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  لمحة عامة.أوًال
لحسن ضيافتها وتعاونها ومدخالتها القيمة خالل المناقشات الفنية  للسلطات الليبية ممتنة  البعثة .     1

 .المرآزيليبيا مصرف الحكومة ومسؤولي  التفاعل مع بشكل آبير منالبعثة  وقد استفادت. اتالسياسمناقشات و

إلى  بسرعة عند عودة الوضع األمني  أن يتعافىنشاط االقتصاديل ليمكن ،هائلة التحديات في حين أن .     2

 ما قبل مستويات صفأآثر من ن تفوق مرحلة متقدمة  فيهو  الهيدروآربوناتإنتاج عادةت إن اس.ة الطبيعيحالته

 النشاط االقتصادي منإعادة اإلعمار  سيعززوالنتعاش االقتصادي بالنسبة ل حاسمًاعامًال  ال يزالهو  و النزاع 

  علىالمحافظةهي  المدى القصير، السلطات، على التحديات الرئيسة التي تواجه إن . غير الهيدروآربوني

تم رفع معظم عقوبات   لقد.استقرار االقتصاد الكلي  الحفاظ علىمع النظام المصرفي إنعاش ويزانيةالم انضباط

) 2010الناتج المحلي  لعام    إجماليمن  %200 بما مجموعه( لليبيا صول األجنبيةأل اجمدت االمم المتحدة التي

 ، التحدياتتشمل و .سعر الصرف دعميمصرف ليبيا المرآزي أن  سيسمح لمما 2011  ديسمبر16في  وذلك

 االعتماد على  عناالقتصاد بعيدًا توجيه، وإعادة إعادة بناء البنية التحتية مدى المتوسط، قضاياعلى ال

 .والنمو الشامل خلق فرص العملتطوير القطاع الخاص و للحوآمة يعزز ، ووضع إطارالهيدروآربونات

 

   االقتصادية األخيرةالتطورات. ثانيًا

 14 بينما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2011في عام %  60يقدر انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة  .     3

من  % 2 (2010 مليون برميل يوميًا في عام 1.77 ، انخفض إنتاج النفط الخام من متوسط قدره النزاعخالل و. %

 يضًاأوقد تأثر النشاط االقتصادي غير الهيدروآربوني . 2011 برميل يوميًا في يوليو22,000الى ) االنتاج العالمي

 التحتية ومرافق اإلنتاج ، وبمغادرة العمال األجانب، واالنقطاعات في نشاط القطاع المصرفي ، ىالبنبتدمير 

في  % 71وعليه، يقدر انكماش إجمالي الناتج المحلي الهيدروآربوني بنسبة .  النقد األجنبيالحصول علىومحدودية 

عام  وارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ في . %50بنسبة  يغير الهيدروآربون االنتاج انخفض في حين ، 2011عام 

 .1والتوسع النقدي المحلي ،   العرض حدودعلى الواردات ، و قيودالبشكل يعكس ، 2011

انخفض حجم  و. الحساب الجاريرصيد خفضفي  الهيدروآربوني تسببت الخسارة في الدخل لقد .     4

 من انخفضت الواردات بينما 2011في عام دوالر  مليار 19.2  إلى2010 عام مليار دوالر في 48.9 نم الصادرات

تبعًا لذلك  و.النقد األجنبيالحصول على عدم إتاحة  لنظرًا خالل الفترة ذاتها مليار دوالر 14.2 مليار دوالر إلى 24.6

                                                 
ويقدر معدل .  إن عملية جمع البيانات حول أسعار المستهلك خالل فترة النزاع آانت محدودة وربما تم تقييم التضخم بقيمة أقل من قيمته الحقيقية 1

   % 19.2 بنسبة 2011التضخم في نهاية عام 
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من  %   ½4 إلى2010في عام من إجمالي الناتج المحلي  % 21قدره  من فائض رصيد الحساب الجاري انخفض ،

 .2011في عام إجمالي الناتج المحلي 

. 2في السوق الموازي % 20بنسبة يقل بسعر  يصرف الدينار الليبي، آان 2011نهاية عام  اعتبارا من .     5

على بيع النقد  مصرف ليبيا المرآزي قدرة عدمل نظرًا 2011في عام  السوق الموازي في الدينار الليبي قيمةهبطت و

 الفارق بين، تضاءل 2012 يناير 15 اعتبارًا من و.األجنبية أصوله علىصول ح الحةعدم إتا عنوهذا ناجم  األجنبي

  .3% 10 ما دونإلى  الموازيالسوق الصرف الرسمية و أسعار

اإلنفاق  زداد افي حين الهيدروآربونات عائدات انخفاض بسبب بشكل حاد إيرادات الميزانية انخفضت .     6

 2010من إجمالي الناتج المحلي في عام  % 57 من،  % 69بنسبة  داإليرا انخفاض ويقدر .2011في عام  الجاري

، والدعم، على األجور، آانت النفقات 2010في عام  و.2011من إجمالي الناتج المحلي في عام   %39 إلى

) أوًال: (الستيعاب 2011عام  ميزانية تخصيص وقد تم اعادة  .الناتج المحلي من إجمالي  %21 عادل توالتحويالت

عائدات  االنخفاض في) ثانيًا(، زيادة الرواتب بما في ذلك  العامالربع األول منالتي حدثت في  تغييرات في السياسةال

على األجور  اإلنفاق وقد ارتفع .الرأسمالية النفقات معظم االنقطاع في) رابعًا( االحتياجات اإلنسانية ؛) ثالثًا(؛ النفط

 عن طريق 2011ميزانية عام  وقد تم تمويل .2011 مارس في القطاع العام زيادة أجور بمدفوعًا % 60بما يقارب 

 دينار ليبي مليار 15.8الهيدروآربون البالغة  صادراتوإيرادات دينار ليبي،   مليار13.5المحلي البالغ  االقتراض

  .  مليار دينار ليبي6باإلضافة إلى المتأخرات المقدرة بمبلغ 

 مصرف ليبيا المرآزي، إال أن الوضع المالي للقطاع العام ال عنمم المتحدة على الرغم من رفع عقوبات اال .     7

لسلطات واستعادت ا ، 2011 ديسمبر 16لقد تم رفع التجميد عن الجزء األآبر من األصول األجنبية في . يزال هشًا

ليار دوالر لليبيا وتم  م3 تم إتاحة حوالي 2011واعتبارا من نهاية شهر نوفمبر . 4إمكانية استخدامها إلى حد آبير

تقوم الحكومة بتمويل نفسها من خالل االقتراض من مصرف ليبيا .  نهاية العام الماضيمعتوفير مبالغ أخرى 

 في الميزانية العمومية لمصرف ليبيا المرآزي هو خلق النقود، وذلك لهذاوالنظير . 5 ودائعها منسحبالالمرآزي و

 . رآزي وآذلك في أرصدة المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المةتداولم البشكل أساسي من خالل زيادة في العملة

                                                 
حقوق السحب الخاصةب سعر الصرف الرسمي الحالي تم ربط ،2003 يونيو 14 منذ   2  

ترح مصرف ليبيا المرآزي أن الخصم المتبقي على سعر السوق الموازي يعزى جزئيًا إلى بيع حيازات الدينار من قبل أفراد ذوي صالت وثيقة  لقد اق 3
  .بالنظام السابق

-30، وتقريبًا )زاعمن إجمالي الناتج المحلي قبل الن % 200ما يقرب من ( مليار دوالر بشكل أصول سائلة 140تتألف األصول األجنبية من حوالي   4
  . مليار دوالر بشكل أصول أخرى40

  دينار ليبي مليار 9 بمبلغ 2011من عام العشر األولى  شهرخالل األ من اقتراضها من مصرف ليبيا المرآزي لحكومة   زادت ا 5
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 وتضاعفت.  نتيجة لتنقيد العجز في الميزانية2011لقد ارتفع المعروض النقدي بشكل ملحوظ في عام  .     8

جابة استو .20116 عام نهاية في مليار دينار ليبي 15.4 إلى 2010 عام نهاية في مليار ½7 لعملة في التداول من ا

 مصرف ليبيا المرآزي والمصارف ذ النقد في الخزينة المحتفظ به لدىااستنف تمفقد  - لنقص في األوراق النقدية

زادت .  فرادام مصرف ليبيا المرآزي بفرض قيود على السحوبات النقدية من قبل األ وق-التجارية إلى حد آبير

  .جم عن القيود المفروضة على عمليات السحب النقدي االدخار القسري النابسبب 13الودائع تحت الطلب بنسبة 

 14.3مقارنة بزيادة فيه بنسبة  % 6، انخفض االئتمان الممنوح للقطاع الخاص بحوالي 2011في عام  .     9

 وبشكل أساسي من ، بتسديدات القروض2011وقد تأثر هذا التغيير في رصيد االئتمان خالل عام . 2010في عام % 

إن .  النقد األجنبياستخدامتب والتقييدات على تمويل التجارة بسبب القيود المفروضة على خالل استقطاعات الروا

 % 20الروابط بين النظام المالي واالقتصاد الحقيقي ضعيفة ، مع نسبة ائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ أقل من 

 على سلبيًان له على األرجح تأثير ومع ذلك، فإن تخفيض اإلقراض المصرفي  للقطاع الخاص آا. 2010في عام 

     . غير الهيدروآربونيالنشاط االقتصادي

، ولكن تراجعت جودة النزاع قبل ة من رأس المال آافياتآان لدى المصارف التجارية احتياطي .     10

 2010من إجمالي القروض في نهاية عام  % 17.2وآانت نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي . أصولها

ومع ذلك، بلغت آفاية رأس المال المرجحة . احدة من أعلى النسب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياوهي و

ونظرًا  %. 85 وبلغت المخصصات المرصودة – وهي تتجاوز بكثير المستلزمات القانونية - %17.3بالمخاطر 

حاد بسبب االضطراب االقتصادي ، فال بد أن تكون القروض المتعثرة قد ارتفعت بشكل النزاعلعمق وطول مدة 

ربما تم و). بما في ذلك التدمير المادي(، وبسبب التراجع في جودة األصول ) والذي سوف يؤخر بعض التسديدات(

وعالوة على ذلك، فإن خطر . بلة لالسترداد تكون قاالالتي قد  لعناصر من النظام السابق تقديم بعض القروض 

كات التي استولى عليها النظام السابق يخلق مخاطر محتملة للقطاع المصرفي، ال سيما ممتلعلى الالتحديات القانونية 

 .لم يتم تقدير حجم هذه الخسائرو. 7إذا استخدمت هذه الممتلكات آضمانات

 

 

                                                 
 بأوراق نقدية دينار الليبي دوالر بالليار م2 ما يعادل مصرف ليبيا المرآزي أصدر و.مليار دوالر 12 ما يعادل وصلت العملة في التداول إلى   6

آامل  ستبدالويعتزم مصرف ليبيا المرآزي ا.  مليار دوالر4 والتي تعادل من التداول سحبها التي تم األوراق النقديةأعاد إصدار وحديثة الطباعة 
 العملة جزء من تحديد أن يتم مصرف ليبيا المرآزيخبراء  ويتوقع .مارس بحلول منتصف دينار 50 والبدء بفئة األشهر المقبلة المتداولة خالل العملة

  .العملية خالل هذه النظام السابق من قبل عناصر المحتفظ بها

 وتم – 4 بموجب القانون رقم -النظام السابق من قبل السكنية والتجارية المباني عشرات اآلالف من تمت مصادرة أواخر السبعينيات ، ابتداء من  7
  السوق  الجدد بأقل من أسعارشاغليها تاجيرها لا أو إعطاؤها أوبيعه
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  فاق االقتصاديةاآل. ثالثًا

عدت وقد أ.  بالتزامن مع حدوث تحسن في الوضع األمني2012يتوقع تعافي النشاط االقتصادي في عام  .     11

 برميل يوميا في 22.000لقد ارتفع إنتاج النفط الخام من . 1البعثة إطارا أوليا لالقتصاد الكلي ، موضح في الجدول 

 انتاج الهيدروآربون ، متضمنًا يزدادومن المتوقع أن . 2011برميل في ديسمبر   980,000وليو إلى ما متوسطه ي

ومن . 2014 خالل عام النزاع وأن يصل إلى مستوى ما قبل 2012في عام  % 100 أآبر من الغاز الطبيعي ، بنسبة

 ، مدفوعًا بشكل رئيسي بإعادة 2014المتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروآربوني بحلول عام 

 استئناف االستيراد وقيام مصرف عند أسعار المستهلك بشكل ملحوظ وذلك يتوقع انخفاض معدل تضخم و. اإلعمار

الحساب الجاري الخارجي زداد فائض وسي. 8 عن طريق بيع النقد األجنبياالقتصادا المرآزي بسحب األموال من ليبي

  . مع استعادة صادرات الهيدروآربونات وغير الهيدروآربونات2012في عام 

ر نخفاض في األسعاالاولحالته الطبيعية الوضع األمني  عودة التأخير في على اآلفاق المخاطرتتضمن  .     12

 عرقلي، ويمكن أن االقتصادي انتعاش القطاع الخاص عيقيس في البيئة األمنيةعدم اليقين إن  .والغاز للنفط العالمية

في  اتالهشاشو في منطقة اليورو القيود تكثيفإن  .القوى العاملة ختناقاتا لتخفيف الضروريين األجانب عودة العمال

 .لنمو العالميل بالنسبة التوقعات عن النتائج قصورمخاطر تصاعد واألوضاع المالية  تدهور  إلىىأد أماآن أخرى

قد يؤدي على نطاق واسع التباطؤ االقتصادي خطرإال أن  ال تزال مرتفعة ، الهيدروآربونأسعار  على الرغم من أنو

 .المعتمد على الهيدروآربون ليبيا القتصاد إضافية تحدياتيشكل و أسعار النفطانخفاض إلى 

  ضايا السياساتق. رابعًا

 إمكانيةوالمتوسط باإلضافة إلى  المدى القصير القضايا المتعلقة بأولوياترآزت المناقشات على  .     13

المستمر  من الحوار  آجزءالمتوسطالمدى  قضايامع  لستمر التعاموسي.  واستدامتهاالعامة المالية أوضاع استمرار

النمو  تشجع التي السياسات وأطراستحداث الحوآمة هي  رئيسيةالقضية ال وستكون .والسلطات  الصندوقخبراء بين

 .استقرار االقتصاد الكلي مع الحفاظ على وخلق فرص العمل المستدام

 هذه تتضمنويتعين أن . تحديد األهداف المالية العامة والنقديةار لإطالسلطات على وضع  البعثة شجعت .     14

ويتوجب أن يدمج هذا اإلطار أنشطة . لقطاع الخاصا  يوجههالذيالشامل االستقرار االقتصادي الكلي والنمو األهداف 

إلى الميزانية، وأال تأخذ اإلنفاق العام على عاتقها اإليرادات المؤسسة الليبية لالستثمار، والتي يجب أن تستلم وتحول 

 .بة عن الحكومةنيا

                                                 
    يتوقع حدوث تدفقات خارجية رأسمالية خاصة آبيرة عند استعادة حق استخدام األصول  األجنبية 8
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السياسة امة ولتنسيق بين سياسة المالية العامصرف ليبيا المرآزي على الحكومة و البعثة شجعت .     15

 حساباتها من خاللخالل العام  التدفقات النقديةتوقعات عن شكل  البدء بإعداد وزارة المالية ويتوجب على. النقدية

هذه  ويتوجب تحديث.  الجمرآيةالضريبية والدوائر واإلنفاق وزارات مع ، وذلك بالتنسيق مصرف ليبيا المرآزي لدى

 . في مصرف ليبيا المرآزيالسيولة إدارة ملياتع  معاومناقشته السنةخالل  التوقعات

  سعر الصرف والسياسة النقدية

 حقوق السحب الخاصةب سعر الصرف ربط علىمصرف ليبيا المرآزي حفاظ إعالن  بالبعثة رحبت .     16

 هذا الربط وقد ارتبط .9توفير قطع أجنبي آافي للسوق ضمان سيكون من المهمو الثقة في العملة للحفاظ على وذلك

 لمخاطراالنكشاف منخفضة من  درجةبو السياسات من رآيزة توفير ب، والمستهلك في أسعارمنخفض عمومًا م تضخب

  للمستقبل ،استشرافًاو .النزاعخالل  ثقة في العملةفي توثيق ال ربطالساعد فقد ، وعالوة على ذلك .العمالت األجنبية

 ماليةقيود  هذه السياسة صاحبيجب أن تآما  .سريع مالي آلياستعدال   ضمانفيساعد فإن اإلبقاء على الربط سي

 . سعر الصرف الحقيقيلمضر الرتفاع الوا التضخم لتجنب زيادة

  مصرفي الالنظام

سوق لالبطيء  التطبيعب في القطاع المصرفي يرتبط  الدينار نقدية النقص الحالي في الحظت البعثة أن .     17

عدم الحصول على النقد األجنبي قد قيد من عمليات المصارف التجارية، وقوض الثقة العامة في إن  .الصرف األجنبي

إن من شأن رفع الحظر عن . المصارف، ودفع القطاع الخاص إلى االحتفاظ بالنقد بالدينار خارج القطاع المصرفي

قد األجنبي للمصارف، مما سيؤدي األصول االجنبية لمصرف ليبيا المرآزي أن ُيمكن المصرف من توفير سيولة بالن

آما أن استعادة نظام المدفوعات غير .  وعمليات المصارف التجارية) الدينار( لتطبيع الطلب على العملة الورقية

 واقترحت البعثة أن تنظر السلطات في استحداث ضمانة .النقد خفض الطلب علىالنقدية سوف يساعد أيضا في  

 .األجلة د غير محدة عامةضمانالمعنوي الناتج عن  لتجنب الخطر انات وقائية آافية ضمبوجود صريحة للودائع لكن 

  المدىعلىويمكن،  .ن تطوير قطاع مصرفي إسالمي يتطلب وجود مؤسسات مناسبة وإطار تنظيمي إ .     18

من و .المرخصة  التجاريةالمصارف اإلسالمية في على التسهيالت اإلسالمية األنشطة المصرفية أن تقتصر، القصير

لمساعدة ا السلطاتعلى  بعثةوعرضت ال .في هذا الخصوص 2012يناير نهاية بحلول  مشروع قانونالمتوقع إعداد 

ضمان ل، المضي قدما بحذر السلطات على البعثة حثتآما  .الخبرة الدوليةباالعتماد على التشريع، هذا  في صياغة

                                                 
ويل الخارجي درجة التح للتخفيف من ضروريةمسألة  عمالت أجنبيةالدينار الليبي إلى من  آميات آبيرة تحويل على ضوابط مؤقتةيكون فرض  قد   9

 ينبغي لهذهوال .مجرد من الضمير والمبادىء نشاط أو على أساس عن طريق االحتيال ،أو   ،قانونيةبصورة غير عليها تم الحصول لألصول  التي 
  .جارية دولية لمعامالت تالالتحوي أو التسديداتمن أجل  لصرف العمالت األجنبية الحقيقيةطلبات تلبية ال السلطات من منعت أن الضوابط
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المنتجات المصرفية تقديم و ، الجهاز اإلشرافي دريب ، وتالمعمول بها والمحاسبية المبادئ التشريعية مالئمة

 .شفافة بطريقة إلى الجمهور يةاإلسالم

يتوقع عدم حدوث ، 2012عام وبالنسبة ل. القروض المتعثرة لمعالجة وضع إطار السلطات على البعثة حثت .     19

يعاوضها ارتفاع  متعثرةللقروض الالقيام بتشطيبات مع . للقطاع الخاص اإلقراض صافي تغيير على نطاق واسع على

 ويتوقع مصرف ليبيا المرآزي بحلول شهر فبراير أن يكون لديه معلومات عن القروض المتعثرة. الجديد االئتمان في

 تتوفر لدى لتحقق من أن، بامصرفي آمراقب قيام مصرف ليبيا المرآزي، سيكون من المهمو. 2011لنهاية عام 

رأس  اأن لديه، وضمان  على ميزانياتها العامة األخيرالنزاعمكان عن أثر واضحة قدر اإل صورة لتجاريةالمصارف ا

 .فترة إعادة اإلعمار خالل خلق االئتمان دعمتغطية الخسائر و ل المال الكافي

  

  

  العامةسياسات وإطار المالية

 استمرار إمكانية مقابل على المدى القصير اإلنفاق ضغوط لتحقيق التوازن بين البعثة على الحاجة أآدت .     20

 الناجمة عن  االحتياجات الملحةمعالجة ضرورة البعثة تدرك و.تنمية القطاع الخاص وآفاق  العامة المالية أوضاع

الناتج إجمالي من  % 9 نسبة من  فاتورة األجوررفع ى لإ النظام السابق طبقهاالتي دات األجور ستؤدي زياف .النزاع

 ألجور المرتفعمستوى سيثبط الو .2012الناتج المحلي في عام  إجماليمن  % 18.7  إلى2010المحلي في عام 

التنويع للتقدم بالجهود المبذولة  سيقوضآما القطاع الخاص ، حصول على عمل في ألفراد للا حافزمن  القطاع العام

  إلى2010الناتج المحلي في عام إجمالي من  % 11.7من  تكلفتها المستشرفة للدعم من  الزيادةوسترفع. االقتصادي

 .2012الناتج المحلي في عام إجمالي من  % 15.9

 دينار ليبي مليار 55.9 اإليرادات ا أن تكون ومن المتوقع .2012عام  ميزانية مع السلطات اقشت البعثةن .     21

 الناتج المحلي إجمالي من%  64.7( دينار ليبي مليار 62.4 إلى وتصل النفقات )الناتج المحلي إجمالي من%  57.9(

 ورغم أن .10مصرف ليبيا المرآزي الحكومة لدى ودائعاستخدام جزء من سندات حكومية و من خالل إصدار تمول

الحكومة يمكنها تمويل اإلنفاق الجاري المرتفع على المدى القصير، فإن البعثة حذرت من أن مستوى اإلنفاق الجاري 

                                                 
بما في ذلك ، الحكومية واألرصدة الحكومية النقدية للتدفقات الحالية الترتيبات المصرفية أهمية توضيح الضوء أيضا على البعثة   ألقت  10

  ).مصرف ليبيا المرآزي، والمؤسسة الليبية لالستثمارالمالية و وزارة( مختلف الجهات المعنية ومسؤوليات أدوار
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ل مناسب ومع استمرارية أوضاع المالية العامة، عملية تحديد األولويات في الميزانية بشكمن المرجح آال يتسق مع 

  . ومن شأن هذا أن يمثل ضغطا متزايدا على سعرالصرف الحقيقي

 المالية العامة مرتبط بسياسات األجل للميزانيةمتوسط  وضع إطار الحاجة إلى مع السلطاتناقشت البعثة  .     22

 نفاقلإل  الالزمالمجال لتوفير على المدى المتوسط خفيضًات ستتطلب اإلنفاق الجاري إن الزيادة الكبيرة في .المستدامة

إنفاق ل اسيتعين إعادة تقييمو .للمالية العامة االستدامة الطويلة األجل مع الحفاظ على إعادة اإلعمارالرأسمالي وإنفاق 

، الملحة ادة اإلعماراحتياجات إعوذلك نظرًا ل، القيود المفروضة على القدراتبالقصير المحدد على المدى  ، يرأسمالال

 . لالقتصادالقدرة االستيعابيةالحاجة إلى تقييم الكفاءة وواعتبارات 

تتضمن و .عاملاع اطالق آفاءة ةدزيالو روفاتورة األج الحتواء إصالحات تكون هناك حاجة إلى سوف .     23

 ل األجورهيك فكو مة ،و الحكيموظف ض عدديخفت :ى أخرنلدابفي  بنجاح هاذالتي تم تنفيو طة األجلمتوسلبير االتدا

 الحوافزتقديم وأآثر شفافية ،  ضيالتعولجعل  تبدالال تنقيدو  السوق ،معي الحكومة فموظمكافآت  ينبوالتوفيق 

التوظيف نزع الصبغة السياسية عن التوظيف لتعزيز نظام ، والموظفين الرواتب و نظم وحوسبة المستندة إلى األداء

 .نية مهلخدمة المدنيةوجعل ا يالحكوم

عدم الكفاءة  لحد من اينبغي أن يستهدف المتوسط على المدى إصالح الدعم أنإلى  البعثة وأشارت .     24

دعم  سيما ال ، الشاملةال يتم استهداف الدعومات و.  الدخل المنخفضلألسر ذات أفضل مع حماية االقتصادية

نتاج االالك وه االستاطمأن ر الدعم علىؤثيو. لدخل المرتفع أآثراذات  األسر والتي تخدم بشكل غير متناسب، الوقود

. ية القطاع الخاصموتن النفقات ، ، وتكوينزانيةالمي سلبية علىثار ليه آب عترتيي الذ ، ودالموار تخصيص وعلى، 

األسر ذات الدخل  لحماية ان اجتماعيشبكة أم عدم وجود بببسذلك و تنفيذالصعب  عمإصالح الد يكون اعادة م

الحد ) أوًال( : فيما يلي تنظر ة أنيمكن للحكوم  ،كنًاممغير  متطورة ن اجتماعيشبكة أما تنفيذ آانإذا و. المنخفض

تحديد ) ثانيًا(، ذوي الدخل المنخفض من قبل بشكل أساسي المستهلكة أسعار السلعا به ترتفع السرعة التي من

، ذات الدخل المنخفض األسر علىاع األسعار رتفاآلثار السلبية ال لتخفيف منل التدابير القصيرة األجل مجموعة من

) رابعا(و ؛ األسر ذات الدخل المنخفض لصالح اإلنفاق العام لزيادة إصالح الدعم المدخرات من بعضاستخدام ) ثالثًا(

أو  الجغرافيأو  الفئوي تطبيقال، مثل األسر ذات الدخل المنخفض استهدافتحسين من األساليب ل استخدام مجموعة

، منقوصة هذه التدابير على الرغم من أنو .ةيدراسلمستلزمات  برنامج عمل أول االستهداف الذاتي شرطب افعمنربط ال

 .الشامل الدعممقارنة ب األسر ذات الدخل المنخفض فعالية في حماية أقل تكلفة وأآثر إال أنها

  النمواستراتيجية 

 الهيدروآربون االعتماد على ا عناالقتصاد بعيدإلعادة توجيه ضرورية  االصالحات المؤسسيةإن  .     25

في القطاعات غير  النمو متوسط آان ،النزاعفترة السابق ل في العقد. والنمو الشامل خلق فرص العمل ولتشجيع
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، وبقيت مؤشرات التنمية االجتماعية هيدروآربونات اليعتمد على االقتصاد بقي، ومع ذلك  %.8الهيدروآربونية هو 

 فقاوو  .األجنبية الوافدةالعمالة  االعتماد على، وازداد ضئيل للمواطنينخلق فرص العمل آان و، هزيلةوالحوآمة 

سوق  سلبي على جح تأثيرعلى األر للنزاع وسيكون 2010في عام  % 26بنسبة  معدل البطالة درُق العمل ، لوزارة

، وبخاصة بين مشكلة هيكلية البطالة نوبما أ .النمو االقتصادي في معدل زيادة آبيرة تطلبي البطالةإن تدارك  .العمل

خلق  والتوظيف مرونة التي من شأنها رفعاإلصالحات الهيكلية تدابير السياسة و تحديد فمن األهمية بمكان الشباب ،

والنمو  خلق فرص العمل  لتعزيزاألساس وه الهيدروآربونات بعيدًا عنالتنويع يصبح ، في هذا الصددو. فرص العمل

، النظام المالي المحليتحسين بيئة األعمال، وتعميق ية لاتمؤسس تنفيذ اصالحات سيكون من المهم ، وعليه. الشامل

 .تنافسي قطاع خاص لتطويروتمهيد الطريق 

  قضايا أخرى. خامسًا

الفنية لمصرف ليبيا المرآزي وتقصت خيارات تنفيذ توصيات  ناقشت البعثة استراتيجية المساعدة .     26

ترآز المساعدة  بالنسبة لمصرف ليبيا المرآزي أن ويمكن .ة بإدارة المالية العامةالمساعدة الفنية المتعلق

، عرض وعلى نحو مشابه. 11مصرف ليبيا المرآزي تحديث ومواصلة على إعادة بناء أمور، الفنية، في جملة

ويتم ،  وخبراء مقيمين إدارة المالية العامة عن طريق مستشارين لتنفيذ توصيات الفنية تقديم المساعدة الصندوق

 .الصندوق لدى مخصصال فرعيالحساب التمويل من ال

 البعثة وأآدت.  مستقلةهيئة تحت مظلة القوميةحصاءات إل اوتجميع توحيد السلطات على البعثة حثت .     27

  .المجال  في هذاالفنيةالمساعدة  تقديم ت البعثةعرضآما  ،اإلحصاءات وجودة و آنيةالتغطية  على أهمية تحسين

  

  

  

                                                 
لقروض المتعثرة  اشطيب تبالموازنة الصحيحة بين المتصلةقضايا الرقابة ) أوًال( :تتضمن  إضافية ، يم مشورةتقدبعثة يمكن لل   11

الحسابات ومصدر  بما في ذلك التحقق من ملكية، مكافحة تمويل اإلرهاب / مكافحة غسل األموالقضايا ) ثانيًا(، والتراخي والتساهل فيها
  .لألوراق النقدية  المحتملاالستبدال قت المناسب ،في الوآذلك و) ثالثًا(الودائع، و 
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المقدر
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

الدخل القومي واألسعار
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6 0.5 2.9 -60.0 69.7 20.5 6.6

غير الهدروآربونات 7.9 6.0 7.0 -50.0 20.0 15.0 10.0
الهدروآربونات 3.6 -4.6 -1.2 -70.9 163.3 25.2 4.0

إجمالي الناتج المحلي اإلسمي بمليارات الدنانير الليبية 119.8 79.3 102.4 45.7 96.5 116.3 120.1
إجمالي الناتج المحلي اإلسمي بمليارات الدوالرات األمريكية 98.0 63.3 80.9 37.4 77.7 93.4 96.2

إجمالي الناتج المحلي لنصيب الفرد بآالف الدوالرات األمريكية 15.6 9.9 12.3 5.8 11.8 13.9 14.0
تضخم مؤشر سعر المستهلك

متوسط الفترة 10.4 2.0 2.5 14.1 1.9 -2.3 5.0
نهاية الفترة 9.8 5.1 3.3 19.2 -10.4 5.0 5.0

االستثمار واالدخار
إجمالي تكوين رأس المال 26.5 32.3 33.7 19.0 26.7 26.9 29.7

عام 20.9 24.3 25.8 12.8 20.1 18.2 19.5
خاص 5.6 8.0 7.9 6.1 6.6 8.7 10.2

إجمالي اإلدخار القومي 64.3 47.1 54.5 23.4 37.9 48.3 49.3
عام 52.0 38.1 33.0 -28.8 15.0 23.5 23.5

خاص 12.3 9.0 21.5 52.2 22.8 24.8 25.7
رصيد االدخار - االستثمار 37.8 14.8 20.8 4.4 11.2 21.5 19.6

(بالنسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي)
التمويالت الحكومية المرآزية

االيرادات، ومنها 66.7 61.3 56.9 39.0 57.9 59.8 61.4
الهيدروآربونات 60.4 55.6 51.8 34.7 52.4 54.2 55.7

اإلنفاق وصافي اإلقراض، ومنها 37.4 49.7 52.0 81.7 64.7 56.0 59.1
اإلنفاق الرأسمالي 22.7 26.4 28.1 13.9 21.8 19.7 21.2

الرصيد الكلي 29.3 11.7 4.9 -42.8 -6.8 3.8 2.3
رصيد غير الهدروآربونات -31.1 -44.0 -46.9 -77.4 -59.2 -50.4 -53.5

رصيد غير الهدروآربونات بالنسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي لغير الهدروآربونات -171.6 -146.3 -181.8 -233.0 -304.7 -275.6 -258.7

النقد واالئتمان
النقود وشبه النقود 48.8 22.6 -4.9 25.4 -20.5 … …

صافي اإلقراض إلى الحكومة -44.9 9.4 2.7 37.5 10.9 … …
االئتمان لالقتصاد 5.0 0.5 3.8 -2.8 0.0 … …

ميزان المدفوعات
الصادرات ، ومنها: 62.1 37.1 48.9 19.2 46.1 58.2 60.2
الهدروآربونات 60.7 35.7 47.5 18.7 44.6 56.2 58.1

الواردات 20.9 22.0 24.6 11.2 29.9 30.6 33.4
صافي دخل عوامل االنتاج  0.7 0.6 0.0 -1.3 1.9 2.6 3.3
صافي التحويالت الجارية -1.0 -1.6 -1.8 -0.6 -2.0 -2.5 -3.0
رصيد الحساب الجاري 37.1 9.4 16.8 1.7 8.7 20.0 18.8

(آنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) 37.8 14.8 20.8 4.4 11.2 21.5 19.6
الرصيد الكلي 15.7 5.2 4.5 3.0 -24.3 3.5 2.2

(آنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي) 16.0 8.2 5.6 8.1 -31.3 3.8 2.3

االحتياطيات
إجمالي األصول األجنبية (متضمنة استثمارات المؤسسة الليبية لالستثمار)  126.1 138.3 171.7 174.5 174.1 190.7 205.9

ومنها: إجمالي االحتياطيات الرسمية  91.9 100.3 102.5 106.4 82.1 85.6 87.8
بشهور واردات العام المقبل 40.7 39.2 77.8 33.8 25.5 24.4 23.1

سعر الصرف
1.22 سعر الصرف الرسمي (دينار ليبي/دوالر أمريكي، متوسط الفترة) 1.25 1.27 1.22 1.24 1.25 1.25

سعر الصرف الحقيقي الفعلي (التغير بالنسبة المئوية) 4.6 4.0 -0.6 ... ... ... ...

انتاج النفط الخام (بماليين البراميل باليوم )، منها  1/: 1.88 1.79 1.77 0.51 1.35 1.69 1.76
1.51  الصادرات 1.40 1.35 0.41 0.94 1.28 1.35

 97.0 61.8 79.0 104.2 99.1 95.5 92.1

المصادر: السلطات الليبية ، وتقديرات خبراء الصندوق وتوقعاتهم .

  إن  التوصيف الربع سنوي إلنتاج النفط الخام في عام  2011 هو  1.18  و 0.17 و 0.05 و 0.79 مليون برميل في اليوم . والتوقعات بالنسبة لعام 20102 هي 1.11 و 1.13 و 1.14 و 1.60 مليون برميل في اليوم والتوقعات لعام 
2013 هي 1.66 و 1.69 و 1.71 مليون برميل في اليوم

        التوقعات

(التغيير بالنسبة المئوية السنوية، مالم يشار إلى خالف ذلك )

(بالنسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي)

(التغييرات آنسبة مئوية من المخزون النقدي في بداية العام )

(بمليارات الدوالرات األمريكية ، مالم يشار إلى خالف ذلك )

(الصادر الرئيسي: النفط الخام)

     الجدول 1.  ليبيا:  مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2008- 2014

   ( الحصة 1,123,7 مليون من حقوق السحب الخاصة  )            
(عدد السكان: 6,42  حسب تقديرات عام 2009)

              ( إجمالي الناتج المحلي لنصيب الفرد: 9,100 دوالر أميرآي حسب تقديرات عام 2009)
(معدل الفقر: ال يوجد)

  


