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إعداد إدارة البحوث واإلحصاء
بمصرف ليبيا المركزي

مقدمة
تقوم العديد من الدول املتقدمة منها والنامية على حد سواء

وقد بينت التجارب الدولية تنوع وسائل الدعم وألاهداف املرجوة

بدعم أسعار السلع الضرورية في محاولة منها للتخفيف من

منه باختالف النظم الاقتصادية وباختالف درجة التطور

ارتفاع أسعارها  ,حتى تمكن الشرائح الفقيرة من الحصول على

الاقتصادي  ,وبصورة عامة فأن هذه السياسة تمثل رزمة من

السلع التي غالبا ما تعتبر ضرورية  ,حيث تخصص هذه الدول

إلاجراءات وألاسس واملبادئ التي تهدف إلى تحقيق أهداف

مبالغ كبيرة من مواردها لدعم دخول ألافراد سواء كان ذلك على

اقتصادية واجتماعية أو سياسية تنعكس في ميزانية الدعم

شكل سلع منخفضة السعر أو خدمات كالتأمين الاجتماعي

املحددة وفق برنامج معين وتكون عادتا جزء من امليزانية

والصحي  ,أو على شكل دفعات نقدية  ,فعلى سبيل املثال

الاعتيادية للدولة1

تخصص أملانيا ما نسبته  %8من ناتجها املحلي للدعم السلعي ,
كما تخصص السويد  %10ويبلغ الدعم السلعي في فرنسا %12
في حين بلغ في مصر %18لعام  , 10202بينما تصل نسبة الدعم
السلعي في ليبيا إلى  %0010من الناتج املحلي إلاجمالي و %0012من
إجمالي إلانفاق العام لعام  ,0202غير أن الدول الرأسمالية لديها
سياسة دعم سلعي متحركة تواكب حركة الاقتصاد ومستويات
التضخم النقدي للمحافظة على مستويات معيشة مقبولة

مما ال شك فيه أن سياسة الدعم السلعي في ليبيا تنتابها عدة
مشاكل وعقبات تحد من نجاحها  ,ال سيما في ظل عدم وجود
سياسة محددة لألجور وفي ظل شحه البيانات  ,لذا سوف
تسعى هذه الورقة إلى عرض مبسط لبعض التجارب الناجحة
للسياسات الدعم السلعي ومن تم عرض موجز لسياسات
الدعم السلعي في ليبيا  ,كما ستناقش بعض إلاصالحات
وإلاجراءات التي قد تساهم في إنجاح سياسة الدعم في ليبيا1

لشريحة محدودي الدخل 1

1
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تجارب بعض الدول
قد تباينت سياسات الدعم في العديد من الدول من حيث

سياسة الدعم للحكومة الاندونيسية إلى إمكانياتها في تحديد

حجم الدعم وطريقة الحصول عليه والشرائح املستفيدة منه

الطبقات املستهدفة والوصول إليها  ,وكذلك إلى أساليب

 ,فقد قامت بعض الدول بدعم أسعار بعض السلع والخدمات

الاتصال الناجحة املستعملة1

لتستفيد من ذلك الدعم كافة شرائح املوطنين واملقيمين بغض
النظر عن دخولهم سواء كانوا من الشرائح متدنية الدخل أو

 التجربة إلايرانية:

متوسطة الدخل أو عالية الدخل  ,وتقوم بعض الدول بدعم

مع نهاية عام  2010كانت إيران أول بلد نفطي يقوم برفع

الشرائح املتدنية الدخل فقط دون غيرها على خلفية أنها قد ال

الدعم عن كافة السلع والخدمات الستبدالها بدعم نقدي

تستطيع تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الضرورية نظرا

لجميع أفراد املجتمع  ,وقد قدرت إجمالي املبالغ املوفرة من

الرتفاع أسعارها  1وقد اختلفت أيضا املمارسات في دعم تلك

هذه إلاجراءات  60مليار دوالر وقد تم توزيعها على الشكل

السلع من الدعم املباشر ألسعار السلع إلى الدعم النقدي

التالي:

(إعادة هيكلة الدعم) مقابل سلة من تلك السلع ومن التجارب
الدولية في الدعم السلعي:

-

 30مليار توزع لجميع أفراد املجتمع في السنة ألاولى1

-

 18مليار للمؤسسات الاقتصادية إلعادة هيكلة إنتاجها

 التجربة الاندونيسية:2

بطرق أكثر ترشيد الستهالك الطاقة1
-

اتخذت الحكومة الاندونيسية رزمة من إلاجراءات سعيا منها
لتقديم دعم سلعي تستفيد منه الطبقات الفقيرة املستهدفة ,

 12مليار للحكومة لدفع تكاليف الطاقة وتطوير كفاءة
استخدام الطاقة في القطاع العام1

ففي عام  2005على سبيل املثال ضاعفت أسعار املشتقات

وقد كانت املؤشرات ألاولية لهذه السياسة ارتفاع الطلب

النفطية ,وفي عام  2008رفعت أسعار املشتقات النفطية

املحلي , 3وزيادة حركة ألانشطة الاقتصادية في املناطق الريفية

بنسبة تتراوح ما بين  %33-25وذلك بغية الاستفادة من املبالغ

على الرغم من إن ارتفاع أسعار الطاقة كان لها تأثير مباشر و

املتوفرة من أسعار تلك السلع ومن تم منحها في شكل تحويالت

واضح في سلة أسعار املستهلك  ,أال أن زيادة كمية الواردات من

نقدية دفعت للعائالت الفقيرة حيث استفاد منها  15.5مليون

السلع وتسهيل إلاجراءات إلادارية أدت إلى تخفيض أثر هذا

عائلة  ,كما اتخذت بعض إلاجراءات ألاخرى مثل إعفاء

الارتفاع  ,ولعل أكبر التحديات التي واجهتها الحكومة إلايرانية

املنتجات الزراعية من ضريبة القيمة املضافة وإلغاء الضريبية

تمثلت في إعادة هيكلة القطاع العام والزراعي اللذان يعتمدان

الجمركية على السكريات  ,كما تم إدراج نظام التعديل

بشكل كبير على صرف الطاقة خالل العملية إلانتاجية  ,غير

الديناميكي على أسعار البنزين (تحرير أسعاره)  ,ويعزى نجاح

أن تأكيد الحكومة بدعمها عن طريق خطط متوسطة ألاجل

2

3
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توفير السلع والخدمات في السوق املحلي وبما يتناسب مع

بال دعم الفني واملادي للقطاعين يبدو انه كان له أثر في

-

التواصل مع كافة أطياف املجتمع 1

مستوى دخول ألافراد1

سياسة الدعم السلعي في ليبيا

أن الوضع الاقتصادي الذي اتسم به الاقتصاد الليبي خالل

بدأت سياسة الدعم السلعي في ليبيا مع بداية عقد السبعينات

ألاربعة عقود املاضية هو سيطرة القطاع النفطي على الهيكل

من القرن املاض ي مع صدور القانون رقم ( )68لسنة 1971

الاقتصادي والذي جعل من الاقتصاد الليبي اقتصاد أحادي

بشأن إنشاء املؤسسة الوطنية للسلع التموينية كمؤسسة

الجانب ويعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي في تمويل

تابعة لوزارة الاقتصاد  ,تعنى بتوفير السلع التموينية واملواد

الانفاق العام ناهيك عن جمود الدخول (سياسة ألاجور

واملحاصيل الزراعية بما يحقق ثبات أسعارها وتوفرها بصورة

الثابتة في القطاع العام) والزيادة املستمرة في ألاسعار جعلت

منتظمة في السوق وبكميات تكفي لسد حاجات املستهلكين ,

من سياسة الدعم السلعي ضرورة ملحة في ظل تلك الظروف

وقد خول القانون املذكور املؤسسة بفتح فروع ومكاتب لها في

بل وأصبح حجمها يتوقف على ايدولوجية الدولة والدعم

أية جهة في ليبيا  ,كما خولها باتخاذ وكالء ومراسلين في الداخل

الذي تراه مناسبا وقد اتخذت سياسة دعم ألاسعار في ليبيا

والخارج وذلك وفقا لقرارات مجلس إلادارة1وفي عام  2009م

نوعيين أساسيين هما:

صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )451بشأن دمج

-0

املؤسسة الوطنية للسلع التموينية في صندوق موازنة ألاسعار

الدعم أهمية كبيرة في موازنة الدولة وذلك بهدف املحافظة

وذلك بغية تحقيق ألاهداف التالية:

على املستوى العام ألسعار السلع الضرورية واملحافظة على

-

العمل على موازنة أسعار السلع والخدمات ألاساسية1

-

دراسة واقتراح الوسائل التي تساعد على تحديد ألاسعار

املناسبة للسلع والخدمات1
-

متابعة ألاسعار الدولية واملحلية وتوفير التقارير عليها1

-

الاحتفاظ بمخزون مناسب من السلع ألاساسية املعرضة

دعم أسعار السلع الغذائية ألاساسية حيث يحتل هذا

الدخول الحقيقية لألفراد  ,وكانت الدولة مضطرة لذلك
بسبب سياسة تجميد ألاجور في القطاع العام والتي انعكست
على القطاع الخاص أيضا  ,والجدول التالي يبين أنواع السلع
وحجم الدعم خالل الفترة من 1 2010-2002

للتقلبات الحادة في أسعارها1
-

تحقيق ألاسعار املناسبة للسلع والخدمات ألاساسية

وتوفيرها بتكلفة مناسبة للمواطنين1
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الدعم السلعي
مليون دينار ليبي

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

قمح
دقيق
سكر
األرز
زيت الزيتون والزيوت النباتية
الشاي
القهوة
معجون الطماطم
الخميرة الجافة
البقوليات الجافة
حليب مكثف
السميد
أخرى
المكرونة

99
151
22
52
5
11
0
9
1
0
3
4
2
0

-31
338
39
46
99
15
0
16
4
0
56
37
6
0

77
527
44
104
165
31
0
0
11
0
147
48
6
42

0
491
55
101
120
17
0
0
10
0
0
37
7
0

0
390
54
108
116
41
0
0
17
0
0
68
7
0

0
467
107
97
134
34
0
0
13
0
0
43
7
0

0
925
0
141
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0

0
953
0
236
0
0
0
0
0
0
0
144
0
0

0
703
0
187
0
0
0
0
0
0
0
58
0
97

االجمالي

357

625

1,202

839

801

902

1,117

1,333

1,046

االشارة السالبة تعبر عن فائض التشغيل
المصدر :صندوق موازنة األسعار

يتضح من الجدول السابق أن الدعم السلعي قد ارتفع من

بيد أن الوزن النسبي للمواد الغذائية املدعومة بالنسبة إلى

 357مليون دينار ليبي عام  2002إلى  1.046مليون دينار ليبي

سلة املواد الغذائية ألسعار املستهلك ال تشكل سوى %1.6

في سنة  2010م  ,أي إن الدعم السلعي ارتفع خالل تلك

من السلة  ,ألامر الذي يعني أن السلع الغذائية املدعومة في

الفترة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %12.7مع العلم بأن

الحقيقة ليست ذات أهمية كبيرة للمستهلك وإنما ألامر يكمن

معدل النمو السنوي املركب للسكان في ليبيا بلغ  %1.6ويعزى

في أن الدعم السلعي ملجموعة املواد الغذائية في الحقيقة ما

هذا الارتفاع في الدعم السلعي إلى الارتفاع في ألاسعار العاملية1

هو إال دعم وهمي أي بمعني توفر هذه السلع في الحقيقة ليس

ولكن ما يلفت الانتباه هو أن مجموعة املواد الغذائية تشكل

ذو إثر حقيقي على املستوى املعيي ي للفرد خصوصا إذا كانت

ما نسبته  %36.6من سلة أسعار املستهلك وفقا لبيانات

السلعة املدعومة لها بدائل متوفرة في السوق املحلي وتتمتع

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق 1

بجودة تفوق جودتها في أغلب ألاحيان  ,هذا من جهة  ,ومن
جهة أخرى فإن إجمالي الوزن السلعي ملجموعة السلع
املدعومة في سلة أسعار املستهلك وفقا لبيانات الجدول التالي
ال تشكل سوى  %15.9من السلة1

سياسات الدعم السلعي
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وزن السلع المدعومة في سلة أسعار المستهلك
السلعة

الوزن النسبي في سلة المستهلك

الغداء
الحبوب
السكريات
الشاي والقهوة

1.6
1.0
0.4
0.2

الوقود واالضاءة

0.6

العناية الصحية
الدواء

1.0
1.0

المواصالت

9.5

التعليم

3.2

المجموع

15.9

المصدر :حساب موظفي إدارة البحوث
 -0دعم أسعار املنتج املحلي سواء كان صناعيا أم زراعيا

الكهربائية فعلى سبيل املثال يقوم املصرف الزراعي بتقديم

بغية تحفيز وتحسين إنتاجه من خالل رزمة من إلاجراءات

القروض الزراعية للفالحين بسعر فائدة مدعوم كما أن

تتخذها الدولة بهدف زيادة إلانتاج وتمكين املنتجين أو

أسعار املدخالت الزراعية هي ألاخرى مدعومة  ,وفي معرض

املزارعين من تحقيق عوائد تساهم في تطوير وتوسيع تلك

التدليل على ذلك يتبين أن إجمالي دعم املشتقات النفطية قد

ألانشطة ولعل أهم احد هذه ألانواع من هذا الدعم هو دعم

ارتفع من  972مليون دينار ليبي في عام  2002إلى 10.153

أسعار الطاقة كدعم أسعار املشتقات النفطية حيث تباع

مليون دينار ليبي في عام  2010أي بمعدل نمو سنوي مركب

بأقل من أسعارها العاملية وكذلك دعم أسعار وحدات الطاقة

بلغ  %30تقريبا
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الجدول التالي يبين تقديرات حجم الدعم للمشتقات النفطية.

دعم قطاع الهيدروكربونات*
مليون دينار

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

قيمة المبيعات المحلية للمشتقات النفطية مقاسة باألسعار المحلية
قيمة المبيعات المحلية للمشتقات النفطية مقاسة باألسعار الدولية
إجمالي دعم المشتقات النفطية
الذي منه :اإلنتاج المحلي
الواردات

899
1,743
844
605
239

985
2,392
1,407
1,069
338

1,068
3,449
2,381
1,674
706

1,222
4,651
3,429
2,501
928

1,261
5,346
4,086
2,838
1,248

1,270
4,682
3,412
2,357
1,056

1,562
6,266
4,704
2,861
1,844

1,710
5,337
3,626
2,584
1,043

1,933
8,328
6,395
4,743
1,652

قيمة المبيعات المحلية للغاز الطبيعي مقاسة باألسعار المحلية
قيمة المبيعات المحلية للغازالطبيعي مقاسة باألسعار الدولية
إجمالي دعم الغاز الطبيعي

134
263
128

158
406
249

208
488
280

262
973
711

346
1,787
1,441

362
1,799
1,437

1,015
7,835
6,819

1,388
5,539
4,151

1,389
5,147
3,758

إجمالي الدعم
المصدر :حساب موظفي إدارة البحوث

972

1,655

2,661

4,140

5,527

4,850

7,778 11,524

10,153

من خالل الجداول السابقة يمكن القول أن الدعم املقدم من

إال انه تجدر إلاشارة إلى أن الدعم غير املباشر ألسعار الكهرباء

قبل الحكومة الليبية ودعم الرعاية الصحية قد ارتفع من

يأتي ضمن دعم أسعار الطاقة املستخدمة في توليد الكهرباء 1

 1.329مليون دينار ليبي عام  2002إلى  11.199مليون دينار
ليبي في عام  2010أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %27
تقريبا 1
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الدعم المباشر لقطاع الكهرباء
مليون دينار ليبي

السنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

المبلغ

193.9

204.3

180.7

185.7

198.0

173.1

217.4

490.4

400.0

المصدر :الشركة العامة للكهرباء

بلغ إجمالي الدعم املباشر لقطاع الكهرباء خالل القترة

إلافراد لالستفادة من فروق السعر ,ناهيك عن تهريب كميات

( 06034120 )0202-0220مليون دينار ليبي بمتوسط نمو

كبيرة منها إلى الدول املجاورة بغية تحقيق مكاسب شخصية1

سنوي  ,%01وكان الدعم خالل السبع سنوات ألاولى (-0220

باإلضافة إلى ذلك تثار عدة تساؤالت حول من هو املستفيد

 )0222يتم تخفيضه من خسائر الشركة وال يدفع نقدا ,بينما

ألاكبر من الدعم الحقيقي في قطاع الهيدروكربونات  ,فعلي

في السنتين ألاخيرتين ( )0202-0222تم تحويل املبالغ إلى

سبيل املثال هل يتم تقديم دعم للقطاع الصناعي (الوحدات

الحساب املصرفي للشركة1

إلانتاجية ) من اجل تقليل تكاليفها وزيادة قدرتها إلانتاجية

مما ال شك فيه أن الهدف الرئيس من الدعم السلعي الذي

والتنافسية في ألاسواق املحلية والخارجية ؟ ومن هو املستفيد

تقدمه الحكومة يكمن في كيفية رفع املستوى املعيي ي ألفراد

من دعم املشتقات النفطية هل هم شرائح املجتمع الفقيرة

املجتمع عن طريق املحافظة على املستوى العام ألسعار السلع

التي ال تمتلك السيارات الفارهة أم الطبقات الغنية ؟ كما إن

الضرورية (أسعار السلع املدعومة) ومن تم عدم تأثرها

جزء من املشتقات النفطية هي ألاخرى يتم تهريبها إلى الدول

بتقلبات ألاسعار العاملية وبالتالي املحافظة نوعا ما على

املجاورة  ,ولعل من ابرز مساوئ الدعم السلعي تتمثل في:

مستوى معيي ي مناسب  ,غير أن املشكلة الرئيسية ال تكمن

 -أن الدعم السلعي يستفاد منه أغلب ألافراد املتواجدين

في الدعم السلعي املقدم ولكن تكمن في آلالية التي يتم بها

داخل البلد وتسرب جزء من هذا الدعم إلى ألاجانب خارج

تقديم هذا الدعم  ,فعلي سبيل املثال عدد املواطنين الليبيين

البلد1

املدرجين تحت بند املساهمين في الجمعيات الاستهالكية ما

 -خلق سوق موازية في السلع داخل البالد ومن ثم ارتفاع

يقارب  7.230مليون فرد  ,وهذا بالطبع مخالف إلحصائية

نسبة حجم الاقتصاد الخفي في البالد1

التعدد العام لسكان ومعدل نموه في عام  , 2006كما إن جزء

 -فتح باب من أبوب التهريب عبر الحدود1

مهم من السلع الغذائية يتم بيعها في السوق املوازية من قبل

 ارتفاع تكاليف التشغيل والتوريد مقارنة بالدعم النقديوفي معرض التدليل على ذلك وجود أربعة فروع رئيسية و25
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مكتب وحدة مبيعات في كافة أنحاء ليبيا لصندوق موازنة

 -ندرة الكفاءات إلادارية وبالتالي ضعف الهياكل إلادارية

ألاسعار باإلضافة إلى  1561موظف يعملون لذا الصندوق ,

للمؤسسات الدولة1

ناهيك عن عدد املباني والشاحنات واملقطورات فقد بلغ

 -صعوبة ضمان وصول الدعم النقدي إلى الشرائح

إجمالي تكاليف املرتبات والتشغيل لعام  2010في حدود 12.5

املستهدفة في الوقت املحدد إلى غير ذلك من ألاسباب التي

مليون دينار ليبي11

تحول دون نجاح هذه السياسة1

إن استبدال سياسة الدعم النقدي بسياسة الدعم املباشر

مما سبق يتبين من خالل واقع الاقتصاد الليبي أنه ال مفر من

ألسعار السلع قد ينظر إليها كحل ملعالجة املشاكل الناجمة

اتخاذ رزمة من إلاجراءات تتمثل في ضرورة رسم آلية معينة

عن تبني سياسات الدعم املباشر ألسعار السلع ومن أهم

حتى يتم تقديم الدعم السلعي لشرائح املجتمع املستهدفة

مزايا تلك السياسة :

بالدعم ووفقا لألهداف التي تخططها الحكومة وهذا يستلزم
توفر بيانات دقيقة وإدارة كفؤة حتى تحقق الدولة مبتغاها1

 -ضمان التوزيع العادل للدعم بحيث يشمل كافة الشرائح

غير أنه في ظل الظروف الراهنة لالقتصاد الليبي يتحتم علينا

املستهدفة بالدعم1

الاستمرار في الدعم السلعي في املدى القصير وذلك ألسباب

 -انخفاض نسبة الفقر هذا أن وجدت ومن تم تخفيض

عدة منها:

نسبة البطالة مما يترتب على ذلك دخول إضافية ألغلب أفراد
املجتمع وبالتالي زيادة الطلب املحلي مما يعني زيادة إلانتاجية

-

وخلق فرص إضافية للقطاع الخاص1

قياسية في بعض ألاحيان 1ألامر الذي يتطلب ضرورة دعم

 -القضاء على السوق املوازية في السلع ومن تم انخفاض

أسعارها بغية املحافظة على مستوى معيي ي جيد ألفراد

نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي في الناتج املحلي إلاجمالي1

املجتمع خصوصا وأن جل أجور املواطنين الليبيين متدنية

وتجدر إلاشارة إلى إن العديد من الدول بدأت في الشروع في
استبدال سياسة الدعم السلعي بسياسة الدعم النقدي ,
غير انه يصعب تطبيق هذه السياسة من الناحية التطبيقية
في العديد من الدول وبالتحديد النامية منها لألسباب التالية و
منها:

عدم استقرار ألاسعار العاملية بل وارتفاعها إلى مستويات

وتتصف بالجمود1
-

عدم توفر نظام إداري كفؤ 1

-

عدم وجود سياسة واضحة لألجور 1أن عدم وجود سياسة

محدده لألجور والتي على أساسها يتم تحديد الحد الادني
لألجور هي ألاخرى تعد من ألاسباب التي تحتم ضرورة الاستمرار
املؤقت في الدعم السلعي حتى يتم تحديد خط الفقر ومن تم

 عدم توفر جهاز إحصائي متطور وبالتالي ندرة البياناتإلاحصائية وعدم دقتها1

العائالت الفقيرة أو بمعنى أخر الشرائح املستهدفة من الدعم1
 قلة البيانات وشحتها  1والدليل على ذلك عدم توفرإحصائيات دقيقة تبين من هي الشرائح املستهدفة بالدعم

سياسات الدعم السلعي
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وكما ذكر سابقا فأن هناك تباينات واضحة في البيانات

أن تكون كافة البيانات متاحة للجميع حتى تساعد على دعم

املقدمة من قبل صندوق موازنة ألاسعار والبيانات املقدمة

الجهود في إعادة هيكلة الدعم 1

من الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق بخصوص عدد
السكان واملستفيدين من الدعم (عدد املواطنين)1
-

-

إنشاء منظومة جيدة وربط كافة الجمعيات الاستهالكية

في ليبيا بها ,وذلك لتالفي إلازدواجية وعمليات التزوير باإلضافة

عدم الاستقرار السياس ي  1حيث تعد هذه الفترة حرجة

إلى ضرورة توافق بياناتها مع منظومة قاعدة البيانات

وبالتالي فأن أي إجراء من شأنه تخفيض الدعم السلعي من

الشاملة ,وفي معرض التدليل على وجود عمليات التزوير,

املمكن أن يكون له أثر سلبي على الوضع الراهن للبالد

بينت البيانات الاولية أن إجمالي عدد الليبيين املستفيدين من

خطوات إصلاح الدعم
تقترح هذه املذكرة ثال سيناريوهات لعملية إلاصالح وهي:
السيناريو الاول :إلابقاء على الدعم.
يفترض هذا السيناريو إلى ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم
السلعي املباشر وغير املباشر في الوقت الراهن ,وذلك نظرا
للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها
البالد  ,باإلضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات جيدة والقدرة
الادارية الكفء التي تساعد الحكومة على استبدال الدعم
السلعي بالدعم النقدي ,إال ان هذا ال يمنع من العمل على
إصالح سياسة الدعم السلعي في ليبيا ,حيث يركز هذا
السيناريو على جملة من الاهداف ألجل اصالح سياسة الدعم
السلعي في ليبيا وهي:
-

البدء في إعداد قاعدة بيانات شاملة تصنف الافراد أو

العائالت في املجتمع الليبي حسب الدخل ,وذلك بغية تحديد
الشريحة املستهدفة من الدعم ,باإلضافة إلى تحديد السلع
الضرورية املستهدفة بالدعم وفقا ملسوحات إلانفاق العائلي
لعام  0222واملصنفة حسب املناطق الجغرافية ,كما يتطلب

الدعم السلعي وفقا لبيانات صندوق موازنة الاسعار
واملستندة على بيانات اللجنية الشعبية العامة لالقتصاد
سابقا بلغ  210مليون فرد ,وهذا الرقم يتعارض مع بيانات
الهيئة العامة للمعلومات والتي تفيد أن اجمالي عدد السكان
الليبيين في نفس السنة  0202بلغ  210مليون فرد أي ان هناك
 010مليون فرد وهمي مستفيدين من الدعم السلعي املقدم
وهذا يدل على أن هناك أموال طائلة من اموال الدولة يتم
هدرها وتهرب عبر الحدود1
السيناريو الثاني  :رفع الدعم بشكل تدريجي .
يستند هذا السيناريو على فرضية مفادها ضرورة البدء في رفع
جزء من الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي ,وذلك ألن
سياسة الدعم السلعي املعمول بها تكتنفها جملة من العيوب
ومن أهمها:
-

عدم وصول الدعم إلى مستحقيه ,حيث أن النظام الحالي

هو نظام دعم سلعة وليس دعم فرد وال يكفل وصول دعم هذه
السلعة إلى الفرد املستحق بل غالبا ما يحصل عليه املستحق
وغير املستحق1
 عدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات ألاسروألافراد1
سياسات الدعم السلعي
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ضعف مستوى الاستهداف ,حيث ال يوجد تصنيف واضح

جهات متخصصة يتم على أساسها تحديد خط الفقر ومن تم

يمكن الاعتماد عليه في تحديد الشرائح املستهدفة بالدعم طبقا

تقسيم املجتمع إلى ثال شرائح وفقا للدخول املتاحة لها ومن ثم

ملستويات دخول الافراد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع

تعطى ألاولوية للشريحة املستهدفة بالدعم ,أتبث تجارب بعض

الخاص ,وبالتالي ال يمكن الوصول بدقة ملستوى الدخل التي

الدول أن وجود (مؤسسة الضمان الاجتماعي) لها دور مهم جدا

يمكن ان يوصف على أساسها من الذي يستحق الدعم1

في مراحل إلاصالح إذ تتوفر لديها بيانات ومعلومات عن

-

وبما بأن الهدف الرئيس من سياسات الدعم السلعي هو
الوصول إلى الشريحة املستهدفة من الدعم – شريحة محدودي
الدخل – عليه ال بد من العمل على نظام جيد يعمل وفق آلية
جيدة تهدف إلى ايصال الدعم إلى هذه الشريحة ,وعلى هذا
الاساس فأن هذا السيناريو يتضمن عدة اهداف حتى تحقق
سياسة الدعم السلعي مبتغاها :

الطبقات الفقيرة (محدودة الدخل)1
-

العمل على اصدار كوبونات تحدد احتياجات كل أسرة من

السلع الاساسية التي يتم دعمها ,وبالتالي صرف هذه الكوبونات
على هذه ألاسر ,بحيث أن املواطن يقوم بدفع الكوبون للتاجر
ومن تم يقوم التاجر بإيداع هذا الكوبون في حسابه ليتحصل
على القيمة املالية املدونة بالكوبون ,وهذا من شأنه يخلق
تنافسية كبيرة فيما بين التجار كما ان هذه السياسة من شأنها

-

تطوير القطاع العام  1مما ال خالف فيه أن عملية رفع

ان تقلل من تكاليف الاستيراد والشحن والتخزين ناهيك عن

الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي يمكن أن تالقي

التكاليف الادارية الاخرى ,وبالتالي توفير أكبر قدر من اموال

قبول واسع من كافة أطياف املجتمع إذا توفرت الثقة في

الدولة ,كما ان تطبيق هذ السياسة من شأنه ان يقلل من

مؤسسات القطاع العام وقدرتها على إعادة هيكلة ألاموال

عملية التهريب عبر الحدود للسلع املدعومة وبالتالي املحافظة

املوفرة والكيفية التي سيتم على أساسها توظيف هذه ألاموال

على أموال الدولة1

بكفاءة 1لهذا يتطلب رفع كفاءة املالية العامة للدولة وكسب
ثقة أفراد املجتمع ,بحيث يتم توزيع الصافي من مدخرات
إعادة هيكلة الدعم على برامج ومشاريع املجتمع بغية رفع
إنتاجيتها وتقليل تكاليفها1

السيناريو الثالث :رفع الدعم السلعي بشكل مباشر.
هذا السيناريو يتخذ الاتجاه الليبرالي الفوري ,حيث سيكون رفع
الدعم على جميع السلع في وقت آني و فوري 1ويتطلب هذا
السيناريو دعم شعبي شبه كامل إن لم يكن كامل وتتطلب هذه

 -ضرورة العمل على التنسيق فيما بين وزارة الاقتصاد

السياسة:

ووزارة الشؤون الاجتماعية على توفير قاعدة بيانات جيدة

-

تشمل كافة العائالت في ليبيا ,ليس هذا فحسب بل والعمل على

قبل الحكومة على السلع املدعومة ,وتوضيح البدائل املطروحة

تقسيم هذه العائالت إلى ثال شرائح على سبيل املثال ,شريحة
محدودي الدخل  ,شريحة الطبقة املتوسطة ,شريحة اصحاب
الدخول املرتفعة 1ويتم ذلك بناء على دراسات علمية تقوم بها

نشر التوعية بين أفراد املجتمع على ألارقام املصروفة من

في حال الانتقال للدعم التقدي1
-

استجالب مراكز إحصاء دولية للمساعدة في فرز الشرائح

املستهدفة من عملية إصالح الدعم 1أو الاستعانة باآللية التي
سوف تتبع لتسليم ألالفين دينار لكل عائلة إن ثبت نجاحها1

سياسات الدعم السلعي
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-

مواجهة ارتفاع ألاسعار (التضخم) بتصحيح الخلل الهيكلي
4

في قنوات عرض السلع 1
وستكون إلاجراءات والعواقب املتوقعة في هذا السيناريو كالتالي:

-

إلاصالح في قطاع الكهرباء لهذا السيناريو سيكون عن طريق

تقسيم الشركة العامة للكهرباء إلى عدة شركات (حسب
التخصص وحسب مرحلة إلانتاج) ومن ثم إلاشراف على هذه
الشركات عن طريق وزارة الطاقة 1هذه آلالية تضمن تحسين

تحويل املبالغ املقدر توفيرها من عملية إصالح الدعم

أداء عملية إنتاج الكهرباء عن طريق التخصص في عملية

الفوري مباشرة لكل أفراد املجتمع والتي ستكون في املتوسط

إلانتاج وستوفر قيم الدعم املخصصة سنويا للشركة العامة

 0122دينار ليبي لكل فرد 1 5سيكون املبلغ النقدي املحول

للكهرباء التي عانت بشكل كبير منذ تأسيسها ,كما ستجني

لألفراد عامل ضروري إلنجاح سياسة إعادة هيكل الدعم فكلما

املالية العامة أموالا إضافية عن طريق الضرائب املفروضة على

زادت إلايرادات املكتسبة من عملية إلغاء الدعم السلعي

هده الشركات أو أتاوات حقوق التشغيل1

-

وبالتالي حولت للدعم النقدي زاد الدعم الشعبي لهذه العملية1

-

إلاصالح في قطاع الصحة سيكون عن طريق تخصيص

انخفاض الطلب املحلي للمحروقات (أكثر سلعة مدعومة

املستشفيات واملراكز الصحية والبدء في عملية التأمين الصحي

في ليبيا) 1بمعنى أخر ترشيد استهالك الطاقة ,سيؤدي الى زيادة

لكل أفراد املجتمع 1على الرغم من إنفاق أموال طائلة على قطاع

الطلب على وسائل النقل البديلة عن السيارات الخاصة مما

الصحة في ليبيا الا انه هنالك إجماع على أن أغلبية الشعب

سيشجع الاستثمار الخاص والعام في هذه املجاالت النامية في

الليبي لم تستفيد من هذه ألاموال بل صرفت جل أموالها للعالج

ليبيا1

في الخارج وبالتالي فان تخصيص قطاع الصحة وبالتالي اختيار

-

كما سيؤدي رفع الدعم على املحروقات املباعة محليا إلى

آلية معينة لتوفير تامين صحي لليبيين سيكون أكثر جدوى,

اتجاه رؤوس ألاموال بشتى أنواعها إلى الاستثمار في هذا القطاع

وستكون له انعكاسات ايجابية على املستوى الاجتماعي

الحيوي1

والاقتصادي1

-

-

النقطتين السابقتين يشيرا بكل وضوح إلى هدف ثانوي

واضح وهو زيادة طلب اليد العاملة في ليبيا والذي بدوره
سيعطي دفعة ايجابية ملعدالت النمو في ليبيا وللتحول إلى
اقتصاد السوق1

4

يعاني االقتصاد الليبي من تشوه في قنوات العرض للسلع .كان
ذلك واضحا ً في عام  2119بالنسبة للمواد الغذائية :حيث انخفضت
أسعار الغذاء العالمية في تلك السنة بنسبة  % 1999بينما ارتفعت
أسعار الغداء في ليبيا بنسبة  ,%391وذلك دليل واضح على أن
السوق الليبي سوق احتكاري كما أشارت العديد من الدراسات
السابقة.
5
حسبت هذه القيمة على أساس متوسط إجمالي قيم الدعم ألخر
خمسة سنوات مقسمة على عدد الليبيين المقيمين في ليبيا حسب
إحصائية الهيئة العامة للمعلومات.
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املن ــظمة الليبية للس ــياسات وإلاسـ ــتراتيجيات
Libyan Organization Of Policies & Strategies

نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاسترايجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ,غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر 0203في طرابلس
ليبيا ,و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير1 0201
تقوم املنظمة بإجراء ألابحا و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول
الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار 1و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء
املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي 1تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة
والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية 1و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر
املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية 1تقوم املنظمة
كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة1

مكتب طرابلس
زاوية الدهماني – طرابلس  -ليبيا
صندوق البريد 4033

هاتف 00218 21 340 75 86 :
فاكس 00218 21 340 75 87 :
مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul vizyon park
Ofis Plaz.A3 BLK
K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye

هاتف0090 212 603 25 92 :
فاكس0090 212 603 27 48 :
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