
 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 
ΕΣΥΕ, το ελληνολιβυκό εμπόριο το 2006 
κατέγραψε αύξηση 34,7% % σε σχέση με 
το 2005 και διαμορφώθηκε στα 
1.045.800.875 ευρώ (έναντι 
776.573.050 € το 2005). Οι ελληνικές 
εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 37,1% 
και οι εισαγωγές από την Λιβύη αύξηση 
34% , το δε εμπορικό ισοζύγιο διευρύν-
θηκε εις βάρος της Ελλάδος κατά 
32,9%. Επειδή την εξεταζόμενη περίοδο 
η άνοδος των εξαγωγών μας ήταν μεγα-
λύτερη από την άνοδο των εισαγωγών, 
βελτιώθηκε ελαφρά το ποσοστό κάλυψης 
εισαγωγών από εξαγωγές (26,9% το 
2006 έναντι 26,3% το 2005)   

Ο κύριος όγκος των ελληνικών εξαγωγών 
αποτελείται από  καύσιμα ορυκτά 
(69,3% επί του συνόλου) ενώ σημαντικό 
μερίδιο καταλαμβάνουν οι μηχανές και 
ηλεκτρικές συσκευές (7,5% επί του συνό-
λου), τα οργανικά χημικά προϊόντα (6%), 
τα παρασκευάσματα λαχανικών και 
φρούτων (4,1%), το αργίλιο και τεχνουρ-
γήματα από αυτό (2,9%) κα.  Την εξετα-
ζόμενη περίοδο, από τα προϊόντα που  
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Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Λιβύης  

καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στις 
ελληνικές εξαγωγές προς Λιβύη, την ση-
μαντικότερη αύξηση κατέγραψαν τα 
όργανα οπτικής-συσκευές ιατροχειρουργι-
κής, τα καύσιμα ορυκτά, τα οργανικά 
χημικά προϊόντα, οι μηχανές  και τα πα-
ρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων. 
Τα υπόλοιπα προϊόντα σημείωσαν πτώση 
ενώ μειώθηκε γενικότερα το ποσοστό που 
καταλαμβάνουν προϊόντα εκτός πετρελο-
ειδών στο  σύνολο των εξαγωγών . 
Οσον αφορά τις εισαγωγές μας, είναι σχε-
δόν τετραπλάσιες από τις εξαγωγές μας 
και αποτελούνται  σε ποσοστό 92,8% από 
καύσιμα ορυκτά (πετρέλαιο).  

αξία σε  εκ. €  2006 2005 μεταβολή  % 

εξαγωγές 221,5 161,5 37,1% 
εισαγωγές 824,2 615,0 34,0% 
όγκος  1045,8 776,5 34,7% 

ισοζύγιο -602,7 -453,4 32,9% 

2003 2004 2005 2006

εξαγωγές ει σαγωγές 
όγκος ι σοζύγι ο

Πορεία ελληνολιβυκού εμπορίου 2003-2006 



Ο  πρόεδρος της λιβυκής Εθνικής Ενω-
σης Πετρελαίου (Νational Oil Corpra-
tion) k. Ghanem δήλωσε  ότι η Κυβέρ-
νηση της χώρας προτίθεται να προκη-
ρύξει στα τέλη του 2007 διεθνή μειοδο-
τικό διαγωνισμό για παραχώρηση εκτά-
σεων προς έρευνα και εκμετάλλευση 
φυσικού αερίου. Ο διαγωνισμός θα α-
φορά 10 έως 15 περιοχές (blocks), 
χερσαίες και  υπεράκτιες.  

Αυτήν την στιγμή στον τομέα του φυσι-
κού αερίου δραστηριοποιείται η ιταλική 
ΕΝΙ (υποθαλάσσιος αγωγός Green-
stream) και η εταιρεία SHELL η οποία 
έχει αναλάβει την ολοκλήρωση έργου 
εκσυγχρονισμού του σταθμού υγροποίη-
σης φυσικού αερίου (LNG) στην πόλη 
Μπρέγκα παράλληλα με την έρευνα και 
ανάπτυξη 5 περιοχών στην κοιλάδα της 
Σύρτης. Επίσης, διετείς διαπραγματεύ-
σεις της λιβυκής  κυβέρνησης με την 
βρετανική  British Petroleum για σειρά 
έργων στον τομέα του φυσικού αερίου 

έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο καθώς οι 
Λίβυοι θεωρούν μεγάλο το ποσοστό επί 
της παραγωγής (split percentage) που 
διεκδικεί η εν λόγω εταιρεία. 

Στον τελευταίο διαγωνισμό (Δεκέμβριος 
2006) για έρευνα, εξόρυξη και εκμε-
τάλλευση υδρογονανθράκων, οι άδειες 
που εκχωρήθηκαν σε ξένες εταιρείες 
προσέφεραν ποσοστά παραγωγής με-
ταξύ 8 και 14% όταν προ διετίας τα 
αντίστοιχα ποσοστά ήταν άνω του 30%. 
Ωστόσο, παρατηρείται «συνωστισμός» 
εταιρειών παρά τα ανωτέρω μικρά πο-
σοστά που προσφέρει το λιβυκό κράτος 
καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν μεγάλα 
κοιτάσματα με χαμηλό, σχετικά, κόστος 
έρευνας και εκμετάλλευσης.  

Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας προβλέ-
πει πενταπλασιασμό της παραγωγής 
φυσικού αερίου στην χώρα από 12 δις 
κ.μ. το 2010 σε 57 δις κ.μ. το 2030. Το 
2006 παρήχθησαν περί τα 11 δις κ.μ. 
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (7 δις 

κ.μ.) εξήχθη μέσω του αγωγού 
Greenstream στην Ιταλία.  

Η Λιβύη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για την αξιοποίηση κοιτασμάτων της 
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Λιβύης και για τον σκοπό αυτό  έχει 
προτείνει την κατασκευή αγωγού 
που θα συνδέει τα παράλια της Κυ-
ρηναϊκής με την Τουρκία .     

αναλάβει  αντίστοιχα η ιταλική 
Vita και η ολλανδική Ladorado . Η 
τελευταία φέρεται να  έχει υπο-
γράψει συμβόλαιο αξίας  1δις 
ευρώ  

To 2006 την Λιβύη επισκέφθηκαν 
125.000 τουρίστες (πολύ μικρός 
αριθμός συγκρινόμενος με τα 6 
εκ. τουριστών που επισκέπτονται 
ετησίως την γειτονική Αίγυπτο και 
Μαρόκο). Η πλειοψηφία αυτών 
ήταν Ιταλοί (30.000), Γάλλοι, Γερ-
μανοί, Βρετανοί, Αμερικανοί , Βέλ-
γοι, Αυστριακοί και Ιάπωνες.  

Η Κυβέρνηση της Λιβύης έχει εκ-
πονήσει ένα φιλόδοξο πενταετές 
πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυ-
ξης  αποσκοπώντας να καταστήσει 
την χώρα τον μεγαλύτερο τουριστι-
κό προορισμό της ευρύτερης περι-
οχής. Στόχος είναι η δημιουργία 
της αναγκαίας υποδομής ώστε η 
χώρα να μπορεί να φιλοξενεί μέχρι 
το 2015 1.000.0000 τουρίστες. 
Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβά-
νει έργα αξίας 4,771 δις δηναρίων 
και υπολογίζεται ότι θα  δημιουρ-
γήσει 40.000 νέες θέσεις εργασίας 
για Λίβυους. Την εκτέλεση του προ-
γράμματος πρόκειται να αναλά-
βουν ξένες κατασκευαστικές εται-
ρείες. Σύντομα πρόκειται να αρχί-
σει η κατασκευή μεγάλου τουριστι-
κού συγκροτήματος αξίας € 300 
εκ. στο νησί Φάρουα κοντά στην 
μεθόριο με την Τυνησία από ιταλι-
κές εταιρείες. Επίσης  δύο μεγάλα 
τουριστικά συγκροτήματα στις 
πόλεις Χομς και Μπουτνάν έχουν 

 Διαγωνισμός για άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου 
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Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού 
Πετρελαίου (N.O.C.) κ. Ghanem ανακοί-
νωσε την πρόθεση του Οργανισμού να 
πουλήσει την  θυγατρική εταιρεία  πε-
τρελαϊκών υπηρεσιών Jowfe oil Tech-
nology  σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες 
του κλάδου όπως  οι Halliburton, 
Schlumberger, Weahterford. Oι εν λόγω 
αμερικανικές εταιρείες με έδρα το Χιού-
στον ήδη δραστηριοποιούνται , επιτυ-
χώς στην Λιβύη. Ο κ. Ghanem δήλωσε 
ότι προτίθεται να πουλήσει την εν λόγω 
εταιρεία για να «αφοσιωθεί» πλέον ο 
Οργανισμός σε δραστηριότητες επίβλε-
ψης , έρευνας και παραγωγής . Η 
Jowfe, η οποία έχει την έδρα της στην 
Βεγγάζη,  είναι η μοναδική εταιρεία 
πετρελαϊκών υπηρεσιών στην Λιβύη, η 
αξία της υπολογίζεται σε $ 100 εκ. και 
απασχολεί περί τα 1.000 άτομα.. Επι-
σημαίνεται ότι οι εξαγωγές πετρελαίου 
της Λιβύης το 2006 ανήλθαν τα $31,2 
δις από  $ 28,3 δις το 2005 και $5,9 
δις το 1999  

 Πενταετές πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης Πώληση της εταιρείας Jowfe oil 
Technology 



Την 11 Μαρτίου έλαβαν 
χώρα στην Τρίπολη  τα 
εγκαίνια της έδρας του  
Λιβυκού Χρηματιστηρίου. 
Kατά την διάρκεια σχετι-
κής τελετής, ο υπουργός 
Προγραμματισμού δήλωσε 
ότι η ίδρυση του χρηματι-
στηρίου αποτελεί μέρος 
του γενικότερου προγράμ-
ματος αναδιάρθρωσης της 
λιβυκής οικονομίας, ο δε 
υπουργός Οικονομίας & 
Εμπορίου επεσήμανε την 
αναγκαιότητα συνεργασί-
ας με τα ξένα χρηματιστή-
ρια ώστε να δημιουργηθεί 
κλίμα εμπιστοσύνης στους 
ξένους επενδυτές. 

Παρά το θετικό γεγονός 

της δημιουργίας θε-
σμών της αγοράς που 
συνεπάγεται η ίδρυση 
χρηματιστηρίου, ξένοι 
παρατηρητές εκφρά-
ζουν  σκεπτικισμό για 
τον τρόπο λειτουργίας 
του, καθώς απουσιάζει 
αντίστοιχη νοοτροπία 
στην χώρα και δεν υ-
φίσταται  αξιόλογη ε-
πιτόπια επιχειρηματική 
κοινότητα.   

Oρισμένοι αναλυτές 
πιστεύουν ότι υπάρχει  
κίνδυνος εκφυλισμού 
του σε κερδοσκοπικό 
μηχανισμό με αντικείμε-
νο τις εισηγμένες, κρατι-
κές κυρίως, εταιρείες.  

Τον Οκτώβριο 2006 
είχαν γίνει τα εγκαίνια 
της έδρας του λιβυκού 
χρηματιστηρίου στην 
Βεγγάζη, στο πλαίσιο 
μάλλον μιας πολιτικής 
αναβάθμισης της πό-
λης. Η ιδέα τελικώς ε-
γκαταλείφθηκε καθώς –
παρά τις επανειλημμέ-
νες εξαγγελίες– το χρη-
ματιστήριο ουδέποτε 
λειτούργησε και, σύμ-
φωνα με παράγοντες 
της περιοχής, στην Βεγ-
γάζη σχεδιάζεται να 
λειτουργήσει 
«παράρτημα» του χρη-
ματιστηρίου.   

Εγκαίνια χρηματιστηρίου στην Τρίπολη  

Η ρωσική εταιρεία Gazprom και ο λιβυ-
κός Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου υπέ-
γραψαν συμφωνία για έρευνα , παραγω-
γή και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων στην περιοχή Ν19 της 

λιβυκής υφαλο-
κρηπίδας. Η 
Gazprom είχε 
μειοδοτήσει  τον 
Δεκέμβριο 2006 
σε σχετικό δια-
γωνισμό. Για το 
εν λόγω έργο   
πρόκειται να 
επενδύσει περί 
τα $200 εκ.  

Τα βεβαιωμένα 
κοιτάσματα φυσι-
κού αερίου της 
Λιβύης υπολογίζο-
νται σε 1,49 τρις 
κ.μ . τα σημαντικό-
τερα στην αφρικα-
νική ήπειρο μετά 

από αυτά της Αλγερίας, Νιγηρίας και 
Αιγύπτου.  
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Συμφωνία Eθνικού Οργανισμού 
Πετρελαίου με την ρωσική 
Gazprom  

Ιδιωτικοποίηση λιβυκής κρατικής τράπεζας  

Η λιβυκή Κυβέρνηση ανακοίνω-
σε τον κατάλογο των ξένων 
τραπεζών που έχουν προεπιλε-
γεί κατά την διαδικασία ιδιωτι-
κοποίησης της τράπεζας Sa-
hara Bank. Oι εν λόγω  τράπε-
ζες είναι οι :  Arab Bank, Arab 
Banking Corp, BNP Paribas, 
HSBC,  Societe General και 
Standats Chatered.  

Η υπό ιδιωτικοποίηση Sahara 
Bank διαθέτει, κατά την Κε-
ντρική Τράπεζα, ενεργητικό € 
2,7 δις,  είναι δε η δεύτερη 
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας 
και η πρώτη ουσιαστικά που 
προσφέρεται στο ξένο κεφάλαι-
ο. Στην πρώτη φάση θα  δοθεί 
το 19% της τράπεζας στον 
στρατηγικό επενδυτή ο οποίος 
θα έχει  το «management» κα-
θώς επίσης και το δικαίωμα για 
αύξηση της συμμετοχής του 
μεσοπρόθεσμα στο 51%. Τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού 
θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.  

   

Πανηγυρίζοντας ο Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας, δή-
λωσε ότι η μεγάλη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό είναι ενδει-
κτική της ελκυστικότητας της 
λιβυκής τραπεζικής αγοράς 
και της εμπιστοσύνης των 
ξένων επενδυτών στις προ-
σπάθειες που καταβάλει η 
Κυβέρνηση για τον  εκσυγχρο-

νισμό 
του 
τραπε-
ζικού 
συστή-
ματος.      

Tο υπάρ-
χον λιβυκό τραπεζικό σύστημα 
είναι υποτυπώδες και αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο για την εν 
γένει επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στη Λιβύη. Αυτήν την 
στιγμή στην χώρα λειτουργούν 
μόνο γραφεία αντιπροσώπευ-
σης ξένων τραπεζικών ιδρυμά-
των.  

O πρόεδρος  του Εθνικού Οργανι-
σμού Πετρελαίου ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη από την κρατική Arab 
Gulf Oil  Co μεγάλου κοιτάσματος 
πετρελαίου και φυσικού αερίου  
στην περιοχή Γκαντάμες 250 χλμ. 
νοτιοδυτικά της Τρίπολης . Υπολογί-
ζεται  ότι η ημερήσια παραγωγή από 
το εν λόγω κοίτασμα θα είναι 
15.900 βαρέλια πετρελαίου ημερη-
σίως και 14 εκ. κ.π. φυσικού αερίου. 

Ανακάλυψη μεγάλου 
κοιτάσματος πετρελαίου & 
φυσικού αερίου 



 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

Διεύθυνση 
18, Shar’a Jelal Bayar 
Dahra, Tripoli, Libya 

 
 

Tel.:.(+21821) 3336689,3338563 
Fax: (+21821) 4441907 

 
E-mail:  

ecocom-tripoli@mfa.gr 
gr.libya@gmail.com 

 
 

Iστοσελίδα : 
www.agora.mfa.gr/libya 

στην ιστοσελίδα 

www.libyaonline.com υπάρχει κα-
τάλογος εκδηλώσεων και εκθέσεων 
που πρόκειται να λάβουν χώρα στην 
Λιβύη 

στην ιστοσελίδα 

www.libyaninvestment.com 

δημοσιεύονται οι προκηρύξει 

μειοδοτικών διαγωνισμών 

Προσεχείς εκθέσεις 

* Διεθνής Γενική Εκθεση Τριπόλεως 

2-12/4/2007 

www.tripolifair.org 

* Build Libya 

Τρίπολη 21-24/5/2007 

Δομικά υλικά, κατασκευές 

www.libyabuildexpo.com 

* Αgrolibya 

Tρίπολη 25-28/6/2007 

γεωργία, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέρ-
γειες, επεξεργασία τροφίμων , διαχεί-
ριση υδάτων 

www.agro-libya.com  
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