
Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων για την συνομολόγηση συμφωνίας πλαισίου μεταξύ 
Λιβύης – Ευρωπαϊκής Ενωσης  έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 12 και 13 Νοεμβρίου.   

Κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η λιβυκή αντιπρο-
σωπεία προσήλθε προετοιμασμένη και υπήρξε θετικά διακείμενη 
στην διαπραγμάτευση όλων των κεφαλαίων της συμφωνίας συ-
μπεριλαμβανομένων του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, των 
κανονισμών εμπορίου και του μηχανισμού διευθέτησης διαφο-
ρών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΕπιτροπής, τούτο α-

ντιπροσωπεύει μια πολύ θετική αντίδραση της λιβυκής πλευράς δεδομένου ότι δεν είναι 
μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ούτε έχει υπογράψει (κατά τα διεθνή πρό-
τυπα) συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τρίτη χώρα. 

Η Λιβύη συμφώνησε να ενσωματώσει τις προβλέψεις του ΠΟΕ στην συμφωνία συνδέσεως 
χωρίς να γίνεται αναφορά σ΄ αυτόν.   

Επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν κατά τον δεύ-
τερο γύρο των διαπραγματεύσεων ήταν: οι δασμοί, 
τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, το εμπό-
ριο, οι κανόνες προέλευσης, ο μηχανισμός επίλυσης 
διαφορών 

Κοινοτικοί αξιωματούχοι προβλέπουν ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Λιβύης θα ολοκληρωθούν 
σε 2-3 έτη καθώς η ΕΕ επιδιώκει συνολική συμφωνία 
που να καλύπτει πλήρως και σε βάθος  όλες τις πλευ-
ρές της διμερούς συνεργασίας . Ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων πρόκειται να λά-
βει χώρα στην Τρίπολη το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου 2009   
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Eξαγωγές λιβυκού αργού πετρελαίου 
      
περίοδος ποσότητα τιμή ανά βαρέλι  
7-13 Nov 7.771.000 βαρέλια $ 54,40 
14-20 Nov 8.019.000 βαρέλια $ 50,54 
21-27 Nov 10.032.000 βαρέλια $ 47,57  

Πηγή : Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου 



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης το διάστημα Ιανουα-
ρίου – Σεπτεμβρίου  διαμορφώθηκε ως εξής :  

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊό-
ντων στην Λιβύη το διάστημα 
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου  
2008 μειώθηκαν κατά 73,2% 
σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007 ενώ οι εισα-
γωγές μας (αποτελούμενες άνω 
του 90% από πετρέλαιο) κατέ-
γραψαν μικρή αύξηση 4,4%%. 

Το εμπορικό έλλειμμα  διευρύνθηκε εις βάρος της Ελλάδος κατά 20,7%. Ο συνολικός όγκος των διμερών συναλλαγών 
μειώθηκε κατά -7,1%.  Η μεγάλη πτώση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στα πετρελαιοειδή (70% των εξαγωγών μας 
το 2007) ενώ οι λιβυκές εξαγωγές αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από πετρέλαιο και προϊόντα του.  

Στις 28-30/11 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη επιχειρηματική αποστολή 
του OΠΕ με συμμετοχή 11 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους το-
μείς των δομικών υλικών, επίπλων και τροφίμων. Η όλη διοργάνωση πραγμα-
τοποιήθηκε από από τον ΟΠΕ σε συνεργασία με  το Γραφείο ΟΕΥ. Το πρό-
γραμμα περιελάμβανε επιχειρηματικές συναντήσεις, επισκέψεις στις αγορές 
χονδρικής της Τρίπολης και κατ΄ιδίαν επισκέψεις των Ελλήνων επιχειρημα-
τιών στις έδρες λιβυκών επιχειρήσεων.  

Tα αποτελέσματα της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής κρίνονται θετικά.  
Όμως, οι εν λόγω διμερείς συναντήσεις για ν αποδώσουν, θα πρέπει να έχουν 
συνέχεια η οποία εξαρτάται εν πολλοίς και από το «follow up» των ενδιαφερο-
μένων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η λιβυκή αγορά φαίνεται να μην επηρεάζεται ουσια-
στικά από την διεθνή κρίση και έτσι θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο για 
τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι δεν 
θεωρείται «εύκολη» αγορά για ευκαιριακές εξαγωγές, η μακρόχρονη προσπά-
θεια για οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τον λίβυο συνεργάτη και για 
καθιέρωση του προϊόντος στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, θα 
αποζημιώσει τον Ελληνα εξαγωγέα.  Ειδικότερα, στον κατασκευαστικό τομέα, 
οι προοπτικές για τις ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις καθώς και για τις 
εταιρείες δομικών υλικών είναι ευοίωνες καθώς υπάρχουν σε εξέλιξη ή έχουν 
ανακοινωθεί μεγάλα έργα υποδομής. Επισημαίνεται, τέλος, η ευνοϊκή για την 
Λιβύη συγκυρία συγκέντρωσης σημαντικών συναλλαγματικών αποθεμάτων 
λόγω των – έως πρόσφατα - υψηλών εσόδων από το πετρέλαιο. 

Εξέλιξη Eλληνο-λιβυκού εμπορίου το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου  2008 

Επιχειρηματική αποστολή ΟΠΕ στην Λιβύη 
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Ο επενδυτική εταιρεία Gulf Finance 
House με έδρα το Μπαχρέιν πρόκειται 
να ξεκινήσει μεγαλόπνοο έργο στην 
Λιβύη με τίτλο Energy City επενδύοντας 
$ 400 εκ.  Πρόκειται για το τρίτο κατά 
σειράν «Energy City» της εταιρείας μετά 
το Κατάρ και την Βομβάη ενώ συζητεί-
ται και ένα τέταρτο στο Καζακστάν. 
Πρόκειται για την δημιουργία ενός με-
γάλου επιχειρηματικού κέντρου που θα 
φιλοξενεί  εταιρείες που εμπλέκονται σε 
όλο το φάσμα του τομέα των υδρογο-
νανθράκων από εξορυκτικές δραστη-
ριότητες έως εμπορία, χρηματοδότηση 
κλπ. 

Το  Energy City πρόκειται να καλύπτει 
έκταση 6 τ. χλμ θα βρίσκεται σε από-
σταση 70 χλμ δυτικά της Τρίπολης και 
θα περιλαμβάνει χώρους κατοικίας, 
εμπορικών δραστηριοτήτων και αναψυ-
χής. 

Κατασκευή «Energy City»  

Συζητήσεις για εξαγορά της ισλανδικής KAUPTHING 

Ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου δήλωσε ότι έχουν διεξαχθεί  
συζητήσεις με την λιβυκή Αρχή Επενδύσεων  (Libyan Investment Authority) 
καθώς και με άλλους υποψήφιους αγοραστές για την εξαγορά του δικτύου 
της ισλανδικής τράπεζας KAUPTHING  στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο ακόμη 
δεν έχει ληφθεί καμμία απόφαση 

αξία σε € Iαν-Σεπ 2007 Ιαν-Σεπ 2008 % διαφορά 

Ελληνικές εξαγωγές 106.899.049 28.649.006 -73,2% 

Ελληνικές εισαγωγές 614.697.113 641.773.445 4,4% 

εμπορικό ισοζύγιο -507.798.064 -613.124.439 20,7% 

όγκος συναλλαγών 721.596.162 670.422.451 -7,1% 

κάλυψη εισαγ/εξαγ. 17,39% 4,46%   



Η τιμή της μετοχής της Eni SpA εκτινάχθηκε κατά 
9,3% μετά την ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης 
ότι το Libyan Energy Fund ενδιαφέρεται να αποκτή-
σει συμμετοχή στον ιταλικό πετρελαϊκό όμιλο. Δημοσί-
ευμα στην ιταλική οικονομική εφημερίδα "Il Sole 24 
Ore", υποστήριξε ότι η Λιβύη ενδέχεται να αποκτήσει 
το 10% της Eni αντί 9 δισ. ευρώ, επικαλούμενο δηλώ-
σεις του Λίβυου πρέσβη στην Ιταλία ο οποίος ωστόσο 
αρνήθηκε ότι η χώρα του έχει συγκεκριμενοποιήσει 
οποιοδήποτε  ποσοστό. Ο ιταλός Υπουργός Εξωτερικών κ. Fratini δήλωσε ότι 
θεωρεί ενδεδειγμένη την εξαγορά ποσοστού 8% και όχι 10% και άνω. Το 
ιταλικό δημόσιο κατέχει 30% της ΕΝΙ.  Λίβυος αξιωματούχος δήλωσε επίσης 
ότι η εξαγορά με το μετοχών θα γίνει κατευθείαν μέσω χρηματιστηρίου και 
όχι σε συνεργασία με άλλους μετόχους. 

Διαψεύσθησαν, τέλος, φήμες για εξαγορά ποσοστού της ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας AS ROMA από λιβυκό επενδυτικό οργανισμό, φήμη που οδήγη-
σε σε άνοδο των μετοχών της εταιρείας. 

Η ρευστότητα που διαθέτει η λιβυκή κυβέρνηση σε συνδυασμό με την 
έλλειψη που παρατηρείται στην Δύση λόγω χρηματοοικονομικής κρίσης, την 
οδηγεί σε αναζήτηση επενδυτικών  ευκαιριών. 

Σελίδα  3 Τεύχος  22 

H Sovereign Hospitality Holdings με έδρα το Κουβέιτ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να 
κατασκευάσει μεγάλο παραθεριστικό κέντρο στην περιοχή της Τρίπολης το οποίο θα 
διαχειρίζεται η Holiday Inn του ομίλου Inter-Continental Hotels. Για το εν λόγω έργω η 
Sovereign Hospitality θα επενδύσει $ 130 εκ. Το παραθεριστικό κέντρο με την επωνυ-
μία Sidi Al Abdalus θα κατασκευαστεί στην Τατζούρα (προάστιο ανατολικά της πρω-
τεύουσας) και αναμένεται να ολοκληρωθεί  το 2011. 

Νεό παραθεριστικό κέντρο με διαχειριστή την Holiday Inn  

Κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου 

Η εταιρεία Hydra Properties με 
έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, παρουσίασε  το νέο μεγάλο 
της έργο της στην Τρίπολη, το 
Hydra Tripoli Tower. Πρόκειται 
για κτίσμα 45 ορόφων στο οικο-
νομικό κέντρο της λιβυκής πρω-
τεύουσας. Το υπερπολυτελές συ-
γκρότημα θα περιλαμβάνει ξενο-
δοχείο στους 15 ορόφους ενώ  οι 
υπόλοιποι θα καταλαμβάνονται 
από γραφεία. Στο ισόγειο θα λει-
τουργεί εμπορικό κέντρο.  

Το εν λόγω έργο, κατά τον εκπρό-
σωπο της εταιρείας,  θα αποτελεί 
το «διαμάντι» της 
λιβυκής πρωτεύ-
ουσας και το πλέ-
ον πολυτελές 
έργο της Hydra 
Properties στην 
Βόρεια Αφρική.  

 

Πολυτελές συγκρότημα από 
την Hydra Properties  

Η ΗSBC ορίσθηκε ως οικονομικός σύμβουλος για την κατασκευή του διϋλιστηρίου 
της Zwara στην βορειοδυτική Λιβύη. Το διϋλιστήριο, παραγωγικότητας 200.000 βα-
ρελιών ημερησίως  θα κατασκευάσει η  Tamoil Africa Holding , η οποία ανήκει στο 
χαρτοφυλάκιο της Libya Africa Investment και στην λιβυκή κυβέρνηση. 

Το ανωτέρω έργο συνιστά την πρώτη επένδυση της Tamoil στην Λιβύη και είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται 
στην χώρα και το πρώτο μεγάλο κρατικό 
έργο που αναζητά  χρηματοδότηση από ιδιω-
τικά κεφάλαια. Όταν το διϋλιστήριο αρχίσει 
να λειτουργεί, θα προμηθεύει την τοπική αγο-
ρά καθώς και τις αγορές της περιοχής επω-
φελούμενο του εκτεταμένου δικτύου της Ta-
moil στην Αφρική και Ευρώπη. Το έργο πρό-
κειται να κοστίσει $ 4 δις. 

Τα διϋλιστήρια της Λιβύης χρήζουν εκσυγχρο-
νισμού και καθώς δεν επαρκεί η σχετική υποδομή, το κράτος  αγοράζει μάθε χρόνο 
μεγάλες ποσότητες προϊόντων πετρελαίου από διϋλιστήρια του εξωτερικού.  

Εξαγορά ποσοστού της ΕΝΙ από λιβυκό επενδυτικό οργανισμό  

Το λιβυκό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανα-
κοίνωσε την έναρξη κατασκευή σιδηροδρο-
μικού δικτύου από την κινεζική China Rail-
way Construction κόστους 2,2 δις δηναρί-
ων ($ 1,69 δις). Ο μήκους 453 χλμ σιδηρό-
δρομος θα συνδέσει την Τρίπολη με την 
παραλιακή πόλη Σύρτη ενώ θα κατασκευα-
στούν κάθετες συνδέσεις με λιμένες και 
βιομηχανίες στην διαδρομή αυτή.  

Το ανωτέρω τμήμα θα αποτελεί μέρος ευ-
ρύτερου σιδηροδρομικού δικτύου που θα 
συνδέει την Λιβύη με τις χώρες του Μα-
γρέμπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία και Μαυ-
ριτανία). 

Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε η κατασκευή 
από ρωσική εταιρεία σιδηροδρομικής γραμ-
μής μήκους 554 χλμ μεταξύ Σύρτης και 
Βεγγάζης στην Ανατολική Λιβύη. 

H ΗSBC οικονομικός σύμβουλος στο διϋλιστήριο της Zwara  



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Διεύθυνση 

18, Jelal Bayar st. 
Dahra, Tripoli, Libya 

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

 
E-mail:  

ecocom-tripoli@mfa.gr 
 

Iστοσελίδα : 
www.agora.mfa.gr/libya 

 
 
 
 
 

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 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση για τους σημαντικότερους οικονομικούς συνεργάτες των ελληνικών επιχειρήσεων 
(30 Νοεμβρίου 2008, Tρίπολη - ξενοδοχείο Al Kebir ) 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Infrastructure Libya 16-19 Φεβρουαρίου 2009 

http://www.montex.co.uk/index2.php 

http://www.infrastructurelibya.com 

Oil and Gas Libya 16-19 Φεβρουαρίου 2009 
http://www.montex.co.uk/index2.php 

http://www.oilandgaslibya.com 
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