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تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات االقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية
واستشرافية لمالمح األداء االقتصادي .يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل االقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية
ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية األخرى في الدول العربية.

تقرير آفاق االقتصاد العربي-ابريل 2019
تقارير آفاق قطرية :ليبيا
النمو االقتصادي
 95في ال دئ م إج دلي الصادراا م د نن ايلرارا الفطية سااد ب
نظرا ً لكون الصادراا الفطية سااد ب ا د ي ل ع
ات ولع  90في ال دئ م إج دلي إلرارا ال وازن العدم م د لجعله ال حطز الرئةس للف و ايقتصااااااادرد لعت ؤ التف
ا اااتولد الف و ايقتصاادرد اكااكع م ةر لو التيواا في نإااعدا صإنتدت صلاادراا الفط ال د إضاادف إلو التيواا
الؤاخلة .
شاااااايؤ م ةد انتدت الفط في لة ةد زلدر ملحوظ خالل د  2018حةث ااسطعت م ةد اينتدت الفطيي إلو مد ل رب م
ملةون ارمةع في الةو ا د ل ثع زلدر افحو  17في ال دئ م دان ادل اتولد ال اجل د  2017ص و مد إد ؤ لو ر ب
ماااتولد الفدسف في ال يدا الفطيي خالل العد ( .)1اغب ااسطدا ماااتولد اينتدت الفطيي إي انيد ي سزال نقع م ال اااتولد
ال ااااجل ق ع د  2011ال دلغ  1.6ملةون ارمةع لومةدً .جدء الجزء األم ر م الف و ال ااااجع العد ال دضاااي م مااااد
لو ضاااوء األصضااادا الؤاخلة التي س ر لو
ال يدا الفطيي حةث ي لزال ال يدا غةر الفطيي لواجه ادلعؤلؤ م التحؤلد
ماااتولد ايإااتث دا صال فة األإاادإااة الالز لؤ ب الف و في ال يد د ايقتصاادرل  .م ال توق خالل د  2019اإاات راا
التعدفي الفااااا ي للفكاااادد ايقتصاااادرد في ظع ال جيورا التي س لليد م إااااااااا الفط الودفة ا در افتتد ؤر م الح ول
الفطية ص و مد إةاد ؤ لو ساجةع معؤل ن و احؤصر  5في ال دئ في حة م ال توق في د  2020صاطرض اإت راا
سحا األصضدا الؤاخلة ااسطدا الف و ايقتصدرد إلو ماتوى  8في ال دئ ادفتراض سحا األصضدا الؤاخلة .
اتجاهات تطور األسعار المحلية
ان طض معؤل التض ب خالل د  2018لةصع الو نحو  9.3ادل دئ م دان م حوالي  28.5في ال دئ ماجع خالل د
 . 2017جدء ذلك م حصل ياسطدا نإعدا مع م ال وار الغلائة صال كرصاد صال الاس صالاك صماتلزمدسه األ دث
صالصح صالف ع صالتعلةب .لعور التراج ال لحوظ في معؤل التض ب خالل د  2018م دان ادلعد الاداق إلو ااجراءا
التي سب اس دذ د في إددا ارندمف االال ايقتصدرد صالتي ن يد فرض اإو لو م ةعد الف ؤ األجف ي صس طةف ال ةور
درلق ال صداف التجدال م دشر
صسايةع ااجراءا لو لةد شراء الف ؤ األجف ي لألغراض التجدال صالك صة
صالتي اؤصا د نر إلو سرا ج م ةر في إعر لرف الع ال األجف ة م داع الؤلفدا اللة ي في الاوق ال وازد ا د انعكس
اككع م دشر في ان طدض ال اتوى العد ألإعدا الال صال ؤمد  .م ال توق نن سكيؤ األإعدا في م تلف ال ج و د
الالعة مزلؤا ً م التراج خالل الطتر ال درم ).(2
األوضاع النقدية
ن طل ال فك ال رمزد حزم م
األصضدا الؤاخلة التي سكيؤ
ايقتصدرد سراجعت ماتولد
ادل دان م نيدل د 2017
 109.6ملةدا رلفدا افيدل د
ال دضي.

الاةدإد ايقتصدرل لتةاةر الاةدإ الف ؤل صر ب جيور االال ايقتصدرد .في ضوء
د ال الر صاين طدض الحدر للعدئؤا الفطية التي س ثع ال صؤا األإدإي لت ولع الفكدد
الاةول ال حلة إلو  110.8ملةدا رلفدا افيدل د  2018ادن طدض نا ته  0.4في ال دئ
حةث لككع الف ؤ ال صؤا نحو  99في ال دئ م إج دلي ال عرصض الف ؤد ا د ل ؤا افحو
 2018في حة إجع ماتوى الورائ ان طدضد ً م ةرا ً افا س رب م  45في ال دئ العد

شيؤ ايئت دن ال حلي ان طدضد ً افا  6.6في ال دئ في د  2018نتةج األصضدا الؤاخلة التي سكيؤ د ال الر .في لا
ااددا إجع ايئت دن العد ااسطد د ً افا  8.5في ال دئ في د  2018في حة ان طض ايئت دن ال فو لل يدا ال دص
افا  4.6في ال دئ .
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األوضاع المالية
م ال توق ااسطدا ماتوى الفط د في ال وازن العدم في للعد الحدلي إلو  42ملةدا رلفدا م داع  31ملةدا رلفدا للفط د
ال اجل في موازن د  2018في ظع التوقعد اداسطدا االرارا الفطية خالل العد الجداد إلو  22.5ملةدا رلفدا ا د
لعكس سوقعد الحكوم احؤصث سعدفي نا ي انتدت الفط صاأل ر ال توق لإللالحد ايقتصدرل التي د تيد الحكوم  .لكدا
إلو نن ال وازن لغلب لةيد ة ف افؤ األجوا التي س ثع مد ل رب م  50في ال دئ م إج دلي الفط د  .اللك ل ؤا العجز في
ال وازن افحو  19ملةدا رلفدا إةتب س ولليد ر ايقتراض م ال فك ال رمزد .لطرض سراج نإعدا الفط فضالً ان طدض
إنتدت لة ةد م ال د سحؤلد لو نصضدا ال دلة العدم حةث لايب الفط افحو  97في ال دئ م إلرارا ال وازن .
لو ضوء مد إ ق قؤ ال فك ال رمزد م خرا ً ارندمجد ً لإللال ايقتصدرد ل ؤن في د  2018صلتض
ال حرصقد .
لرف الؤلفدا اللد إ ق نن خطضت الاليد قة ته د  2002اداضدف إلو اف الؤ ب

سعؤلع إعر

القطاع الخارجي
مفتةج لتوالع التحا في ماتولد اانتدت م الفط لتوق نن سرسط الصدراا الالعة افحو  13.2في ال دئ لتصع إلو
حوالي  20.6ملةدا رصيا خالل د  2019م دان م حوالي  18.2ملةدا رصيا ماجل خالل د  .2018نمد الواارا
ف ال توق نن س لغ حوالي  13ملةدا رصيا ماجل نا ااسطدا قؤا د  11.6في ال دئ خالل د  2019م دان ادلعد
الاداق.
مفتةج للتيواا في مع م الصدراا صالواارا الالعة م ال توق سحا الطدئض في ال ةزان التجداد لةصع إلو
حوالي  7.6ملةدا رصيا د  2019افا زلدر قؤا د  16في ال دئ م دان م د .2018
نمد ادلفا ل ةزان ال ؤمد صالؤخع فةتوق اسادا العجز اه لةصع إلو نحو  4ملةدا رصيا خالل د  2019م دان م جز
قؤاه حوالي  3.2ملةدا رصيا ماجل خالل د  2018م د لتوق ااسطدا العجز ا ةزان التحولال افا  18.2ادل دئ لةصع
إلو نحو  1.3ملةدا رصيا خالل د .2019
في ضوء التيواا إدلط اللمر لتوق اإت راا الطدئض في ال ةزان الجداد خالل د  2019فؤ نطس ال اتوى ال اجع
خالل العد الاداق لة لغ نحو  2.3ملةدا رصيا ا د ل ثع حوالي  4.5ادل دئ م الفدسف ال حلي ااج دلي.
فة د ل ص التوقعد لعد  2020م ال توق سحا الطدئض في مةزان ال عدمال الجدال لة لغ حوالي  2.5ملةدا رصيا ا د
لعدرل نحو  4.4في ال دئ م الفدسف ال حلي ااج دلي.

ال حلي ااج دلي.

