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  خيرةنظرة عامة عن التطورات االقتصادية األ - 1
 

  2007عام خالل  ملحوظا تقدما  الجماھيرية العظمى يف يالعام لالقتصاد الكلداء األشھد   - 1
ھذا السياق، أن  يويتوقع، وفقا للتصورات الواردة ف. رغم المعدالت المتسارعة للتضخم

نتيجة وذلك ) 2006عام % 5.2مقارنة بمعدل % (6.8بمعدل  يالناتج المحل ياجمالرتفع ي
 يلنفطاج اقطاع االنت ييد فوالنمو الج%) 7.5(النفطية غير األنشطة  يالنمو السريع ف

معدالت التضخم  يفارتفاعا ملحوظا ومتسارعا  د شھد الربع الثالث من العاموق .%)4.7(
مقارنة % 11 ي، وتقدر نسبة ھذا االرتفاع بحواليالخاصة بمؤشر أسعار المستھلك السنو

ھذه التطورات  وترجع. من العام نفسه النصف األول يشھدتھا ف يبالمعدالت المنخفضة الت
ر االسيولة الفائضة وأسعوكذلك , )وبخاصة األجور(لعام نسبة االنفاق ا يالزيادة ف ىال

 .يةائغذمن المواد الالواردات وبخاصة 
اال أن التوقعات تشير الى انخفاض ميزان المالية , النفطية وبالرغم من زيادة حجم العائدات  - 2

من المتوقع أن يصل حجم ميزان  ولذلك. 2006نظيره عام مقارنة ب 2007العامة عام 
عام  يف% 39مقارنة بنسبة  2007لعام  يحلالناتج الم يمن اجمال% 35لعامة الى المالية ا
االنفاق، رغم أن ھذه الزيادة  معدالت يالميزان الزيادة ف ييعكس ھذا االنكماش فو .2006

 .الموازنة يف سبق رصدهاالنفاق أقل مما  يف
% 40 يحوالالى  2007ينخفض فائض المعامالت الجارية الخارجية عام من المتوقع أن   - 3

 ي، مقارنة بما يقدر بحوال)كبيرا جداھذا الفائض ل حجم وان ظ( يالناتج المحل يمن اجمال
حجم  يذلك الى الزيادة ف يف، ويعزى السبب 2006عام  يالناتج المحل يمن اجمال% 52

مليار دوالر  20الى  يسمرال ياالحتياط  ياجمال يوصل حجم الزيادة فو  .الواردات
، ليصل الى 2007أخرى عام  امليار 24 قدارومن المتوقع أن يرتفع بم 2006ام ع يأمريك
 .مع نھاية العام يمليار دوالر أمريك 83 يحوال

 %31أشارت التصورات الى حيث (ومھا الواسع نموا متسارعا للنقود بمفھ 2007ام شھد ع  - 4
ت قحل يالكبيرة الت، مما يعكس الزيادة )2006 عام يف% 20نسبة مع نھاية العام، مقارنة ب

االقراض من قبل واالنفاق العام، ب ، وكذلكيالليب يالمركز األصول األجنبية للبنك يصافب
 يوعلى الجانب اآلخر، انخفض معدل سعر الصرف الفعل. المتخصصة المؤسسات االئتمانية

  مقابل  يف 2، نتيجة الرتفاع اليورو2007النصف األول من عام  يف% 1 يبحوال يالحقيق

                                                 
                                                                                                                                                                          

.                    م لمناقشة أھم التطورات والسياسات االقتصادية2007نوفمبر  12-  4قام فريق من خبراء الصندوق بزيارة طرابلس من   1 
  .تعتبر منطقة اليورو أكبر شريك تجاري لليبيا   2
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مقابل  يف يارتفعت قيمة الدينار الليبحيث  .يرتبط بھا الدينار يتال حقوق السحب الخاصة
 .أثناء ھذ الفترة%  4 يبحوال يالدوالر األمريك

ر سعارتفاع استمرار ، من 2008، ابتداءا من عام يمن المتوقع أن يستفيد االقتصاد الليب - 5
حيث . ايد من قبل المستثمرين األجانبواالھتمام المتز هانتاج يف يوالنمو االضاف,  النفط

مع ) اليوم الواحد  يمليون برميل ف 3 يالى حوال(النفط  تشير التوقعات الى تضاعف انتاج
مجال البحث  ياستخدام شركات النفط العالمية للتقنيات الحديثة ف نتيجة 2012حلول عام 
مختلف  يمعلن عنھا فقيمة المشروعات االستثمارية الكبرى ال يويبلغ اجمال .والتنقيب

 رجمةعتمد توت. يأمريكمليار دوالر 35مايناھز ) من الھيدروكربون الى السياحة(القطاعات 
فرص العمل مع االحتفاظ باستقرار االقتصاد  يھذه التوجھات االيجابية الى نمو مستدام ف

قييم دقيق القيام باصالحات ھيكلية، وتاالنفاق، وكذلك  تمعدال يعلى احتواء النمو ف يالكل
 .ألولويات المشروعات االستثمارية المخطط لھا تسلسل جيد و

يوفر المناخ و. توسطمعلى المدى ال تواجه مجموعة من التحديات الرئيسية الزالت ليبيا - 6
مزيد من الخطوات نحو حل اللليبيا فرصة التخاذ  يالقو يالمالمناسب والموقف ال يالعالم

باالضافة  ،خال من التضخمالمستدام النمو للعدة اساسية ان وضع قا. ھذه التحديات ومواجھة
 يحتواء الزيادة فا) 1(: يعتمدعلى عةبسر تنمو يتالى خلق فرص عمل للقوى العاملة ال

دعم ادارة المدخرات ) 3(تطوير البنية التحتية؛ ) 2(االھتمام بجودته؛ مستوى االنفاق  و
تحسين  )5(؛ ويتطوير القطاع المال)4( بين األجيال المختلفة؛مساواة النفطية لضمان ال

 .عتماد على النفطوتنويع قاعدة االنتاج للخفض من اال يالمحل يالمناخ التجار
  

  السياسة المالية - 2
 

ضغوط المن  ن جودته والحدلضمامستوى االنفاق العام ضرورة  يو فيعتبر احتواء النم  - 7
 ألجور العامة على مدار عاما يطبيق الزيادة فت يسيؤدومن ناحية أخرى، . يةالتضخم
حدث سي  الى ذلك باالضافة. %30- 25 يبحوال ياالنفاق الجارنمو يالمساھمة فالى  2008

فقط % 70 وضعاذا تم (، 2007مقارنة بعام % 50 يبحوال ياالنفاق الرأسمال يفع ارتفا
موا االنفاق العام ن ياجمالوبصورة عامة سيشھد . )موضع التنفيذ من المبالغ المقترحة

زيادة  يف تسھمنھا أن من شأھذه الزيادة السريعة و ،%40الى  حجمه  ملحوظا يصل
وللخفض من . على جودة االنفاق له تأثير سلبي نيكو قد مماالتضخم الناجمة عن ضغوط ال

لى وضع قائمة باولويات  مشروعاتھا ات الليبية االسلطبالبعثة  المخاطر، تھيب سقف ھذه
 -البنية التحتية يالحالية ف ختناقاتاال ءضو يف-  وترتيبھا وفقا لألھمية المقترحة االستثمارية

 يالزيادة ف وتطبيقالمدنية الوظائف  العامة   لخطة خفضالكامل تنفيذ المع العمل على 
قابلة للزيادة من و درجة أكبرالبدء بموازنة محافظة ب ان  . المختارة المجاالت ياألجور ف

مقارنة بالخيار  امحمود ااتجاھيعدسمحت بھا الظروف،  خالل مخصصات تكميلية اذا
  .من البدايةشديدة الطموح وھووضع موازنة  ،المقابل

أجور  يفمن ربط الزيادة  التأكدومن حيث النظرة المستقبلية، تحث البعثة السلطات على  - 8
. يةنظام الوظائف العامة المدن يف الشامل الصالحاوب كل موظفأداء القطاع العام بمستوى 

تطوير البنية التحتية وتنفيذ برنامج  يفريادة أخذ العلى أن يتم تشجيع القطاع الخاص على 
اطار ترتيبات الشراكة بين  يفذلك  يبمافمجال االستثمارات،  يالطموح ف الجماھيرية 

  .لمناسبةا التدابير الوقائيةمع أخذ  عام والخاصلالقطاع ا
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 ؤيدھذا الصدد ت يوف. االيرادات دعم ادارة ھودھا نحوجالدفع بيجدر بالسلطات الليبية أيضا  - 9
مكتب ضرائب لكبار عملية اصالح شامل الدارة الجمارك وتأسيس  يالبدء فالبعثة 

لالصالح الضريبي الشامل من خالل  نموذج للتجربةويجب أن يكون ھذا المكتب . الممولين
واعادة تنظيم االدارات التابعة  يذاتالتقييم ال ممثل االنتقال الى نظاالقيام بمبادرات طليعية 

  .الضريبةوليس حسب نوع الوظيفية   اھلياتوفقا لمسئو لمكتبل
توحيد عرض الموازنة  ذلك  يبما ف العامة ستوى أداء االدارة الماليةم يھناك تحسن ملحوظ ف-10

بدءا للموازنة  يلتصنيف الوظيفنحو اتمام ا ةلخطوة المعتزملوسيكون  .وتأسيس الوحدة المالية الكلية
تحديد مخصصات ، الموازنة نفاذبغية رفع كفاءة عملية او ،ھمية بمكانومن األ. فوائدھا 2008بعام 

 يينبغ.  يتحديد المخصص الكل ياالستمرار ف ضافة الىالاكل وزارة وفقا لبرامج محددة لالنفاق ب
أيضا توحيد  يالضروروسيكون من .يه االصالحات لتشمل االنفاق الرأسمالذھتطبيق  يالتوسع ف

  .العام يتحت مظلة وزارة المالية بغية تحديث النظام المال  ةجاريالموازنات الرأسمالية وال
  

  يالسياسة النقدية واصالحات القطاع المال- 3
  

ترحب البعثة بخطة دعم وتقوية العمليات الخاصة بالسياسة النقدية من خالل تطوير أدوات  -11
تحسين كفاءة أدوات السياسة ول .يمصرف ليبيا المركزواعادة تنظيم  باشرةمالغير دية السياسة النق

 ة وصحيحةوسوق جيد يتنافس ينظام مصرف ساك حاجة الى تأسينمباشرة، ھالغير النقدية 
عوقة لقدرة المصارف على ود الحالية المارخاء القيأيضا ومن المفيد . للمعامالت المصرفية المتبادلة

ة متابع يباالضافة الى ذلك ينبغ. هالنظام كل يخفض فائض السيولة ف من أجل الخارج يف ستثمارالا
كجزء من  ى ھذا االقراضوفرض السيطرة علاالقراض من قبل المؤسسات االئتمانية المتخصصة 

  .االدارة العامة للسيولة
المكتبية  المراقبة تقنيات  تحسين ذلك يف، بما للرقابة المصرفية يترحب البعثة بالدعم الجار -12

دعم التنسيق المشترك بين  ويجب زيادة. متطلبات رأس المال وضعتطوير منھجية وية والميدان
 زيادة عددالعاملينوبناء القدرات من خالل  بة اعلى تقوية الرق وحدات المراقبة المكتبية والميدانية

  .ريبھمدوت فيھا
ويعتبر القرار الخاص . والخصخصةمجال اعادة الھيكلة  يتقدما ملحوظا ف أحرزقطاع البنوك-13

واألمة  الجماھيرية  يفمصر دمجقرار وكذلك  مصرفا اقليميا تحت مظلة مصرف واحد 41بدمج 
بيع حصة كبيرة  يخيرة الناجحة فلصفقة األالجھود الشاملة ل  يوستؤد .ھذا االتجاه ية فجيدخطوة 

مصرف لالجارية خصة لخصوا )Paribas BNP ( باريبا يب ن ب بنك الىمصرف صحارى  من
لى مواصلة جھودھا سلطات الليبية علا والبعثة تشجع. الوحدة، الى دعم نقل المعرفة وشحذ المنافسة

  .تبقى من مصارف عامةفيما الى شركاء استراتيجيين  يى السععلى ھذا النحو وعل
وسيكون من . بالتحسنتومئ التطورات االيجابية األخيرة الداعمة للمؤشرات المالية للمصارف  -14

المصرف للمصارف والداخلية الجھود الرقابية  دعملتطبيق المعايير المحاسبية الدولية  المفيد
وللحفاظ على صحة . الى ذلك اتخاذ خطوات تصويبية مبكرة اذا دعت الحاجةمن أجل  يالمركز

وأن   ,جاريةعلى أساس االعتبارات التتخصيص االئتمان  ، تجدر االشارة الى أھميةيالنظام المصرف
  .أخرىالتعامل مع االحتياجات االجتماعية من خالل قنوات يتم 
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  السيادية األصول ادارة  - 4
  

ن ، مستثمارالالمؤسسة الليبية لتأسيس  ياتخذته السلطات الليبية ف يالبعثة على المنحى الذ يتثن -15
ال ستثمار مبلغ الالقيام بھا زم تعمالالخطوة ان . عناصر الشفافية واالدارة الرشيدةعلى ز حيث التركي

بشكل شبه  الخارج يفو يمبدئيا للمؤسسة على أساس تجارمخصص ال يمليار دوالر أمريك 40
مل ستع 3. حماية وتنمية مدخرات الجماھيرية وتنويع مصادر دخلھا نحوملموسة خطوة  ي، لھكامل

جزء ة االستثمار وكذلك نقل سمؤسالخطة الرامية الى ضمان وجود  مجموعة ادارية مستقلة ومؤھلة ل
توفير مبدأ العدل واالنصاف انھا ستساعد على لى باالضافة ا الى موازنة الدولة،محدود من األرباح 

 لم يبت فيھا بعد حول يالزالت ھناك مجموعة معلقة من التفاصيل الھامة الت .ةقادماألجيال ال نحو
ستحول الى  يحجم االدخارات االضافية التللخزانة العامة و حجم السحب المسموح به من األرباح

 الالزمة لتقديم المساعدة الفنية ونستعدم يالنقد الدول صندوقوخبراء . المستقبل يمؤسسة فال
نفذت واذا . المثلىالدولية االستثمار لضمان اتساقھا مع مبادئ الممارسة ولمراجعة مسودة قانون 

 ية نموذجا يحتذى به فالمؤسسمعتزم، ستكون ھذه  ة االستثمار كما ھولسلطات الليبية لمؤسسا خطة
  . ھاخارجالمنطقة و يالسيادية ف اتصناديق الثرو

  
  االصالحات الھيكلية وقضايا أخرى- 5

  
من خالل دعم القطاع الخاص والمشروعات  ينفطالغير تطوير القطاع لتخطط السلطات الليبية  -16

 يينبغ .وخلق فرص عمل جديدة يوع االقتصادالتن يالصغيرة والمتوسطة مما من شأنه أن يسھم ف
دعم حقوق الملكية  التدريب وتخفيض االجراءات االدارية باالضافة الى أن تركز ھذه الجھود على

 يأيضا تالف من المھم .يحتى يتسنى تسھيل عملية النفاذ الى االئتمان المصرف يالنظام القانونتطوير و
فعاليتھا ويخلق التشوھات ويقلل من تلك الحوافز  لفةحوافز مما يزيد من تكللمعقدة أية خطط 
الى تبسيط عملية خصخصة المشروعات العامة  تبرز الحاجة ،الى ذلك باالضافة .االقتصادية

  .واالسراع بھا
ة تابعالسلطات الليبية على تحسين االحصائيات االقتصادية والمالية، حتى يتسنى مالبعثة تحث -17

تحسين احصاءات ل أوليةو اضفاء أھمية يينبغو. السياسات بصورة موائمة بصياغة القيامالتطورات و
  .ميزان المدفوعاتووالتوظيف  يالناتج المحل ياجمال

الدول األفريقية من  ، وبخاصةخل المنخفضدذات ال للدول يدعم الجماھيرية العظمى السخ ان-18
تحث البعثة السلطات و.  ضع ثناءھو مو خالل المساعدة المالية لھا واالستثمارات الخارجية فيھا

الليبية على اعفاء الدول المدينة الفقيرة من الديون بصورة كاملة وفقا لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة 
  ).ھيبك(بالديون 

                                                 
شركات دولية معروفة لوضع استراتيجيتھا االستثمارية بما فى ذلك قياسات المخاطرة وأھداف الربحية، يبية لالستثمار بتستعين المؤسسة الل 3

  .وتطوير عملية الدارة تخصيص األصول وكذلك اختيار وتقييم المدراء الدوليين من ذوي السمعة والفئات المختلفة من األصول
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          Prel. Proj. Proj.
2003 2004 2005 2006 2007 2008

National income and prices
     Real GDP 5.9 5.0 6.3 5.2 6.8 8.8
          Nonhydrocarbons 2.2 4.1 5.5 6.1 7.5 8.0
          Hydrocarbons 17.7 7.4 8.3 2.8 4.8 10.9
     Nominal  GDP in billions of Libyan Dinars 30.8 39.8 54.5 65.2 73.7 95.7
     Nominal  GDP in billions of U.S. dollars 24.0 30.5 41.7 49.7 58.6 76.3
     Per capita GDP in thousands of U.S. dollars 4.3 5.3 7.1 8.3 9.6 12.3
     CPI inflation (average) -2.1 -2.2 2.0 3.4 7.0 8.0
     CPI inflation (e-o-p) -1.3 -3.5 3.0 7.2 ... ...

Central government finances
     Revenue 53.9 58.5 68.6 72.2 74.0 76.1
        Of which:  Hydrocarbon 47.1 50.6 63.7 66.8 66.7 69.7
     Expenditure and net lending 39.1 41.2 38.6 33.1 39.3 42.4
        Of which:  Capital expenditure 9.2 17.7 19.8 17.9 22.6 25.8
     Overall position (deficit -) 14.8 17.4 30.0 39.1 34.7 33.7
     Non-oil deficit -32.3 -33.3 -33.7 -27.7 -32.0 -36.0

Money and credit
     Money and quasi-money 8.1 9.2 29.2 20.2 31.0 24.6
     Net credit to the government -32.8 -104.2 -85.5 -110.2 -82.4 -99.2
     Credit to the economy 6.6 -0.7 4.5 6.2 4.6 5.5
          Of which : Credit to the private sector -1.1 1.1 0.8 1.6 0.7 1.4
     Deposit rate (1-year deposits, in percent) 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 …

Balance of payments
     Exports, f.o.b. 14.6 20.4 31.3 39.2 44.5 60.6
        Of which:  Hydrocarbons 14.2 19.5 30.4 38.2 43.4 59.3
     Imports, f.o.b. 7.2 8.8 11.2 12.9 18.6 25.3
     Current account balance 5.2 7.4 17.4 25.6 23.5 31.2
        (As percent of GDP) 21.5 24.3 41.8 51.6 40.2 40.9
     Overall balance (deficit -) 3.1 4.6 15.4 18.7 23.9 32.3
        (As percent of GDP) 13.0 15.2 37.0 37.6 40.8 42.3

Reserves
     Gross official reserves   19.5 25.6 39.3 59.2 83.1 115.4
          (In months of next year's imports of GNFS) 21.9 22.7 30.1 31.5 32.5 36.1

Exchange rate 1/
Official exchange rate (LD/US$, period average) 1.28 1.30 1.31 1.31 1.26 …
Official exchange rate (LD/US$, end of period) 1.30 1.24 1.35 1.28 1.27 …
Real effective exchange rate (percent change) -13.91 -8.99 -1.75 -0.33 -0.98 …

Crude oil production  (millions of barrels per day) 1.53 1.62 1.69 1.72 1.80 2.00
Libyan crude oil price (US$/bbl) 28.2 36.9 51.9 62.5 69.3 86.0

Sources: Libyan authorities; and Fund staff estimates and projections.  

1/ The data for 2007 refer to July.

(In percent of GDP)

 (Changes as a percent of beginning of the year money stock)

(In billions of U.S. dollars; unless otherwise indicated)

Table 1. Libya: Basic Economic and Financial Indicators, 2003–08
(Quota = SDR 1,123.7 million)

Population (million): 5.85 (2005)

(Annual percentage change, unless otherwise specified)

  


