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3. Gospodarka. 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 

Pomimo sankcji gospodarczych w latach 1992-99 poziom Ŝycia przeciętnych 
Libijczyków pozostaje jednym z najwyŜszych w regionie, głównie dzięki wykorzystywaniu 
przez władze dochodów z ropy naftowej do subsydiowania podstawowych artykułów 
Ŝywnościowych, edukacji, opieki zdrowotnej i budownictwa mieszkaniowego.  
W 1999 r. rozpoczął się powolny proces odbudowy sektora prywatnego, któremu dynamiki 
dodały zmiany przepisów o handlu i działalności importowej oraz o tworzeniu prywatnych 
przedsiębiorstw i kooperatyw. W 2003 r. władze libijskie ogłosiły, Ŝe celem strategicznym 
państwa jest przekształcenie gospodarki libijskiej w gospodarkę wolnorynkową poprzez 
liberalizację i prywatyzację. Widocznymi oznakami tej polityki są prywatyzacje duŜych 
libijskich banków. W 2007 r. utworzono giełdę papierów wartościowych. W październiku 
tego samego roku utworzono fundusz inwestycyjny typu sovereign wealth fund, który ma 
pomnaŜać majątek z dochodów ze sprzedaŜy ropy naftowej poprzez inwestycje na rynkach 
zagranicznych. 
Od połowy 2006 r. Libia boryka się ze stosunkowo wysokim poziomem inflacji, która w 2007 
r. osiągnęła poziom ok. 5%, a w 2008 r. 10,4%. Prognozy ekspertów przewidują dalsze jej 
oscylowanie w roku 2009 wokół poziomu 10%. 
Wielkość stopy bezrobocia władze libijskie szacują na 20,74%, z czego bezrobocie wśród 
męŜczyzn wynosi 21,55%, natomiast wśród kobiet 18,71%. Liczbę ludności zdolnej do 
podjęcia pracy szacuje się na ok. 1,3 mln. Rynek pracy w duŜym stopniu determinowany jest 
przez niską liczbę ludności oraz duŜą nielegalną migrację ludności z biednych krajów Afryki 
subsaharyjskiej i krajów ościennych. W 2005 r. liczba imigrantów osiągnęła 617.536 osób, co 
stanowi ponad 10% całości populacji Libii (źródło: Migration and Remittances Factbook, 
Bank Światowy). Odsetek ten pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie w kolejnych 
latach. Rynek pracy jest silnie regulowany przez rząd. Istnieje na przykład wymóg 
zatrudniania przez firmy działające w sektorze naftowym na stanowisku zastępcy szefa 
oddziału na Libię osoby obywatelstwa libijskiego. Podobnie rzecz się ma ze stanowiskiem 
dyrektora finansowego. Nie istnieją niezaleŜne związki zawodowe. 
Po zapaści gospodarczej w latach 90-tych, wywołanej sankcjami międzynarodowymi i 
izolacją Libii, od roku 2004 obserwuje się dynamiczny powrót kapitału zagranicznego 
inwestowanego głównie w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu, który osiągnął 
poziom powyŜej 2,5 mld. USD w 2007 r. 
Dynamika rozwoju jest duŜa. Od kilku lat Libia rozwija się w tempie powyŜej 5% rocznie, 
pamiętać jednak naleŜy, Ŝe rozwój ten w olbrzymim stopniu zaleŜy od cen ropy na rynkach 
światowych. 
Wśród głównych partnerów handlowych Libii nie było większych zmian w ostatnich latach. 
Pozostają nimi Włochy i Niemcy. WaŜnymi partnerami są takŜe Hiszpania, Francja i Turcja. 
Na odnotowanie zasługuje dynamiczny wzrost eksportu z Libii do USA (głównie ropy), który 
stanowi juŜ ponad 6% eksportu ogółem. Obroty z USA w 2006 r. przekroczyły 2 mld USD w 
2006 r., a w pierwszym półroczu 2007 r. wyniosły prawie 1,5 miliarda dolarów (w tym 1,7 
eksport, a 0,24 import). Coraz bardziej w handlu z Libią rośnie udział Chin. 
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Główne kierunki eksportu Libii (udział w 
całości eksportu) w 2008 r. 
 

Włochy 40,4% 
Niemcy 12,8% 
Francja 7,9% 

Hiszpania 7,3% 
Inne 31,6% 

Główne kierunki importu Libii (udział w 
całości importu) w 2007 r. 
 

Włochy 15,2% 
Niemcy 5,9% 
Chiny 5,7% 
Turcja 4,2% 
Inne 69,0% 

Źródło: Economist Intelligence Unit, Country Report Libya, July 2009. 

3.2. Tabela głównych wskaźników ekonomicznych 

Wyszczególnienie 2007 2008 
Wartość globalna PKB (mld. USD)1 58,33 67,232 
Wartość PKB na 1 mieszkańca (USD)2 15.328 16.4312 
Tempo wzrostu PKB1 6,8% 6,3%2 
Relacja deficytu/nadwyŜki finansów publicznych do PKB2 34% 32,7% 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB2 7,4% 9% 
Stopa inflacji1  5,4% 10,3% 
Stopa bezrobocia3  b.d. 20,74% 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld. USD)2 60,6 84,5 
Wartość eksportu (mld. USD)2 43,0 59,4 
Wartość importu (mld. USD)2 17,6 25,1 
Relacja deficytu/nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących 
bilansu płatniczego do PKB2 

43,2% 47,7% 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (mln. USD)  

2.541 b.d. 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (mln. USD)4 

479 b.d. 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Libii (mln. USD)4 

6.575 b.d. 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich Libii za granicą (mln. USD)4  

523 b.d. 

                                                 
1 Źródło: World Development Indicators Database, September 2008; Bank Światowy. 
2 Brak danych oficjalnych; szacunki Economist Intelligence Unit. 
3 Oficjalne dane rządowe. 
4 Źródło: World Investment Report 2008; UNCTAD. 
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3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu / udziale w PKB). 
 

PKB Libii według sektorów gospodarki w 2008 r.

61,7%

36,8%

1,5%

przemysł

usługi

rolnictwo

 
Źródło: The World Factbook CIA. 
 
Gospodarka libijska jest zdominowana przez sektor węglowodorów. Szacuje się, Ŝe w 2007 r., 
podobnie jak w 2006, dostarczył on 98% wpływów eksportowych i 93% dochodów 
budŜetowych, stanowiąc jednocześnie ok. 74% nominalnego PKB. Wartość eksportu ropy 
naftowej wyniosła w 2008 r. według szacunków 51,7 mld USD. Coraz to nowe odkrycia złóŜ 
ropy naftowej i gazu oraz wysokie ceny tych surowców na rynkach światowych determinują 
dynamiczny rozwój gospodarki Libii. 
Libia realizuje ambitny plan zakładający zwiększenie wydobycia ropy naftowej z obecnego 
poziomu ok. 1,7 mln b/d do 2 mln b/d w roku 2008 oraz osiągnięcie 3 mln b/d w latach 2010-
12. Cel ten ma być zrealizowany głównie dzięki zagranicznym inwestycjom w branŜy 
naftowej. Niezbędny zastrzyk kapitałowy szacowany jest na 15 do 30 miliardów dolarów. 
Wydobycie ropy naftowej odbywało się do niedawna głównie w basenie Sirte. W ostatnich 
latach miały jednak miejsce nowe, znaczące odkrycia w Fezzanie na południowym zachodzie 
(baseny Ghadames i Murzuk) oraz złóŜ offshore w Zatoce Sirte.  
Wśród firm inwestujących w sektorze wydobycia nafty i gazu znalazły się m.in. Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, British Gas, Eni, Chevron-Texaco, Exxon-Mobil, 
Gazprom, Shell, Petro-Canada, Petrobras, Total, OMV, Agip, Statoil, BP, Occidental. 
Projekty w tej branŜy realizowane są w zasadzie na terenie całego kraju. 
Usługi pozostają nadal waŜnym sektorem gospodarki Libii, chociaŜ ich udział w PKB takŜe 
zmniejszył się wskutek dynamicznego wzrostu sektora naftowego. Począwszy od 2009 r. 
władze Libii zaczęły wdraŜanie programu rozwoju sektora MŚP, czemu słuŜyć ma 
ustanowienie funduszu w wys. ok. 16 mld USD. Ze środków tych finansowane są m.in. 
budowy inkubatorów przedsiębiorczości, które mają stymulować powstawanie nowych firm.  
W celu dywersyfikacji gospodarki władze libijskie zabiegają równieŜ o zagraniczne 
inwestycje w innych niŜ gazowo-naftowy, sektorach gospodarki, w tym głównie w przemyśle 
i turystyce (głównie budowa hoteli).  
Sektor budownictwa zdominowany jest przez zamówienia na realizację projektów 
finansowanych przez państwo. Łączna wartość projektów inwestycyjnych (robót publicznych) 
zatwierdzonych do realizacji w latach 2008-12 wynosi ponad 150 miliardów LYD (ok. 115 
mld USD). Do najwaŜniejszych przedsięwzięć dotyczących rozbudowy infrastruktury kraju 
naleŜą: 

• budowa łącznie 530 tysięcy mieszkań na terenie całego kraju, w tym m.in. całkowicie 
nowego miasta dla 50 tysięcy mieszkańców na wschodnim przedmieściu Trypolisu.  

• budowa 200 nowych szkół rocznie oraz nowocześnie zaprojektowanych i 
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wyposaŜonych uniwersytetów i politechnik. 
• wykonanie obiektów nowej strefy wolnocłowej w zachodniej części kraju, na granicy 

Tunezji, w tym części mieszkaniowej, turystycznej, handlowej i przemysłowej. 
• budowa trzeciej obwodnicy Trypolisu oraz autostrady od granicy z Tunezją do 

Misuraty (ok. 400 km). 
• zagospodarowanie rejonu Benghazi, w tym budowa infrastruktury turystycznej i 

parków archeologicznych wokół ruin staroŜytnych miast Cyreny i Apolonii. 
• rozpoczęta w 2007 r. budowa nowego lotniska międzynarodowego w Trypolisie, a 

takŜe budowa lotnisk w Benghazi i innych miastach na terenie całego kraju. 
• nowe hotele i centra handlowe w stolicy kraju  

 
Niekorzystne warunki klimatyczne i słabe gleby sprawiają, Ŝe w Libii nie ma dobrze 
rozwiniętego rolnictwa, które produkuje głównie oliwki i daktyle. Kraj zmuszony jest 
pokrywać ok. 75% spoŜycia artykułów Ŝywnościowych poprzez import.  

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 

Libia uczestniczy w następujących międzynarodowych organizacjach i 
porozumieniach gospodarczych: 
Arabski Bank Rozwoju Gospodarczego Afryki (ABEDA), Afrykański Bank Rozwoju 
(AfDB), Arabski Fundusz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (AFESD), Arabski 
Fundusz Walutowy (AMF), Unia Maghrebu Arabskiego (AMU), Unia Afrykańska (AU), 
Rada Arabskiej Jedności Gospodarczej (CAEU), Wspólny Rynek Wschodniej i Południowej 
Afryki (COMESA), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. WyŜywienia i Rolnictwa 
(FAO), Grupa 77 (G-77), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), 
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowa Organizacja 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju (IDA), 
Islamski Bank Rozwoju (IDB), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), 
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Światowa Organizacja Pracy (ILO), 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji 
(ISO), Międzynarodowa Unia Telekomunikacji (ITU), Liga Państw Arabskich (LAS), 
Organizacja Państw Arabskich Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC), Organizacja 
Państw-Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), Konferencja Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), 
Powszechna Unia Pocztowa (UPU), Światowa Konfederacja Pracy (WCL), Światowa 
Organizacja Celna (WCO), Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU), Światowa 
Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO), Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) – w statusie obserwatora. 

3.5. Relacje gospodarcze z UE. 

Libia jest jedynym państwem basenu Morza Śródziemnego, z którym Unia Europejska 
nie nawiązała do tej pory oficjalnej współpracy traktatowej. 
Unijno-libijskie stosunki na płaszczyźnie polityczno-gospodarczej zdominowane były w 
ostatnich latach przez dyskusje nad projektem partnerstwa EUROMED (Europa – 
pozaeuropejskie państwa basenu Morza Śródziemnego) w ramach tzw. „Procesu 
barcelońskiego”, zainicjowanego w 1995 r., w którym Libia ma status obserwatora. 
13 lipca 2008 r. Prezydencja francuska zaproponowała zintensyfikowanie dialogu w ramach 
procesu barcelońskiego przedstawiając program „Unii dla Śródziemnomorza”. Od 1995 r. 
Komisja Europejska przeznaczyła na realizację celów Procesu barcelońskiego 16 mld. EUR z 
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budŜetu Wspólnoty. Dodatkowo, projekty w ramach procesu wspierane są poŜyczkami z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wysokość tego wsparcia to ok. 2 mld. EUR rocznie. 
Stanowisko Libii wobec koncepcji francuskiej jest negatywne. Libia, pretendująca do roli 
lidera państw afrykańskich, w tym afrykańskich państw arabskich, obawia się podziału Afryki 
na północnoafrykańskie kraje szybko rozwijające się dzięki współpracy z UE, oraz na wolno 
rozwijającą się strefę subsaharyjską. Według przywódców libijskich Unia dla 
Śródziemnomorza zagraŜa jedności państw arabskich skupionych w Lidze Arabskiej i Unii 
Afrykańskiej.  

W sierpniu 2008 r. Libia ogłosiła gotowość do przystąpienia do Porozumienia o 
Wolnym Handlu (FTA) z Unią Europejską. We wrześniu 2008 r. w Trypolisie odbyło się 
spotkanie przygotowujące oficjalne rozpoczęcie negocjacji Ramowej Umowy o Współpracy 
UE-Libia. Formalnym negocjacjom, które rozpoczęły się w listopadzie 2008 r. w Brukseli, 
podlegają następujące obszary: energia, nielegalna migracja, rybołówstwo, ułatwienia 
wizowe, handel, edukacja, rolnictwo, dziedzictwo kulturowe. Kolejna runda negocjacji 
odbyła się w Trypolisie na początku lutego 2009 r., kolejna na przełomie kwietnia i maja 
2009 r. w Brukseli oraz – ponownie – w Trypolisie w czerwcu 2009 r. 

Projekt Ramowej Umowy o Współpracy z Libią jest wynikiem coraz silniejszej 
współpracy gospodarczej krajów UE z tym krajem. PoniŜsze tabele przedstawiają jak 
kształtował się handel zagraniczny UE-Libia na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
 
Wartość obrotów handlu zagranicznego UE-Libia (w mld EUR) 
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 
10,99 13,67 19,81 26,07 27,42 34,15 
Źródło: Eurostat 
 

Libia, ze względu na fakt posiadania największych udokumentowanych złóŜ ropy 
naftowej w Afryce, pozostaje jednym z głównych dostawców tego surowca na rynek unijny. 
Ponad 90% eksportu libijskiej ropy naftowej trafia właśnie do państw Unii Europejskiej.  
 
Import ropy naftowej do UE według kraju pochodzenia w 2005 r. 
 

29,1%
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Źródło: European Business. Facts and Figures 2007, Eurostat 
 

Europa pozostaje najwaŜniejszym partnerem handlowym Libii.  


