
.Ο Διοικητής της λιβυκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, Farhat 
Bengdara, σε συνέντευξή του 
σε εφημερίδα, δήλωσε ότι ο 
αντίκτυπος της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης στην οι-
κονομία της Λιβύης ήταν 
περιορισμένος, και έγινε ως 
επί το πλείστον αντιληπτός 
στις εξαγωγές πετρελαίου, οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό άνω του 70% του 
λιβυκού ΑΕΠ. 

Ανέφερε επίσης ότι: 

 - Ο προϋπολογισμός είχε 
καταρτιστεί  με  βάση την 
τιμή  πετρελαίου τα $ 45  το 
βαρέλι  και η μέση τιμή το 
τρέχον έτος είναι άνω των $ 
45, επομένως στο τέλος του 

τρέχοντος έτους θα δημιουρ-
γηθεί  πλεόνασμα αν και μι-
κρότερο του 2008. Η τιμή 
του πετρελαίου για την κα-
τάρτιση του προϋπολογισμό 
του επόμενου έτους ενδέχε-
ται να είναι μεταξύ $ 40 και 
$ 50. 

 - Το  πλεόνασμα των τρεχου-
σών συναλλαγών αναμένεται 
να είναι περί τα $ 10 δις ή 
20% του ΑΕΠ και το πλεόνα-
σμα του προϋπολογισμού της 
τάξεως του 10% του ΑΕΠ. Το 
εκτός πετρελαίου ΑΕΠ αναμέ-
νεται να αυξηθεί από 6 έως 
8% το 2009 λόγω των δημο-
σίων επενδύσεων και της 
εσωτερικής ζήτησης ενώ το 
συνολικό ΑΕΠ  αναμένεται να 
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αυξηθεί από 2 έως 3%.  

 -Ο  πληθωρισμός έχει κατα-
γράψει σημαντική πτώση και 
είναι πιθανό στο τέλος του 
έτους να κυμαίνεται μεταξύ 
3 και  5%.  

- Η Κεντρική Τράπεζα διατη-
ρεί αποθεματικά ύψους περί-
που 90 δισ. δολαρίων (εκ των 
οποίων εκπεφρασμένα σε 
δολάρια 40%, σε ευρώ 40% 
και  10% ή και λιγότερο σε 
αγγλικές λίρες) ενώ το  κρατι-
κό Ταμείο Επενδύσεων 
(Libyan  Investment Author-
ity) εκτιμάται ότι διαθέτει 
κεφάλαιο  $ 100 δις. 

Επανατοποθέτηση του Shukri Ghanem ως προέδρου του Εθνικού Οργανισμού 
Πετρελαίου  
Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πετρελαίου (Νational Oil Corporation) Shokri Ghanem, ο 
οποίος τον Σεπτέμβριο τ.ε. είχε παραιτηθεί από την θέση του επανήλθε στο αξίωμά του. 

Ο κ. Ghanem υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω σειράς κυβερνητικών αποφάσεων που πε-
ριόριζαν τον κυρίαρχο ρόλο της βιομηχανίας πετρελαίου στην χώρα και παραχωρούσαν περισ-
σότερες εξουσίες στον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την παραίτησή του 
δεν αντικαταστάθηκε αλλά ορίσθηκε προεδρεύων (acting chairman) του Οργανισμού.  

Ο κ. Ghanem, ισχυρός πολιτικός παράγοντας και θεωρούμενος ως αρχιτέκτονας της φιλελευ-
θεροποίησης της λιβυκής οικονομίας,   χαίρει εκτίμησης τόσο εντός της χώρας και κυρίως με-
ταξύ των πολυεθνικών ενεργειακών κολοσσών που δραστηριοποιούνται σ’αυτήν, όσο και στον 
ΟPEC .  

O κ. Ghanem έχει διετελέσει υπουργός Οικονομίας και Εμπορίου (2001-2003) και πρωθυπουρ-
γός της χώρας από το 2003 έως το 2006. Η παραίτηση του τον παρελθόντα Σεπτέμβριο είχε 
προκαλέσει εντύπωση στον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.  



Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικού Ε-
μπορίου Zafer Çağlayan, πραγματο-
ποίησε επίσημη επίσκεψη στην λιβυκή 
πρωτεύουσα στις 7-9 Οκτ. συνοδευό-
μενος από πολυπληθή αποστολή 100 
επιχειρηματιών. Είχε συναντήσεις με 
τον λίβυο Υπουργό Δημοσίων Εργων, 
τον Υπουργό Επικοινωνιών και τον 
υπουργό  Οικονομίας, Εμπορίου & 
Επενδύσεων .  

Πρόκειται για την  δεύτερη επίσκεψη 
τούρκου υπουργού Εξωτερικού Εμπο-
ρίου στην Λιβύη το 2009. Την προη-
γούμενη πραγματοποίησε τον Απρίλιο 
τ.ε. ο Kürşat Tüzmen,  προκάτοχός 
του νυν υπουργού.   

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων 
ο  τούρκος υπουργός αναφέρθηκε  

- στο διμερές εμπόριο το οποίο το 
2008 διαμορφώθηκε στα $ 1,4 δις - 

εκ των οποίων $ 1,1 δις τουρκικές 
εξαγωγές -  ενώ το 2009 αναμένεται 
να αγγίξει τα $ 2 δις  

-στην επιτυχή παρουσία του τουρκι-
κού κατασκευαστικού τομέα στο εξω-
τερικό επισημαίνοντας ότι  το 2008 
τουρκικές εργοληπτικές εταιρείες 
υλοποίησαν έργα αξίας $ 24 δις. Ση-
μαντικό τμήμα των οποίων έλαβε 
χώρα στην Λιβύη  

-στην συμμετοχή τουρκικών επιχειρή-
σεων στον τομέα των μεταφορών  
καθώς και τις προοπτικές τους για 
ευρύτερη συμμετοχή. Κάλεσε τουρκι-
κές εταιρείες να συμμετέχουν στην 
κατασκευή οδικών αξόνων μήκους 
3.000 χλμ. που θα πραγματοποιη-
θούν το 2010  

 

Στην Λιβύη δραστηριοποιείται σημαντι-
κός αριθμός τουρκικών εργοληπτικών 
εταιρειών μικρού και μεγάλου (Enka, 
Gama, Summa, Metis) μεγέθους κυρίως 
στην κατασκευή κατοικιών αλλά και σε  
άλλα έργα υποδομής. Οι τούρκοι κατα-
σκευαστές θεωρούν την Λιβύη πολύ ση-
μαντική αγορά και όαση στην παγκόσμι-
α οικονομική κρίση και τα τελευταία 
τρία χρόνια κατέχουν την πρώτη θέση 
στις κατασκευαστικές υπηρεσίες στην 
χώρα. Την τελευταία τετραετία έχουν 
πραγματοποιήσει έργα αξίας $ 10 δις. 

Η διαρκής βελτίωση της οικονομικής 
παρουσίας της Τουρκίας στην Λιβύη η 
οποία αντανακλάται και σε πολιτικό επί-
πεδο μέσω των συχνών επισκέψεων  
τούρκων υπουργών, δίνουν την εικόνα 
της Λιβύης ως στρατηγικού εταίρου της 
γείτονος στην Βόρεια Αφρική.        

γραμμα 15 ετών για μια συνο-
λική αναθεώρηση της  υφι-
στάμενης υποδομής  πετρε-
λαίου, φυσικού αερίου και 
πετροχημικών προϊόντων  στις 
βιομηχανικές πόλεις του Ras 
Lanuf και Marsa el Brega. 
Επίσης, ορίζει το πλαίσιο  για 
την ανάπτυξη των διϋλιστηρί-
ων,  της παραγωγής πετροχη-
μικών και κατασκευής εγκα-
ταστάσεων εξαγωγής φυσικού 
αερίου καθώς και αστικής 
ανάπτυξης για την κάλυψη 
αναγκών που θα προκύψει 
από την αύξηση του πληθυ-
σμού κατά 118.000 κατ. και 
την δημιουργία 31.958 θέσε-
ων εργασίας.  Στο “master 
plan” της εταιρείας περιλαμ-
βάνεται επίσης η κατασκευή 
πολυτελούς ξενοδοχειακής 
μονάδας. Το Ταμείο Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Ανάπτυ-
ξης ,  προβλέπει –σύμφωνα 
με τα δημοσιεύματα- το έργο 
να ολοκληρωθεί σε 3 πενταε-
τείς φάσεις από το 2010 έως 
το 2024. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του τύπου, η λιβυκή Κυβέρ-
νηση έχει προγραμματίσει 
την κατασκευή 2 
«ενεργειακών  πόλεων 
(energy city) κόστους $ 
54,4 δισ. κατά μήκος της  
ακτής του κόλπου της Σύρ-
της. Το έργο εκτιμάται ότι  
θα δημιουργήσει  32.000 
νέες θέσεις εργασίας τα 
επόμενα 15 χρόνια και θα 
απαιτήσει σημαντικά ξένα 
επενδυτικά κεφάλαια. Το 
κρατικό ταμείο Οικονομικής 
και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
(Economic & Social Devel-
opment Fund)  είχε αναθέ-
σει το 2007  στην αμερικα-
νική επιχείρηση Fluor Cor-
poration την εκπόνηση του 
σχετικού «master plan”. Το 
ταμείο ενέκρινε την τελική 
εκδοχή του σχεδίου τον 
Ιούλιο του 2009  και μόλις 
πρόσφατα αποκάλυψε το 
περιεχόμενό της. Το σχέδιο 
καθορίζει ένα χρονοδιά-
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Το Ταμείο Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης  
(www.esdf.ly), συμμετέχει 
σε λιβυκές επιχειρήσεις είτε 
μέσω των θυγατρικών της, 
είτε μέσω κατοχής ποσο-
στού του μετοχικού κεφα-
λαίου τους (π.χ. Wahda 
Bank, Sahara Bank) ή συ-
νεργάζεται με ξένες επιχει-
ρήσεις μέσω μικτών επιχει-
ρήσεων ή συμμετοχικών 
εταιρειών. Η ESDF είναι 
μέτοχος πολλών διεθνών 
ομίλων που έχουν επενδύ-
σει στην Λιβύη όπως η 
Vinci, Veolia, Suez, BNP  
PARIBAS, DAEWOO, CCC, 
Asami, ITALCIMENTI   κ.α. 

Η Mitsubishi εγκαινιάζει σύστημα 
παραγωγής ηλιακής ενέργειας στο 
πανεπιστήμιο Alfateh  

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια συστήματος παραγω-
γής ηλιακής ενέργειας του Πανε-
πιστημίου Alfateh στην Τρίπολη 
που κατασκεύασε η Μitsubishi 
Corporation. Tο σύστημα, δωρεά 
της Mitsubishi, εγκαταστάθηκε 
στην πανεπιστημιούπολη του Al-
fateh, το μεγαλύτερο πανεπιστή-
μιο στην Λιβύη. Η δωρεά  
αποτελεί  μέρος προγράμματος 
που υλοποιείται  από την Πανεπι-
στήμιο μαζί με την Mitsubishi 
Corporation, για  εφαρμογή εναλ-
λακτικών  μορφών ενέργειας. 

Το σύστημα αποτελείται από συ-
σκευές παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, προσομοίωση, επίβλε-
ψη και εξοπλισμό επεξεργασίας 
δεδομένων.  Εκπρόσωπος της 
Mitsubishi ανέφερε ότι το εν λό-
γω πρόγραμμα που υλοποιείται 
σε συνεργασία με Alfateh Πανεπι-
στήμιο στοχεύει στην προώθηση 
της χρήσης των ανανεώσιμων  
πηγών ενέργειας στην Λιβύη και 
στην ευρύτερη περιοχή 



Στην Λιβύη, εντός των προσεχών 6 
έως 12 μηνών πρόκειται να  λειτουρ-
γήσει    Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών  
για ιταλικές εταιρείες που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν στην Ζώνη 
αυτή. Θα καταλαμβάνει 500 εκτάρια 
στην περιοχή  
της Misurata, 210 χιλιόμετρα ανατο-
λικά της Τρίπολης και οι ιταλικές  επι-
χειρήσεις  που θα εγκατασταθούν 
σ΄αυτήν,  θα είναι σε θέση να εισά-
γουν και να  εξάγουν χωρίς  επιβολή 
εμπορικών δασμών και θα απολαμβά-
νουν φορολογικά πλεονεκτήματα που 
προβλέπονται από τον λιβυκό επενδυ-
τικό νόμο και  για πέντε έτη από την 
έναρξη λειτουργίας τους.   

Η περιοχή ανήκει στο λιβυκό Ταμείο 

Επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας, ο 
δε Διοικητής της Τραπεζας Ferhat 
Bengdara, συμβολικά παρέδωσε το 
σχέδιο της Ζώνης σε μορφή ενός προ-
γραμματικού έγγραφου (planning docu-
ment) , στον ιταλό αναπληρωτή υπουρ-
γό Οικονομικών Adolfo Urso που επι-
σκέφθηκε πρόσφατα την Λιβύη συνο-
δευόμενος από αποστολή 25  εκπροσώ-
πων επιχει- ρηματικών ενώσεων. Η 
επίσκεψη έγινε  σε συνέχεια  συμφω-
νίας εμπορικής συνεργασίας  που υπε-
γράφη μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης.  

Ο κ. Urso δήλωσε ευτυχής που το έργο 
βρίσκεται πλέον στο στάδιο εκτέλεσης 
και ανέφερε ότι η Μισουράτα έχει όλες 
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
να γίνει η Τιμισοάρα της Μεσογείου,  
τώρα που υπάρχει μια βάση για συμμε-

τοχή ιταλικών επιχειρήσεων ενώ την ίδια 
στιγμή θα δημιουργηθεί  σημαντικός αριθ-
μός θέσεων εργασίας  περιορίζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την μετανάστευση εργα-
τικού δυναμικού'.  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ανέ-
φερε ότι η περιοχή είναι εξοπλισμένη με 
τις αναγκαίες υποδομές, διαθέτει λιμάνι 
και διεθνές αεροδρόμιο για μεταφορά 
εμπορευμάτων (cargo) και αυτοκινητόδρο-
μο με παράκτιες  συνδέσεις.  Το Ταμείο 
Επενδύσεων, ανέφερε ο διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας,  έχει ήδη εξασφαλί-
σει κονδύλι 11,6 δις ευρώ το οποίον, κατά 
τον πρόεδρο Ben Gdara , θα διατεθεί για 
την κατασκευή της Ζώνης Ελευθέρων Συ-
ναλλαγών 

Iταλική Zώνη Ελεύθερων Συναλλαγών στην  Μισουράτα   

γηθούν εντός του 2010 ενώ δεν 
έχει ακόμη αποφασιστεί πότε ακρι-
βώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. 

 Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας δήλωσε επίσης ότι οι διεθνείς 
τράπεζες που θα αποκτήσουν άδεια 
θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνο-
μα χωρίς λίβυο εταίρο ενώ ελπίζει 
να ολοκληρωθεί η  διαδικασία ιδιω-
τικοποίησης των περισσοτέρων λιβυ-
κών τραπεζών έως το 2011. Τέλος,  
προσέθεσε ότι η λιβυκή Κυβέρνηση 
επιθυμεί την σταδιακή πλήρη ιδιωτι-
κοποίηση του τραπεζικού τομέα 

Παραχώρηση άδειας λειτουργίας σε ξένες τράπεζες το 2010  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
Farhat Bengdara, δήλωσε  ότι η  Λιβύη 
σχεδιάζει να εκδώσει άδειες σε δύο ή 
τρεις ξένες τράπεζες μέσω μιας διαδι-
κασίας υποβολής αιτήσεων που θα 
πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις. 

Ο κ. Bengdara ανέφερε σε συνέντευξη 
ότι οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα 
πρέπει να πληρούν διάφορα κριτήρια, 
τα οποία πρόκειται σύντομα να καθο-
ριστούν. Θα πρέπει εν συνεχεία να  
υποβάλλουν  τεχνικές προσφορές και 
όσοι προεπιλεχθούν θα μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά για απόκτηση 
άδειας λειτουργίας. Οι άδειες θα χορη-

Σελίδα  3 Τεύχος  31 

Υπογραφή 3 συμβάσεων για την κατασκευή  σιδηροδρομικού δικτύου    

Η δημόσια Αρχή για την εκτέ-
λεση και διαχείριση του δι-
κτύου σιδηροδρόμων (AEAR) 
υπέγραψε 3 συμβάσεις με 
διεθνείς εταιρείες από τον 
Καναδά, Νότια Κορέα και 
την Γερμανία Οι συμβάσεις 
αφορούν την εποπτεία των 
δύο έργων για τις διαδρομές 
"Σύρτη - Τρίπολη", "Alheisha - 
Sabha" , την εκπόνηση μελε-

τών σχετικά με το σύστημα 
λειτουργίας και το εργατικό 
δυναμικό.  

Η σύμβαση για την εποπτεί-
α των σιδηροδρόμων 
"Σύρτη - Τρίπολη" υπεγρά-
φη με την κορεατική Tong 
Meung., για την εποπτεία 
της γραμμής "Alheisha - 
Sabha" με την καναδική 

εταιρεία  Gee-
mat και για την 
εκπόνηση μελε-
τών για το σύ-
στημα λειτουργί-
ας και το εργα-
τικό δυναμικό 
με την γερμανι-
κή εταιρεία D.B. 

 

Η FLSmidth πρόκειται να κατασκευάσει 
μονάδα παραγωγής τσιμέντου 

O δανέζικος όμιλος 
FLSmidth πρόκειται να 
κατασκευάσει στην Λιβύη 
μονάδα παραγωγής τσιμέ-
ντου κόστους 130 εκατ. ευρώ ($ 194 ),  δήλω-
σε εκπρόσωπος της εταιρείας  Η μονάδα  θα 
κατασκευαστεί για λογαριασμό της Al Hadena 
National Company κοντά στην πόλη Nalout, 
περίπου 280 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τρίπο-
λης και σε πλήρη λειτουργία θα παράγει 4.600 
τόνους την ημέρα. Το εν λόγω έργο, κατά τον 
εκπρόσωπο της εταιρείας, πρόκειται να συμβά-
λει σημαντικά στην χρηματοποικονομική κατά-
σταση της FLSmidth . Το εργοστάσιο αναμένε-
ται να τεθεί σε λειτουργία το 2011. 



 
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/ly95 

 
 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

Skyline Libya 2009 

Διεθνής Εκθεση Τρίπολης  

14-16 Δεκεμβρίου  2009  

  Κατασκευές, αρχιτεκτονική, ακίνητα 

   www.skyline.ly 

 

SECUREX LIBYA  

Tρίπολη, 14-17 Δεκεμβρίου 2009 

Ασφάλεια  

http://securex-libya.com 

 

Απόφαση 437/2009 για την λειτουργία 
εμπορικών αντιπροσωπειών  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.as
p?cpage=NODE&cnode=57&fid=23557 

 
 

 

Επιχειρηματική απο-
στολή του ΟΠΕ στην 

Τρίπολη  

11— 14  Δεκεμβρίου 
2009  

Δομικά υλικά , αγροτικός & τεχνολογικός εξο-
πλισμός, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα  

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο ξενοδοχείο  

Αl Kebir  

 

Τηλ. επικοινωνίας : 210- 9982100-14 

υπεύθυνος κ. Σ. Πρέσσας  


