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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Β3 Δ/νση Οικ. Σχέσεων με χώρες Β. Αφρικής, Μ. Ανατολής και Κόλπου 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣΛΙΒΥΗΣ 

Ιούλιος  2012 
Με την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας που ακολούθησε την κοινωνική εξέγερση κατά του καθεστώτος Καντάφι 

(15/2/2011), έχει δημιουργηθεί ασταθές περιβάλλον για την ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων στην Λιβύη. Ωστόσο, η χώρα μας είχε πάντα ιδιαίτερες σχέσεις με την Λιβύη και ευρίσκεται σε 

ετοιμότητα, ώστε με την αποκατάσταση της τάξης στην γειτονική χώρα να είναι έτοιμη να εναδραστηριοποιηθεί 

οικονομικά και εμπορικά. Κυριώτερα εξαγόμενα προϊόντα (2011): ορυκτέλαια από ασφαλτούχα ορυκτά, 

σύρματα, καλώδια, άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση και οπτικές ίνες, τσιγάρα, φάρμακα, αιθέρες. Κυριώτερα 

εισαγόμενα προϊόντα (2011): ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο). 

 

 
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Η Λιβύη αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ελλάδος, μεταξύ των αραβικών κρατών. Οι 

διμερείς εμπορικές σχέσεις παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις, το δε εμπορικό ισοζύγιο είναι μόνιμα 

ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στις εισαγωγές πετρελαϊκών 

προϊόντων. Εξ΄ αιτίας των ταραχών που προηγήθηκαν της καθεστωτικής αλλαγής στην Λιβύη, οι 

επιδόσεις των διμερών μας εμπορικών σχέσεων για το 2011, δεν αντικατοπτρίζουν τις συνήθεις 

διμερείς εμπορικές σχέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ των δύο χωρών κατά το 2011, παρουσίασε σημαντικότατη μείωση σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος (-69,5%) και έπεσε στα €475,63 εκατ, η οποία οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση που 

υπέστησαν οι εισαγωγές από την Λιβύη (-77,35%), φτάνοντας τα €316,513 εκατ. Μικρή μείωση 

παρουσίασαν και οι ελληνικές εξαγωγές (-1,41%), φτάνοντας τα €159,18 εκατ. Στην σύνθεση των 

ελληνικών εξαγωγών προς την Λιβύη, το 2011, κυριαρχούν τα ορυκτέλαια από ασφαλτούχα ορυκτά 

(72%), τα σύρματα, καλώδια, άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση και οπτικές ίνες (8%), τσιγάρα (6%), 

φάρμακα (4%), αιθέρες (1%) κ.α. Ο κύριος όγκος των ελληνικών εισαγωγών από την Λιβύη, το 2011, 

αποτελείται από ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), 

που  αντιπροσωπεύει το 95% του συνόλου των λιβυκών εξαγωγών στην Ελλάδα. 

ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχουν πραγματοποιηθεί από το 1977 έως το 1991 έξι (6) Μικτές Διυπουργικές Συναντήσεις. 

Τον Ιούνιο του 1999 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση της Μικτής Ελληνο-Λιβυκής 

Προπαρασκευαστικής Επιτροπής με σκοπό την προετοιμασία της 7
ης

 Μικτής Διυπουργικής για Θέματα 

Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Κατά την επίσκεψη του τότε ΥΦΥΠΕΞ στην Τρίπολη 

(19-21/7/2010) προτάθηκε η σύγκληση της 7
ης

 ΜΔΕ το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2010, αυτή 

αναβλήθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2011. Μετά τα γεγονότα αναβλήθηκε, επ’ αόριστο, μέχρι να 

ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Λιβύη. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΒΥΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Χρέη προς ιδιωτικές εταιρείες: Από τη δεκαετία του 1970 ήδη η Λιβύη δημιούργησε σημαντικά 

χρέη προς μεγάλο αριθμό Ελληνικών τεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν 

στη χώρα αυτή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Ελληνικών εταιρειών, το συνολικό ποσόν των 

σημερινών απαιτήσεων, με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά τη σύναψη των επιχειρηματικών 

συμβολαίων, ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων, στο 

ποσό των 716,2 εκ. δολ. ΗΠΑ. Η Λιβυκή αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Αθήνα 15-16 Ιουλίου 

2010 για το θέμα αυτό, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει τόκους και αποζημιώσεις, 

παρά μόνο αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που το επιβάλλουν. Η λιβυκή πλευρά προτίθεται να 

καταβάλει ορισμένα από τα ποσά που αναγράφονται στο Μνημόνιο, που είχαν υπογράψει οι δυο 

πλευρές το 1998. Συγκεκριμένα, πρότειναν την πληρωμή των ποσών του παραρτήματος 3 του 

Μνημονίου που αφορά σε βεβαιωμένα, από την Λιβυκή πλευρά, χρέη. Για τις λοιπές απαιτήσεις 

παραρτήματα 4 και 5 που βρίσκονται υπό μελέτη από το 1998, ζήτησαν την επανυποβολή 

παραστατικών και δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις απαιτήσεις των ελληνικών εταιρειών. Για όσες 

ελληνικές εταιρείες διαθέτουν αποφάσεις λιβυκών δικαστηρίων, άμεσα εκτελεστές, η λιβυκή πλευρά 
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δήλωσε ότι προτίθεται να τις εξοφλήσει άμεσα. Η Δ/νση μας επικοινώνησε με τις εταιρείες που 

αναφέρονται στο Μνημόνιο, προκειμένου να τις ενημερώσει και να συλλέξει τα αναγκαία 

πιστοποιητικά που ζητεί η λιβυκή πλευρά. Όσα κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθούν, απεστάλησαν 

στην εδώ Λιβυκή Πρεσβεία με ρηματική διακοίνωση, ξεχωριστή για κάθε εταιρεία, ζητώντας από την 

Λιβυκή πλευρά να τοποθετηθεί για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Πριν τα γεγονότα του Φεβρουαρίου 

2011 τα δύο μέρη είχαν πρόθεση να πραγματοποιήσουν μια ακόμα συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής 

Χρεών, υπό το φώς των νέων δεδομένων, πριν από τη σύγκληση της 7
ης

 Μικτής Διυπουργικής 

Συνόδου, ώστε κατά την διάρκεια της συνόδου να οριστικοποιηθεί η όποια διευθέτηση. 

 Ολυμπιακή Αεροπορία: εκκρεμεί το ζήτημα της εκκαθάρισης του Γραφείου της Ο.Α. στη Βεγγάζη, 

με παράλληλο επαναπατρισμό των χρηματικών αποθεματικών της εταιρείας. 

 ΟΤΕ: παρελκυστική πολιτική από πλευράς λιβυκών αρχών ακολουθείται στο θέμα του χρέους της 

χώρας προς τον ΟΤΕ ύψους 2,2 εκ. Ευρώ για το χρονικό διάστημα 1984-2005. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Λιβύη, παρά την ασταθή πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί, συνεχίζει να  αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας μεταξύ των 

αραβικών κρατών και των κρατών της Βόρειας Αφρικής. Μετά την αποκατάσταση της τάξης στην 

χώρα και την ευρύτερη περιοχή, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ευρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να 

επαναδραστηριοποιηθεί σε μια γειτονική χώρα, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες και προοπτικές για 

περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, οι οποίες μπορούν να 

προκύψουν από: (α) τη δημιουργία κοινοπραξιών (joint-ventures) στους τομείς των κατασκευών, του 

πετρελαίου, της ενέργειας, των μεταφορών, των υποδομών, των τηλεπικοινωνιών, των προϊόντων 

αλουμινίου κ.α., (β) τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς όπως γεωργία, ιχθυοκαλλιέργειες, 

επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων, εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, εκπαίδευση και κατάρτιση 

κλπ., (γ) την τουριστική συνεργασία (εκπαίδευση προσωπικού, τουριστικές υποδομές κλπ.), (δ) τη 

συνεργασία στον τομέα της αλιείας, (ε) τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στις 

δύο χώρες και τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, (στ) την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ των εμπορικών επιμελητηρίων των δύο χωρών, (ζ) τη σύγκληση της 7
ης

 Μ.Δ.Ε. Ελλάδας-

Λιβύης. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχε πραγματοποιήσει η Λιβύη την τελευταία πενταετία –

υποψηφιότητα Λιβύης στον ΠΟΕ, μείωση επιδοτήσεων, έναρξη διαπραγματεύσεων με Ε.Ε. για σύναψη 

Συμφωνίας Πλαισίου, ανακοίνωση προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων - είχαν δημιουργήσει τις βάσεις 

για τη μετάβαση σε μια οικονομία περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά και για περαιτέρω 

ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών μας. Η διευθέτηση των λιβυκών χρεών προς τις 

ελληνικές εταιρείες θα διευκόλυνε την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών μας σχέσεων και 

θα δημιουργούσε κλίμα εμπιστοσύνης για μελλοντικές επιχειρηματικές δράσεις και επενδύσεις στη 

Λιβύη.  

 

I.  ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η λιβυκή οικονομία εξαρτάται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τον πετρελαϊκό τομέα, ο οποίος 

συμβάλλει κατά 95% στα έσοδα από εξαγωγές, αναλογεί στο 56% του ΑΕΠ και στο 70% των 

δημοσίων εσόδων. Μέχρι πριν τα γεγονότα, τα σημαντικά έσοδα από τον ενεργειακό τομέα, σε 

συνδυασμό με το σχετικά μικρό πληθυσμό της, έδιναν στη Λιβύη ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στην Αφρική, υπήρχε ωστόσο ιδιαίτερα έντονα άνιση κατανομή στον πληθυσμό. Τα πετρελαϊκά 

αποθέματα της Λιβύης εκτιμώνται σε 41,5 δις. βαρέλια, ενώ η λιβυκή παραγωγή πετρελαίου ανέρχεται 

σε 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μικρότερη από την πραγματική παραγωγική δυναμικότητα (2 εκατ. 

βαρέλια), εξαιτίας των ποσοστώσεων του OPEC. Στόχος της λιβυκής κυβέρνησης είναι η αύξηση της 

παραγωγής σε 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2016. Όμως, η παραγωγή κατά την διάρκεια των 

γεγονότων και των πολεμικών επιχειρήσεων έπεσε στο 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Σήμερα, η 

παραγωγή έχει αποκατασταθεί στα πριν την επανάσταση επίπεδα. Η παραγωγή φυσικού αερίου 

ανέρχεται σε 14 δις. κ.μ. ετησίως, η μεγαλύτερη ποσότητα του οποίου εξάγεται στην Ιταλία μέσω 

υποθαλάσσιου αγωγού. Στη χώρα λειτουργούν 50 ξένες επιχειρήσεις στην έρευνα και εκμετάλλευση 

πετρελαίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ (σε εκατ. €)                         

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

20011/10 

Ελληνικές 

Εξαγωγές  
161,57 221,52 113,39 47,19 77,12 161,39 159,12 -11% 

Ελληνικές 

Εισαγωγές 
615 824,28 1.000,16 1.652,56 778,83 1.397,12 316,51 -66956% 

Όγκος 

Εμπορίου 
776,57 1.045,80 1.113,55 1.699,74 855,95 1.558,51 475,63 -7751% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
-453,43 -602,76 -886,77 -1.605,37 -701,71 -1.235,73 -157,39   

Πηγή: ΕΣΥΕ                 

 

 

Κυριώτερα εξαγόμενα προϊόντα: 

(2011): ορυκτέλαια από ασφαλτούχα ορυκτά (72%), τα σύρματα, καλώδια, άλλοι αγωγοί με 

ηλεκτρική μόνωση και οπτικές ίνες (8%), τσιγάρα (6%), φάρμακα (4%), αιθέρες (1%) 

(2010): λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (40%) και υδραυλικά τσιμέντα/clinkers 

(35%),  καλώδια και αγωγοί (4,5%), φάρμακα (3,4%), αιθέρες και αλκοόλες κλπ (2,7%). 

 

Κυριώτερα εισαγόμενα προϊόντα:  

(2011 και 2010):  ακατέργαστα λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 

πετρέλαιο) (95%). 

 

ΙΙI. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΛΙΒΥΗΣ 

 

Κυριώτερες συμφωνίες: Συμφωνία για τη ρύθμιση τακτικών αεροπορικών γραμμών (Τρίπολη, 

23.1.1979), Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αθήνα, 24.3.1988), Συμφωνία Οικονομικής και 

Τεχνικής Συνεργασίας (Αθήνα, 21.2.1976), Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης (Ειδικής Επιτροπής 

για θέματα χρεών, Αθήνα, 7.5.1998), Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο Γεωργικό Τομέα (1984), 

Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης (Τρίπολη, 13.3.2006), 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα Τουρισμού (Τρίπολη, 13.3.2006), Μνημόνιο Κατανόησης 

στον τομέα Υγείας (Τρίπολη, 5.6.2008). 

Εκκρεμείς συμφωνίες: Συμφωνία Αμοιβαίας Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων, 

Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών, Ναυτιλιακή 

Συμφωνία, Συμφωνία Αλιείας. 
 

ΙΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ 

 

 Κατασκευαστικός τομέας 

Στον κατασκευαστικό τομέα δραστηριοποιούνται οι εταιρείες J&P, ΕΤΕΠ (που μετονομάστηκε σε 

ΤΑGECO), Αρχιρόδον (επέκταση / εκσυγχρονισμός λιμένος Τριπόλεως) ΣΙΚΕΛΙΣ, και η εταιρεία 

MARITECH, (ανέλαβε την τοποθέτηση καλωδίων οπτικών ινών στα Λιβυκά παράλια). Πρόσφατα η 

εταιρεία OLYMPIA έχει αναλάβει λιμενικό έργο δυτικά της Τρίπολης. Επίσης ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ιδρύσει υποκαταστήματα στην χώρα και διεκδικούν ανάληψη έργων.  

 Τομέας υδρογονανθράκων  

-«Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»: Τον Απρίλιο 2005 εγκαταστάθηκε στη Λιβύη, με θυγατρικό Παράρτημα, 

συμμετέχοντας, με ποσοστό 20%, σε κοινοπραξία με την αυστραλιανή Woodside Energy(N.A.) Ltd 

(45%) και την ισπανική REPSOL UPF (35%) για έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων σε 6 περιοχές της Β. και Δ. Λιβύης, εκτάσεως περίπου 20.000 τ. χλμ. Το Σεπτέμβριο 

2008 ο όμιλος ΕΛΠΕ μεταβίβασε τα δικαιώματά του στην κοινοπραξία στο γαλλο-βελγικό ενεργειακό 

όμιλο GDF Suez, έναντι ποσού 151 εκατ. δολ. -Ασπροφός Α.Ε.: Η εταιρεία, η οποία ανήκει στον 

επιχειρηματικό όμιλο της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», έχει εγγραφεί στα λιβυκά τεχνικά μητρώα και 

διεκδικεί έργα στη χώρα.  
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 Τομέας τηλεπικοινωνιών 

Η ΟΤΕ-GLOBE συμφώνησε με τον κρατικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών για την κατασκευή 

υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέσει την Λιβύη με το καλωδιακό σταθμό των 

Χανίων και είχε προγραμματισθεί να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2012. Το χρονοδιάγραμμα άλλαξε 

εξ’ αιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία INTRACOM S.A. έχει ιδρύσει θυγατρικό της 

παράρτημα στην Λιβύη με την επωνυμία INTRACOM LIBYA BRANCH. Έχει διεκδικήσει επιτυχώς 

την ανάληψη έργων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

 Λοιπές Επενδύσεις  

Τα Διυλιστήρια Χερσονήσου του Αίμου ΑΕΒΕ (Green Oil S.A.) του ομίλου INTEMACO συμμετέχουν 

με 66% σε Joint Venture με τη λιβυκή εταιρεία Faris Al Khallej. 

Στον τομέα του αλουμινίου, η εταιρεία ΕΤΕΜ ίδρυσε μικτή ελληνο-λιβυκή επιχείρηση (2006) με την 

επωνυμία ALAMAR SA-Production & Stock Joint Company (90% ελληνικά κεφάλαια & 10% 

κυπριακά). Η επένδυση (€20 εκατ) περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας χύτευσης αλουμινίου και 

μονάδων παραγωγής προφίλ αλουμινίου και ηλεκτροστατικής βαφής. Αν και πρόκειται για την πρώτη 

σημαντική ελληνική παραγωγική επένδυση εκτός πετρελαϊκού τομέα στην χώρα, αντιμετωπίζει 

προβλήματα με την έκδοση πολεοδομικών αδειών, γεγονός που έχει οδηγήσει σε πάγωμα των 

εργασιών κατασκευής του εργοστασίου.  

Το Μάρτιο 2008 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των ελληνικών εταιρειών 

STIBETHERM.S.A. και ΕUROAXESS S.A. και της λιβυκής Αρχής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Renewable Energy Authority of Libya – REAOL). Η αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 100 εκατ. € και 

περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας συστημάτων ηλιακής ενέργειας και μονάδας παραγωγής 

φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι εν λόγω μονάδες επρόκειτο να κατασκευασθούν στα νότια της 

Τρίπολης, είχε προγραμματισθεί να τεθούν σε λειτουργία περί τα μέσα του 2011, και υπολογίζεται ότι 

θα απασχολούσαν περί τους 150 εργαζόμενους. Οι πολιτικές εξελίξεις, όμως, άλλαξαν τον 

προγραμματισμό των έργων.  

Η μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος της χώρας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, 

ενδέχεται να δημιουργήσει ευνοϊκό πεδίο δράσης για τις ελληνικές τράπεζες, στο απώτερο μέλλον.  

 


