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Δημοσιεύματα για «εθνικοποίηση» του πετρελαϊκού τομέα
Δημοσιεύματα στον λιβυκό τύπο
(εφημερίδες Al Jamahiriya και Al Shams)
προτρέπουν το Λαϊκό Κογκρέσο (Βουλή),
κατά την επόμενη συνεδρίασή του να
αποφασίσει την εθνικοποίηση των ξένων
πετρελαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα.

πτώση των τιμών προχωρώντας ενδεχομένως και σε διακοπή της παραγωγής.
Πιστεύεται ότι τα ανωτέρω στοχεύουν
στην άσκηση πίεσης προς τις πετρελαϊκές
εταιρείες στις διαπραγματεύσεις τους με

Προσκείμενη στον υιό του ηγέτη Saif Al
Islam (φερόμενου ως κύριου εκφραστή
της «μεταρρυθμιστικής» τάσης) εφημερίδα Οia, σε άρθρο της επιτίθεται στις ξένες εταιρείες κατηγορώντας τις ότι προκαλούν μεγάλες απώλειες στον εθνικό
πλούτο και ότι πρέπει να τεθούν υπό
κρατικό έλεγχο.
Ξένο ειδησιογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε ότι, σε δορυφορική σύνδεση με πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο
ηγέτης της χώρας κ. Gaddafi ανέφερε
ότι δεν πρόκειται η Λιβύη να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του OPEC καθώς το πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας
για την χώρα. Ανέφερε, επίσης, ότι οι
χώρες που εξάγουν πετρέλαιο πρέπει να
συζητήσουν σοβαρά το θέμα της εθνικοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα ούτως
ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν την

Εύαγγελος Δαϊρετζής

την λιβυκή κυβέρνηση.
Η Λιβύη έχει αρχίσει από το περασμένο
έτος την επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με ξένες πετρελαϊκές εταιρείες επιδιώκοντας την αύξηση του μεριδίου της
στην παραγωγή. Ο Εθνικός Οργανισμός
Πετρελαίου (National Oil Corporation) σε
έκθεσή του αναφέρει, ότι, η Λιβύη έχει
εξασφαλίσει επιπρόσθετα έσοδα 5,4 δις
δολαρίων από συμβόλαια που υπέγραψε
με 4 εταιρείες κατά την διάρκεια του
2008.

Σύμβουλος Β΄ΟΕΥ
Eξαγωγές λιβυκού αργού πετρελαίου
περίοδος

ποσότητα

02-08 Ιανουαρίου

11,463.000 βαρέλια $ 42,91

23-29 Ιανουαρίου

7,024.000 βαρέλια

Πηγή : Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου

τιμή ανά βαρέλι

$ 42,63
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Εκπόνηση λιβυκού Συντάγματος

Ανοδος του πληθωρισμού στην
Λιβύη το 2008

Λιβυκό τηλεοπτικό κανάλι ανακοίνωσε ότι στην επόμενη συνεδρίαση
του Λαϊκού Κονγκρέσου (οινεί κοινοβουλίου) περί τα μέσα Μαρτίου
πρόκειται να γίνει παρουσίαση
σχεδίου Συντάγματος της χώρας.
Προς τούτο εργάζεται κυβερνητική
επιτροπή.

συντάγματος εκπονείται σε συνεργασία με ευρωπαίους και αμερικανούς ειδικούς, ωστόσο υπάρχουν
κάποιες «κόκκινες γραμμές», όρια
όπως ο ρόλος κ. Μουαμάρ Καντάφι
ως ηγέτη της Λιβύης και οι μουσουλμανικές αρχές που διέπουν την
λιβυκή κοινωνία.

Ο Seif al-Islam, υιός και κατά πολλούς αναλυτές, διάδοχος του λίβυου ηγέτη, δήλωσε ότι «θέλουμε να
έχουμε σύνταγμα, νόμους και θεσμούς και να μην περιστρέφονται
τα πάντα γύρω από ένα πρόσωπο
ή μια ομάδα ανθρώπων» Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται το σύνταγμα
να ξεκινήσει από μηδενική βάση
αλλά θα υιοθετήσει βασικές ιδέες
και αρχές που αναφέρονται στο
«πράσινο βιβλίο» (συλλογή σκέψεων του ηγέτη της Λιβύης)

Πρόκειται
για
την
πρώτη προσπάθεια
υιοθέτησης
συντάγματος
στην
χώρα μετά
την άνοδο
του κ. Καντάφι στην
εξουσία
μετά την
επανάσταση του 1969.

Ανέφερε ότι το σχέδιο του λιβυκού

Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiMax)
Ανακοινώθηκε η έναρξη εφαρμογής συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον
μοναδικό παροχέα υπηρεσιών ιντερνετ της Λιβύης την εταιρεία
Libyan Telecom and Technology.
To νέο σύστημα καλύπτει 18 πόλεις και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 300.000 συνδρομητών. Η
είσοδος στο δίκτυο γίνεται με σύνδεση απλής συσκευής UBS με φορητό υπολογιστή και εφόσον απέχει έως 50 χλμ από πύργο
WiMax .
Αυτήν την στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν 51.000
συνδρομητές με ευρυζωνική
σύνδεση και 170.000 με
σύνδεση “dial-up” . H διάδοση του διαδικτύου στην Λιβύη προσκρούει στις ανεπαρκείς και ελλιπείς υποδομές (απαρχαιωμένο δίκτυο
τηλεπικοινωνιών). Το δίκτυο

WiMax αναμένεται να καλύψει
αυτό το κενό προσφέροντας κάλυψη σε ολόκληρη την επικράτεια. Η
LTT χρεώνει τις νέες υπηρεσίες
με 30 δολάρια μηνιαίως, ποσό
διπλάσιο από τις υπάρχουσες
χρεώσεις για ευρυζωνική σύνδεση.
Απαιτείται επίσης η προκαταβολή
ποσού 400 δολαρίων για σύνδεση
ενός έτους όπου συμπεριλαμβάνεται το κόστος συσκευής UBS

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός το 2008 διαμορφώθηκε στο
10,4% από 6,2% το προηγούμενο έτος. Οι
τιμές καταναλωτή κατέγραψαν αύξηση
1,4% το 2006 και 3% το 2005.
Η άνοδος του πληθωρισμού αποδίδεται στην
αύξηση των τιμών των τροφίμων οι οποίες
το πρώτο εξάμηνο του 2008 σημείωσαν
αύξηση 25,1%. Η Λιβύη καλύπτει το 90%
των αναγκών της σε τρόφιμα με εισαγωγές.
Μέχρι τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας,
στην Λιβύη καταγράφονταν αρνητικός πληθωρισμός, ωστόσο η
τάση αντιστράφηκε μετά την
άρση του εμπορικού αποκλεισμού το 2003.

3, 381 δις δηνάρια έσοδα από την
φορολογία
Οι λιβυκές εφορίες δήλωσαν ότι εντός
του 2008 είχαν έσοδα από εισπράξεις
φόρων ύψους 3, 381 δισεκατομμυρίων
δηναρίων (1, 988 δις ευρώ), περισσότερο κατά 1,017 δις από τις προβλέψεις
του προϋπολογισμού.
Τα έσοδα κατά το 2008 κατέγραψαν
αύξηση 43% σε σύγκριση με το 2007.
Τούτο οφείλεται κυρίως, κατά δηλώσεις
αρμοδίων, στον δραστικό περιορισμό
της φοροδιαφυγής. Τα εν λόγω έσοδα
δεν περιλαμβάνουν φόρους επί κερδών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου
καθώς αυτοί καταβάλλονται απευθείας
στην λιβυκή Κεντρική Τράπεζα.
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Υπογραφή συμφωνίας με την Yara για κατασκευή εργοστασίου λιπασμάτων
Η νορβηγική εταιρεία Yara
International, ο λιβυκός
Εθνικός Οργανισμός Πετρελαίου ( National Oil
Corporation) και η Λιβυκή
Αρχή Επενδύσεων (Libyan
Investment Authority) υπέγραψαν την τελική συμφωνία για την ίδρυση της
μικτής επιχείρησης Libyan
Norwegian Fertiliser Company (Lifeco) για παραγωγή λιπασμάτων.
Η Yara θα κατέχει το 50%
και οι δύο λιβυκοί οργανισμοί 25% έκαστος. Η ΝΟC
συμμετέχει στην μικτή
επιχείρηση μέσω της μονάδας λιπασμάτων Marsa El

Brega (αξίας $ 225 εκ)
και θα εφοδιάζει την
μονάδα με φυσικό αέριο σε τιμή που θα συνδέεται με την τιμή των
παραγώμενων λιπασμάτων.
Η Yara θα απορροφά
ολόκληρη την ποσότητα αμμωνίας
και ουρίας που θα εξάγει η Lifeco . Σήμερα η
μονάδα απασχολεί
1.200
εργαζόμενους
παράγει
900.000
τόνους
ουρίας
και
150.000 αμμωνίας
ετησίως.

Αύξηση της λιβυκής συμμετοχής
στην Unicredit
H Kεντρική Τράπεζα της Λιβύης θα
καλύψει ποσό 250 εκ. ευρώ από
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
ιταλικής τράπεζας Unicredit. Η Λιβύη
που ήδη κατέχει το 4,9% των μετοχών της τράπεζας θα ανεβάσει το
ποσοστό της – σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa-στο 7%
καθιστάμενη έτσι ο μεγαλύτερος
μέτοχος της Unicredit

2% προς το παρόν το λιβυκό
μερίδιο στην ΕΝΙ
O Iταλός Υπουργός Εξωτερικών κ. Frattini
δήλωσε ότι το ποσοστό της λιβυκή κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ακόμη το 2% Ο
πρωθυπουργό κ. Βerlusconi είχε δηλώσει
ότι δεν είναι αντίθετος στην πρόθεση της
Λιβύης να εξαγοράσει το 10% του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού. Η ΕΝΙ είναι η
μεγαλύτερη ξένη εταιρεία του ενεργειακού τομέα που δραστηριοποιείται στην
Λιβύη

Η εταιρεία Yara πρόκειται να προχωρήσει στον
εκσυγχρονισμό και επέκταση της υπάρχουσας
μονάδας. Η νορβηγική
εταιρεία είναι «leader»
στον τομέα των λιπασμάτων σε παγκόσμιο
επίπεδο και απασχολεί
συνολικά περί τους
8.000 εργαζομένους.
www.yara.com

875 εκ. δολάρια οι λιβυκές
επενδύσεις στην Αφρική
Κατά την πρόσφατη συνάντηση της
Αφρικανικής Ενωσης στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας η λιβυκή αντιπροσωπεία παρουσίασε την εικόνα
των λιβυκών επενδύσεων στην Αφρική.
Οι επενδύσεις της Λιβύης στην
ήπειρο άρχισαν το 1991 και είχε
επενδυθεί ποσό 25,5 εκ. δολαρίων.
Το 2008 οι λιβυκές επενδύσεις ανήλθαν στο ποσό των $ 875 εκατομμυρίων. Οι εν λόγω επενδύσεις
πραγματοποιήθηκαν στους τομείς
του τουρισμού, της γεωργίας, βιομηχανίας, εξορυκτικής βιομηχανίας
και εμπορίου. Συνολικά η Λιβύη έχει
επενδυτική παρουσία σε 33 αφρικανικές χώρες.

Εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Το λιβυκό πανεπιστήμιο Al Fatah
υπέγραψε με την ιαπωνική Mitsubishi Corporation μνημόνιο συναντίληψης (Memorandum Of Understanding) για έρευνα και ανάπτυξη στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το μνημόνιο,
η Mitsubishi Corporation θα προμηθεύσει με το σχετικό εργαστηριακό
υλικό και με ειδικούς το Πανεπιστήμιο την τριετία 2009 - 2011.
Σε πρώτο στάδιο, η συνεργασία θα
αφορά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, ωστόσο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να
αποκτήσει το πανεπιστήμιο Al Fateh
την τεχνογνωσία ώστε να παράγει το
ίδιο ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Το 2008 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ
του λιβυκού Ερευνητικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αφαλάτωσης Yδατος (Renewable Energies
and Water Desalination Research
Center-REWDRC) και του κορεατικού
Ερευνητικού Ινστιτούτου Ηλεκτρονικών
και Τηλεπικοινωνιών (Electronics and
Telecommunications Research Institute-ETRI) και της κορεατικής ερευνητικής εταιρείας KONES. Η συμφωνία
προβλέπει επένδυση 10 εκατομμυρίων
δολαρίων για ανάπτυξη συστήματος
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή
ενέργεια
Το 2008 ανακοινώθηκε η δημιουργία
«ενεργειακού πάρκου» που θα χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια χωρών του
Περσικού Κόλπου ενώ αναμένεται με
τον νέο προϋπολογισμού που θα αναγγείλει η Κυβέρνηση τον Μάρτιο του
2009 να ανακοινωθεί η δημιουργία
βιομηχανικών ζωνών που θα λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση
18, Shar’a Jelal Bayar
Dahra, Tripoli, Libya
Tel.:.(+21821) 3336689,3338563
Fax: (+21821) 4441907
E-mail:
ecocom-tripoli@mfa.gr
Iστοσελίδα :
www.agora.mfa.gr/ly95

Επίσκεψη αποστολής του Εμπορικού κιαι Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Zawia στην Θεσσαλονίκη
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το Εμπορικό
Επιμελητήριο El-Zawia θα υπογράψουν
τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου Μνημόνιο
συνεργασίας στο πλαίσιο επίσκεψης οκταμελούς λιβυκής επιχειρηματικής αποστολής στη Θεσσαλονίκη.
Τους επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς
των κατασκευών και δομικών υλικών και θα βρίσκονται στη
Θεσσαλονίκη με αφορμή τη διοργάνωση της Διεθνούς
Έκθεση Infacoma 2009, θα υποδεχθούν
στελέχη του ΕΒΕΘ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις των μελών της αποστολής και επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης.

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

38η Διεθνής Εκθεση Τριπόλεως
Tripoli International Fair
Τηλ. +218-21-3332255-9
Φαξ. +218-21-3330227
www.gbf.com.ly

2 — 12 Απριλίου 2009

