
Σε συνέντευξη τύπου, ο υιός 
του ηγέτη της Λιβύης El-
Sa’adi Muamar El-Qadhafi, 
ανακοίνωσε λεπτομέρειες 
σχετικά με την Ζώνη Ελευθέ-
ρων Συναλλαγών Zwara-Ras 
Ejder, κοντά στα σύνορα με 
την Τυνησία.  Σχετικό σχέδιο 
νόμου εγκρίθηκε από το Γενι-
κό Λαϊκό Κογκρέσο το 2009.  
Σύμφωνα με το εν λόγω σχέ-
διο νόμου, η ανωτέρω Ζώνη 
ορίζεται δυτικά από την Μελί-
τα και εκτείνεται μέχρι το 
Ras Ejder, την συνοριακή 
δίοδο προς την Τυνησία.  
Προβλέπει τις αρμοδιότητες 
αυτής της οικονομικής ζώ-
νης, σκοπός της οποίας είναι 
η ανάπτυξη της περιοχής που 
περικλείεται σ΄αυτήν. Η εν 
λόγω ζώνη θα προσφέρει 
κατάλληλο οικονομικό περι-
βάλλον για λίβυους και ξέ-
νους επενδυτές και θα έχει 
κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους για επαγγελματική 
δραστηριότητα και κατοικία 
και θα διέπεται από  ειδικό 

διοικητικό καθεστώς. 

Η διοίκηση της ζώνης θα α-
σκείται από έναν φορέα, ο 
οποίος θα καθορίζει θέματα 
ελέγχου και χρηματοδότησης 
των αναπτυξιακών και επενδυ-
τικών επιχειρήσεων που θα 
λειτουργούν εντός της οικονο-
μικής ζώνης. Θα ρυθμίζει το  
καθεστώς εισόδου και εξόδου 
αλλοδαπών, την έκδοση α-
δειών, την συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων με τις περιβα-
ντολλογικές προδιαγραφές, το 
καθεστώς εργασίας, ασφάλι-
σης καθώς και των κοινωνι-
κών, υγειονομικών, εκπαιδευ-
τικών, τραπεζικών  και άλλων 
υπηρεσιών. Σε αυτή την ζώνη 
θα μπορούν να διακινούνται 
ελεύθερα κεφάλαια και εμπο-
ρεύματα, ενώ οι επενδυτές θα 
απολαμβάνουν  10ετή φοροα-
παλλαγή.  

Επίσης, θα λειτουργούν μονο-
μερή δικαστήρια, πρωτοδικεία 
και εφετεία, ενώ η αγγλική θα  
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είναι η δεύτερη επίσημη 
γλώσσα μετά την αραβική. 

Στην Λιβύη λειτουργεί Ζώνη 
Ελευθέρων Συναλλαγών στην 
πόλη Μισουράτα 200 χλμ 
ανατολικά της Τρίπολης  ενώ 
έχει εξαγγελθεί τον Οκτώβριο 
2009 η ίδρυση στην ίδια πε-
ριοχή αντίστοιχης ζώνης απο-
κλειστικά για τις ιταλικές επι-
χειρήσεις. 

Η αναγγελία δημιουργίας  
οικονομικής ζώνης στα λιβυο-
τυνησιακά σύνορα  από όπου 
διέρχεται το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χερσαίου εξωτερικού 
εμπορίου της χώρας, φαίνε-
ται να εντάσσεται σε ένα 
σχέδιο ενίσχυσης, εκσυγχρο-
νισμού και εξορθολογισμού 
της οικονομικής δραστηριό-
τητας με στόχο την παραγω-
γή προστιθέμενης αξίας ε-
ντός της χώρας και την δημι-
ουργία θέσεων εργασίας. 

Το Λιβυκό Νομισματικό Ιδρυμα, σε έκθεσή του αναφέρει,  ότι  τα έσοδα της Κεντρικής Τράπε-
ζας  τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009  ανήλθαν σε $ 22,4 δις έναντι  $ 42,7 δις την αντί-
στοιχη περίοδο το 2008 καταγράφοντας  πτώση  $ 20,3 δις  Η  πτώση οφείλεται  στην μείω-
ση των τιμών του πετρελαίου λόγω της παγκόσμιας  οικονομικής κρίσης. 

Η εν λόγω  έκθεση αναφέρει ότι ότι την ίδια περίοδο το ενεργητικό των  εμπορικών τραπεζών 
διαμορφώθηκε στα $ 48,1 δις σημειώνοντας αύξηση 22, 1%  σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2009 οι τράπεζες χρηματοδότησαν επενδυτι-
κά προγράμματα αξίας 28, 1 δις  δηναρίων ($22,8 δις)  έναντι 19,5 δις δηναρίων ($ 15,8 
δις)  την  αντίστοιχη περίοδο του 2008 (αύξηση 8,6 δις δηναρίων ή 44,1%). 

Πτώση εσόδων λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης  



Από την ετήσια έκθεση της αγγλικής 
εταιρείας μελετών Business Monitor 
International για την παρούσα κατάστα-
ση καθώς και την πορεία της λιβυκής 
οικονομίας την τετραετία 2010-14, 
συγκρατούνται: 

-Η βιομηχανική παραγωγή το 2009 ση-
μείωσε πτώση -1,18% ενώ ο κύκλος ερ-
γασιών του βιομηχανικού τομέα αναμέ-
νεται να αυξηθεί το 2014 στα $ 6,12 
δις  από $ 3,84 δις το 2009. 

- οι συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου την 
περίοδο 2010-14 θα κινηθούν κατά 
μέσον όρο στο 8,6% ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 

- τα μεγάλα έργα θα συνεχίσουν να στο-
χεύουν σε  έργα κοινής ωφέλειας καθώς 
ξένες εταιρείες δραστηριοποιούνται 
στην  χώρα με στόχο την βελτίωση των 
υποδομών  

- ανακοινώθηκε η ίδρυση μικτής επιχεί-
ρησης μεταξύ της ρωσικής Techno-

promexport και του λιβυκού Χαρτοφυλα-
κίου Eπενδύσεων στην Αφρική (Libyan 
African Investment Portfolio)   με κεφά-
λαιο $ 6.73 δις για έργα παραγωγής 
ενέργειας στην Αφρική, καθώς και κατα-
σκευής γραμμή μεταφοράς ηλεκτρισμού 
400 kV 1.250 χιλιομέτρων στην Λιβύη. 

- Τα Αποχετευτικά έργα υπήρξαν βασική 
προτεραιότητα το 2009 και σχετικά συμ-
βόλαια υπέγραψαν οι εταιρείες:  η κορε-
ατική Daewoo Motor Sales, η ιταλική 
Impregilo Lidco, η  Hyflux της Σιγκαπού-
ρης και η ινδική Punj Lloyd.  

- Η Λιβύη βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον 
αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον 
καθώς και την χρηματοδότηση έργων 
(project financing) . 

-Παρά τις σημαντικές εισροές ξένων ε-
πενδυτικών κεφαλαίων, επικρατεί σε 
ορισμένους αναλυτές  σκεπτικισμός για 
την συνέχιση χρηματοδότησης των 
έργων. Τούτο οφείλεται στον αργό ρυθμό 
εκτέλεσης  των συμβάσεων και σε απρό-

βλεπτες κυβερνητικές  παρεμβάσεις 

- Οι προοπτικές για την λιβυκή οικονο-
μία παραμένουν θετικές, παρά τις πε-
ρικοπές του  
προϋπολογισμού για έργα υποδομής 
στην περιοχή, ως αποτέλεσμα της πα-
γκόσμιας  ύφεσης. 

- Η θέση της Λιβύης ως εξαγωγέα ενέρ-
γειας εγγυάται το ενδιαφέρον των ξέ-
νων εταιρειών για αναπτυξιακά έργα 
δεδομένης της εγγύτητας της χώρας 
με την Ευρώπη και την βελτίωση των 
πολιτικών της σχέσεων με αυτήν.  

- Ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας 
που αποσκοπούν στην μεταφορά ενερ-
γειακών πηγών από την Βόρεια Αφρική 
στα ευρωπαϊκά κράτη, συνιστούν επί-
σης ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυ-
ξης για την ευρύτερη περιοχή.  

 

ποίησης τροφίμων, 89 κλωστοϋ-
φαντουργικών μονάδων, 23 ερ-
γοστασίων παραγωγής δομικών 
υλικών, 56 χημικών, 176 ξυλεί-
ας, 11 παραγωγής τούβλων  και 
484 σε άλλους τομείς. Στο σχέδι-
ο βιομηχανικής ανάπτυξης ανα-
φέρεται  ότι τα έργα θα λάβουν 
χώρα σε 11 επαρχίες ανατολικά 
της Σύρτης έως το Τομπρούκ, 
λόγω της αφθονίας των πρώτων 
υλών στην περιοχή αυτή. 

H λιβυκή κυβέρνηση ανακοί-
νωσε τριετές σχέδιο βιομηχα-
νικής ανάπτυξης για την περί-
οδο  2010-2013 κόστους 
3,4  δισ. δηναρίων (€ 1,92 
δις). Σύμφωνα με το εν λόγω  
σχέδιο, που θα χρηματοδοτη-
θεί από τις εμπορικές τράπε-
ζες της χώρας, τον ιδιωτικό 
τομέα και ξένα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα, αφορά  
2.191 έργα και θα δημιουρ-
γήσει 25.167 θέσεις εργα-
σίας για λίβυους εργαζομέ-
νους. Τι τριετές πλάνο εκ-
πονείται από κέντρα βιο-
μηχανικών και οικονομι-
κών ερευνών σε συνεργα-
σία με επιτροπές εμπειρο-
γνωμόνων. 

Το σχέδιο προβλέπει την 
ίδρυση της 331 εργοστασί-
ων στον τομέα της μετα-

Οι προοπτικές της λιβυκής οικονομίας  

H λιβυκή κυβέρνηση ανακοίνωσε τριετές σχέδιο βιομηχανικής 
ανάπτυξης  
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Αύξηση του λιβυκού προϋπολογισμού κατά 32% 
το 2010 

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
δήλωσε ότι οι δαπάνες του 
κρατικού προϋπολογισμού 
για το 2010 πρόκειται να 
αυξηθούν στο «ποσό ρεκόρ» 
των  58 δις δηναρίων ($ 
46,6 δις ) ήτοι  κατά 32%  σε 
σχέση με το 2009. Ο προϋ-
πολογισμός για το τρέχον 
έτος καταρτίστηκε με βάση  
την μέση  τιμή πώλησης πε-
τρελαίου στα $ 50 το βαρέλι 

Οι αντίστοιχες δαπάνες του 
προϋπολογισμού του προη-
γούμενου έτους ήταν 44 δις 
δηνάρια. 

Ο Υπουργός Προγραμματι-
σμού & Οικονομικών δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να 
επιδοτεί ορισμένα καταναλω-
τικά αγαθά και έχει  δεσμευ-
θεί να συνεχίσει τις επενδύ-
σεις σε υποδομές και δημόσι-
ες υπηρεσίες. 

Προσέθεσε, ότι τα κονδύ-
λια για την επιδότηση 
βασικών προϊόντων α-
νέρχονται σε  8 δις δηνά-
ρια και 8 δις για την μι-
σθοδοσία των υπαλλήλων 
του δημοσίου. 

Ανέφερε επίσης ότι η 
κυβέρνηση πρόκειται να 
προβεί σε δαπάνες 82 
δις δηναρίων ($ 65,86 
δισ.) κατά τα επόμενα 
τρία χρόνια για την ανά-
πτυξη και τις υποδομές. 



O λιβυκός Εθνικός Οργανισμός Πε-
τρελαίου (National Oil Corporation -
NOC) ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
επτά νέων κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου εντός του 2009.  

Συγκεκριμένα στην λεκάνη του Gha-
dames, περίπου 900 χιλιόμετρα νότι-
α της Τρίπολης κοιτάσματα πετρελαί-
ου ανακάλυψαν η αυστριακή Wood-
side και η αλγερινή  Sonatrac και 
κοιτάσματα φυσικού αερίου  η κανα-
δική Venerex .  

Η ισπανική εταιρεία Repsol ανακάλυ-
ψε πετρελαϊκό κοίτασμα 40 χιλιόμε-

τρα νοτιοδυτικά της Βεγγάζης.  Η λιβυκή  
Golf Arab Petroleum, ανακάλυψε κοίτασμα 
πετρελαίου 190 χλμ. νότια της Τρίπολης ,  
η ρωσική εταιρεία Tatna ανακάλυψε ένα 
κοίτασμα πετρελαίου στην λεκάνη του 
Ghadames, 345 χλμ νότια της Τρίπολης 
και η αμερικανική  Hess, ανακάλυψε επί-
σης κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου σε θαλάσσια περιοχή 56 χλμ. βόρεια 
της Λιβύης στις ακτές του κόλπου της 
Σύρτης.  

Ο πρόεδρος της  NOC Shoukri Ghanem, 
τόνισε τα οφέλη για την χώρα από την τε-
χνολογία και τεχνογνωσία που μεταφέρουν 
οι ξένες εταιρείες του ενεργειακού τομέα 

καθώς και  τα οφέλη στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση των λιβύων εργαζομένων. Δή-
λωσε επίσης ότι η Λιβύη απεκόμισε σημα-
ντικά  έσοδα, περί τα $ 10 δις, χάρη στην 
επαναδιαπραγμάτευση  συμφωνιών 
έρευνας και εκμετάλλευσης με τις εν λό-
γω εταιρείες . 

Ο πρόεδρος  της ΝOC δήλωσε ότι δεν 
προτίθεται εντός του έτους να προκηρύ-
ξει νέους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων σε νέες περιοχές λόγω της σημαντι-
κής πτώσης των τιμών του πετρελαίου  
και την αύξηση της προσκλήσεων υποβο-
λής προσφορών στην διεθνή αγορά.  

Ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2009 στην Λιβύη  

Γιούνες Ζάμπερ για την πώλη-
ση ρωσικών όπλων. Ο Πούτιν 
δεν διευκρίνισε τι τύπου όπλα 
και στρατιωτικός εξοπλισμός 
πωλήθηκαν στην Λιβύη.  Ρω-
σική διπλωματική πηγή είχε 
επισημάνει στο πρακτορείο 
Interfax ότι η Λιβύη ήθελε να 
αποκτήσει 20 πολεμικά αε-
ροσκάφη, τουλάχιστον δύο 
αντιαεροπορικά συστήματα 
S-300, άρματα μάχης T-90C 

και άλλον εξοπλισμό. 

Παρά το γενικότερο κλίμα 
οικονομικής ύφεσης και μεί-
ωσης των εξαγωγών μέσα 
στο 2009, που έγινε ιδιαίτε-
ρα αισθητό στη Ρωσία, υ-
πήρξε ένας τομέας ο οποίος 
σημείωσε και αύξηση: αυτός 
των εξαγωγών οπλισμού. 
Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτε-
ρος ρωσικός εξαγωγέας  

Η Λιβύη αγόρασε από την Ρωσία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 1,3 δισ. ευρώ 

Η Λιβύη υπέγραψε συμβόλαι-
ο ύψους 1,3 δις ευρώ για την 
αγορά όπλων από την Ρωσία, 
δήλωσε ο Ρώσος πρωθυπουρ-
γός Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφω-
να με τα ρώσικα ειδησιογρα-
φικά πρακτορεία «δεν πρό-
κειται για πυροβόλα όπλα». 
Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν 
δηλώσει ότι γίνονται διαπραγ-
ματεύσεις στην Μόσχα με 
τον Λίβυο υπουργό Αμυνας 
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 O Toύρκος υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Zafer Çağlayan πραγματοποίησε στις 6 Ιαν.  επίσημη επίσκεψη στην Λιβύη προ-
σκεκλημένος του λίβυου πρωθυπουργού συνοδευόμενος από πολυπληθή αποστολή 100 επιχειρηματιών της Ενωσης Εργολη-
πτών Τουρκίας (Türkiye Müteahhitler Birliği). Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επιχειρηματικό forum 
ενώ υπεγράφη από τον τούρκο υπουργό και τον λίβυο υπουργό Βιομηχανίας, Οικονομίας και Εμπορίου, μνημόνιο συνεργασί-
ας. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν: 

1. την δημιουργία μικτής Επιτροπής «Στρατηγικής Συνεργασίας» η οποία θα συνεδριάζει ανά τρίμηνο στην Τουρκία και την 
Λιβύη εναλλάξ. 2. την δημιουργία μικτής «ομάδας δράσης» στους τομείς των υποδομών, του τουρισμού, της υγείας, του ε-
μπορίου και των επενδύσεων στην βιομηχανία και την γεωργία.3. την διερεύνηση δημιουργίας ταμείου που θα χρηματοδοτεί 
τις μικτές επενδύσεις.   

Ο λιβυος πρωθυπουργός El Mahmudi  ανέφερε ότι την επόμενη τριετία πρόκειται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις αξίας $ 
100 δις και ότι η Λιβύη επιθυμεί, η μερίδα του λέοντος των έργων που θα υλοποιηθούν, να δοθεί σε τουρκο-λιβυκές μικτές 
εταιρείες. Ο κ. El Mahmudi δήλωσε ότι πρόκειται να δοθούν στις τουρκικές εργοληπτικές επιχειρήσεις έργα αξίας $ 15 δις. 
και προέτρεψε τους τούρκους να μην επιτρέψουν στους ιταλούς και τους γερμανούς να τα αναλάβουν.  

Ο λίβυος πρωθυπουργός κάλεσε τους τούρκους επιχειρηματίες να ιδρύσουν μικτές επιχειρήσεις με λίβυους ομολόγους τους 
και δήλωσε, ότι μετοχές των εν λόγω εταιρειών θα δοθούν σε λίβυους πολίτες με χαμηλό εισόδημα.  Επεσήμανε την προτε-
ραιότητα των εν λόγω μικτών συμπράξεων και φέρεται να «απείλησε» τους τούρκους ότι «αν δεν σπεύσουν θα προλάβουν οι 
Ιταλοί».  

Επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικού Εμπορίου στην Λιβύη   

όπλων, η κρατική Rosoboron-
export, ανακοίνωσε πωλήσεις 
αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων το 2009, που αντι-
στοιχεί σε αύξηση 10% σε σχέ-
ση με το 2008. 



ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

INFRASTRUCTURE LIBYA  

Υποδομές, κατασκευές  

8-11 Mαρτίου  

Τρίπολη  

www.infrastructurelibya.com 

 

ΟIL AND GAS LIBYA  

8-11 Μαρτίου 

Τρίπολη  

Www.oilandgaslibya.com 

 
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 

 
 

 

 TIFA  

8-11  Μαρτίου  

Τρίπολη  

4th Διεθνής έκθεση δια-
φήμισης, εκδόσεων και 
marketing   

(Advertising, Printing and Marketing) 

Διοργανωτής :  Waha Expo 

www.libyatifa.com 

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ   

(ΤΡΙPOLI INTERNATIONAL FAIR)  

2-12 Aπριλίου—Τρίπολη  

www.gbf.com.ly 

 

  

7th Libya Build 

δομικά υλικά  

16—20 Μαϊου  

Διοργανωτής :  ATEX  

www.libyabuild.com  


