορούσε να 
αποτιµηθεί σε έργα αξίας $ 6 δις ) και 
πρότεινε την συµµετοχή της Λιβύης σε  
κοινές δράσεις στην Λατινική Αµερική.  
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Προτάσεις του Ιράν για 
διµερή συνεργασία 

Σύµφωνα µε τον ινδικό τύπο, σε 
πρόσφατη επίσκεψη του Ινδού 
υπουργού ενέργειας στην Τρίπολη, 
η λιβυκή πλευρά πρότεινε την 
κατασκευή πετρελαιαγωγού ο 
οποίος θα ξεκινά από την Λιβύη 
και µέσω Σουδάν και Τσιµπουτί θα 
καταλήγει στον κόλπο του Αντεν 
και από εκεί το πετρέλαιο θα 
φορτώνεται για τα ασιατικά 
λιµάνια. Η Λιβύη φέρεται να 
ζήτησε στο προτεινόµενο έργο την 
συµµετοχή της Κίνας και της 
Ιαπωνίας, επείγεται µάλιστα για 
την κατασκευή του  καθώς 
υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στον 

διάπλου της διάωρυγας του Σουέζ. 

Οι δύο πλευρές επίσης συζήτησαν 
για τον εκσυγχρονισµό του 
διυλιστηρίου του Lanuf  (ινδολυβική 
κοινοπραξία ) ,  οι  δε  Ινδοί 
εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για το 
διϋλιστήριο της Αζιζίας  καθώς και 
να παράσχουν τεχνογνωσία για την 
κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου 
στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω ,  προγραµµατίζεται  
υπογραφή συµφωνίας προθέσεων 
κατά την επίσκεψη του προέδρου 
τ ο υ  λ ι β υ κο ύ  ορ γα ν ι σµο ύ 
πετρελαίου στην Ινδία τον προσεχή 
Απρίλιο.      

Πρόταση για κατασκευή πετρελαιαγωγού από Λιβύη 
στον κόλπο του Αντεν  
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Iστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών 

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 προκηρύξει 

µειοδοτικών διαγωνισµών 

Προσεχείς εκθέσεις 

* ∆ιεθνής Γενική Εκθεση Τριπόλεως 

2-12/4/2007 

www.tripolifair.org 

* Build Libya 

Τρίπολη 21-24/5/2007 

∆οµικά υλικά, κατασκευές 

www.libyabuildexpo.com 

* Αgrolibya 

Tρίπολη 25-28/6/2007 

γεωργία, κτηνοτροφία, 
υδατοκαλλιέργειες, επεξεργασία 
τροφίµων , διαχείριση υδάτων 

www.agro-libya.com  


