قراءات في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م
وإجراءات مقترحة لعالج العجز المتوقع
للموازنة العامة لسنة 2015م
ورقة مقدمة في ندوة " تقرير ديوان المحاسية  2014وترشيد اإلنفاق الحكومي"
التي نظمتها المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات ،في اسطنبول  -تركيا
بتاريخ 2015/ 06/06م

أ.د .محمد خليل فياض
أستاذ االقتصاد – كلية االقتصاد – جامعة بنغازي
مدير عام مركز بحوث العلوم االقتصادية
2015/06/06م

 -1المقدمة
تعد الموازنة العامة بما تتضمنه من إيرادات ونفقات عامة اداة من ادوات
السياسة المالية للدولة يمكن أن تستخدمها الحكومة للقيام بوظائفها الرئيسية
المتمثلة في إعادة تخصيص الموارد االقتصادية ،وإعادة توزيع الدخل بين أفراد
المجتمع بشكل أكثر عدالة ،وتحقيق االستقرار االقتصادي .وعلى الرغم من عدم
أهتمام مختلف الحكومات في كل من الدول المتقدمة والنامية بالتوازن الحسابي
للميزانية ،وإقرار ميزانياتها بنسبة من العجز الالزم لتحقيق الكثير من األهداف
االقتصادية واالجتماعية ،إال أن تنامي نسبة العجز بمعدالت كبيرة إلسباب
مختلفة ومتداخلة – مثل ،عالج مشكالت الدورات االقتصادية "الرواج والكساد
االقتصادي" في الدول الصناعية المتقدمة – "ولتحقيق بعض األهداف
االقتصادية واالجتماعية" في الدول النامية ،دفع هذه الحكومات إلى تبني
سياسات مالية ونقدية وتجارية لعالج مشكلة عجز الموازنة العامة.

 -2مفهوم الموازنة العامة
الموازنة العامة وثيقة مالية تعكس السياسة العامة للحكومة،
وتكاليف تطبيق هذه السياسة.

 -3مفهوم عجز الموازنة العامة
يعرف عجز الموازنة العامة بانه عدم قدرة اإليرادات
العامة المخططة (المقدرة) عن تلبية احتياجات النفقات
العامة المخططة.

 -4المشكلة التي تواجه الحكومة
سنة 2015م
تواجه الحكومة الليبية خالل سنة 2015م مشكلة تراجع اإليرادات العامة المتمثلة في اإليرادات
السيادية (اإليرادات الضريبية ،والرسوم الجمركية ،وغيرها من اإليرادات السيادية (التي تشكل
 %11تقريبا من إجمالي اإليرادات) من جهة ،وتراجع اإليرادات النفطية (التي تشكل %48
تقريباً من إجمالي اإليرادات العامة) ،وذلك وفقاً للميزانية العامة لسنة 2014م.
إن هذه المشكلة المالية التي تواجه االقتصاد الليبي هي ناتجة عن مشكلة سياسية وأمنية داخلية
(اي ليس ركود نتج عنه تراجع االيرادات ،وليس توسع في االنفاق نتج عنه تضخم) ،معززة
بمشاكل سياسية وامنية دولية.
وبالتالي فإن المعالجات النظرية لهذه المشكلة ال تتالئم والحالة الليبية ،وهو ما يعني الحاجة الى
إجراءات وادوات غير تقليدية لعالج مشكلة غير تقليدية.
وحيث أن نقص اإليرادات النفطية سبباً اساسياً في عجز الموازنة العامة ،فإن تبني الموازنة
النقدية باإلضافة إلى الموازنة العامة قد يكون خيار رشيد إلدارة المال العام بكفاءة.

 -4واقع الموازنة العامة في ليبيا للفترة 2014 – 2010م

• إلستشرافًالوضعًالماليًلالقتصادًالليبيًخاللًسنة
2015مً،يتطلبًاألمرًاستعراضًوتحليلًالوضعًالمالي
الفعليًلسنواتًسابقةً،وذلكًاستناداًللتقريرًالعامًلديوانً
المحاسبةًلسنةً2014مً.

 -1-4واقع اإليرادات العامة للفترة 2014 – 2010م
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 -1-4واقع اإليرادات العامة للفترة 2014 – 2010م
• ويالحظًمنًالشكلًرقمً(:)1
 انًكلًمنًاإليراداتًالنفطيةًوالسياديةًقدًيلغتًسنةً2012مًإلىًماًنسبتهًً%120وً%94مقارنةًبماًكانتًعليهًسنةً2010مًعلىًالتواليً،وذلكًبعدماًتراجعتًكلًمنهماً
إلىًً%28.4وً%20.5سنةً2011مًمقارنةًبسنةً2010م،
 مماًيشيرًإلىًتحسنًاالقتصادًواألداءًالحكوميًخاللًعامً2012مً. إالًأنًهذاًالتعافيًاالقتصاديًتراجعًسنتيً 2013و2014مًإلىًً%77وً%30علىًالتواليًبسببًتدهورًالظروفًاألمنيةًوإغالقًالموانيًالنفطيةً،
 كماًتراجعًأداءًالحكومةًسنتيً 2013و2014مًمماًترتبًعنهًانخفاضًاإليراداتًالسياديةًالىًماًنسبتهًً%93وً%49علىًالتواليًعماًكانتًعليهًسنةً2012م.

 -2-4واقع النفقات العامة للفترة 2014 – 2012م
• تشيرًالبياناتًالواردةًبالشكلًرقمً(ً)2انًالنفقاتًالعامةًعامً2013مًكانتً
األعلىًخاللًالفترةً2014 – 2012مًسواءًعلىًمستوىًإجماليًالنفقاتً
العامةً،أوًعلىًمستوىًأبوابًالموازنةًالعامةًاألولًوالثانيًوالثالثً(األجورً
والمرتباتً،والنفقاتًالتسييريةً،ونفقاتًالتنمية)ًعلىًالتواليً،وذلكًعلىًالرغمً
منًتراجعًاإليراداتًالعامةًحيثًبلغتًنسبةًنفقاتًكلًبابًسنةً2013مًإلىً
إجماليًنفقاتًالبابًخاللًالفترةً2014 – 2012مًً،%39وً%58ً،%46
علىًالتوالي.
• وعلىًالعكسًمنًذلكًتراجعتًنفقاتًالدعمًوالدينًالعامً،حيثًبلغتًنسبةًكلً
منهماًً،%29وً%45إلىًإجماليًنفقاتًكلًمنهماًعلىًالتواليًخاللًالفترة
2014 – 2012مًًً.
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 -5الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه سنة 2015م.

بالنظر إلى المشكلة التي تواجه الحكومة خالل السنة المالية 2015م المتمثل في
عجز الموازنة العامة ،يجب أن يكون هدف هذه الحكومة هو كيفية إدارة األموال
العامة للدولة لمواجهة هذه المشكلة.

 -6السياسات واألدوات المتاحة

يتطلب عالج عجز الموازنة العامة الذي تواجه الحكومة الليبية سنة 2015م تبني
جملة من السياسات ،واستخدام العديد من األدوات ،وإتخاذ اإلجراءات المناسبة
لتحقيق هدف أو األهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها خالل هذا العام.

 -1-6السياسة المالية
• إنًعالجًهذهًالمشكلةًيتطلبًتبنيًسياساتًاقتصاديةًقادرةًعلىًمواجهةًهذهً
المشكلةً.وإنًأيًسياسةًيمكنًتبنيهاًيجبًأنًتتصفًببعدين:
 -1يتمثلًالبعدًاألولًفيًتحديدًالهدفً(أوًاألهداف)ًمنًتبنيًالسياسة.
 -2والبعدًالثانيًيتمثلًفيًاألداةً(أوًاألدوات)ًالتيًيمكنًاستخدامهاًلتحقيقً
األهدافًالمتوخاةًمنًتبنيًأيًسياسةًً.
• أولىًالسياساتًالتيًيجبًأنًتتبنهاًالحكومةًفيًإدارتهاًللمالًالعامًهيًالسياسةً
الماليةًبإعتبارهاًأكثرًالسياساتًفعاليةًفيًمثلًهذهًالحاالتًإلقتصادًريعيًمثلً
االقتصادًالليبيً.ويعدًاستخدامًأدواتًالموازنةًالعامةًالمتمثلةًفيًالنفقاتً
واإليراداتًالعامةًاهمًاألدواتًالتيًيمكنًاستخدامهماًفيًهذاًالسياقًوفيًهذهً
المرحلةً.

 -1-1-6النفقات العامة
• تعدًالنفقاتًالعامةًمنًأهمًأدواتًالسياسةًالماليةًالتيًيمكنًاستخدامهاًفيًإدارةًالمالًالعامًلضمانً
حسنًترشيدًاستخدامهً،وبالتاليًفإنًإدارةًالمالًالعامًبكفاءةًيتطلبًإعادةًبناءًهيكلًالنفقاتًالعامةً،
وهوًماًيتطلبًإعادةًترتيبًاولوياتًاإلنفاقًالعامً،ويرعىًفيًإعادةًبناءًهذهًالهيكليةًاألسس أوً
المبادئًالتالية:
• إعتمادًمبدأًاألولوية.
• توفرًالمعلوماتًالمالية.
• ضمانًتحقيقًالمنافعًالمتوخاةًمنًاالنفاقًالعام.
<ًلتصحيحًاالختالالتًالتيًتعانيًمنهاًالموازنةًالعامةًالليبيةًالمتمثلةًفي:
 #المبالغةًفيًتحديدًاالجورًوالمرتباتًفيًالقطاعًالعامً،واثارهًالسلبيةًعلىًقدرةًالقطاعًالخاصًعلىً
خلقًالوظائف.
ً#والنفقاتًغيرًالرشيدةًلتلبيةًاحتياجاتًالميزانيةًالتسييرية.
ً#واعتمادًالدعمًالسلعيًبدالًمنًالنقديًفيًتقديمًاالعاناتًاالجتماعيةً،
• تقترحًالورقةًالمعالجاتًالتاليةًإلدارةًالمالًالعامًلتصحيحًهذهًاالختالالتًً.

 -1-1 -1-6تصحيح إختالل نفقات الباب األول.
•
-

•

شهدًسوقًالعملًالليبيًومنذًسنةً2007مًزياداتًغيرًمدروسةًوغيرًعادلةًإلجورًومرتباتًالعاملينً
فيًالقطاعًالعامً(الوزاراتًوالهيئاتًالتابعةًلها)ًمنًجهةً،والمؤسساتًوالشركاتًالتابعةًللقطاعًالعامًمنًجهةً
اخرىً،دونًمراعاةًللمهامًوالمسؤلياتًواالختصاصاتً،
مماًخلقًنوعًمنًعدمًالعدالةًفيًاكتسابًالدخل.
كماًأدىًإلىًزيادةًبندًاألجورًوالمرتباتًفيًالموازنةًالعامةً،حيثًبلغتًقيمةًهذاًالبندًاكثرًمنً8563
مليونًدينارً،وهوًماًيشكلًً%15منًإجماليًالموازنةًالعامةًالبالغةً 57510مليونًدينارًفيًموازنةًعامً
2010مً.
واستمرًهذاًالنهجًالمتمثلًفيًالتوسعًفيًزيادةًاألجورًللعاملينًفيًالقطاعًالعامً،وزيادةًعددًالعاملينًفيهًبفعلً
اإلجراءاتًالتيًاتخذتهاًالحكوماتًالمتعاقبةًمنذًسنةً2012مً،مماًادىًالىًزياداتًغيرًمسبوقةًفيًبندً
االجورًللعاملينًفيًالقطاعًالعامًحتىًبلغتًقيمةًهذاًالبندً 23275مليونًدينارً،وهوًماًيشكلًً%41منً
إجماليًالموازنةًالعامةًالبالغةً 56952مليونًدينارًوفقاًلموازنةًعامً2014مً،وتعدًهذهًالنسبةًمرتفعةًبجميعً
المقاييس.
تشيرًالبياناتًالخاصةًباإلنفاقًالعامًخاللًالفترةً2014 – 2012مًوفقاًلبياناتًالتقريرًالعامًلديوانًالمحاسبةً
بانًنفقاتًالبابًاألولًالخاصًباالجورًوالمرتباتًقدًبلغتًماًنسبتهًً%54ً،%39ً،%34علىًالتواليً،
والشكلًالتاليًرقمً(ً)4يبينًنسبةًالنفقاتًالفعليةًلكلًبابًمنًاألبوابًالرئيسيةًللموازنةًالعامةًللدولةًالليبيةً
خاللًعامً2014مًً.

 -1-1 -1-6تصحيح إختالل نفقات الباب األول.
الشكل رقم ( )4النفقات العامة الفعلية لسنة 2014
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 -1-1 -1-6تصحيح إختالل نفقات الباب األول.

-

-

لذلك تعد النفقات المخصصة لهذا البند من اكبر االسباب المؤدية إلى العجز المتوقع في الموازنة العامة لسنة 2015م .وعليه فإن اإلجراءات التالية
يجب القيام بها في الفترة القصيرة جداً لبند األجور والمرتبات لمعالجة العجز المتوقع في موازنة عام 2015م (فياض ،محمد خليل2015 ،م):
 إعادة النظر ومراجعة القوانيين المنظمة لألجور والمرتبات في القطاع العام والمؤسسات التابعة له بما يسمح بتعديل مرتبات العاملين بهذا القطاعومؤسساته .بالقطاع العام والمؤسسات التابعة له وفقاً لما يلي:
إعادة النظر في مرتبات السلطة التشريعية ،ورئيس وأعضاء الحكومة التنفيذية (رئيس الحكومة ،والوزراء والوكالء) ،وكذلك إعادة النظر في جدول
مرتبات العاملين بالقطاع العام ،وذلك باالسترشاد بالدراسة التي اعدها مركز بحوث العلوم االقتصادية في سنة 2010م بشان مرتبات العاملين
بالوظيفة العامة.
إعادة النظر في مرتبات شركات ومؤسسات القطاع العام ،مثل (الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ،الهيئة الليبية لالستثمار والشركات التابعة
لها ،شركة االستثمار الخارجي ،مصرف ليبيا الخارجي ،شركات اإلتصال  ....الخ).
ضرورة اإللتزام بالرقم الوطني عند صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام والمؤسسات والوحدات االقتصادية واإلدارية التابعة له.
إن عدم وجود دليل للتنظيم اإلداري (هيكل إداري ،ومالك وظيفي ،واختصاصات وظيفية ،واشتراطات وظيفية) للكثير من مؤسسات القطاع العام
(السلطة التشريعية ،والحكومة ،والشركات والهيئات التابعة للقطاع العام) تعد مصد ار للفساد اإلداري والمالي ،مما يستوجب (في المدى المتوسط – من
سنة إلى سنتين) العمل على ضرورة توفير هذا الدليل التنظيمي لضبط عدد العاملين في القطاع العام ،وتحديد االختصاصات مما يؤثر ايجابيا على
مستوى الشفافية والنزاهة ،وترشيد االنفاق.
إعادة النظر في جدوى عمل الكثير من السفارات ،واغالق جميع السفارات التي يثبت عدم جدوها ،كما يجب إعادة النظر في عدد العاملين بهذه
السفارات.
يعد نقص اإليرادات النفطية السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة المتوقع لسنة 2015م ،وهذا يتطلب تخفيض النفقات المدفوعة بالعملة االجنبية،
وعليه فإن إعادة النظر في نفقات البعثات الدبلوماسية ،سواء فيما يخص بند األجور والمرتبات او النفقات التسييرية يعد عامل أساسي في إدارة المال
العام بكفاءة.

 -2-1-1-6تصحيح إختالل نفقات الباب الثاني.
* استناداً إلى الموازنة العامة لسنة 2014م بلغت النفقات المقدرة للميزانية التسييرية  11145مليون
دينار ،وهو ما يشكل  %20تقريبا من إجمالي الموازنة العامة ،وتعد هذه النسبة مقبولة مقارنة
بمصروفات الباب األول ،كما تعتبر هذه النفقات نفقات تشغيلية ضرورية والزمة إلدارة الوحدات
االقتصادية واإلدارية.

* يشير التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م إلى ان النفقات الفعلية لهذا الباب بلغت مانسبته
 %7فقط من إجمالي النفقات العامة لسنة 2014م ،كما هو مبين بالشكل رقم ( ،)4والمالحظ ان
تقدير هذه المصروفات ال يخضع آللية علمية ،إنما تتم بشكل عشوائي ،حيث تبين التقديرات ان
الكثير من المصروفات ال تتناسب وطبيعة عمل وحجم الوحدة اإلدارية ،عليه ولتحسين إدارة المال
العام يتطلب األمر القيان باألتي (فياض ،محمد خليل2015 ،م):

 ضرورة إتباع آلية علمية لتقدير النفقات التسييرية تتوافق وكل صنف من المصروفات التسييرية،وهو ما يؤدي إلى تحسين إدارة المال العام.

 -3-1-1-6تجميد نفقات الباب الثالث.
من ضمن وظائف الحكومة بإدارتها للقطاع العام تحقيق االستقرار االقتصادي المتمثل في تخفيض
البطالة ،وتخفيض معدل التضخم ،وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرغوب فيه ،وتعد النفقات االستثمارية
المتضمنة بالباب الثالث اهم النفقات التي يمكن أن تحقق هذه الوظيفة ،ونظ ار لطبيعة هذه النفقات التي
تتصف بضخامة قيمتها ،وأثارها االقتصادية التوسعية ،فإنه يجب إعادة تقييم دور وطبيعة وحجم تدخل
الدولة في النشاط االقتصادي.
يشير التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م ،إلى انخفاض قيمة النفقات الفعلية لهذا الباب ،حيث
لم تتجاوز قيمة نسبة هذا البند  %10من إجمالي النفقات الفعلية في ميزانية سنة  ،2014وذلك كما هو
مبين بالشكل رقم ( ،)4عليه وعلى الرغم من هذا التدني لهذه النفقات ،ولتحسين إدارة المال العام يقترح
األتي (فياض ،محمد خليل2015 ،م):
 تجميد هذه النفقات بميزانية عام 2015م ،لحين إعادة تقييم جدوى المشروعات المتضمنة بالبرنامجالتنموي ،واعادة تقييم طبيعة وقيمة وأشتراطات العقود الموقعة لتنفيذ هذه المشروعات.
 -إعادة النظر في آلية تنفيذ المشروعات االستثمارية ،بحيث تكون المبادرة من القطاع الخاص.

 -4-1-1-6تصحيح إختالل نفقات الباب الرابع.
من ضمن الوظائف التي تقوم بها الدولة (الحكومة) إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بما
يضمن تحقيق عدالة التوزيع لتحسين مستوى معيشة األفراد ،إحدى صور توزيع الدخل تقديم
الدعم لبعض السلع والخدمات.
إال ان اسلوب الدعم السلعي (أي تقديم الدعم لمنتجي السلع أو مقدمي الخدمات) ،إال ان هذه
اآللية يكتنفها الكثير من الفساد مما اثر سلباً على إدارة المال العام من جهة ،ولم يحقق العدالة
في توزيع الدخل ،كما لم يحقق رضى المستهلكين.
 يشير التقرير العام لديوان المحاسبة إلى ان نفقات الدعم بلغت  %29من إجمالي التفقاتالعامة الفعلية سنة 2014م ،وذلك كما هو مبين بالشكل رقم ( ،)4عليه ولتحسين إدارة المال
العام يقترح القيام باألتي (فياض ،محمد خليل2015 ،م):
 أن يتم التحول الفوري إلى التوزيع النقدي للدعم ،وذلك باستخدام الرقم الوطني كآلية للتوزيع. -يمكن االستعانة بالدراسة التي قام بها مركز يحوث العلوم االقتصادية سنة 2011م في تقدير

 -2-1-6اإليرادات العامة

تعد اإليرادات العامة إحدى أداوات السياسة المالية التي تستخدمها
الحكومة للقيام بوظائفها ،ويمكن مناقشة هذه اإليرادات الواردة بالموازنة
العامة ،والتقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م كما يلي:

 -1-2-1-6اإليرادات النفطية

بلغت اإليرادات النفطية المقدرة وفقا للموازنة العامة لسنة 2014م  26700مليون دينار،
وهي تمثل مانسبته  %47تقريباً من إجمالي اإليرادات المقدرة لنفس السنة ،كما انها
المصدر الرئيسي لإليرادات من العملة األجنبية.
يشير التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م إلى أن إجمالي اإليرادات النفطية لسنة
2014م بلغت فقط  19977مليون دينار ،وهو ما يمثل  %75من إجمالي اإليرادات
النفطية المقدرة.

 -1-2-1-6اإليرادات النفطية

من ذلك يالحظ ان مدى تحقق اإليرادات المقدرة من هذا المصدر يتحدد بقوى خارجية ال
تخضع لسيطرة الحكومة ،وان تدني أسعار النفط من جهة وتراجع الكميات المصدرة منه
بسبب األوضاع األمنية يجعل من الصعب التكهن بقيمة اإليرادات النفطية المتوقع تحقيقها
للموازنة العامة لعام 2015م.

 -2-2-1-6اإليرادات السيادية
من المفترض ان تكون اإليرادات السيادية إلقتصاد يعمل وفقا آللية السوق في انتاج
وتوزيع السلع والخدمات من اهم مصادر اإليرادات ،وعلى الرغم من أن االقتصاد الليبي بدا
العودة إلى نظام السوق كآلية إلدارة االقتصاد منذ ما يقارب ثالثة عقود من الزمن ،إال انه
لم يشهد تنظيماً جيدا يضمن تحقيق الكفاءة في اإلنتاج والتوزيع التي يسعى نظام السوق
إلى تحقيقها.

وبذلك اصبح االقتصاد الليبي اقتصاد مشوه ،يتمتع فيه القطاع الخاص بالكثير من المزايا
ازنة العامة من
والمكتسبات دون ان يساهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية ،او في دعم المو ً
خالل سداده لإللتزامات المستحقة عليه ،األمر الذي يستدعي الحكومة إلى التدخل في
النشاط االقتصادي لضمان حسن عمل نظام السوق.
من هنا فهناك حاجة إلعادة استخدام ادوات السياسة المالية المتمثلة في الضرائب لمساعدة

 -2-2-1-6اإليرادات السيادية

 إيرادات الضرائب

تعد الضرائب إحدى اهم ادوات السياسة المالية لما لها من دور
 في تخصيص وتوجيه الموارد االقتصادية المختلفة سواء كانت مالية ،أو طبيعية ،او عنصر عملبين القطاعين العام والخاص ،وبين القطاعات االقتصادية المختلفة ،كما لها دور في إكتساب وتوزيع
الدخل بين األفراد ،كما لها دور في تحقيق االستقرار االقتصادي من خالل تأثيرها على مستوى
التضخم ،ومستوى التوظف ،وتحقيق النمو.
 على الرغم من ان دخل العاملين بالقطاع العام يخضع إلستقطاع الضرائب الالزمة من المنبع،وبالتالي فليس هناك مجال للتهرب الضريبي،
 إال أن العاملين في القطاع الخاص سواء العاملون بشكل رسمي أو العاملون خارج االقتصادالرسمي ال يخضعون لمثل هذا اإللزام في سداد إلتزماتهم الضريبية وغير الضريبية لممارستهم
لنشاطهم ،مما منح للكثيرين منهم فرصة التهرب الضريبي.
 وبالنظر إلى تقدير إيرادات ضرائب الدخل وفقاً للموازنة العامة لسنة 2014م ،يالحظ انها بلغت 900مليون دينار ،وهو ما يشكل نسبة  %15تقريباً من إجمالي اإليرادات السيادية المحلية المقدرة،

الجدول رقم ( )2إجمالي مصادر اإليرادات العامة السيادية لسنة 2014م،

البيان

اإليرادات السيادية الفعلية سنة 2014م
م  .د .ل

اإليرادات السيادية المقدرة سنة 2014م
م  .د .ل

نسبة اإليرادات السيادية الفعلية إلى
المقدرة

إيرادات الضرائب

660.9

900

73.43

إيرادات الجمارك

59.5

700

8.5

رسوم الخدمات العامة

195.5

398.2

49.1

االتصاالت

410.9

250

164.4

توزيع ارباح مصرف ليبيا المركزي

0

2500

0

إيرادات صندوق موازنة األسعار

2.6

300

0.87

إيرادات السوق المحلي من مبيعات المحروقات

88.6

1000

8.86

إيرادات أخرى

148.6

0

!#DIV/0

اإلجمالي

1566.6

6048.2

25.90

إيرادات الضرائب

على الرغم من الظروف السياسية واألمنية التي يمر بها االقتصاد الليبي يشير التقرير العام
لديوان المحاسبة لسنة 2014م إلى ان إجمالي المتحصالت الضريبية سنة 2014م بلغت
 661مليون دينار ،وهي تمثل أكثر من  %73من إجمالي اإليرادات الضريبية المقدرة ،كما
هو مبين بالجدول السابق رقم ( ،)2وأكثر من  %42من إجمالي اإليرادات السيادية
المحصلة ،وذلك كما هو مبين في الشكل التالي رقم (.)5

االشكل رقم ( )5إليرادات السيادية سنة 2014م

إيرادات السوق المحلي من مبيعات المحروقات
%6

إيرادات أخرى
%10

توزيع ارباح مصرف ليبيا المركزي
%0

إيرادات صندوق موازنة
األسعار
%0

إيرادات الضرائب
%42

االتصاالت
%26

إيرادات الجمارك
%4

رسوم الخدمات العامة
%12

إيرادات الضرائب

-

وتعد هذه النسبة مقبولة في ظل الظروف التي يمر بها االقتصاد الليبي ،وعلى الرغم من أن الضريبة ال
تفرض لغرض مالي فقط إال انه يمكن معالجة عجز الموازنة العامة بمعالجة آليات جباية اإليرادات الضريبية
بما يضمن مساهمة الجميع في تمويل النفقات العامة ،وبما يضمن حسن إدارة المال العام حتى تتمكن
الحكومة من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها ،وعليه فان تحقيق ذلك يتطلب القيام بما يلي (فياض ،محمد
خليل2015 ،م):
ربط الرقم الوطني بكل من السجل التجاري والسجل الضريبي.
ربط الرقم الوطني بإدارة الوظيفة العامة ،وبمكتب الباحثين عن عمل والسجل الضريبي.
ربط تقديم اإلعانات والمساعدات االقتصادية واالجتماعية ،والتسهيالت المالية ،واإلئتمانات المصرفية بالرقم
الوطني ،وبالسجل الضريبي.
إلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع الضرائب عن حد ادنى من العاملين بها ،على ان يحدد هذا العدد وفقاً
لحجم المؤسسة ،ويكون تحديد حجم المؤسسة يستند إلى رأس مالها.
حتى يكون القطاع الخاص اكثر جذباً للتوظف ،يقترح تخفيض ضرائب الدخل الناتج عن العمل للعاملين
بالقطاع الخاص مقارنة بالعاملين بالقطاع العام.

إيراد المؤسسات والشركات العامة
يتبين من بند اإليرادات في الجدول السابق ان إيرادات المؤسسات والشركات العامة أقتصر فقط على  -قطاع االتصاالت بمبلغ
 250مليون دينار ،وهو ما يشكل  %4من إجمالي اإليرادات السيادية المقدرة لميزانية عام 2014م ،وهو ما يشكل  %0.04من
إجمالي اإليرادات لنفس السنة.
 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي بمبلغ  2500مليون دينار ،وهو ما يشكل أكثر من  %41من إجمالي اإليرادات السياديةالمقدرة ،وأكثر من  %4من إجمالي اإليرادات بالموازنة العامة لسنة 2014م.
ويشير التقرير العام لديوان المحاسبة سنة 2014م إلى ان اإليرادات الفعلية من قطاع االتصاالت بلغت أكثر من  410مليون
دينار ،وهو يمثل اكثر من  %164من اإليرادات المقدرة من هذا القطاع كما هو مبين بالجدول السابق رقم ( ،)2وفي نفس الوقت
يمثل  %26من إجمالي اإليرادات السيادية الفعلية لسنة 2014م ،وذلك كما هو مبين بالشكل السابق رقم ( ،)5وهنا يثار سؤال عن
اآللية العلمية المستخدمة في تقدير قيمة اإليرادات المستحقة على هذا القطاع ،ولماذا يقتصر فرض مثل هذه اإليرادات على قطاع
واحد دون غيره من القطاعات.

 كما يشير التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م أن اإليرادات المقدرة من توزيعات أرباح مصرف ليبيا المركزي لم تتحقق،وذلك كما هو مبين بالشكل السابق رقم ( ،)5وهنا يثارسؤال عن سبب عدم إلتزام المصرف بسداد اإليرادات المقررة عليه
بالموازنة ،التي لو سددت ال رتفعت اإليرادات المحققة من اإليرادات السيادية إلى أكثر من  %67من إجمالي اإليرادات المقدرة،
ولكان لذلك اثر إيجابي على قدرة الحكومة التنفيذية في مواجهة إلتزاماتها .وهنا يثار سؤال اخر عن السبب او األسباب الذي دفعت
إدارة المصرف المركزي أال تلتزم بسداد مستحقاتها المالية للدولة ،ويشير التقرير العام لديوان المحاسبة إلى ان سبب عدم إلتزام
المصرف بالسداد يرجع لعدم إجراء تسوية السلفة التي منحها المصرف للخزانة العامة،

إيراد المؤسسات والشركات العامة
عليه ولزيادة اإليرادات العامة لسنة 2015م ولتحسين إدارة المال العام يقترح القيام باألتي (فياض،
محمد خليل2015 ،م):
 إصدار تشريع يلزم الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام بضرورة تحويل نسبة مئوية  -يتفقعليها  -من فائض نشاطها (األرباح السنوية) إلى الخزانة العامة لدعم اإليرادات لمعالجة عجز
الموازنة العامة.
 إصدار تشريع يلزم مصرف ليبيا المركزي بسداد المستحقات المفروضة عليه إلى الخزانة العامة. تم في الفقرة الخاصة بتصحيح اختالل الباب األول في هذه الورقة اقتراح تعديل مرتبات المؤسساتوالشركات التابعة للقطاع العام ،وعليه وفي هذا السياق يقترح تحويل الفائض المتحقق من هذا التعديل
إلى الخزانة العامة لدعم اإليرادات لمعالجة عجز الموازنة العامة لسنة 2015م.

 -2-6السياسة التجارية
النوع الثاني من السياسات التي تستخدمها عادة الحكومات في إدارة اقتصاداتها يتمثل في السياسة
التجارية ،وتعد الرسوم الجمركية احد اهم ادواتها ،وبالتالي تعد هذه الرسوم المصدر الثاني لإليرادات
السيادية ،ويتبين من الموازنة العامة لسنة 2014م
 ان تقدير هذه اإليرادات بلغ  700مليون دينار ،وهو ما يشكل أكثر من  %11من اإليرادات السيادية،و %1.2من إجمالي اإليرادات ،وذلك كما هو مبين بالجدول رقم (.)2
 يشير التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م إلى ان نسبة ما بلغ تحصيله من إيرادات جمركية 59,5مليون دينار فقط ،وهو ما يشكل  %8.5من اإليرادات الجمركية المقدرة ،و %4تقريباً من
إجمالي اإليرادات السيادية الفعلية لسنة 2014م كما هو مبين بالشكل رقم (.)5

 ورغم تدني هذه النسب ،إال أن ونظ ار لما تعيشه ليبيا من عدم استقرار سياسي وامني ،وعدم كفاءةالمنظومة الجمركية فمن غير المتوقع ان يكون المتحقق من هذه اإليرادات شئ يذكر ،وعليه
ولتحسين جباية اإليرادات الجمركية يقترح:

 -2-6السياسة التجارية
-




إصدار تشريع يلغي كافة القوانين والق اررات الخاصة بالرسوم الجمركية ،واًصدار قوانين
وق اررات تنظم تحصيل الرسوم الجمركية تتوافق ورغبة ليبيا في اإلنضمام إلى منظمة
التجارة العالمية ،ويمكنها من تحقيق اكبر المكاسب التجارية من هذا اإلنضمام ،علما بان
ليبيا األن تتمتع بصفة مراقب في هذه المنظمة.
ان تفرض الرسوم الجمركية على الكمية بدالً من القيمة ،وذلك بتصنيف الواردات إلى
مجموعات سلعية بفرض قيمة ثايتة على كل مجموعة سلعية ،وهو ما يضمن تحقيق:
تحسين جودة الواردات السلعية.
سهولة حساب وتقدير وجباية اإليرادات الجمركية.

 -3-6السياسة النقدية

على الرغم من عدم فاعلية السياسة النقدية في االقتصاد الليبي ،إال ان استخدام بعض ادوات السياسة النقدية بكفاءة
يمكن ان يساعد الحكومة في قيامها بوظائفها ،وتحقيق اهدافها ،عليه يمكن للسلطة النقدية استخدام أدوات السياسة
النقدية التالية:
 سعر الصرف
يعد استخدام سعر الصرف احد ادوات السياسة النقدية الذي عادة ما يتم استخدامه حتى تتمكن الحك ًومة من القيام
بوظائفها (تخصيص الموارد ،إعادة توزيع الدخل ،تحقيق االستقرار االقتصادي (تحقيق معدل منخفض من التضخم،
وتخفيض معدل البطالة ،تحقيق نمو اقتصادي مرغوب فيه).
ونظ ار لما يعانيه االقتصاد الليبي من تراجع متوقع لإليرادات النفطية المصدر الرئيسي للعملة األجنبية ،يمكن
استخدام سعر الصرف إلدارة المتحصالت من العملة األجنبية بكفاءة وذلك وفقاً لما يلي (فياض ،محمد خليل،
2015م):
 استخدام سعر الصرف في السوق الموازي في التحويالت التجارية المصرفية ،وهو ما سوف يؤدي إلى تراجع سعرالصرف في هذا السوق ،ويعزز القوة الشرائية للدينار الليبي.
 الموازنة النقدية
حيث أن نقص اإليرادات النفطية سبباً اساسياً في عجز الموازنة العامة ،فإن تبني الموازنة النقدية ،إلدارة
اإليرادات اإلجنبية ،باإلضافة إلى الموازنة العامة قد يكون خيار رشيد إلدارة المال العام بكفاءة.

