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 السياسات الاقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح

 عبدهللا ادمحم شامية.د.أ

 مقدمة 

أوضحت التجارب التنموية للدول النامية أن مجرد توافر التمويل  

 إال أنه ليس كافيا، حيث أنه على هذه 
ً
 الزما

ً
للتنمية وإن كان شرطا

الدول إن أرادت التحول من النمط الريعي التوزيعي إلى النمط 

املنتج، وأرادت أن تحول مجتمعاتها من مجتمعات مستهلكة إلى 

تضع جملة من السياسات الاقتصادية، مجتمعات منتجة،  أن 

والعامة، ترسم املالمح الرئيسية لخارطة الاستثمار وتركز على تنمية 

 ركيزتها ألاساسية هاالعنصر البشري وتعتبر  وخاصة عناصر الانتاج

باإلضافة الى تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وبما يؤدي الى 

 .خلق فرص عمل وفرص استثمار مجدية

تتعع للتطورات الي  طرأت على العيةة الاقتصادية يي ليبيا املإن  

عن تفسير سلوك الدولة الليبية يعجز خالل العقود املاضية 

إذ ال توجد سياسة . تطعقهاكانت والسياسات الاقتصادية الي  

اقتصادية معلنة واضحة املعالم وألاهداف، وهذا أمر يرجع إلى 

مور والقضايا املهمة املتعلقة عدم وضوح الرؤية حول الكثير من ألا 

فطعيعة النظام الاقتصادي، ومدى . باالقتصاد الليب  بشكل عام

وحدود دور الدولة يي النشاط الاقتصادي، وألاطر القانونية 

السائدة، واملالمح ألاساسية لألنشطة الاقتصادية املسموح 

من  وغيرها واملناخ العام لالستثمار بمزاولتها، وحركة عناصر إلانتاج

ن يي مجموعها بنيان النظام الجوانب املهمة ألاخرى الي  تكو  

الاقتصادي وتعكس سياساته، أمور كانت غامضة وكان موقف 

والغموض والتردد بشأن هذه القضايا لهما . الدولة منها متردد

انعكاسات سلعية بالغة الخطورة على ألاوضاع الاقتصادية بشكل 

من  االقتصادحدة ما يظهر ب وزيادة التفككعام، ويؤديان إلى 

أعلى تكلفة اقتصاديا التصحيح ، ويصعح ذلكتشوهات نتيجة ل

 
ً
 .واجتماعيا وسياسيا

فلم تكن لالقتصاد الليب  مستهدفات واضحة ومحددة طوال  

العقود ألاربعة املاضية، وكانت كل البرامج والسياسات املطعقة 

من خاللها متابعة تفتقر للرؤية وإلاستراتيجية املناسعة اليى يمكن 

وتقييم السياسات الاقتصادية املطعقة، وتصحيح مسارات 

 إلى تحقيق الغايات واملستهدفات وئهالاقتصاد على ض
ً
ا وصوال

حيث تعرض الاقتصاد الليب  للعديد من . الاقتصادية املنشودة

 . التغيرات الهيكلية، والتوجهات الاقتصادية املتعاينة

وللنهوض باالقتصاد الليب  يتعين وضع إطار عام جديد للسياسات   

الاقتصادية والعامة يؤسس على فهم وإدراك لواقع الاقتصاد الليب  

وتشخيص للمشاكل اليى يعاني منها، وينطلق من تقييم ومراجعة 

للسياسات الاقتصادية القائمة واملعتمدة لدى القطاعات 

 مع الاقتصادي بالشأن واملؤسسات ذات العالقة
ً
، ويكون متوافقا

ولتحقيق هذه . رؤى وتطلعات املجتمع يي إطار بناء ليبيا الجديدة

 :الغاية فإنه يتعين إتعاع الخطوات املتتالية التالية

تشخيص واقع الاقتصاد الليب   وتحديد مقوماته،      -1

واستعراض املشاكل الهيكلية واملستجدة اليى يعاني منها على 

 .مستوى الاقتصاد الجزئي والكلى 

تحديد املشاكل الاقتصادية القطاعية والنوعية املرتعطة بما    -2

يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية، مالية ونقدية وتجارية، 

  .لدولةشاكل اليى تقع معالجتها يي إطار السياسات العامة لوتلك امل

املالية والنقدية )استعراض السياسات الاقتصادية      -3

املتاحة وأدواتها املختلفة اليى يمكن استخدامها يي ( والتجارية

معالجة املشاكل الاقتصادية الكلية بحيث يتم اقتراح السياسة 

جة كل أو بعض من املشاكل املناسعة اليى يمكن أن تستهدف معال

 لطعيعة هذه املشاكل ودرجة 
ً
الاقتصادية اليى يتم تشخيصها وفقا
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تعقيدها، ومن حيث تأثر هذه السياسات بسياسات اقتصادية 

 .أخرى 

4-      
ً
تحديد أولويات تطعيق هذه السياسات الاقتصادية وفقا

 لدرجة 
ً
ألهمية وخطورة املشاكل الاقتصادية املستهدفة، ووفقا

ية املؤسسات الاقتصادية املعنية بالتنفيذ، وحسب املوارد جاهز 

 .واملتطلعات الالزمة لتنفيذ تلك السياسة 

وضع إطار زمن  لتنفيذ تلك السياسات بحيث تكون      -5

سياسات على املدى القصير واملتوسط وعلى املدى الطويل، 

وبحيث يتناسب هذا إلاطار الزمن  وألاهداف املوضوعة املطلوب 

 .هاتحقيق

 

 تشخيص الاداء العام لالقتصاد

فإننا نجد  عام لالقتصادوعند محاولة تشخيص مستوى ألاداء ال

يبرز يي الاقتصاد الليب  طوال العقود املاضية قطاع يقود  أنه لم

 واملقدرات املتاحة ويعكس هويته 
ً
النمو الاقتصادي يكون متوافقا

وظل قطاع النفط هو القطاع املهيمن . الحقيقية غير قطاع النفط

كمصدر للدخل وسلعة التصدير الرئيسية رغم كون النفط مورد 

يات املنتجة واملصدرة منه طعيعي ناضب تتعرض أسعاره والكم

 
ً
 رئيسيا

ً
 .ملتغيرات دولية ال تلعب فيها ليبيا دورا

كما أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية ألاخرى لم تفرز     

 واضح الهوية، أو تنمية إقتصادية وإجتماعية قابلة 
ً
إقتصادا

لالستدامة بل كانت التنمية تولد  إقتصادا يعج باملشاكل 

 يي توفير ويلع ،والتشوهات
ً
 كعيرا

ً
ب فيه القطاع غير الرسم  دورا

تدنت يي ظله مستويات و السلع والخدمات وتوفير فرص عمل، 

ذها، ياملعيشة ملعظم أفراد املجتمع، وكانت املشروعات الي  تم تنف

 لتصور محدد وال 
ً
فذت بشكل عشوائي، وغير مترابطة، ووفقا

ُ
قد ن

 .تحقق اهدافهتعكس هوية واضحة لالقتصاد الليب ،  وال 

لقد كان أمرا طعيعيا أن يضطلع القطاع العام بدور رئيس   يي    

عملية التنمية، نظرا مللكية الدولة للموارد النفطية من جهة ونظرا 

من خالل  أخرى للتوجهات الاشتراكية الي  كانت سائدة من جهة 

نتاج السلع إالاستثمار يي مشاريع العنية التحتية والتوسع يي 

ت على حساب القطاع الخاص الذي تم تجميده بشكل والخدما

كلي والاعتماد على القطاع العام بصورة تامة يي أواخر 

السععينيات، وباستخدام مؤشر ألاهمية النسبية لالستثمارات الي  

ر بنحو ثمقام بها كل من القطاعين، نجد أن القطاع العام است

تجاوزت هذا  من حجم الاستثمارات الكلية، بل إن مساهماته% 68

يي قطاع الصناعة، % 86املتوسط يي بعض القطاعات، فقد بلغت 

وترتب .  يي قطاع الخدمات% 111يي قطاع الزراعة، بل بلغت % 83

على الاعتماد الكلي على القطاع العام يي تنفيذ البرامج الاستثمارية، 

عدم قدرة السياسة الاقتصادية  يي ليبيا تجنيب النشاطات غير 

آثار التقلعات الي  تتعرض لها أسعار النفط، حيث  النفطية 

مو املحققة انعكست تقلعات أسعار النفط يي معدالت الن

 .للقطاعات غير النفطية

باملناطق  هيكل الاقتصاد الليب  تحليللقد تعين من خالل    

، بقاء مساهمات القطاعات غير النفطية يي املختلفة من العالد

فلقد بلغ متوسط .  ند مستويات منخفضةالناتج املحلي إلاجمالي ع

، %2.2خالل الفترة املاضية يي املتوسط مساهمة قطاع الزراعة 

أما مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت يي املتوسط 

خالل نفس الفترة، أما مساهمة قطاع الخدمة العامة فقد % 2.2

الاختالل وهذا يوضح جانعا آخر من  ، %22.5 بلغت يي املتوسط

كما تميزت معدالت النمو املحققة . الهيكلي يي الاقتصاد الليب 

للقطاعات غير النفطية بانخفاضها كذلك، حيث بلغ معدل النمو 

، بينما بلغ معدل %1.4، وبقطاع الصناعة %1.5بقطاع الزراعة 

،  كما تميزت هذه املعدالت %4.1 النمو لقطاع الخدمــات العامة

  .بالتقلب الشديد

بلغ متوسط إلانفاق الاستثماري يي القطاعات غير النفطية كم 

من الناتج املحلي إلاجمالي غير % 12خالل الفترة املاضية حوالي 

، مما يعكس انخفاض حجم تلك الاستثمارات نسعة إلى يالنفط

ألامر الذي يشير إلى أن الاقتصاد  ،حجم الناتج املحلي إلاجمالي

يي إنتاجية رؤوس ألاموال  الليب  يعاني من انخفاض واضح

 من املشاكل 
ً
املستثمرة يي القطاعات غير النفطية  مما يعكس عددا
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تتمثل يي سوء الاستخدام ملختلف املوارد، وارتفاع لتكاليف إلانتاج 

مع انخفاض يي جودة املنتجات، ونقص يي الكميات املتاحة منها بل 

وق املوازية فيها، واختفائها يي كثير من ألاحيان مما يؤدي لظهور الس

وغير ذلك من املشاكل الي  تصاحب هيمنة الدولة على ألانشطة 

  .الاقتصادية

على الرغم من اتخاذ خطوات معدئية بصدد توفير ضمانات و 

وحوافز للمستثمر ألاجنب ، إال أن هذه التدفقات ال تزال محدودة 

 من الناتج املحلي إلاجمالي، وتتركز يي% 2الحجم، حيث لم تتعد 

قطاع واحد وهو النفط والغاز الذي بلغ نصيعه من تلك التدفقات 

النسعة العاقية على كافة القطاعات غير النفطية  ، وتوزعت61%

 .وانعدمت تماما يي قطاعات التنمية البشرية 

حاجة واضحة  لتطوير العنية التحتية  ولقد تعين كذلك أن هناك 

على تنفيذ املزيد  للصيانة، وكذلك العمل ةواسعبرامج من خالل 

من مشاريع العن  التحتية، خاصة فيما يتعلق بالطرق واملواصالت 

 .يي جميع املناطق واملياه والصرف الصحي، 

بالنظر يي  آليات وأسلوب تنفيذ مشروعات التنمية يي ليبيا خالل  

الفترة املاضية خاصة املشروعات املتعلقة بالعنية التحتية، يتعين 

دون إلالتزام بمنظومة إلاجراءات والسياسات أن التنفيذ يعدأ 

املحددة والي  من أهمها بناء وتطوير الهياكل واملؤسسات إلادارية 

دارة الكفؤة والقادرة على إلاشراف على التنفيذ ومتابعة إ

، كما لوحظ تعدد ألاجهزة املسةولة املشروعات الي  يتم تنفيذها

، ( من املشروعاتنفس النوع )عن تنفيذ مشروعات لنفس القطاع 

فعلى سبيل املثال تتوزع مسةولية تنفيذ مشروعات إلاسكان 

جهاز تنفيذ مشروعات )بين عدة جهات وأجهزة تنفيذية   واملرافق

 –وجهاز تنمية وتطوير املعاني إلادارية  –إلاسكان واملرافق 

مدينة طرابلس ،  وأجهزة تطوير  –واملؤسسة العامة لإلسكان 

ت وغياب وهذا ألامر أدى إلى تداخل الاختصاصا، (الخ....بنغازي 

، مما يترتب عليه عدم القدرة على تقييم التنسيق وشيوع املسةولية

  .ومتابعة التنفيذ وفشل وتوقف الكثير من تلك املشاريع

الاهتمام  أنمن رغم وبالنسعة للتنمية القطاعية فإننا نجد أنه بال

 
ً
 أنه لم يكن كافيا

 
الكم  باالستثمار الصناعي يعتبر شرط ضروري الا

لتحقيق التنمية الصناعية، حيث إن الشرط الكايي يتمثل يي حسن 

مارات الصناعية، والي  تجاوزت ثإذ أن الاست الاستثماراتإدارة هذه 

، لم تركز خالل الفترة املاضية من اجمالي الانفاق التنموي % 18.2

ت على  على املشروعات الصناعية الصغيرة واملتوسطة بل ركز 

 مثل صناعة الاسمنت والصنـــاعات 
ً
املشـــروعات الكعيـرة نسبيا

الكيماويــة، والعتروكمياوية وصناعة الحديد والصلب،  فكل هذه 

الصناعات قد تم تنفيذها ودخلت مرحلة التشغيل منذ 

الي  كانت متوقعة يي مثل الثمانينات، إال أن إحدى أهم املشاكل 

عدم  هذه الظروف هي مواجهة العديد من الاختناقات الناجمة عن

إدارة مثل هذه ألاحجام الكعيرة من قدرة الاقتصاد على 

الاستثمارات يي مجتمع لم يصل بعد إلى الدرجة املعقولة من 

لى اعتماد هذه إباإلضافة ، النضوج يي املجاالت إلادارية والتنظيمية

عات على دعم وحماية الدولة، مما أنعكس يي النهاية يي تدني الصنا

العائد الاقتصادي على هذه املشروعات الصناعية، ومن مظاهر 

هذه املشكلة إقامة املشروعات الصناعية وتوطينها يي إطار يتسم 

باالستعجال، وبدون القيام بدراسات علمية جادة للوقوف على 

قود إلى إهدار املوارد وقيام  ألامر الذي ي، جدواها الاقتصادية

  .  املشروعات غير ذات العائد الاقتصادي

 كما 
ً
 متميزا

ً
شغل النشاط الاقتصادي الزراعي على مر الزمن موقعا

يي العنيان الاقتصادي فهو املصدر الرئيس   الحتياجات السكان من 

السلع الغذائية، وقد أولت الدولة بعض الاهتمام بالقطاع الزراعي 

من إجمالي إلانفاق % 12ي إلانفاق الاستثماري الذي تجاوز تمثل ي

التنموي، وقيام العديد من املشاريع الزراعية إلاستراتيجية، ومع 

ذلك فقد صاحب هذه الاستثمارات إقامة بعض املشروعات 

الزراعية بتوجيهات سياسية ال تستند إلى دراسات جدوى فنية 

السياسات العامة ويي جانب التشغيل يالحظ أن . واقتصادية

إلادارية والسياسات الزراعية، أن السياسات العامة إلادارية 

والسياسات الزراعية، التسويقية وإلانتاجية والسعرية، الي  تم 
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 يي النشاط ا
ً
 معاشرا

ً
تعاعها وتدخلت من خاللها الدولة تدخال

الزراعي قد أدت إلى نتائج سلعية على القطاع حيث تراجعت 

آلف  688مليون هكتار إلى نحو  1.6عية من نحو املساحات الزرا

هكتار  كما تغير التركيب املحصولي فـي غير صالح ألاهداف املتوخاة 

 .من تلك املشاريع

تجدر إلاشارة إلى أن هناك عدة عوامل يي الهيكل السكاني تجعلنا 

العطالة يي املستقعل إن لم توضع الحلول مشكلة نتوقع زيادة حدة 

 84-15هم يي سن العمل املناسعة، حيث تعلغ نسعة السكان ممن 

 21، وأن نسعة صغار السن أقل من من إلاجمالي% 81 أكثر من 

يتوقع دخولهم لسوق العمل عما قريب،  وهؤالء% 51سنة حوالي 

دال مرتفعا كما أن معدل الزيادة  السنوية يي القوى العاملة يعد مع

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  من املتوقع، مع ما %3.3حيث يعلغ 

يشهده املجتمع الليب  من تطورات يي العديد من النواحي، أن ترتفع 

مما سيرفع . نسعة مساهمة املرأة يي املجموع الكلي للقوى العاملة

هيكل  تحليالتتوضح و  .من مشكلة العطالة خالل الفترة املقعلة

باالقتصاد الليب  أن النسعة ألاكبر من الاستخدام كانت يي  التوظف

حوالي يي املتوسط القطاع العام حيث بلغت نسعة الاستخدام فيه 

وتعود هذه النسعة املرتفعة . من إلاجمالي خالل الفترة املاضية% 51

إلى هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي ومحدودية الفرص 

عدم انتشار املعادرات الفردية نظرا املتاحة يي القطاع الخاص، و 

النتشار ثقافة الاعتماد على الدولة لتوفير مجاالت للتوظيف وآمان 

الوظيفة العامة، على الرغم من انخفاض املرتعات بل وتثبيتها منذ 

أما عن مساهمة القطاع الصناعي يي  ،أكثر من عقدين ونصف

القطاع ، وتناقصت مساهمة %13.3بلغت  فقدتوفير فرص العمل 

  .%8.6الزراعي لتصل إلى 

القطاع الخاص وبالنسعة لدور القطاع الخاص فإننا نعلم أن  

بمزايا وإمكانيات كعيرة تؤهله ألداء دورا رياديا يي يتمتع بشكل عام 

شيى املجاالت الاقتصادية ألامر الذي جعل منه املحور ألاساس   

العملية التنموية يي لعملية التغيير والتكيف وإعادة الهيكلة وتنفيذ 

إن القطاع   .معظم الدول النامية واملتقدمة على حد السواء

الخاص أصعح اليوم القوة املحركة للعملية الاقتصادية والتجارية 

بسبب ما يملكه من كفاءة يي عملية تخصيص املوارد، ومن مقدرة 

على خلق فرص عمل، ومن قدرة على تحقيق معدالت متقدمة من 

لك من خالل دوره يي حشد املدخرات، وزيادة النمو، كل ذ

  .الاستثمار وتحسين مستويات الانتاج والتشغيل يي كافة القطاعات

لذا يتعين أن يكون ملؤسسات القطاع الخاص دورا رياديا 

فالقطاع  .استراتيجيا يي الاقتصاد الليب  خالل املرحلة القادمة

ات وثروات يي إدارة مقدر  الخاص يجب أن يكون شريكا للدولة

املجتمع الاقتصادية وذلك ألن القطاع الخاص يعتبر وبكل املقاييس 

أكثر انتاجية وأكثر كفاءة يي تخصيص املوارد وتحقيق مستهدفات 

 .املجتمع يي التطور والنمو

بدأ القطاع الخاص يي الاقتصاد الليب  يتقدم وبحذر واضح  ولقد 

الاقتصادية، يي خوض غمار الاستثمار وتنشيط بعض القطاعات 

 للعمل، مثل خدمات املال 
ً
 مناسعا

ً
الي  عادة ما يجد فيها مجاال

 لطول فترة هيمنة 
ً
والتأمين والنقل والتجارة والعقارات، ولكن نظرا

وسيطرة القطاع العام على أوجه الحياة الاقتصادية، وبسبب 

املمارسات الخاطةة الي  كانت تتعرض لها مؤسسات القطاع 

ساهمة القطاع الخاص متدنية، ومازال غير قادر الخاص، مازالت م

د قول. على املساهمة الفعالة يي توفير فرص العمل وزيادة إلانتاج

تركز الدعم  املقدم للقطاع الخاص يي السنوات ألاخيرة على 

 على القطاع العام يي 
ً
السماح له بدخول قطاعات كانت حكرا

ار  بعض السابق ومنحته من خالل محاوالت تشجيع الاستثم

إلاعفاءات الضريبية، لكن هذه املحاوالت لـم تتععها إجراءات 

إلقامة بيةة تنظيمية وتشريعية مالئمة، ومؤسسات مصرفية 

متطورة، تتالءم مع إلاصالحات الي  ثم إدخالها باتجاه نظام السوق 

، وإعطاء الدور ألاكبر للقطاع الخاص، وذلك من خالل استمرار 

التنظيمية القائمة والي  كرست هيمنة املحافظة على العنية 

القطاع العام وأسلوب إدارته، ألامر الذي يعنى عدم جدية 

 . الاصالحات وافتقارها للمصداقية 
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يي ظل هذا الوضع املتسم باملتردد وعدم الوضوح أحجم القطاع 

الخاص، الوطن  وألاجنب ، عن الاستثمار، وازداد شلل القطاع 

جزئية من بعض مؤسسات القطاع  العام بعد تعرضه ملنافسة

الخاص،  وتضررت الفةات الفقيرة من سياسة تثبيت ألاجور، ومن 

 .عدم وجود فرص العمل وتدني مستوى املعيشة

 :مشاكل ومختنقات الاقتصاد الليبي

يمكننا تلخيص واقع الاقتصاد  الليب  من خالل سرد مجموعة   

،  والي  
ً
املشاكل واملختنقات اليى يعاني منها الاقتصاد الليب  حاليا

الة، واضحة املعالم  تحتاج الى وضع سياسات علمية ممكنة فع 

وألاهداف، بحيث يتم إقرار هذه السياسات يي إطار مرحلي محدد 

يي الحد منها وإنهائها، وأهم هذه  وبآليات تنفيذ واضحة تسهم

 : املشاكل واملعوقات هي

 افتقاد الاقتصاد الليبي إلى الرؤية الاستراتيجية : 

أي عدم وجود رؤية إستشرافية واضحة لالقتصاد الليب  طويلة 

اها  ألاجل تحدد مساره، يتم التجمع حولها والاتفاق عليها، وتتبن 

ات الاقتصادية ذات جميع املؤسسات والهيةات وكافة القطاع

 .العالقة بالشأن الاقتصادي
 

  القصور في البنية التحتية : 

هناك حاجة واضحة لتطوير العنية التحتية من خالل برامج 

واسعة للصيانة مع ضرورة العمل على تنفيذ املزيد من مشاريع 

 فيما يتعلق بالطرق واملواصالت 
ً
العنية التحتية خصوصا

 .والصرف الصحيووسائل الاتصال واملياه 
 

  مشكلة )الاختالل الهيكلي في بنية الاقتصاد

 (: الاعتماد على النفط

تتمثل ظاهرة الاختالل يي بنية الاقتصاد الليب  يي كونه اقتصاد 

أحادي يعتمد وبدرجة كعيرة على إيرادات النفط يي تمويل 

مختلف نفقات الدولة التنموية والجارية، إلى جانب تأثيره 

ر املعاشر على فعاليات إلانتاج بكافة القطاعات املعاشر وغي

 .الاقتصادية
 

 ضعف إلادارة الحكومية : 

 من  
ً
تمثل سيطرة إلايرادات النفطية على إيرادات امليزانية مظهرا

مظاهر ضعف إلادارة العامة الحكومية، ويتجسد ذلك يي ضعف 

 
ً
جهاز الضرائب، وجهاز الجمارك، فال تعدو أن هناك جهودا

الة يي جعاية إلايرادات السيادية واملحلية بمختلف  واضحة وفع 

 . أنواعها
 

 هدار املال العامسوء إلادارة وظاهرة إ : 

شهدت السنوات ألاخيرة إقرار سياسات مالية توسعية واستعاحة 

غير مسعوقة للمال العام، مع تفش   ظاهرة اختراق القوانين والي  

تزامنت مع ظاهرة عدم الاستقرار إلاداري يي هيكل إلادارة 

أدت . وذلك منذ عقد السععينات( الوزارات وما حكمها)الحكومية 

هر إلى انتشار الرشوة واملحسوبية وضعف ألاداء هذه الظوا

وضعف أو انعدام الشفافية،  ســوء إلادارة وضعف الخدمات 

التعليمية والصحية حيث أدى ضعف إلادارة إلى ضعف الخدمات 

التعليمية والصحية مقارنـــة بالعالم املتقدم، وهذا بدوره أدى إلى 

 .لعالج منذ عدة عقودمزيد من إهدار املال العــام  املتمثل يي ا
 

 ضعف أداء السياسات الاقتصادية : 

يتجسد ضعف أداء السياسة الاقتصادية يي قصور هذه 

السياسات عن تحقيق أهدافها، وعدم فعالية أدواتها  املختلفة، 

وال شك يي أن ضعف أداء السياسة الاقتصادية هو نتيجة 

عل طعيعية للتخعط والضعابية وغياب الرؤية الواضحة ملستق

الاقتصاد، وعدم تناغم السياسات الاقتصادية فيما بينها حيث ال 

توجد أهداف ومعالم واضحة ومشتركة لكافة السياسات 

 .الاقتصادية، وكل منها تعمل بمعزل عن ألاخرى 
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 ضعف مساهمات القطاعات غير النفطية : 

حيث بقيت مساهمات القطاعات غير النفطية يي الناتج املحلي 

، حيث بلغ متوسط 
ً
إلاجمالي عند مستويات منخفضة جدا

، وقطاع %2.2مساهمة قطاع الزراعة خالل الفترة املاضية نحو 

كما %. 22.5، وقطاع الخدمات العامة %2.2الصناعة التحويلية 

لنفطية اتسمت معدالت النمو املحققة للقطاعات غير ا

 . باالنخفاض
 

 حجم وإنتاجية رؤوس ألاموال تدني : 

تشير العيانات إلى أن الاقتصاد الليب  يعاني من تدن واضح يي 

حجم وإنتاجية رؤوس ألاموال املستثمرة يي القطاعات غير 

النفطية، بسبب سوء التنفيذ أو سوء التشغيل ملختلف 

ونتيجة . الاستثمارات املوظفة سيما يي مشروعات القطاع العام

نتاج، فقد لسياسات النظام السابق يي امتالك وسائل إلا 

انخفضت مساهمة القطاع الخاص يي إلانتاج ويي تكوين رأس 

 يي النشاط الاقتصادي، 
ً
املال الثابت املحلي وأصعح دوره محدودا

يي ظل اتساع دائرة القطاع العام وهيمنته على كافة النشاطات 

 .   إلانتاجية والخدمية سيما خالل عقد الثمانينات
  
 ضعف أداء القطاع املصرفي : 

عاني القطاع املصريي من عدة مشاكل أهمها تدنى دور القطاع ي

املصريي يي الوساطة املالية مما يهدد الاستقرار الاقتصادي واملالي 

للعلد، وتضخم السيولة بالقطاع املصريي، ومحدودية أدوات إدارة 

السيولة وضعف أو عدم الاستفادة منها يي خدمة الاقتصاد 

 .الوطن 
 

 

 

 مشكلة التضخم: 

يعانى الاقتصاد الليب  من ارتفاع معدل الزيادة السنوي يي  

. 2112خالل العام % 8.5املستوى العام لألسعار الذي بلغ معدله 

وترجع أسعاب التضخم إلى مجموعة من العوامل يتعلق بعضها 

بجانب الطلب ويتعلق بعضها آلاخر بجانب العرض، وبالرغم من 

ق الاستقرار يي املستوى ذلك لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتحقي

 .العام لألسعار

 

 النقص في املوارد البشرية املدربة والعمالة املاهرة: 

يعاني الاقتصاد الليب ، القليل يي عدد سكانه، من نقص واضح   

نسعتها يي إجمالي عرض العمل ويي  ييي العمالة املدربة املاهرة تدن

 . إجمالي عدد السكان
ً
 فتيا

ً
كما أن املجتمع الليب   يعتبر مجتمعا

وترتفع فيه نسعة من هم يي سن العمل من الشعاب، كما يرتفع 

 
ً
 .فيه معدل إلاعالة بالنظر إلى كبر حجم ألاسرة الليبية نسبيا

  ظاهرة البطالة: 

العطالة وهي نتيجة أكيده لعدم يعانى الاقتصاد الليب  من ظاهرة 

قدرة القطاعات الاقتصادية املختلفة على استيعاب الداخلين 

الجدد لسوق العمل من العديد من الفةات ويي مختلف املناطق 

مع غياب للسياسات الاقتصادية املوجهة نحو التخفيف من حدة 

كما يعانى الاقتصاد الليب  كذلك من تفش   العطالــة . هذه املشكلة

املقنعة املتمثلة يي تضخم عدد العاملين  يي أجهزة الدولة 

كفاءة تقديم الخدمات العامة  يووحداتها إلاداريـــة، وتدن

 .وانخفاض معدالت ألاداء  وإلانتاجية بها 
 

 انخفاض مستوى الرفاه وانتشار الفقر: 

يعانى الليبيون من تدنى مستويات الدخل، وانخفاض مستوى  

للكثير من ألافراد وألاسر، ممن صاروا عند حد  الرفاه الاقتصادي 

الفقر، ويرجع ذلك إلى سوء إلادارة املالية للدولة، وإلى الجمود 

الذي اعترى املرتعات لفترة طويلة يي ظل ما ُيعرف بالقانون رقم 

م واللُجوء إلى إتعاع سياسات الدولة الراعية، 1861لسنة ( 15)

وفرص العمل، وكذلك إتعاع اليى تتكفل بتوفير السلع والخدمات 

سياسيات الدعم العين  للسلع، وما صاحعه من تسرب يي الدعم 

 . ومن ثم عدم تحقيقه ملستهدفاته 
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 الخلل في توزيع الدخل : 

برزت يي الاقتصاد الليب  ظاهرة الخلل يي توزيع الدخل واضحة 

بين السكان بوجه عام، حيث ظهرت فوارق طعقية يي املجتمع 

هة، وتستحوذ على معظم الدخل، وهي الليب ، فو 
 
جدت طعقة مرف

شكل نسعة قليلة من عدد  السكان، وطعقة تشكل نسعة كعيرة 
ُ
ت

من عدد السكان تعاني من تدنى مستوى دخلها وتدهور مستوى 

معيشتها، ويي ذات الوقت ال تكاد توجد طعقة وسطى باملجتمع، 

حيث انحسرت هذه الطعقة لعدم استهدافها بالسياسات 

 . الاقتصادية املناسعة والالزمة لتنميتها واملحافظة عليها
 

 تخلف القدرات إلادارية والفنية وإلانتاجية : 

يالحظ تخلف القدرات إلادارية والفنية بمختلف القطاعات 

والاختناقات الناجمة عن عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب 

وإدارة مثل املشروعات الكعيرة يي مجتمع لم يصل بعد إلى الدرجة 

 . املناسعة من النضج يي املجاالت إلادارية والتنظيمية
 

 ضعف الحافز على الاستثمار: 

الثقة يي الاقتصاد ألسعاب تاريخية تراكمية مثل  كنتيجة لضعف 

أعمال الزحف على مؤسسات القطاع الخاص، وطريقة تغيير 

العملة، وفرض القيود الكمية على الواردات من مستلزمات 

وعدم احترام قانون العمل والقانون .التشغيل والخدمات الفنية

وتدنى استغالل .التجاري من قعل القطاعين العام والخاص

 .الطاقات إلانتاجية يي ألانشطة غير النفطية
 

 ضعف السيطرة على املنافذ الحدودية : 

تفشت خالل الفترة ألاخيرة ظاهرة الفوض ى يي كافة املنافذ 

الحدودية ، بدون استثناء ، تمثلت يي استمرار حاالت التهريب 

للسلع واملحروقات والنحاس والخردة وغيرها من السلع املحظورة 

غير الشرعية بالرغم من وجود قوانين وقرارات تمنع  ، والهجرة

ذلك، كما إستمر  غياب تطعيق اللوائح الجمركية بالشكل السليم، 

 .وبما يضمن تحقيق ألاهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية 

 

 عدم وجود مناطق ملزاولة ألانشطة الاقتصادية : 

اجه مزاولي ض   أحد أهم املعوقات اليى تو ار ألا يعتبر الحصول على 

ألانشطة الاقتصادية خاصة يي ظل عدم وضوح السياسات 

واللوائح وإلاجراءات الحكومية الخاصة بإدارة وتنمية ألاراض  ، 

وغياب دور الحكومة يي توفير أراض   بمواقع متميزة يتوفر بها 

خدمات بنية تحتية متكاملة لالستخدام الصناعي والتجاري 

 .  (مخططات صناعية ومناطق تجارية)
 

 ضعف البنية الهيكلية والقانونية للقطاع الخاص : 

عانى القطاع الخاص من العديد من املمارسات الخاطةة تمثلت يي 

عدم تكافؤ الفرص والتهميش وإلابعاد املتعمد وغياب العيةة 

 وغير 
ً
 مترددا

ً
 خاصا

ً
القانونية املالئمة لنشاطه مما أفرز قطاعا

وأصعح بذلك غير قادر على ناضج، يعمل يي بيةة غير مالئمة، 

همة املساهمة الفعالة يي توفير فرص العمل وزيادة إلانتاج واملسا

 .يي تحقيق التنمية الاقتصادية
 

 مشكلة الاقتصاد غير الرسمي : 

تنامي ظاهرة ألانشطة الاقتصادية خارج القطاع الرسم ، حيث 

إلاجمالي يقدر نشاط الاقتصاد غير الرسم  نسعة إلى الناتج املحلي 

وبالرغم من مساهمة القطاع غير الرسم  يي معالجة %. 41بحوالي 

الكثير من املختنقات املترتعة على السياسات الاقتصادية إال أن له 

 سلعية على الاقتصاد، من أهمها املمارسات غير القانونية 
ً
آثارا

ذات ألاثر املعاشر على الدخل وإلانتاج، وصعوبة تطعيق أدوات 

 عن أن تنامي السياسات 
ً
الاقتصادية يي توجيها املوارد، فضال

 من مؤشرات التخلف
ً
 .حجم القطاع غير الرسم  يعتبر مؤشرا

 

 

 مشكلة التشريعات غير العادلة : 

بسبب تكييف العديد من القوانين والقرارات على أهواء النظام 

السابق، فقد لجأ الكثيرون من ألاشخاص الطعيعية والاعتعارية 

إلى التهرب من تلك التشريعات بشيى الطرق ألامر الذي رسخ 

لذلك فاألمر . الفساد إلاداري واملالي، يي القطاعين العام والخاص

عادة النظر يي كافة تلك التشريعات يتطلب يي املرحلة القادمة إ

 .  اليى عرقلت املسيرة التنموية لالقتصاد الليب 
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ها حرب تيي إطار التحوالت الاقتصادية والاجتماعية الي  رتعو 

التحرير والتراكمات السابقة تأتي الحاجة إلى وضع السياسات 

السليمة، الجادة واملالئمة الي  تتناسب وهذه الاوضاع والترتيعات 

وتنسجم مع  متطلعات اعادة النهوض باقتصادنا الوطن  للوصول 

إلى مستويات من التنمية والنمو، تتناسب وإمكانياته وتلب  

، وتئه  طموحاته، وتسهم يي حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية

املناخ لالستثمارات املجدية وتدفع باتجاه نجاحها وتحقيق 

من الاجراءات والسياسات  وبالتالي فإن وضع حزمة. مستهدفاتها

 .والتوجهات الاقتصادية يعد امرا ملحا

ويي هذا الصدد نورد فيما يلي بعض الافكار الاولية حول الاطار  

العام للسياسات الاقتصادية ومتطلعاتها والي  ستدفع الى 

 .مساهمة اكثر جدية وأكثر فعالية للقطاع الخاص الوطن 

 الاطار العام للسياسات الاقتصادية

هناك اتفاق على جملة من املعادئ العامة ألاساسية الي  يتعين 

 :اعاتها عند وضع واختيار السياسات، ومن أهمهامر 

إذ يتعين أن يتم وضع السياسات، واختيار ألادوات : الواقعية -

على أسس ومعرفة واقعية بظروف املجتمع وإمكانيات الاقتصاد 

الواقع القائم، ويتعين وأن توضع الغايات وألاهداف بما يتالءم مع 

أن تكون ألاهداف املنشودة واقعية وقابلة للتحقيق وللقياس قدر 

 .  إلامكان وان يتم انتهاج الوسائل وآلاليات املمكنة والفعالة

واملقصود أن تشمل السياسات اغلب املتغيرات  :الشمولية -

الاقتصادية ذات العالقة، وأن تستثمر وتشمل كل املوارد 

احة وأن يتم التنسيق بين كافة القطاعات الي  لها تاملوإلامكانيات 

 .عالقة بالسياسات ودور كل منها يي التطعيق 

التكامل والاتساق بحيث تكون السياسات بأنواعها متكاملة  -

تشكل يي مجموعها وحدة متناسقة، ويتعين أن يشمل هذا 

 .  التناسق والتكامل كافة ألاهداف والوسائل وآلاليات

 

نها ات إذ يتعين أن تتمتع السياس: ـةاملرونـــ -
 
بقدر من املرونة يمك

من الاستجابة ملتطلعات الاقتصاد، وان تواكب التغيرات 

حة وأن تستجيب  للتطورات املتسارعة على السا، واملستجدات

، ، وللتغيرات يي العلوم ويي التقنيةقليمية والعامليةاملحلية وإلا

السياسات قيدا يحد من حركة إجماال يتعين أال تكون هذه و 

 .املجتمع ومؤسساته

 

 متطلبات أساسية

حالة من إعادة العناء وإعادة بالاقتصاد الليب  هذه الفترة،  يمر 

عمار يي محاولة  للخروج من تداعيات حرب الهيكلة وإعادة إلا 

وهناك اجماع على ضرورة .  التحرير وما سعقها من تراكمات سلعية

ن يكون أولة ودور القطاع الخاص على عادة صياغة دور الدإ

للقطاع الخاص دورا متميزا يتجه نحو إعطائه دورا اكبر وأوسع  

لخوض غمار الاستثمار والتوظيف وإلانتاج والتوزيع، بل دور 

الريادة يي العملية الاقتصادية، وفتح العاب أمـــام الاستثمار ألاجنب  

عادة العناء إعجلة  ليسـهم، إلى جانب الاستثمار الوطن ، يي دفع

 .وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية املستدامة

ن يعدأ برنامج عملي أولوضع هذه التوجهات موضع التنفيذ البد و 

شكال الدعم الحقيقي واملعنوي وإلاداري أقديم كافة توواقعي ل

والقانوني ملؤسسات القطاع الخاص، فالكثير من القوانين واللوائح 

والاشتراطات واملتطلعات وغيرها من القضايا املعيقة مازالت 

 .قدام املستثمرين املحليين قعل الاجانبأشاخصة وتعيق 

شفافية، طر الالزمة لنشر ثقافة املنافسة والمع ضرورة وضع ألا  

هم يي هذا كله وألا  .ساسا للدعم واملساندةأواعتعار معايير الكفاءة 

وضع السياسات الي  تالئم املرحلة وتواكب هذه التغيرات وبما يلب  

طموحات ألاطراف املتنوعة املشاركة يي العملية الاقتصادية 

السياسات الاقتصادية الفعالة، الي  ترسم أدورا جديدة . التنموية

وللقطاع الخاص ومؤسساته، وبما ، العام ومؤسساته للقطاع

 .يحقق أهداف املجتمع ويخدم املصلحة العامة
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 السياسات والتوجهات العامة

ملناخ إلاداري والقانوني السياسات املتعلقة بتهيئة ا -1

 املستقر

ري باالستقرار إلاداري أى ضرورة أن يتسم املناخ الاستثما 

يقا لعيةة إلاعمال يتصف بكونه صد، وأن يكون مناخا والقانوني

، خاصة فيما يتعلق باإلعمال إلادارية الخاصة وللقطاع الخاص

، حيث من  الضروري أن جيل والتراخيص واملوافقات وغيرهابالتس

جعل لى تسهيل إلاجراءات القانونية و إتهدف هذه السياسات 

دة عن الغموض، خالية ، بعيالنصوص واضحة الفهم والتفسير

فمن ألامور . ة عن املحاباة، شفافة وموضوعية، بعيدراتمن الثغ

تصاد الي  تؤخذ على العيةة الاقتصادية والقانونية وإلادارية يي الاق

، عدم الاستقرار التشريعي وإلاداري الليب  خالل الفترة املاضية

وكثرة حاالت الدمج والفصل والتغيير وإلالغاء وغيرها مما افرز بيةة 

 .كيات لها أثارها السلعية الواضحةسلو غير مالئمة وذات 

 سياسات دعم وتأهيل القطاع الخاص -2

معدالت وتتحسن  ،لكي يتمكن من قيادة العمل التنموي الفعال 

بحيث  .، ويتمكن من استيعاب الفرص الاستثمارية املتاحةأدائه

يكون من ضمن أهداف هذه السياسات كسب ثقة املستثمرين 

الوطنيين وألاجانب، ودعم برامج تدريب مركزة بشان إعداد رواد 

،  ورعاية الواعدين منهم  ”Entrepreneurs" معادرين حقيقيين 

 .ألاساس لعناء قطاع خاص وطن  فعالودعم مشاريعهم لتكون 

املجزية وعوامل  السياسات الخاصة بتوفير الحوافز -3

 الحقيقيةالجذب 

فاملطلوب سياسات واضحة توفر جملة من عوامل الجذب   

والحوافز الكــفؤة والفعالة يي جذب املستثمرين املحليين  وألاجانب 

والوضــوح، وبحيث  دون تمييز، وان تتسم هذه الحوافز بالشفافية

املكانية تغطي مجاالت متنوعة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية 

أو تنمية  تشجيع القطاع التصديري  أو تحقيق ألامن الغذائي، أو

املجاالت الاجتماعية الحيوية كالخدمات الصحية والتعليمية 

 .وإلاسكان والعنية التحتية 

السياسات املتعلقة بتقسيم الادوار بين القطاعين  -4 

 العام والخاص

لى معدأ التكاملية حيث يتعين أن يتم التأكيد يي هذه السياسات ع  

، وعدم اعتعار افسية بين القطاعين العام والخاصبدل التن

احدهما بديال عن ألاخر أو نقيضا  أو منافسا له، بل لكل منهما 

وتجدر إلاشارة . دوره املميز ومكانته املهمة يي برنامج إعادة الهيكلة

ة إلى انه يتوقع من القطاع العام املخضرم أن يقدم الدعم واملساند

للقطاع الخاص الناش ئ  وان يمده بكافة الوسائل والسعل الي  

أهداف  مرحلة إعادة  تمكنه من أداء الدور املرتقب يي إطار تحقيق

 .الهيكلة

قدرة التنافسية السياسات الرامية لزيادة امل -5

 لالقتصاد الوطني

ن من ألامور املصاحعة إلعادة الهيكلة أنه من املعروف إحيث  

كبر للمعادرات الفردية، زيادة درجة الانفتاح على أوإعطاء دور 

السوق العالم  وما يتضمنه من اشتداد لدرجات املنافسة يي كل 

ألاسواق ، خاصة يي إطار منظمة التجارة العاملية،  واتفاقيات 

الشراكة العربية واملتوسطية، كل ذلك يتطلب وجود سياسات 

قتصاد الليب  على اقتصادية محددة تشجع الوحدات العاملة يي الا

ضرورة رفع املقدرة التنافسية، وزيادة مستويات ألاداء والكفاءة 

 .   وجعل ذلك املعيار ألاساس   للموجهة فــي السوق العالم 

لقة بتنظيم الاستخدام وسوق السياسات املتع -8

 العمل

بحيث تتضمن هذه السياسات آليات ووسائل محددة، وسعل  

ق العمل خاصة فيما يتعلق بالعمالة عملية ممكنة ، لتنظيم سو 
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عن العمل، واملشاكل املتعلقة  الوافدة، لحل مشاكل العاطلين

بالعطالة املقنعة وبالتكدس إلاداري، باإلضافة إلى تنظيم أسس 

، ووفق كل معدل ومناسب للمرتعات وألاجور الاستخدام وفق هي

ضوابط عامة ومعايير علمية لشغل الوظائف، وبما يضمن سيادة 

معايير الكفاءة واملقدرة بعيدا عن الوساطة واملحسوبية واملعايير 

 . ألاخرى الاجتماعية وغيرها 

 قاعدة بيانات ومعلومات متطورة  -2

يعتبر توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن بيةة ألاعمال والاستثمار  

الاقتصادية من ألامور الحيوية املهمة، بحيث تتضمن  والقطاعات

وتحديثها ، املؤشرات املالية والاقتصادية العامة ذات العالقة 

، وأن يتم إلافصاح عن املعلومات (شهري، سنوي ) بشكل دوري 

والعيانات الجديدة بشكل سريع يفيد القطاعات وألانشطة 

نات يعد من فتوفر قاعدة حديثة متطورة للعيا. الاقتصادية

املتطلعات ألاساسية املهمة لتحسين أداء وكفاءة السياسات 

الاقتصادية والعامة ، حيث يعاني املهتمين  بشةون الاقتصاد واملال 

من النقص الواضح يي العيانات الحديثة ، والتعارض والتناقض بين 

وبشكل عام  املتوفر منها ، نظرا لتعدد الجهات الي  تقوم بإعدادها ،

، وغالعا ما يتم التعامل مع فجوة  تمتد نقص يي العيانات هناك

 .أحيانا لسنوات 

 ات داعمة  لبرامج البحث والتطويرسياس -6

وذلك عن طريق إلانفاق املعاشر على املؤسسات العلمية ، ومراكز  

العحوث ، للقيام بالدراسات الاقتصادية والفنية الالزمة للتطوير 

صفات وللرفع من مستويات الجودة واملوايي املجاالت املختلفة 

 ، والرفع من إلامكانيات التنافسيةواملعايير للمنتجات الوطنية

ونشير يي هذا الصدد إلى عدم . ملؤسساتنا الوطنية محليا ودوليا

، بل إن إلاطار سياسة وطنية واضحة للعحث العلم  وجود

بالصورة املؤسس   الحاضن للعحث العلم  ومؤسساته غير موجود 

ا املطلوبة  الي  يحتمها حجم التحدي املعريي الذي نواجهه  بروز م

، وواقع العحث العلم  املعاش من يعرف باالقتصاد املعريي من جهة

 .جهة أخرى 

 الشعور باالنتماء و سيادة القيم ألاخالقية -8

نؤكد على أهمية سيادة القيم ألاخالقية وارتفاع الشعور باالنتماء  

ما لذلك من أثار إيجابية يي مجال ألاعمال، وتحقيق للوطن  و 

الاستعمال الرشيد للموارد العامة والخاصة، والرفع من مستويات 

فالععد عن . الكفاءة، والحرص على مقدرات الاقتصاد الوطن 

الغش والرشوة والاحتكار والاستغالل وألانانية والوساطة 

يي املقابل انتشار واملحسوبية والقضاء على كافة صور الفساد، و 

قيم الصدق والعدل والتعاون وحب الوطن، وتغليب املصلحة 

العامة، والحرص على أداء الواجب، والالتزام واحترام السياسات 

العامة، كلها أمور تجعل من بيةة ألاعمال مناخا طيعا تنمو فيه قيم 

التعاون  والخير  وتزداد فيه الكفاءة ويرتفع فيه ألاداء إلى 

 .يات املنشودة املستو 

بأنه ال يمكن  الكثير من املتخصصين ىهناك قناعة راسخة لد    

قيام تنمية اقتصادية ونمو اقتصادي مستدام إال بوجود قطاع 

خاص يتكون من كافة رجال الاعمال الوطنيين املخلصين، قطاع 

خاص حيوي قوي يي تركيبته ناضج يي برامجه وقادر على خوض 

واملشاركة الفعلية يي دفع عجلة الاقتصاد يي ليبيا غمار الاستثمار 

 :الجديدة، ذلك من خالل ما يلي

 

الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع  - 1

لى القطاع الخاص كشريك رئيس   إالخاص، إذ يتعين أن ينظر 

لتحقيق التنمية الاقتصادية املستدامة وخلق فرص عمل، ويمكن 

ه الشراكة عن طريق سياسات تعالج طلب أن يتم تكريس هذ

القطاع الخاص املتزايد على الخدمات املقدمة من القطاع الحكومي 

ال، أي رفع أداء مؤسسات الدولة لتقدم للقطاع الخاص  بشكل فع 

  .دارية متميزة تمكن القطاع الخاص من التطور والانطالقإخدمات 
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ي املجال الاقتصادي تنقية حزمة القوانين والتشريعات القائمة ي - 2

واملالي وبما يمكن من وجود إطار تشريعي يضمن الحقوق وييهئ سعل 

 .النجاح والتطور للمؤسسات العاملة يي املجال الاقتصادي

سيادة معدأ الشفافية وتوفير املعلومات الدورية الشاملة والي   - 3

تمكن مؤسسات القطاع الخاص من تقديم الاستشارات ودعم 

 .كوميةالقرارت الح

شراك القطاع الخاص يي عملية تطوير سياسات الدولة إ - 4

وتطعيقاتها، وتعزيز الربط بين الاداء والكفاءة يي مؤسسات القطاع 

 .العام 

تطوير مؤسسات الدولة واستخدام معايير الحوكمة وبما  - 5

دارية إداء وتحسن بيةة ألاعمال ووجود بيةة ينعكس على ألا 

الاعمال تشجع معادرات الاستثمار تشريعية صديقة لقطاع 

 .وإلانتاج

توقف دخول مؤسسات الدولة كمنافس ملؤسسات الاعمال  - 8

وأن .الخاصة بل يتعين أن تكون العالقة تكاملية وليست تنافسية

 .تعمل الدولة على تقوية قطاع الاعمال ودعمه بدال من اضعافه

راءات الالزمة تمكين املستثمرين من تجاوز العقعات إلتمام إلاج - 2

لولوج أبواب الاستثمار والي  تأتي يي مقدمتها الحصول على ألاراض   

والتمويل من خالل اجراءات تتسم بالشفافية والعدالة 

واملصداقية وتضمن الحقوق، كل ذلك يي اطار الدفع نحو تحقيق 

 .نمو اقتصادي مستدام

املجال ت الاستثمار يي الانشطة غير النفطية وفتح ادعم معادر  – 6

لتشجيع الاستثمار الوطن  فيها على أسس متكافةة مع الاستثمار 

 .ألاجنب 

تعن  سياسات اقتصادية بأدوات علمية ممكنة وفعالة تسهم يي  - 8

 .مجملها لبروز بيةة اقتصادية صديقة لقطاع ألاعمال

 

 

 

 

 لسياسات الالزمة للمرحلة القادمةا

 قتصادية النوعية الاساسية و ي السياسات الا: اوال  

تضعها وتنفذها وزارة املالية بالتنسيق .. سياسة املالية -

سياسة مالية : مع الجهات وألاجهزة ذات العالقة وتتلخص يي

حدث تغيرات هيكلية يي الجهاز املالي، وبما يضمن فعالية 
ُ
ت

أدوات السياسة املالية، وبما يحقق التعديالت املرغوبة يي 

يرادات العامة،  ويرشد إلانفاق العام الضريب ، وينم  إلا النظام 

 .ويرفع إنتاجيته

 

يضعها ويشرف على تنفيذها  ..سياسة النقدية -

مصرف ليبيا املركزي بالتنسيق مع الجهات وألاجهزة ذات 

سياسة نقدية فعالة هدفها خلق  :العالقة، وتتلخص يي

النظام صالح حقيقي يي إالاستقرار الاقتصادي، وتحقيق 

النقدي واملصريي، وبما يعزز القيمة الحقيقية للعملة ويضمن 

استقاللية املصرف املركزي، وتطوير أدوات السياسة النقدية 

 .ورفع كفاءة أداء الجهاز املصريي

 

تضعها وتنفذها وزارة الاقتصاد  ..سياسة التجارية  -

سياسة  :بالتنسيق مع الجهات ألاخرى ذات العالقة، وتتلخص يي

سهم يي دعم وتنشيط حركة التجارة الداخلية تج
ُ
ارية ت

بالعمل على تفعيل الاجراءات الالزمة لدعم  كوالخارجية، وذل

نشاط التصدير، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وحماية 

املنتجات الوطنية، وتدفع بإتجاه اندماج الاقتصاد الوطن  يي 

 .ةمنظومة منظمة التجارة العاملية وفق أسس متكافة
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السياسات العامة المصاحبة إلجراءات : ثانيا 

 السياسات االقتصادية

وهي حزمة من السياسات املساندة والداعمة لفعالية السياسات  

 :الاقتصادية ومن أهم هذه السياسات ما يلي 

 .سياسات موجهة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطن   -

السياسات سياسات موجهة نحو الرفع من كفاءة وفاعلية  -

 .الاقتصادية

سياسات موجهة نحو معالجة مشكلة العطالة مصاحعة  -

 .للسياسة املالية

سياسات موجهة نحو تحسين بيةة ألاعمال وتحفيز القطاع   -

 .الخاص

سياسات موجهة نحو الرفع من كفاءة الوحدات إلادارية   -

 .ومؤسسات وهيةات القطاع العام

ونية والتشريعية سياسات موجهة نحو تهيةة العيةة القان  -

 .الداعمة لدور القطاع الخاص

سياسات موجهة نحو تعزيز سيطرة الدولة على املنافذ   -

  لجهود الاستقرار  الاقتصادي
ً
 .الحدودية دعما

دية في مرحلة بناء ليبيا الثوابت الاقتصا

 الجديدة

أن أي سياسة اقتصادية مقترحة ملعالجة املشاكل الاقتصادية 

واملالية اليى يعاني منها الاقتصاد الليب ، وتحقيق مستهدفاته على 

راعى وتأخذ يي الاعتعار 
ُ
املدى املتوسط واملدى الطويل يجب أن ت

جملة من الثوابت الاقتصادية الوطنية، اليى تعتبر محددات أو 

، وتتمثل هذه الثوابت يي مرحلة بناء قيود على هذه السياسات

 :فيما يلي ليبيا الجديدة 

 

1.  
ً
 حرا

ً
، إن الاقتصاد الليبّي يجب أن يكون إقتصادا

يعتمد املنافسة الشريفة كأسلوب للرفع من مستوى الكفاءة 

الاقتصادية، ويي تخصيص املوارد، وأن يكون هذا الاقتصاد خاٍل 

صة، وُيراعى معادئ من الاحتكارات، وتحترم فيه امللكية الخا

ومتطلعات حماية العيةة، ويعتمد أساليب وتقنيات حماية 

 .املستهلك

 في النشاط  .2
ً
 محوريا

ً
يلعب القطاع الخاص دورا

ويي إنتاج السلع والخدمات، ويعتبر القطاع  ،الاقتصادي

 يي تحقيق التنمية املستدامة يي 
ً
 إستراتيجيا

ً
الخاص شريكا

  .الاقتصاد الليب 

 

الدولة بالقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار تلتزم  .3

، وضمان تكافؤ دارة الاقتصاد الكليإ، وتنظيم الاقتصادي

الفرص ألفراد املجتمع، وتحقيق العدالة يي توزيع الدخل وإعادة 

 .توزيع الدخل، وإنتاج وتقديم السلع والخدمات العامة

 

مراعاة أن املصدر الرئيس ي للدخل في ليبيا هو  .4

، وأن النفط مصدر طعيعي ناضب، وأن النفط الخامتصدير 

لألجيال القادمة حق يي هذا املورد، وأن إنتاج النفط وصادراته 

 وأسعاره 

تخضع ملتغيرات دولية وتحكمها ظروف السوق الدولية الي  يعتبر 

 
ً
 محدودا

ً
 .دور ليبيا فيها، كعامل مؤثر، دورا

ن يستند النظام املصرفي واملالي على مبادئ أ .5

، ويعتمد أدوات وسياسات تمويل لشريعة إلاسالمية ا

 .   إسالمية، ويسعى إلى التحول نحو املصرفية إلاسالمية
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

يي   2114 يي ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

 . 2115يي إسطنعول يي ينايرو تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها ، طرابلس ليبيا

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات الي  تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشةة من أجل الوصول 

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء . لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإ

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة . يبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليب املؤسسات الل

 إلى تعزيز . والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

. ات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدوريةونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجي

 .ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تعادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين

00218 21 340 01 43 : هاتف     

 مكتب إسطنبول  

Yenibosna  Merkez MAH.29 

                     Istanbul Vizyon Park 

           Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                      Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

0090 212 603 25 92        :هاتف 

 48 27 603 212 0090:فاكس

 


