
Την διετία 2006 – 2008 παρατηρείται σημαντική αύξηση του κόστους ζωής στην Λιβύη, γεγο-
νός πρωτόγνωρο για μια χώρα που επί σειρά ετών καταγράφονταν μηδενικός ή και αρνητικός 
πληθωρισμός λόγω κυρίως της κρατικά κατευθυνόμενης οικονομίας, του διεθνούς της αποκλει-
σμού και της στασιμότητας της οικονομίας που συνεπήγετο ο αποκλεισμός αυτός.  

Τα σημαντικά έσοδα από τις υψηλές τιμές πετρελαίου, οι ξένες επενδύσεις στον πετρελαϊκό 
τομέα και άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι υψηλοί ρυθ-
μοί ανάπτυξης (8% ετησίως κατά μέσον όρο) σκιαγραφούν την νέα 
εικόνα της Λιβύης   Μια από τις συνέπειες της αλλαγής αυτής είναι η 
σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης για Λίβυους και κυρίως για 
αλλοδαπούς.  

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2008 υπολογίζει τον πληθωρισμό 
σε  8-9%  (6,7% το 2007, 3,4% το 2006, 1,9% το 2005 και -2,2% το 
2004). Ωστόσο, η αύξηση του τιμαρίθμου είναι πολύ υψηλότερη και 
σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα, όπως τα ενοίκια κατοικιών στην 
Τρίπολη, ξεπερνά  το 100%. 

 Οι λόγοι της αύξησης αυτής αποδίδονται σε εξωτερικούς παράγοντες (διεθνείς τιμές πρώτων 
υλών, δομικών υλικών, τροφίμων,  μεταφορών κα) και σε εσωτερικούς (υποτίμηση  λιβυκού 
νομίσματος, κατάργηση επιδοτήσεων βασικών ειδών διατροφής, απελευθέρωση εμπορίου και 
τιμών, δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων στην αγορά, αύξηση τιμών ακινήτων, αύξηση 
μισθών στον δημόσιο τομέα).      

Την περίοδο 2006-2008 οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής αυξήθηκαν κατά 30%, των 
βασικών δομικών υλικών κατά 42%, των ενοικίων 106%, των διδάκτρων στα ξένα ιδιωτικά σχο-
λεία κατά 51%, των ξενοδοχείων κατά 100% και των εστιατορίων 30%  

Αύξηση του κόστους διαβίωσης στην Λιβύη  
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Επιμέλεια – Σύνταξη : 

Εύαγγελος Δαϊρετζής 

Σύμβουλος Β΄ΟΕΥ  
 

 

Eξαγωγές λιβυκού αργού πετρελαίου 
      
περίοδος ποσότητα τιμή ανά βαρέλι 
10 - 16 Oκτ 7,110  εκ. βαρέλια $ 73,69 

17 - 23 Oκτ 9,021  εκ. βαρέλια $ 66,70 
24 - 30 Oκτ 9.746 εκ.βαρέλια $ 60,24 

Πηγή : Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου 



Πλωτή εμπορική έκθεση με τουρκικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέ-
α,  επισκέφθηκε το  λιμάνι Τριπόλεως στις 18 και 19/10. Η έκθεση λαμβάνει 
χώρα σε δύο κρουαζιερόπλοια  στα πλαίσια του προγράμματος «Blue-expo» 
που επισκέφθηκαν λιμένες της Μεσογείου μεταξύ 14 και 24/10. Πρώτος σταθ-
μός της έκθεσης ήταν η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μετά την Τρίπολη απέ-
πλευσε για την Τύνιδα και το Αλγέρι.  

Στην έκθεση συμμετέχουν 70 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
(εξοπλισμός, μηχανήματα), η δε χρηματοδότησή της είναι στο μεγαλύτερο μέ-
ρος από κρατικά κονδύλια. Ο πρώτος περίπλους της Blue-expo πραγματοποιή-
θηκε τον Ιούνιο 2007 στους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας, ο δε επόμενος (το 2009)  προγραμματίζεται για λιμένες της 
Δυτικής Αφρικής και ΝΑ Ασίας. Οι διοργανωτές της έκθεσης υπολογίζουν ότι την έκθεση επισκέφτηκαν κατά μέσον όρο 
3.000 άτομα ημερησίως. 

Kατά την διάρκεια της έκθεσης, επισκέφθηκε την Τρίπολη ο τούρκος υπουργός Μεταφορών με πολυπληθή αποστολή 
(υπηρεσιακοί παράγοντες, γενικοί διευθυντές υπουργείων και βουλευτές). Οι λίβυοι αξιωματούχοι κάλεσαν κι άλλες τουρκι-
κές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετέχουν στην υλοποίηση των σημαντικών έργων υποδομής που τελούνται ή πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν στην χώρα ($ 160 δις την επόμενη εξαετία). Οι υπουργού μεταφορών των δύο χωρών υπέ-
γραψαν συμφωνία για αύξηση των πτήσεων των τουρκικών αερογραμμών  από 3 σε 7 εβδομαδιαίως και συζήτησαν θέμα-
τα θαλασσίων μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.    

Στην Λιβύη δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός τουρκικών εργοληπτικών εταιρειών μικρού και μεγάλου (Enka, Gama, 
Summa, Metis)) μεγέθους κυρίως στην κατασκευή κατοικιών αλλά και σε  άλλα έργα υποδομής. Οι τούρκοι κατασκευα-
στές θεωρούν την Λιβύη πολύ σημαντική αγορά και όαση στην παγκόσμια οικονομική κρίση και τα τελευταία τρία χρόνια 
κατέχουν την πρώτη θέση στις κατασκευαστικές υπηρεσίες στην χώρα. Το 2006 υπέγραψαν συμβόλαια αξίας $ 3,6 δις 
και το 2007 $ 4,9 δις.        

H  Foster Wheeler υπέγραψε συμφωνία με το λιβυκό δη-
μόσιο για την κατασκευή διϋλιστηρίου παραγωγικής δυνα-
τότητας 200.000 βαρελιών ημερησίως. Το διϋλιστήριο 
πρόκειται να κατασκευασθεί στην περιοχή Zuwara δυτικά 
της Τρίπολης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2-5 έτη και 
θα κοστίσει 4 δις δολάρια  

Πλωτή  τουρκική έκθεση στην Λιβύη  

Κατασκευή διϋλιστηρίου από την Foster Wheeler  

Σελίδα  2 ΛΙΒΥΗ 

Ετέθη ο θεμέλιος λίθος για την δημιουργία του Tajura City 
«δορυφορικής» πόλης περί τα 25 χλμ ανατολικά της Τρίπο-
λης. Το έργο έχει αναλάβει μικτό γερμανολιβυκό σχήμα με 
την επωνυμία El Hani. Από λιβυκής πλευράς  συμμετέχει η 
Libyan Company for Development and Investment και από  
γερμανικής, η  Istaback. Το εν λόγω έργο θα κοστίσει 700 
εκ. δηνάρια ((412 εκ.. € περίπου), θα καλύπτει έκταση 3.800 
εκταρίων και  αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 έτη. Στους 
κυβερνητικούς σχεδιασμούς είναι η δημιουργία σειράς 
«δορυφορικών» πόλεων γύρω από την πρωτεύουσα. 

Θεμελίωση της νέας «δορυφορικής» πόλης 

Με $ 45 το βαρέλι η κατάρτιση του νέου 
προϋπολογισμού  

Η λιβυκή κυβέρνηση καταρτίζει τον προϋπολογισμό της 
για υο 2009 υπολογίζοντας την τιμή του  πετρελαίου σε 
45 $ το βαρέλι σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της 
Κεντρικής Τράπεζας. Δήλωσε επίσης ότι ακόμη και με 45 
$ το βαρέλι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται η λιβυκή οικο-
νομία, η οποία το 2008 αναμένεται να καταγράψει ρυθμό 
ανάπτυξης 6,5%.   

Σύμφωνα με την Merill Lynch & Co, h Σαουδική Αραβία 
εκτιμά την τιμή του πετρελαίου σε $40 το βαρέλι, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα σε $45, το Κατάρ σε $55 , το Ιράν 
σε $100 και η Βενεζουέλα σε $120 το βαρέλι  

Συμφωνία Λιβύης –Ρωσίας για χρήση πυρηνικής 
ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς  

Ανακοινώθηκε ότι η  Λιβύη και η Ρωσία υπέ-
γραψαν συμφωνία για χρήση πυρηνικής 
ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς . Η συμ-
φωνία προβλέπει  συνεργασία στον αγροτι-
κό τομέα, την βιομηχανία και τον τομέα 
υγείας. Προβλέπει επίσης εκπαίδευση επι-
στημών και τεχνικού προσωπικού όσον αφορά την χρήση πυ-
ρηνικής ενέργειας και την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστή-
ρων καθώς και προμήθεια πυρηνικών καυσίμων  



Ανακοινώθηκε ότι η Kεντρική  Τράπεζα Λιβύης, η Libyan Foreign Bank και η κρατική Λιβυ-
κή Αρχή Επενδύσεων (Libyan Investment Authority) προέβησαν σε  εξαγορά μετοχών  της 
ιταλικής τράπεζας Unicredit  ανεβάζοντας το μερίδιό της σε 4,23%. Η μετοχή της 
Unicredit  η οποία το τελευταίο διάστημα κατέγραφε σημαντικές απώλειες λόγω της πα-
γκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης , σημείωσε αύξηση 10%.  

Η  Libyan Foreign Bank είναι μέτοχος της ιταλικής τράπεζας από το 1997 αλλά λόγω των 
συνεχών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Unicredit, το μερίδιό της είχε περιοριστεί μέχρι την πρόσφατη εξαγορά σε 
0,56% .  

Η λιβυκή πλευρά φέρεται να διεκδικεί θέση αντιπροέδρου (από τους 5 συνολικά) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Unicredit,  
προορίζει δε για την εν λόγω θέση τον Διοικητή της Kεντρικής  Τράπεζας κ. Farhat Omar Bengdara. O κ. Βengarda δήλωσε 
στον τύπο ότι στοχεύει  στην απόκτηση μεριδίου 5% της ιταλικής τράπεζας διατηρώντας την δεύτερη θέση μεταξύ των μετό-
χων.  Τα λιβυκά κεφάλαια φέρεται να έχουν αποκτήσει μερίδιο στην ENI (ήδη κατέχουν 0,7%) στα πλαίσια αυξημένου ενδια-
φέροντος της λιβυκής πλευράς για επενδύσεις στον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό. Η λιβυκή πλευρά φέρεται να στοχεύει να 
αυξήσει το μερίδιό της στο 2%. Η μετοχή της ENI κατέγραψε άνοδο 14,5%.    
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Ο λιβυκός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων  (Investment Promotion Board) 
ανακοίνωσε ότι οι επενδύσεις στην χώρα το πρώτο εξάμηνο 2008 έφτασαν τα 
2,75 εκ. δηνάρια (1,62 δις € περίπου) . Το 2007 πραγματοποιήθηκαν επενδύ-
σεις  ύψους 932 εκ. δηναρίων (548 εκ. €) που αφορούσαν 82 επενδυτικά προ-
γράμματα ενώ δημιουργήθηκαν 10.000 νέες θέσεις εργασίας 

Τα επενδυτικά έργα το 1ο εξάμηνο του 2008 κατανεμήθηκαν ως εξής : 58 στον 
τουριστικό τομέα ύψους 988 εκατομμυρίων δηναρίων, στην βιομηχανία 56 αξί-
ας 820 εκατομμυρίων δηναρίων, υπηρεσίες έργα ύψους 407 εκατομμυρίων, 
τομέας υγείας 340 εκατομμυρίων, real estate 207 εκ. και αγροτικός τομέας 26 
εκ. δηνάρια. 

 Σημαντική αύξηση των επενδύσεων το πρώτο εξάμηνο 2008   

H μεγάλη κρατική εταιρεία Libyan Iron 
Steel Company (απασχολεί 6.000 
άτομα)  πρόκειται να κατασκευάσει νέα 
μονάδα παραγωγής ράβδων σιδήρου. 
Όταν ολοκληρωθεί το έργο 
(υπολογίζεται σε 30 μήνες)  η εταιρεία 
θα έχει την δυνατότητα να παράγει 1,8 
εκ. τόνους ετησίως από 500.000 που 
παράγει σήμερα.  

Η παραγωγή του σιδήρου με την νέα 
μονάδα θα αυξηθεί από 1,324 τόνους 
το 2007 σε 4,169 τόνους. Την μονάδα 
πρόκειται να κατασκευάσουν ιταλικές 
εταιρείες . 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλι-
κού τύπου, η Λιβυκή Αρχή Επενδύσε-
ων (Libyan Investment Authority – 
LIA) επιδιώκει την αγορά 5% μεριδίου 
της ιταλικής εργοληπτικής εταιρείας Impregilo Spa, καθώς και μία θέση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

Επίσης ο λιβυκός οργανισμός ενδιαφέρεται για την αγορά 2% μεριδίου της 
ΤERNA Spa , διανομές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία. 

Ο Saif Al Islam Qaddafi (υιός του ηγέτη της Λιβύης) ανέφερε σε συνέδριο στην 
Ρώμη ότι η LIA συζητά την δυνατότητα αγοράς μεριδίου της Telecom Italia κα-
θώς η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας αναζητά επενδυτές. 

Στην παρούσα συγκυρία της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η λιβυκή κυβέρνηση, 
έχοντας συσσωρεύσει σημαντικό ποσό συναλλάγματος, πιστεύει ότι υπάρχουν 
ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ευρώπη και γενικότερα στην Δύση. 

Eξαγορά μεριδίου της ιταλικής τράπεζας Unicredit  από λίβυους επενδυτές 

Λιβυκό ενδιαφέρον για αγορά μεριδίου της ιταλικής  Impregilo Spa 

Πρόσληψη σημαντικού αριθμού 
ξένων εργατών  

Λίβυος κυβερνητικός αξιωματούχος, 
επ’ ευκαιρία υπογραφής συμφώνου 
συναντίληψης με το Μπαγκλαντές για 
πρόσληψη σημαντικού αριθμού ξένων 
εργατών,   δήλωσε ότι για την εκτέλεση 
του πενταετούς αναπτυξιακού προ-
γράμματος της χώρας θα χρειαστούν 
ένα εκατομμύριο εργάτες. Το κρατικό 
πρόγραμμα για την ανάπτυξη των υπο-
δομών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την κατασκευή 300.000 κατοικιών, 27 
πανεπιστημιακών campus, κατασκευή 
10.000 χιλιομέτρων οδικού δικτύου 
κλπ        

Nέο εργοστάσιο της Libyan Iron 
Steel Company 
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Libya Food Expo 
2nd Libya Food Expo 

16-19 November 2008 

http://libyafoodexpo.ly/ 

http://www.almutwasetexpo.com/ 

SECUREX 2008 
The Libyan 2nd annual safety & security exhibition 

17-20 November 2008 

http://www.securex-libya.com 

Skyline Libya 2008 
The 1st International Architecture and Real Estate 
Development Exhibition 

24-26 November 2008 

http://www.wahaexpo.com/exhibitions.htm 

Construct Libya 2008 
24-26 November 2008 

http://www.atex.com.ly 

Προκηρύξεις Μειοδοτικών Διαγωνισμών 

Στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες τους 
www.alfajraljadeed.com, www.aljamahiria.com, 
www.alshams.com 

Επίσης στις ιστοσελίδες www.libyainvestment.com, 

www.libyaonline.com, www.chambersunion.com 

Επιχειρηματική αποστολή του ΟΠΕ στην Τρίπολη  

28 Νοεμβρίου — 1 Δεκεμβρίου 2008  

Δομικά υλικά , αγροτικός & τεχνολογικός εξοπολισμός, 
τρόφιμα 

Τηλ. επικοινωνίας : 2310-510047 
(ΟΠΕ Θεσ/νίκης)  

Eλληνοαραβικό Forum 

19 και 20 Νοεμβρίου 2008 

Αθήνα (ξενοδοχείο Hilton)   
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