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1. Informacje ogólne. 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 

Libia (oficjalna nazwa: Wielka Libijska Arabska DŜamahirija Ludowo-Socjalistyczna) 
połoŜona jest w północnej części Afryki granicząc na wschodzie z Egiptem, na południu z 
Czadem, Nigrem i Sudanem, na zachodzie z Algierią i Tunezją, na północy zaś z Morzem 
Śródziemnym. Kraj ten, zamieszkany przez ok. 6.300.000 osób, zajmuje obszar 1.775.500 
km2. Stolicą Libii jest Trypolis połoŜony nad Morzem Śródziemnym w północno-zachodniej 
części kraju. Inne waŜne ośrodki miejskie to: Benghazi, Misurata, Sirte, Sebha, Kufra, Ghat, 
Ghadames. Językiem urzędowym jest 
arabski. Arabowie i Berberowie 
stanowią 97% ludności. Pozostałe 3% 
to Grecy, Maltańczycy, Włosi, 
Pakistańczycy, Turcy, Hindusi, 
Tunezyjczycy i Ŝyjący na pustyni 
Tuaregowie. 

1.2. Warunki klimatyczne. 

Na klimat Libii silnie oddziałują obszary pustynne zajmujące ponad 90% powierzchni 
kraju oraz Morze Śródziemne. Dzięki ich wpływowi dominujący rodzaj klimatu Libii to 
zwrotnikowy suchy charakteryzujący się gorącymi i suchymi miesiącami letnimi, i ciepłymi 
oraz wilgotnymi zimami. Obszary wybrzeŜa północno-wschodniego i północno-zachodniego 
znajdują się pod wpływem łagodniejszego klimatu podzwrotnikowego typu 
śródziemnomorskiego. Opady są tu rzadkie, zwłaszcza w interiorze. Sezonowo występują 
suche wiatry znad Sahary (hamsin, ghibli). 

1.3. Główne bogactwa naturalne. 

Libia jest krajem niezwykle zasobnym w złoŜa gazu i ropy naftowej. Ostatnia stanowi 
praktycznie jedyny towar eksportowy kraju. Szacuje się, Ŝe libijskie złoŜa ropy naftowej, 
oceniane na 41,5 mld. baryłek, stanowią 42% zasobów Afryki i ok. 3% zasobów światowych. 
Inne surowce naturalne występujące na terenie kraju to sód, potas, gips i węgiel brunatny. 

1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 

Walutą obowiązującą w Libii jest dinar libijski (LYD). Kurs dinara wyznaczany jest 
przez Centralny Bank Libii bazując na powiązaniu z SDR – jednostką rozliczeniową 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).  

Rząd Libii nie prowadzi aktywnej polityki monetarnej jako elementu polityki 
gospodarczej. Od marca 2004 r. libijski Bank Centralny nie dokonał Ŝadnej zmiany w 
wysokości podstawowej stopy dyskontowej. Będąc jednak pod wpływem stałych nacisków ze 
strony MFW, Libia obrała kurs liberalizacji polityki monetarnej zobowiązując się do 
poszerzania wachlarza instrumentów rynkowych i prywatyzacji banków. 

Aktualny kurs wymiany dinara libijskiego publikowany jest na stronach Banku 
Centralnego Libii pod adresem http://www.cbl.gov.ly/en/. 

1.5. Religia. 

97% ludności Libii jest wyznawcami islamu, z czego zdecydowana większość to 
sunnici. Religia stanowi teŜ istotny element polityki państwa rządzonego przez płk. 
Muammara Kadafiego, która opiera się na połączeniu doktryny islamu i haseł 
socjalistycznych. 
Inne wspólnoty religijne obecne w Libii to: koptowie, anglikanie i rzymscy katolicy. 
 

Struktura społeczeństwa pod względem wieku: 
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1.6. Infrastruktura transportowa (przej ścia graniczne, lotniska, porty). 

W Libii znajduje się 58 lotnisk z betonowym pasem startowym, w tym 23 z pasem o 
długości powyŜej 3000 m. (źródło: World Factbook CIA, dane z 2008 r.) Lotniska 
międzynarodowe znajdują się w Trypolisie i Benghazi (na północnym-wschodzie kraju).  
Porty morskie charakteryzują się słabo rozwiniętą infrastrukturą. NajwaŜniejsze z nich (w tym 
terminale naftowe) to: Al Sidrah, Az Zuwaylinah, Marsa al Burayqah, Ra’s Lanuf, Trypolis, 
Zawia, Al Khums, Benghazi.  
W Libii nie istnieje infrastruktura kolejowa. Obecnie trwają prace nad budową linii szybkiej 
kolei wzdłuŜ wybrzeŜa. 
Infrastruktura drogowa jest dobrze rozwinięta (ponad 83.000 km. dróg, w tym ponad 47.500 
km. dróg asfaltowych) i nie ma problemów z podróŜami samochodem.  
Przejścia graniczne: z Egiptem (Amsaad – Soloum), z Sudanem: (Al Awaynat), z Algierią: 
(Ghadames - Bordj Messouda), z Tunezją: (Wazin - Dehiba, Ra’s Ajdir) 

1.7. Obowiązek wizowy. 

Wizy są wymagane, a od listopada 2007 r. władze libijskie powróciły do ścisłego 
przestrzegania wymogu posiadania przez cudzoziemców zarabizowanych paszportów. Czas 
oczekiwania na wizę jest dość długi i moŜe wynieść nawet kilka miesięcy. Informacji na 
temat wiz do Libii w Polsce udziela libijskie Biuro Handlowe z siedzibą w Warszawie,  
ul. śołny 26/26 B (tel. (0-22) 566 65 21, 566 65 17, fax (0-22) 566 65 35, e-mail: 
lib.pol.economic@onet.eu) 

1.8. Wykaz świąt państwowych. 

• 2 marca: Dzień Proklamacji Władzy Ludu 
• 1 września: Święto Rewolucji 1969 r. (święto narodowe) 

Warto zauwaŜyć, Ŝe weekend w Libii trwa od piątku do soboty. Tydzień pracy rozpoczyna się 
w niedzielę i trwa do czwartku. 

• Godziny pracy instytucji publicznych: 700-1400. 
• Godziny pracy sektora prywatnego: 800-1300 i 1600-1800 od niedzieli do środy oraz 800-

1400 w czwartki. 
• Godziny pracy sektora handlowego: 900-1400 i 1630-2030. W praktyce sklepy otwarte są 

do późnych godzin wieczornych. 


