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   سياسة الدعم في االقتصاد الليبي    
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  :عداد إ

  محمد حسين آانون.   أ             
وني محاسب قان                  
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  :مفهوم الدعم 

لُّ         ستهِلك بأسعار َتِق اع للُم ة األساسية التي ُتب رًا  تقوم الدولة بدعم السلع الغذائي  آثي
ة    ا الِفعلي عار تكلفته ن أس رق  وع ة الف ك    تغطي ة وذل ة العام ن مخصصات الموازن م

ة                دأ العدال ًا لمب بغرض تخفيف أعباء المعيشة لذوي الدخل المنخفض أو المحدود تحقيق
  .توزيع الدخول في 

  :عدالة التطبيق
  :ال شك أن

  .العدالة في توزيع الدخول 
  .وتخفيف األعباء المعيشية على ذوي الدخول المنخفضة 

   .ّوة بين دخول األفرادوالسعي لتقليص الُه
   .آبرى في اغلب الدول التي تسعى لتحقيق العدالة االجتماعية  أهمية اله

ات   ن االولوي ر م ادىء تعتب ذه المب اتح   ه ورة الف ت ث ي التزم ية الت داف األساس  واأله
سلع والخدمات التي نحن بصددها في                     بتحقيقها بعدة وسائل لعل اهمها سياسة دعم ال

  .هذا البحث 
الي      سعير بوضعها الح دعم والت ة ال يم سياس ة بغرض تقي ذه الورق ددنا ه د اع وق

دخو   ع ال ادة توزي ى اع اعدت فعال عل ل س دافها وه ت اه ل حقق ة ه ل وتخفيف لمعرف
  . مختلفة او عكسية اعباء المعيشة على ذوى الدخل المحدود ام ان النتيجة آانت

  :سلبيات التطبيق
دعم                 ى أن سياسة ال في الواقع إن جميع االقتصاديين وخبراء التنمية قد أجمعوا عل

   : تؤدي إلى توزيع أفضل للدخل  لألسباب التاليةال
ع   ن السلع والخدمات المدعومة متاحة للج      ا -1 دخول          ،  مي ذوي ال ا هي متاحة ل فكم

دخول ال  ذوي ال ضًا ل ة أي ي متاح ضة فه سرين المنخف د أن المي ل نج ة ب  عالي
  .ميحصلون على آميات أآبر من الكميات التي تتاح لغيره

لعة      -2 ل س عرين لك ود س ى وج الي إل ام الح ؤدي النظ عر  (ي دعوم وس سعر الم ال
س     ) السوق شاط واسع لتهريب ال ا بطرق    مما أدى إلى قيام ن ة وبيعه لع المدعوم

ة               غير مشروعة إلى خارج الحدود أو ببيعها في السوق الموازية بأسعار مرتفع
. 

رًا                      -3 ل أسعار القمح آثي دما تق ي فعن اج المحل ى إنكماش اإلنت يؤدي نظام الدعم إل
ين عن إ            ذي      عن سعره العالمي فإن ذلك يصرف المنتجين المحلي نتاجه األمر ال

واردات وينطبق        ُيخل بمقومات األمن ال     ى ال د عل اد المتزاي ذائي نتيجة لالعتم غ
ة          ى المضاعفات الجانبي ة باإلضافة إل ذلك على آل السلع االستهالآية المدعوم

 :األخرى التي تتمثل في 
ى تخفيض                - ؤدي إل اج التي ت تخلف أبحاث تحسين البذور ووسائل اإلنت

لتي تنتج عن ا وغيرها من السلبيات العديدة     . التكلفة وتحسين المنتجات  
  .انكماش النشاط الصناعي 
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ة    - سلع المدعوم اج ال ال إنت ي مج تثمارية ف شاريع االس اض الم إنخف
ذي ساهم في انخف         .والصناعات الجانبية التي تقوم عليها       ض ا األمر ال

 . الناتج القومي 
ى أعالف               -4 ا إل إنخفاض سعر بعض السلع الغذائية رفع استهالآها نتيجة لتحويله

ات  ى وأدللحيوان دة       ى ال ر راش ة غي تهالآها بطريق ي اس شديد ف راف ال  اإلس
 .لنفس السبب إطالقًا نتيجة 

سويق -5 ة الت رد   إن طريق ى الف ة تفرض عل سلع التمويني ا مؤسسة ال ي تنتهجه الت
رة    ات آبي سلع بكمي ك ال راء تل سبب ش ا ب ام تعبئته ى  نظ جع عل ذي ش ر ال األم
ع        فتلك الطريقة تفرض   اإلسراف في إستهالك تلك السلع       ستهلك أن يتب ى الم  عل

ك   .ات منها ال تناسب البيوت السكنية     نظامًا لتخزين وحفظ آمي     وما ينجرُّ عن ذل
دة  ساد أو مضي م ساد من ضياع نتيجة الف ى آخره من أوجه الف الصالحية إل

  .واإلسراف 
ة              إن هذه الطريقة جعلت استهالك الفرد الليبي يصل إلى معدالت عالية بالمقارن

  .المية السائدة بالمعدالت الع
وم بع              -6 ذي يق ام هو ال ة         بءحيث أن القطاع الع سلع والخدمات المدعوم ديم ال  تق

ام         اع الع سائر القط ق خ ي تحقي سي ف ا دور رئي سعير له ة الت إن سياس ذلك ف ل
ًا    درآها جميع ي صرنا ن ام األخرى الت لبيات القطاع الع ى س ام باإلضافة إل تم

ز      .االدراك ى عج ؤدي إل ام ت اع الع ا القط ي يحققه سائر الت ث أن الخ  وحي
ة  راض أو   .الموازن ى االقت ا إل ة إم دفع الدول ة ي ز الموازن ث أن عج ى وحي   ال

اعٍ     تغطية العجز من إيرادات النفط الخام        ستمرٍّ  األمر الذي يؤدي إلى إرتف  في    م
 .األسعار ، وارتفاع معدالت التضخم 

دخل   وحيث أن السلع المدعومة إن     ما تشكل جزءًا فقط من جملة استهالك ذوي ال
ببه                ذي س اع األسعار ال ّراء ارتف المحدود لذلك فإن الضرر الذي يصيبهم من ج

 .مما حققوه من فائدة أآبر في حجمه نظام الدعم هو
        

ى نحو يقرب                   آذلك فان االنفاق  على الدعم بدون اى               سلع عل ديل فى اسعار ال تع
ين سعر وة ب ة وسعرالتوزيعاله ة الفعلي ة خاصة  التكلف ستهلك  يرهق الخزان ي   للم ف

د  حالة تجنيب الموارد النفطية ، االمر الذي       ة   ق اق      يصرف الدول  عن التوسع في االنف
شــة               اء المعي واطن    على الجوانب التي تخفف فعال من اعب ى الم اد نظام       عل ل ايج مث

ام            االضافي اقتصادي للنقل العام يوفر  عليه المبالغ       ل الع ى وسائل النق ا عل ة التى ينفقه
ين      ) ايقيكو وروميس   ( بالحافالت الصغيرة    م آحد     250التي تتراوح تسعيرتها ب  دره

طفل صغير (  درهم آحد اقصى للفرد الواحد بغض النظر عن صفته       500ادنى وبين   
ى          ).  الى اخره من موجبات التخفيض        معاق -طالب– اق عل ام باالنف ى جانب االهتم ال

ة وضع البنية االساسية  للصحة وبناء ما هو        ينتحس  مفقود منها، أليجاد مرافق عالجي
ى الحص        دون ان يضطر            تغني المواطن غير القادر عل ى عالج مناسب ب ى   ول  عل  ال

تراآاته           رة اش سدد مباش ذي ي ت ال ي الوق اص ف ه الخ ن جيب الج م ى الع اق عل االنف
  .ء المعيشية للمواطنوغير ذلك آثير من وسائل تخفيف االعبا. الضمانية
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ستهدفة                آل ما تقدم     ة الم ة االجتماعي ًال العدال دعم ال تحقق فع ى أن سياسة ال دل عل ، ي
شية          اء المعي د في األعب ا يزي شة مم اليف المعي ولكنها بطريقة غير مباشرة تزيد في تك

   .لذوى الدخل المحدود 
  

  :البدائل العادلة لسياسة الدعم
ع مفكري ي ُيجم ل الت ا ُتمن العوام ى أنه صاد عل سِّ االقت شة ح ستوى معي ن من م

  :ذوي الدخل المحدود ما يلي 
ن أي زيادة في الناتج القومي      أ  ذلك ،  بكافة الوسائل الممكنة   زيادة الناتج القومي   -1

ويكون ذلك عن طريق تشجيع االستثمار في       .  زيادة دخل الفرد     لىا حتمًا   يّدؤت
ومي وامتصاص        المشاريع اإلنتاجية والخدمية للمساهمة في     اتج الق  مضاعفة الن

 .البطالة وما يترتب عنها من تحسين وسائل المعيشة 
من جهة   ءاألدامع  تحسين دخول األفراد عن طريق زيادة مرتباتهم بما يتناسب           -2

شة         اليف المعي ادة           ومع مستوى تك ضا تحسين وزي ة أخرى ، ويمكن أي من جه
ل       ددة مث ى متع رى وه رة أخ ر مباش رق غي دخول بط سكن  تيال ور ال سير أم

ة االساسية للصحة          والمواصالت العامة وأيضًا     وري للبني وفير  باالصالح الف لت
ذلك       دود ، آ دخل المح ذوى ال ب ل الج المناس دريب    الع ق الت ل مراف وفير آ ت

سرعة                 ضًا ب راد وأي والتكوين وما يتعلق بها من وسائل تطوير مستوى أداء األف
ية والمناهج التعليمية والتدريبية شاملة     إجراء اإلصالحات الالزمة للبنية األساس    

  .السنوات األولى للتعليم األساسيتعليم اللغات األجنبية من 
رى           -3 ات األخ ل الجباي اء آ د وإلغ ضريبي الجدي شريع ال دار الت راع بإص اإلس

اد  المتمثلة في ضريبة   ساهمة في           وضريبة    و  الجه سبة الم ساهمة ألن ن سبة الم ن
د           اب جدي تح لب شكل خالي من أي           المشروعات هو ف ام ب واب القطاع الع من أب

  . ضوابط 
  
  

  :التوصيات 
نوصي بضرورة دراسة سياسة الدعم القائمة دراسة علمية مستفيضة عن طريق لجنة     
ديل     ام ب راح نظ ن إقت ى يمك شورة حت رأي والم راء وذوي ال ن المتخصصين والخب م

سلع األساسية            ى بعض ال د عن ثالث سلع        بحيث ال   للنظام القائم يقتصر مبدئيًا عل  تزي
ا   المطلوبة التي توصي بها تلك اللجنة وإجراء اإلصالحات   ة تجنبن  ةأي بطريقة تدريجي

  .مضاعفات أخرى 
  

  محمد آانون                   
محاسب قانوني                  
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