
O λιβυκός Οργανισμός Πετρελαίου (National Oil Corporation – ΝΟC) ζήτησε από τις πετρε-
λαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα να μειώσουν την παραγωγή πετρε-
λαίου κατά 270.000 βαρέλια ημερησίως από 1η Ιανουαρίου 2009 μετά την απόφαση του 
OPEC για συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου . 

Τα 13 μέλη του ΟPEC  έχουν δεσμευθεί για  περικοπές στην παραγωγή μετά την πτώση 
των τιμών κατά 70% από τον περασμένο Ιούλιο (από περίπου 150 δολάρια το βαρέλι) . 

Ο πρόεδρος της NOC και πρόεδρος του OPEC,  Shukri Ghanem, δήλωσε ότι η χώρα του 
θα μειώσει περαιτέρω κατά 20.000 βαρέλια πέραν των 252.000 βαρελιών που έχει ήδη 
δεσμευτεί από το σύστημα ποσοστώσεων του OPEC. 

Παρά το ιστορικό εικονικών μειώσεων, αναλυτές 
πιστεύουν ότι  οι χώρες –μέλη του Οργανισμού, αυτή 
την φορά φαίνεται ότι είναι ειλικρινείς στις δεσμεύ-
σεις τους για τήρηση των ποσοστώσεων. Τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα ήταν η πρώτη χώρα που προ-
χώρησε  σε μείωση της παραγωγής Οι μειώσεις πα-
ραγωγής λιβυκού πετρελαίου στοχεύουν στην τήρη-
ση της ποσόστωσης των 1,62 εκατομμυρίων βαρε-
λιών ημερησίως. Η Λιβύη άρχισε τις περικοπές στην 
παραγωγή από τον Δεκέμβριο.  

Συνολικά τα 11 από τα 13 μέλη του Οργανισμού που 
είναι στο σύστημα των ποσοστώσεων (εκτός δηλ. του  Ιράκ και της Ινδονησίας που δεν 
υπόκεινται στο εν λόγω σύστημα), στην παρούσα φάση παράγουν 27,1 δις βαρέλια ημε-
ρησίως , περί τα 200.000 βαρέλια ημερησίως  κάτω από τον στόχο που έχουν θέσει. Η 
Νιγηρία και η Βενεζουέλα παράγουν λιγότερο από τον όριο της ποσόστωσης.     
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Eξαγωγές λιβυκού αργού πετρελαίου 
      
περίοδος ποσότητα τιμή ανά βαρέλι  
14-20 Noε 8.019.000 βαρέλια $ 50,54 
19-25 Δεκ 8.860.000 βαρέλια $ 37,70  
26 Δεκ-01Ιαν 9.468..000 βαρέλια $ 34,54 
Πηγή : Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου 



Η κρατική ρωσική εταιρεία Technopromexport με ειδίκευση στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας και εξαγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ότι πρόκειται από κοινού με την Λιβύη να 
πραγματοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε 6 αφρικανικές χώρες.  Η ρωσική 
εταιρεία και ο λιβυκός επενδυτικός οργανισμός Libya African Investment 
Portfolio (LAIP) έχουν συστήσει  μικτή εταιρεία με την επωνυμία Laptechno 
Power και  πρόκειται να κατασκευάσουν και να διαχειρίζονται σταθμούς πα-
ραγωγής ενέργειας στην Αλγερία. Αίγυπτο, Γκάνα, Λιβύη, Ναμίμπια, Ουγκάντα 
καθώς και στην Υεμένη. Η  Libya African Investment Portfolio πρόκειται να χρηματοδοτήσει τα εν λόγω προγράμματα με 
6,73 δις  δολάρια. 

Το πρώτο έργο της Laptechno Power θα είναι η κατασκευή στην Λιβύη γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μήκους 
1.250 χλμ και χωρητικότητας 400 KW. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές μελέτες. Το έργο αφορά ενεργειακή δια-
σύνδεση Τομπρούκ -Βεγγάζης, Τομπρούκ – Αζνταμπία και Σύρτης – Μπέν Ουαλίντ 

Το επόμενο έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού δυναμικότητας 300 MW 
στον Γαλάζιο Νείλο στην Ουγκάντα. 

Η ανωτέρω ρωσο-λιβυκή συνεργασία αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συναντήληψης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον 
Απρίλιο 2008 κατά τηυν επίσκεψη του Bλαντιμίρ Πούτιν στην Λιβύη. H Technopromexport και η Libya African Investment 
Portfolio υπέγραψαν τον Νοέμβριο 2008 συμφωνία για την σύσταση της Laptechno Power 

O κρατικός λιβυκός Οργανισμός Επενδύσεων 
(Libyan Investment Authority –LIA)  πρόκειται 
να ανοίξει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 
2009 γραφείο στο Λονδίνο για να διαχειρίζε-
ται τα επενδυτικά προγράμματα του οργανι-

σμού στο εξωτερικό, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή Mohamed Layas. 
O Οργανισμός προτίθεται να ανοίξει γραφεία και στην Νέα Υόρκη καθώς και 
σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.    Στην παρούσα συγκυρία λόγω της 
οικονομικής κρίσης το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις τράπεζες και 
στα ακίνητα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο κ. Laylas ανέφερε ότι ο οργανισμός θα ανακοινώσει σύντομα το επενδυτι-
κό του πρόγραμμα καθώς και τις αρχές που θα το διέπουν. Τόνισε μάλιστα 
ότι είναι μακροπρόθεσμοι και όχι «καιροσκόποι» επενδυτές  και ότι τα κριτή-
ρια τους, όσον αφορά το είδος της επένδυσης, είναι καθαρά οικονομικά-
εμπορικά και σε καμμία περίπτωση πολιτικά. 

Η  Libyan Investment Authority αυτήν την στιγμή διαθέτει κεφάλαιο $ 70 δις 
(από $ 40 δις όταν ιδρύθηκε στα τέλη του 2007) 

Κοινές επενδύσεις Λιβύης και Ρωσίας στην Αφρική 

Δραστηριότητες της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων στο εξωτερικό  

Σελίδα  2 ΛΙΒΥΗ 

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αιγύ-
πτιου προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ στην 
Λιβύη, οι ηγέτες των δύο χωρών υπέγρα-
ψαν συμφωνία, βάσει της οποίας η Λιβύη 
πρόκειται να επενδύσει στην κατασκευή 
διϋλιστηρίου, σε πρατήρια καυσίμων κα-
θώς και συγκροτήματα κατοικιών και 
βιομηχανικό συγκρότημα στην Αίγυπτο. 

Επίσης, οι δύο πλευρές εργάζονται από 
κοινού για δημιουργία Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών στα σύνορα . 

Αν και δεν ανακοινώθηκε το ύψος των 
επενδύσεων, λίβυος αξιωματούχος δήλω-
σε ότι η χώρα του προτίθεται να αυξήσει 
το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο στην 
γείτονα χώρα από $ 1 δις που είναι αυ-
τήν την στιγμή, σε 
$ 10 δις. 

Η Αίγυπτος διαθέ-
τει την μεγαλύτε-
ρη βιομηχανία 
διύλισης στην 
Αφρική με παρα-
γωγή 726.000 
βαρελιών ημερη-
σίως.  

Λιβυκές επενδύσεις στην Αίγυπτο 

Εφαρμογή ταχυδρομικού κώδικα  

Το Κέντρο Πληροφορικής και Τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται και 
σύντομα πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή σύστημα ταχυδρομικού κώδικα 
που θα καλύπτει όλη την επικράτεια της Λιβύης. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι 
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί το όλο  σύστημα διανομής της αλληλογραφίας  



Ο πρόεδρος του λιβυκού Εθνικού Οργανισμού 
Πετρελαίου Shukri Ghanem δήλωσε ότι «η τιμή θα 
αποφασίσει» για το ποσοστό της ΕΝΙ που πρόκει-
ται να αγοράσει το λιβυκό δημόσιο. Στις αρχές 
Δεκεμβρίου, ιταλός κυβερνητικός αξιωματούχος 
ανέφερε ότι η Λιβύη ενδιαφέρεται για εξαγορά 
ποσοστού του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού έως 
και 10% έναντι τιμήματος 9 δις ευρώ. Η αξία της 
εταιρείας ανέρχεται σε 69,1 δις ευρώ. 

Ο  Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου (NOC) υπέγρα-
ψε το 2007 συμφωνία με την ΕΝΙ για κοινές επενδύσεις $ 28 δις σε χρονικό 
ορίζοντα δεκαετίας και επέκτεινε τις υπάρχουσες συμφωνία για εκμετάλλευ-
ση πετρελαίου έως το 2042 και φυσικού αερίου έως το 2047 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού τύπου, η στενή συνεργασία της 
Ιταλίας και της Λιβύης στον ενεργειακό τομέα ενοχλεί την αμερικανική πλευ-
ρά. Οι ΗΠΑ οι οποίες μετά την επίλυση της εκκρεμότητας με τις αποζημιώ-
σεις συγγενών θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας του Lockerbie και την 
τοποθέτηση του αμερικανού πρέσβυ στην Τρίπολη (μετά από 36 χρόνια) 
βλέπουν με σκεπτικισμό την διέυρυνση της παρουσίας της  ΕΝΙ στην χώρα η 
οποία κατέχει την μερίδα του λέοντος στον χώρο της ενέργειας. Επίσης η 
στρατηγική συμμαχία της ΕΝΙ με την ρωσική Gazprom φέρεται-κατά το δη-
μοσίευμα του ιταλικού τύπου-να ενοχλεί τους Αμερικανούς. 
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Κέρδη από την επαναδιαπτραγμάτευ-
ση συμφωνιών με πετρελαϊκές εται-
ρείες  

H Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (Libyan Investment 
Authority- LIA), κρατικός επενδυτικός οργανι-
σμός  και η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου 
κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά από 
την πρώτη της τράπεζας Kaupthing Bank.  

Η εν λόγω τράπεζα, στα πρόθυρα της χρεοκοπί-
ας μετά την χρηματοπιστωτική πίστη,  δεν ήταν 
σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις έναντι 
των πελατών της των οποίων οι λογαριασμοί 
είναι δεσμευμένοι εδώ και τρεις μήνες.  

Η εξαγορά από τον λιβυκό επενδυτικό οργανι-
σμό θα φέρει το απαιτούμενο κεφάλαιο ώστε οι 

22.000 κατα-
θέτες , πολίτες 
του Βελγίου και 
του Λουξεμ-
βούργου, να 
είναι σε θέση 
να αποσύρουν 
τις καταθέσεις 
τους 

Εξαγορά της τράπεζας Kaupthing Bank  
από την Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων  

Η κρατική λιβυκή εταιρεία θαλασσίων μεταφορών υπέγραψε με την 
Samsung Heavy Industries και την Sasebo Heavy Industries συμ-
φωνία για αγορά 6 τάνκερ αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων . Τα 
τέσσερα τάνκερ πρόκειται να  ναυπηγήσει ή πρώτη και τα δύο η 
δεύτερη από τις εν λόγω εταιρείες . Η συνολική χωρητικότητα των 
τάνκερ θα είναι 700.000 τόνων (ίση με 5 εκατομύρια  βαρέλια αρ-
γού πετρελαίου). 

Αυτήν την στιγμή, ο στόλος της λιβυκής κρατικής εταιρείας θαλασσί-
ων μεταφορών αποτελείται από 18 τάνκερ συνολικής χωρητικότη-
τας 11,8 δις βαρελιών αργού.  

Σήμερα η Λιβύη παράγει 2 δις βαρέλια ημερησίως (δεύτερη στην 
Αφρική μετά την 
Νιγηρία και την 
Ανγκόλα) ενώ έχει 
θέσει στόχος να 
αυξηθεί  η παραγω-
γή πετρελαίου στα 
3 δισεκατομμύρια  
βαρέλια ημερησίως  
μέχρι το 2011.  

Αγορά ποσοστού της ΕΝΙ από το λιβυκό δημόσιο  

O Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου (NOC) 
ανακοίνωσε ότι αύξησε τα έσοδά του το 
2008  κατά 5,4 δις δολάρια (πέραν των 
εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου)  μετά 
την επαναδιαπραγμάτευση και την υπογρα-
φή νέων συμφωνιών με 4 ξένες πετρελαϊκές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
χώρα.  

Πρόκειται για  τις εταιρείες ΕΝΙ, Petro-
Canada, τον όμιλο με 
επικεφαλής την αμερι-
κανική Occidental και 
τον όμιλο με επικεφα-
λής την ισπανική  Rep-
sol.  

H NOC προτίθεται να 
προχωρήσει σε αντί-
στοιχη επαναδιαπράγ-
ματευση παλαιών συμφωνιών και με άλλες 
εταιρείες του ενεργειακού τομέα 

Αγορά 6 τάνκερ από την Λιβύη  
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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 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
nfrastructure 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 

38η Διεθνής Εκθεση Τριπόλεως 
Tripoli International Fair 

Τηλ. +218-21-3332255-9 

Φαξ. +218-21-3330227 

www.gbf.com.ly 

         2 — 4 Απριλίου 2009   
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