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∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙ∆Ο)
ΛΙΒΥΗ
Μπίζνες και πολιτικές επανεκτίµησης κόστους - οφέλους
∆υναµώνει η ενδοϊµπεριαλιστική κόντρα και µε την αξιοποίηση του προσχήµατος
των τζιχαντιστών. Χαρακτηριστική η περίπτωση της παρέµβασης της Τουρκίας
Η προσπάθεια της
κυβέρνησης του Τούρκου
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν για λογαριασµό
του τουρκικού κεφαλαίου
να διατηρήσει και να
συνεχίσει την επιρροή του
στη Λιβύη, είναι µια πολύ
χαρακτηριστική απόδειξη
των σφοδρών
ενδοϊµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών, στο έδαφος
που διαµορφώθηκε από
την, πριν από 4 χρόνια,
επέµβαση στη
συγκεκριµένη χώρα της
Βόρειας Αφρικής.
Το χάος στη Λιβύη είναι απόρροια του ανταγωνισµού για
Θυµίζουµε δε ότι η
τον τεράστιο φυσικό πλούτο της χώρας
επέµβαση αυτή κατά της
κυβέρνησης του Μουαµάρ Καντάφι, που ήταν έως τότε σύµµαχος των δυτικών
ιµπεριαλιστών, εκδηλώθηκε όταν αυτός επιχείρησε να επαναδιαπραγµατευτεί συµβόλαια µε
µονοπωλιακούς οµίλους στην Ενέργεια κυρίως και να ανοιχτεί σε µονοπώλια της Κίνας και
της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, εντάχθηκε στο γενικότερο σχεδιασµό της «αραβικής άνοιξης» που
σήµανε αλλαγές στην αστική διακυβέρνηση.
Η εξέλιξη, λοιπόν, που είχαµε την περασµένη βδοµάδα έχει τη σηµασία της στον
ανταγωνισµό για την «πίτα» της Λιβύης που συνεχίζεται. Συγκεκριµένα, την περασµένη
Κυριακή η αναγνωρισµένη από τους ιµπεριαλιστές λιβυκή κυβέρνηση του πρωθυπουργού
Αµπντάλα αλ Θίνι αποφάσισε να απαγορεύσει τις δραστηριότητες όλων των τουρκικών
εταιρειών στη χώρα µε τη δικαιολογία πως η Αγκυρα στηρίζει τους ισλαµιστές που έχουν
συγκροτήσει µία παράλληλη κυβέρνηση στην Τρίπολη, µε επικεφαλής τον Οµάρ αλ Χάσι και
έµµεσα ευνοεί τους τζιχαντιστές του «Ισλαµικού Κράτους».
Ο Θίνι είχε µέρες πριν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Νταβούτογλου να πάρει αποστάσεις
από την παράλληλη λιβυκή κυβέρνηση των ισλαµιστών στην Τρίπολη, απειλώντας µε
«πιθανά, σοβαρά, αντίποινα» εξαιτίας της «τουρκικής ανάµειξης στις εσωτερικές υποθέσεις
της Λιβύης µε αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας». Η
κυβέρνηση Νταβούτογλου απαξίωνε να απαντήσει, ώσπου ήρθε η απόφαση της περασµένης
Κυριακής για «εµπάργκο» στις µπίζνες τουρκικών µονοπωλίων στην περιοχή...
Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταντζού Μπιλγκίς, αυτήν τη φορά
δεν έµεινε σιωπηλός. Σηµείωσε ότι η υποστήριξη της Αγκυρας στην «επανάσταση της 17ης
Φλεβάρη του 2011 στη Λιβύη» ήταν πάντα «ξεκάθαρη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τουρκική
υποστήριξη για τις προσπάθειες ανοικοδόµησης στη Λιβύη και την ανάπτυξη των λιβυκών
κρατικών θεσµών». Παρατήρησε, επιπλέον, δηκτικά, πως ακόµη και έτσι η κυβέρνηση αλ
Θίνι, που εδρεύει στο Τοµπρούκ της ανατολικής Λιβύης, δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις
απειλές της, αφού αδυνατεί να ασκήσει έλεγχο σε όλη την επικράτεια της χώρας µιας που
ελέγχει µόνον µερικές περιοχές της ανατολικής Λιβύης.
Μετά από αυτά, δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν να παρατηρήσουν πως η πολιτική της Αγκυρας
στη Λιβύη αρχίζει να προσκρούει σε «σκόπελο» που λέγεται Αίγυπτος, όπου και εκεί η
τουρκική κυβέρνηση είχε επιλέξει να στηρίξει τους «Αδελφούς Μουσουλµάνους» και τον
ισλαµιστή τότε Πρόεδρο Μοχάµεντ Μούρσι µέχρι που αυτός ανατράπηκε τον Ιούλη του
2013 από τον αιγυπτιακό στρατό. Ο «παγωµένος αέρας» που φάνηκε να πνέει έκτοτε στις
τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις άρχισε να προκαλεί προβλήµατα και «απώλειες» στις τουρκικές
κατασκευαστικές και άλλες επιχειρήσεις που επιδίωκαν, αξιοποιώντας και τη λεγόµενη
«αραβική άνοιξη», διεύρυνση του πεδίου δράσης και νέες µπίζνες στη χώρα των Φαραώ...
Ως γνωστόν, όµως, η άνοδος του Αιγύπτιου Προέδρου Αµπντέλ Φατάχ Σίσι στην εξουσία
«στραπατσάρισε» το προφίλ της Τουρκίας ως προστάτη του «πολιτικού ισλάµ»,
περιορίζοντας παράλληλα τις προσδοκίες των µεγάλων τουρκικών κατασκευαστικών οµίλων
για νέες µπίζνες στην περιοχή και καινούριο µερίδιο από την πίτα των τεράστιων έργων
υποδοµής και εκσυγχρονισµού της Αιγύπτου που οραµατίζεται ο σηµερινός ηγέτης.
Οι εξελίξεις των τελευταίων βδοµάδων δείχνουν πως οι τουρκολιβυκές σχέσεις εξελίσσονται
κατά ανάλογο τρόπο δίχως, ωστόσο, ακόµη να είναι τίποτε βέβαιο, αφού παρά την
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κόντρα ανάµεσα στην κυβέρνηση του Λίβυου κοσµικού πρωθυπουργού Αµπντουλάχ Αλ
Θίνι και την κυβέρνηση του Τούρκου πρωθυπουργού Αχµέτ Νταβούτογλου, όλα
παραµένουν ανοιχτά.

Τουρκικές µπίζνες δισεκατοµµυρίων
Οι σφοδρές συγκρούσεις που κλιµακώνονται σταθερά τον τελευταίο ενάµιση χρόνο στη
Λιβύη ανάµεσα στις δυνάµεις της λεγόµενης κοσµικής κυβέρνησης αλ Θίνι, τους ισλαµιστές
της «Λιβυκής Αυγής»" και τους τζιχαντιστές του «Ισλαµικού Κράτους» από την άλλη,
δηµιουργούν, για την ώρα, δυσκολίες στα µονοπώλια, αν και κατά βάση ...στρώνουν το
δρόµο για τις µελλοντικές µπίζνες. Πάντως, η Ενωση Τούρκων Εργολάβων ανακοίνωσε ότι
το 2014 «πάγωσαν» δεκάδες κατασκευαστικά έργα, αξίας περίπου 19
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, και τα οποία είχαν αναλάβει τουρκικές εταιρείες, αλλά δεν
µπόρεσαν να προχωρήσουν λόγω των συγκρούσεων. Επιπλέον, πάνω από 5
δισεκατοµµύρια δολάρια υπολογίζονται οι ζηµιές σε µηχανήµατα, εξοπλισµό που
έχουν υποστεί τουρκικοί επιχειρηµατικοί και επενδυτικοί όµιλοι στη Λιβύη κατά τον τελευταίο
ενάµιση χρόνο. Αντίθετα, το 2010, ένα χρόνο πριν την ανατροπή του Καντάφι στη Λιβύη, οι
δραστηριότητες των τουρκικών οµίλων στη χώρα έφεραν στην Τουρκία έσοδα ύψους
περίπου 28 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Ο Γιουσούφ Σεβαχίρ (µιλώντας στην εφηµερίδα «Σαµπάχ» στις 25/2) πρόεδρος του οµίλου
«Σεβαχίρ» («Cevahir») που δραστηριοποιείται στη Λιβύη από το 1975, σηµείωσε ότι είχαν
κάνει επενδύσεις ύψους 200 εκατοµµυρίων δολαρίων στη Λιβύη µέχρι το ξέσπασµα του
τελευταίου πολέµου στη χώρα µε αποτέλεσµα να υποστούν τεράστιες ζηµιές όχι µόνον από
την ακύρωση των έργων, αλλά και από το σηµαντικό κόστος µεταφοράς µηχανηµάτων και
επιστροφής εργατών και εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού στην Τουρκία. «Τα
πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι παρόµοια µε αυτά που έχουµε
αντιµετωπίσει και στο παρελθόν. Οµως, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να µειώσει τις απώλειες
στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, η Λιβύη δεν κινείται µε ανάλογους ρυθµούς. Σε αυτό το
βαθµό, αναµένουµε από την τουρκική κυβέρνηση να θεσπίσει πιο προληπτικούς πολιτικούς
δεσµούς και να προστατεύσει τα συµφέροντά της. Αυτό αναµένουν οι Τούρκοι επενδυτές»,
σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Σεβαχίρ. Με άλλα λόγια ο Τούρκος µεγαλοεργολάβος
«συµβούλεψε» τον Ερντογάν να είναι πιο διαλλακτικός και να παίζει σε όσα ταµπλό είναι
απαραίτητα για τα συµφέροντα των τουρκικών µονοπωλίων... Οχι µόνον µε τους ισλαµιστές
της Τρίπολης αλλά και µε τους «κοσµικούς» του αλ Θίνι στο Τοµπρούκ.
Αυτό φάνηκε να το καταλαβαίνει (έστω και αργά...) η κυβέρνηση Νταβούτογλου, αφού στα
µέσα Γενάρη, δηλαδή περίπου ένα µήνα πριν από την απόφαση της λιβυκής κοσµικής
κυβέρνησης στο Τοµπρούκ για «εµπάργκο» στις δραστηριότητες τουρκικών εταιρειών στη
Λιβύη, ο τουρκικός κατασκευαστικός όµιλος «Karadeniz Holding» υπέγραψε συµφωνία µε
τον πρόεδρο της «επιτροπής κρίσης» του Τοµπρούκ, Ιντρίς Αλί Τρίκι, για την κατασκευή
νέου σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας 250 MW.

Σχέσεις µε σκαµπανεβάσµατα
∆εν είναι µυστικό ούτε ότι οι τουρκολιβυκές σχέσεις των τελευταίων 40 χρόνων έχουν
περάσει από πολλά κύµατα, ούτε ότι τα εδραιωµένα συµφέροντα του τουρκικού κεφαλαίου
στη χώρα αποκόµισαν πολλά δισεκατοµµύρια δολάρια και πολύτιµη εµπειρία πριν, αλλά και
µετά, την ανατροπή του Λίβυου πρώην Προέδρου Μουαµάρ Καντάφι από το ΝΑΤΟ και τους
συµµάχους του. Οι µεγάλες µπίζνες των τουρκικών οµίλων στη Λιβύη συνέβαλαν σε
σηµαντικό βαθµό, ώστε να γίνει σήµερα η Τουρκία η δεύτερη (µετά την Κίνα) χώρα
παγκοσµίως στον κατασκευαστικό τοµέα (σύµφωνα τουλάχιστον µε εκτιµήσεις της τουρκικής
εφηµερίδας «Ζαµάν»).
Ποιος µπορεί να ξεχάσει τους πύρινους λόγους του τότε πρωθυπουργού Ρ. Τ. Ερντογάν κατά
της ΝΑΤΟικής επίθεσης το 2011 και τις ανοιχτές αγκάλες που πρόσφερε, λίγους µήνες µετά
την επέµβαση, η Αγκυρα στους ισλαµιστές µισθοφόρους οι οποίοι ανέτρεψαν τον πρώην
στενό σύµµαχο του Τούρκου ηγέτη; Για το τουρκικό κεφάλαιο, αλλά και τους καπιταλιστές
κάθε εθνικότητας, δεν υπάρχουν ούτε σύνορα, ούτε φιλίες αλλά λυκοσυµµαχίες ευκαιριακές
για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε συµφερόντων και σκοπιµοτήτων. Πόσο δε µάλλον όταν
στην περίπτωση της Λιβύης η τουρκική αστική τάξη και τα µονοπώλια βλέπουν ένα
στρατηγικό προγεφύρωµα που άνοιξε πράγµατι τις µπίζνες για τις τουρκικές εταιρείες στην
υποσαχάρια Αφρική, µε πλέον χαρακτηριστική την περίπτωση της Σοµαλίας, όπου οι
τουρκικοί όµιλοι έχουν πιάσει «στασίδι» σχεδόν σε κάθε τοµέα υποδοµών και υπηρεσιών...
Βέβαια, στη Λιβύη δεν έχουµε µόνον την έντονη δραστηριοποίηση του τουρκικού κεφαλαίου.
Μολονότι χαρακτηριστική, η τουρκική περίπτωση δεν είναι η µόνη αλλά µία από τις πολλές,
καθώς ευρωπαϊκά, αµερικανικά, κινεζικά, ρωσικά και άλλα µονοπώλια
(συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου που έχει αναλάβει τις
εξαγωγές της δραµατικά µειωµένης λιβυκής πετρελαϊκής παραγωγής που περιορίζεται
σήµερα στα 200.000 βαρέλια ηµερησίως από 1.600.000 βαρέλια τη µέρα που ήταν επί
εποχής Καντάφι) επιδιώκουν το ξαναµοίρασµα της πίτας των τεράστιων ενεργειακών
κοιτασµάτων της χώρας. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι βασικός λόγος της
ιµπεριαλιστικής επέµβασης το 2011 ήταν ο ενδοϊµπεριαλιστικός ανταγωνισµός και οι κόντρες
µε το ρωσικό και κινέζικο κεφάλαιο που επίσης ορέγονται τον τεράστιο ορυκτό πλούτο, τα
δίκτυα αγωγών και τη γεωπολιτική, στρατηγική θέση της Λιβύης. Μπροστά σε όλα αυτά η
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λύση δεν µπορεί να δοθεί από µία ακόµη επέµβαση αλλά µόνον µε τον αγώνα του λιβυκού
λαού ενάντια στα ξένα και ντόπια µονοπώλια και τα συµφέροντα των αστών.
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