
Σύμφωνα με την 3μηνιαία 
έκθεση της εταιρείας ανάλυ-
σης επιχειρηματικού κινδύ-
νου Business Monitor Inter-
national, οι προβλέψεις για 
τoν τομέα των υδρογοναν-
θράκων στην Λιβύη, έχουν 
ως εξής : 

- Το 2014 η Λιβύη θα κατα-
λαμβάνει το 7,7% της συνολι-
κής ζήτησης πετρελαίου στην 
Αφρική και το 16,1% της 
παραγωγής στην ήπειρο. 

Η κατανάλωση πετρελαίου 
στην Αφρική ανήλθε από 
2,98 εκ. βαρέλια ημερησίως 
το 2001 σε 3,6 εκ. το 2009 
και αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στα 4,1 εκ. το 2014. 
Η παραγωγή από 7,8 εκ. 
βαρέλια ημερ. το 2001 ανήλ-
θε στα 9,6 εκ. το 2009 και 
προβλέπεται να διαμορφωθεί 
στα 11,8 εκ. το 2014. 

-H κατανάλωση πετρελαίου 
στην Λιβύη αναμένεται αν 
ανέλθει από 268.000 βαρ. 
ημερ. το 2009 στα 308.000 
βαρ.ημ. το 2014 

-Η παραγωγή πετρελαίου ανα-
μένεται αν αυξηθεί από 1,69 
εκ. βαρ. ημ. Το 2009 σε 1,9 
εκ. βαρ. ημ. Το 2014. Η λιβυ-
κή Κυβέρνηση έχει θέσει υψη-
λότερους στόχους αλλά θα 
πρέπει να συμβιβαστεί με τις 
ποσοστώσεις του OPEC. 

- Οσον αφορά το φυσικό αέρι-
ο, η Αφρική το 2009 κατανά-
λωσε 123 δις κ.μ. και η ζήτη-
ση αναμένεται να ανέλθει στα 
194 δις κ.μ.το 2014. Η παρα-
γωγή από 248 δις κ.μ. το 
2009 αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στα 385 δις κ.μ. το 
2014. 

- Η Λιβύη το 2009 κατέλαβε 
ποσοστό 5,4% της συνολικής 
κατανάλωσης φυσικού αερίου 
στην αφρικανική ήπειρο και 
προβλέπεται το ποσοστό αυτό 
να διαμορφωθεί στο 4,1% το 
2014. Το 2009 παρήγε το 
7,3% του φυσικού αερίου 
στην Αφρική και το 2014 ανα-
μένεται να παράγει το 9,1%. 

To λιβυκό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
2% το 2009 (6,1% το 2008)  
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και υπολογίζεται να διαμορ-
φωθεί την περίοδο 2010-14 
κατά μέσον όρο στο 6%. Η 
ζήτηση πετρελαίου αναμένε-
ται να αυξηθεί από 268.000 
βαρ. ημερησίως σε 320.000 
το 2014.Ο Εθνικός Οργανι-
σμός Πετρελαίου καλύπτει το 
40% της συνολικής παραγω-
γής πετρελαίου και το σύνολο 
της παραγωγής φυσικού αε-
ρίου.  

Η Business Monitor Interna-
tional προβλέπει ότι  η παρα-
γωγή υδρογονανθράκων στην 
Λιβύη μεταξύ 2009 και 
2019 θα αυξηθεί κατά 
47,9% και η κατανάλωση 
κατά 42,4% . Η παραγωγή 
φυσικού αερίου αναμένεται 
να διαμορφωθεί στα 55 δις 
κ.μ. το 2019. Καθώς η εσω-
τερική κατανάλωση κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο θα αυ-
ξηθεί κατά 43,8% οι εξαγω-
γές (μέσω αγωγών ή LNG) θα 
διαμορφωθούν στα 45 δις 
κ.μ. 

Αρση περιοριστικών μέτρων Λιβύης για πολίτες χώρου Schengen  

Η Λιβύη προέβη σε άρση περιοριστικών μέτρων (τα οποία είχε εφαρμόσει από 14 Φεβρουα-
ρίου) για πολίτες χώρου Schengen που επιθυμούν να εισέλθουν στην χώρα. Η απαγόρευση 
συνεχίζει να ισχύσει για πολίτες της Ελβετίας 



 O Διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας της Λιβύης Farhat Bengdara 
δήλωσε σε συνέντευξη ότι η  HSBC, 
η Standard Chartered , η ιταλική  
UniCredit, η NBD PJSC από τα ΗΑ-
Ε, η Qatar Islamic Bank είναι μετα-
ξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των  που έχουν υποβάλει αιτήσεις 
για άδειες για την ίδρυση των πρώ-
των ιδιωτικών τραπεζών στην Λιβύ-
η. Η απόφαση για τη χορήγηση των 
δύο αδειών θα ληφθεί τον Ιούλιο. Η 
προθεσμία για την εκδήλωση ενδια-
φέροντος έληξε την 31η Μαρτίου. 

Ο Διοικητής  της  Κεντρικής Τράπε-
ζας ανέφερε ότι "το άνοιγμα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα σε αλλο-
δαπούς προχωρά μέσω μιας ευρύ-
τερης  στρατηγικής. Σκοπός μας 
είναι  μέχρι το 2012 η Τρίπολη, να 

γίνει ένα διεθνές οικονομικό κέντρο-
κόμβος στην περιοχή." 

Οι όροι των αδειών για την προσφορά 
δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη, αλλά 
ο κ. Bengdara ανέφερε ότι ο αλλοδα-
πός εταίρος θα κατέχει το 49% των 
μετοχών καθώς και το management.   
Το υπόλοιπο θα ανήκει σε λίβυους με-
τόχους αλλά κανείς δεν θα διαθέτει 
πάνω από 15% . Ένα ποσοστό θα είναι 
ελεύθερα διαπραγματεύσιμο στο χρη-
ματιστήριο που όμως σήμερα βρίσκε-
ται σε εμβρυακή κατάσταση.  
Ο κ. Bengdara πρόσθεσε  ότι δεν ανα-
μένεται στο άμεσο μέλλον η λειτουργία  
τραπεζών όπου το κεφάλαιο θα ανήκει 
εξ ολοκλήρου σε ξένους.  

ρειών. 
Αμέσως 
μετά το 
τέλος 
αυτής 
της αξιολόγησης 5% ποσο-
στό της κάθε  εταιρείας θα 
πωληθεί μέσω του  χρηματι-
στηρίου. Σε επόμενο στάδιο 
πρόκειται να πουληθεί  δια-
δοχικά ποσοστό 30% - 
40% . Η διαδικασία πρόκει-
ται να ξεκινήσει πριν από το 
τέλος του τρέχοντος έτους 

Το χρηματιστήριο της Λιβύ-
ης άρχισε να λειτουργεί το 
2006  με 10 εταιρείες, κυρί-
ως τράπεζες. 

Η Λιβυκή Κυβέρνηση σχε-
διάζει να πουλήσει έως και 
40% των μετοχών των δύο  
εταιριών κινητής τηλεφωνί-
ας Libyana και al Madar, 
δήλωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος του χρηματιστηρί-
ου κ. Ashhoumy στο πλαί-
σιο «ανοίγματος» της οικο-
νομίας και προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων. 

Ο κ. Ashhoumy δήλωσε σε 
συνέντευξη ότι θα δοθεί 
δυνατότητα σε  ξένους και 
λίβυους  επενδυτές να α-
ποκτήσουν μετοχές των 
δύο εταιρειών τηλεφωνίας 
και να διαπραγματεύονται 
τις μετοχές τους στο χρη-
ματιστήριο της Λιβύης. 
Τούτο θα ξεκινήσει όταν ο 
Οργανισμός Ιδιωτικοποιή-
σεων και Επενδύσεων 
(Privatisation and Invest-
ment Board) ολοκληρώσει 
το έργο της  οικονομικής 
αποτίμησης των δύο εται-

Υποβολή προσφορών για χορήγηση άδειας ίδρυσης θυγατρικών ξέ-
νων τραπεζών   

Πώληση μετοχών των δύο εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας 
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Η Al-Madar επεκτείνει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας  

Ο λιβυκός πάροχος υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας Al-Madar Al-
Jadid, υπέγραψε συμφωνία για 
την επέκταση του δικτύου της 
στην Δυτική Λιβύη με την Erics-
son, κόστους 39 εκατομμυρίων 
ευρώ. Το έργο που στοχεύει 
στην ικανοποίηση της αυξανόμε-
νης ζήτησης για τις υπηρεσίες 
της Αl-Madar, θα βελτιώσει την 
απόδοση του υφιστάμενου δι-
κτύου, θα επεκτείνει την εμβέ-
λεια, θα εκσυγχρονίσει το δίκτυο 
και θα εισάγει τις νέες εμπορι-
κές προδιαγραφές και υπηρεσί-
ες στο δίκτυο.  

Οι στόχοι του έργου είναι 
να αυξηθούν οι συνδρομη-
τές σε 4 εκατομμύρια συν-
δρομητές καλύπτοντας  
περιοχές από την Σύρτη 
(Κεντρική Λιβύη) μέχρι το  
Ras-Jedir (μεθόριος με την 
Τυνησία) και  τις νότιες 
περιοχές (Ghat και Sabha). 
Τον Φεβρουάριο η Al-
Madar υπέγραψε συμβό-
λαιο με τις  Alcatel-Lucent 
αξίας 22,26 εκ. ευρώ για 
την επέκταση του δικτύου 
της στην ανατολική περιφέ-
ρεια. 

Εκπρόσωπος του λιβυκού Οργανισμού 
Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων ανέ-
φερε το 160  μικτά τουρκο-λιβυκά επεν-
δυτικά σχέδια,  ύψους 3 δισ. δηναρίων 
(περίπου 2,5 δις δολάρια) πραγματοποι-
ούνται αυτήν την στιγμή στην Λιβύη. 

Η ανωτέρω  ανακοίνωση έγινε κατά την 
διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Λιβύων και Τούρκων Επιχει-
ρηματιών  που έλαβε χώρα στην Τρίπο-
λη.   

Το εν λόγω Συμβούλιο που ιδρύθηκε  το 
2006 είχε προτείνει κατά την πρώτη 
συνεδρίασή του την αμοιβαία κατάργη-
ση θεώρησης εισόδου μεταξύ των δύο 
κρατών. Η θεώρηση εισόδου καταργή-
θηκε κατά την επίσκεψη του τούρκου 
Πρωθυπουργού στην Λιβύη τον Νοέμ-
βριο 2009.   

160 τουρκο-λιβυκά επενδυτικά 
σχέδια σε εξέλιξη  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε  ότι το 2009 οι 
λιβυκές τράπεζες κατέγραψαν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης. 
Το 2009 τα συνολικά αποθεματικά τους αυξήθηκαν κατά 
16,8% σε σχέση με το 2009  και διαμορφώθηκαν στα 58,8 δις 
δηνάρια από 50,3 δις δηνάρια το 2008. Δήλωσε επίσης ότι η 
χρηματοδότηση  ξένων επενδυτικών σχεδίων στην Λιβύη μπορεί 
να είναι μέχρι και 50% της αξίας του έργου.   

Κεντρική Τράπεζα : Σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης των 
λιβυκών τραπεζών το 2009 



H ρωσική 
εταιρεία 
φυσικού 
αερίου Gaz-

prom ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε 
συμφωνία  με την ιταλική Eni SpA 
σχετικά με τις συνθήκες απόκτησης 
μεριδίου από την ΕΝΙ στο πλούσιο 
κοίτασμα Elephant Field στην Δυτι-
κή Λιβύη. Οι συνομιλίες μεταξύ της 
Gazprom και Eni  προσέλαβαν δη-
μοσιότητα για πρώτη φορά στη τον 
Απρίλιο του 2008 σε συνέχεια  
συμφωνίας που οι δύο εταιρείες 
υπέγραψαν το 2006 για επέκταση 
της συνεργασίας  τους. 

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες της συμ-
φωνίας, στην οποία κατέληξαν οι δύο 
εταιρείες σε πρόσφατη συνάντηση 
στην Μόσχαi. Η συμφωνία θα οριστι-
κοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες και 
θα υποβληθεί στην κυβέρνηση της 
Λιβύης. Οι δύο εταιρείες συμφώνη-
σαν επίσης να ξεκινήσουν συνομιλίες 
με τη γαλλική Electricite de France 
για να εντα-
χθεί στο έργο 
κατασκευής 
αγωγού φυσι-
κού αερίου 
South Stream. 

Μερίδιο της ΕΝΙ στην Λιβύη αποκτά η Gazprom 

(franchising) με λίβυο επιχειρηματία με 
εμπειρία στις διεθνείς ενοικιάσεις αυτο-
κινήτων. Οι πελάτες μπορούν να επιλέ-
ξουν από μια μεγάλη ποικιλία νέων αυ-
τοκίνητων καθώς  και υπηρεσιών λιμου-
ζίνας. 

Το περιφερειακό δίκτυο της Sixt στην Β. 
Αφρική ιδρύθηκε το 1998, όταν εισήλθε 
η Sixt στις αγορές του Μαρόκου και της 
Τυνησίας, Ο αντιπρόεδρος της Sixt Inter-
national Franchise ανέφερε  ότι η ανά-
πτυξη της λιβυκής αγοράς και τα τρέχο-
ντα επενδυτικά σχέδια πολυεθνικών 
εταιρειών υπήρξε ο λόγος που αποφάσι-
σε η εταιρεία να εισέλθει στην αγορά. 

Η γερμανική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων SIXT στην Λιβύη  

Η γερμανική Sixt,  
κορυφαία εταιρεία 
παγκοσμίως ενοι-
κιάσεως αυτοκινή-

των, επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυό 
της στην Βόρεια Αφρική με την είσο-
δο στην αγορά της Λιβύης. Από τις  
30 Μαρτίου ετέθησαν σε λειτουργία 
καταστήματα της SIXT σε επιλεγμένα 
σημεία της πρωτεύουσας καθώς και 
στο διεθνές αεροδρόμιο της Τρίπο-
λης. 

Η Sixt προσφέρει υπηρεσίες βραχυ-
πρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
ενοικίασης αυτοκινήτων μέσω συνερ-
γασίας με το σύστημα  δικαιόχρησης 
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Η εταιρεία CT Park Ltd με έδρα στην Μάλτα, έχει υπογράψει την πρώτη σύμβαση της στην Λιβύη για να λειτουργήσει το μο-
ναδικό δημόσιο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της Τρίπολης. Πρόκειται για  ένα διώροφο υπόγειο πάρκινγκ, το 
οποίο έχει χωρητικότητα πάνω από 2.000 αυτοκινήτων. Βρίσκεται κάτω από ένα δημόσιο κήπο, ο οποίος επίσης πρέπει να 
συντηρείται από την εταιρεία.Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται στο μέσο του Burj Al-Fateh, τους 5 πύργους Dhat  
Al-Imad, το νεόκτιστο Burj Buliala και το ξενοδοχείο JW Marriott Hotel, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί  το 2011. 

Πρόκειται για τον πρώτο από τους πέντε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, που πρόκειται να κατασκευάσει η CT Park Ltd  
αφότου προκρίθηκε σε διαγωνισμό για την διαχείριση των δημόσιων πάρκινγκ στην Τρίπολη. 
Η συμφωνία καλύπτει την παροχή αυτοματοποιημένoυ εξοπλισμού και  πλήρη  διαχείριση για 
περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης  για δεύτερη πενταετία. 

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι στην αρχή υπήρχε σκεπτικισμός όσον αφορά την 
βιωσιμότητά του έργου, δεδομένης της απροθυμίας των λίβυων οδηγών να πληρώνουν για 
στάθμευση, αλλά η νοοτροπία αυτή σταδιακά αλλάζει μαζί με την «δραματική» μείωση των 
χώρων στάθμευσης στην πρωτεύουσα. 

Εταιρεία με έδρα την Μάλτα διαχειρίζεται τον πρώτο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην Τρίπολη 

Εκπρόσωπος της πορτογαλικής τράπε-
ζας Banco Espirito Santo SA (BES) ανέ-
φερε ότι έχει εξαγοράσει το 40% των 
μετοχών της λιβυκής Aman Βank έναντι   
€ 39,8 εκατ. 

Η BES απέκτησε το μερίδιο καταβάλο-
ντας το ποσό σε μετρητά και με την 
αγορά νέων μετοχών κατά την αύξηση 
του κεφαλαίου της Aman Bank. Tο υπό-
λοιπο 60% του μετοχικού κεφαλαίου 
ανήκει σε διαφορετικούς  ιδιώτες επεν-
δυτές και η BES θα έχει τον διαχειριστι-
κό έλεγχο της  τράπεζας 

Αναζήτηση ξένων επενδυτών για το διυ-
λιστήριο της Zawia 

 Η λιβυκή Κυβέρνηση αναζητεί  ξένους επεν-
δυτές για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση 
του διυλιστηρίου πετρελαίου της Zawia, την 
δεύτερη σε μέγεθος  μονάδα της χώρας, με 
χωρητικότητα 120.000 βαρελιών την ημέρα. 
Ο πρόεδρος της κρατικής εταιρείας National 
Oil Corporation,  Shokri Ghanem, δήλωσε  ότι 
ο επενδυτής που θα επιλεγεί θα λάβει 50% 
μερίδιο στο διυλιστήριο Zawia για τον εκσυγ-
χρονισμό των εγκαταστάσεων και την αύξηση 
της  παραγωγικής του ικανότητας 

Η συνεργασία με τους ξένους επενδυτές πρό-
κειται να υλοποιηθεί εντός του  έτους δήλωσε 
ο κ. Ghanem  χωρίς να δώσει περισσότερες 
λεπτομέρειες. 

Η πορτογαλική BES αγοράζει το 
40% των μετοχών λιβυκής Aman 
Βank  
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Dahra, Tripoli, Libya 

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

 
E-mail:  

ecocom-tripoli@mfa.gr 
 

Iστοσελίδα : 
www.agora.mfa.gr/ly95 

 
 
 

 

 7th Libya Build 

δομικά υλικά  

16—20 Μαϊου  

Διοργανωτής :  ATEX  

www.libyabuild.com  

 

7η διοργάνωση της κλαδικής έκθεσης δομικών υλικών.  
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες και αρτιότερες 
οργανωτικά εκθέσεις και αφορά τον δεύτερο δυναμικότε-
ρο τομέα της λιβυκής οικονομίας, αυτόν των υποδομών 
και κατασκευών 

 

 Πρόγραμμα εμπορικών εκθέσεων  2010 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=25052# 

 

Προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών λιβυκού δημοσίου  

http://www.libyaninvestment.com 


