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رفع الدعم عن الوقود
(ضرورة اقتصادية في ظل التجاذبات السياسية)
مـقــدمـــة
تعد السياسة االقتصادية التي يضعها صناع القرار أهم وسيلة من أجل تجاوز المشاكل
االقتصادية ودفع عجلة التنمية ،بيد أن االهتمام بمسألة رفع الدعم عن الوقود لم تحض باهتمام
الحكومات المتعاقبة ،على الرغم من أهمية وحساسية هذه الخطوة ،التي تعتبر من أهم خطوات
اإلصالح االقتصادي في ليبيا.
سنحاول من خالل هذه الورقة التطرق إلى أهمية رفع الدعم عن الوقود ،ودوره في وقف
استنزاف المال العام والتخفيف من األعباء المالية الواقعة على كاهل الدولة ،والذي سيسهم في
إنعاش اقتصادها ،ولفهم دينامية وأبعاد تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود على االقتصاد الوطني
والقطاعات األخرى ،سنلقي الضوء على اآلثار المترتبة على الوضع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي واألمني في حال تطبيق القرار ،وكذلك س ُنعرج على تجارب بعض الدول في هذا
المضمار ،لالسترشاد واالستفادة من تلك التجارب ،ولتالفي األخطاء التي وقعت فيها ،وأيضا
سنبرز آليات التطبيق ،وأهم الخيارات المطروحة ،والبديل األفضل بين البدائل المتاحة.
و على هذا األساس سنحاول من خالل هذه الورقة اإلجابة على اإلشكالية اآلتية :هل الدولة
لديها من القوة والقدرة واالستقرار بحيث ُيمكنها من مواجهة تداعيات رفع الدعم عن الوقود
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة؟ ،ولإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم تقسيم الدراسة
إلى أربع محاور على النحو اآلتي:
 المحور األول :واقع االقتصاد الليبي
 المحور الثاني :اآلثار المترتبة في حال رفع الدعم (السياسية واالقتصادية واالجتماعية البيئية)

 المحور الثالث :تجارب بعض الدول في رفع الدعم عن الوقود
 المحور الرابع :آليات التطبيق والخيارات المطروحة
 الخاتمة والتوصيات
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المحور األول :واقع االقتصاد الليبي
ُتعد ليبيا دولة ريعية ،تعتمد على تصدير النفط ،والذي يعد عصب اقتصادها ،األمر الذي جعل
من االقتصاد الوطني رهن تقلبات أسعار النفط العالمية ،وركود اقتصادات الدول الكبرى ،والتي
تعد أكبر سوق لصادراتها ،واليــوم يمر االقتصاد الليبي بمرحلة عصيبة ،أوشك فيها على
االنهيار ،بسبب عدة عوامل ،منها ما هو داخلي ( سياسي واقتصادي وأمني وثقافي) ،ومنها ما
هو خارجي ،متمثل في التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدولة.
ولقد زاد العجز في الميزانية العامة في العقود الثالثة األخيرة ،حيث بلغ العجز ما يقارب من
 70مليار دينار ، ،فعلى سبيل المثال بلغت ميزانية الدولة لعام 2014م 49 ،مليار دينار ليبي
( 36.5مليار دوالر) ،فيما بلغت اإليرادات نحو  20.9مليار دينار ( 15.5مليار دوالر)،
بعجز في الموازنة العامة بلغ نحو  25.1مليار دينار ( 18.7مليار دوالر) ،أما ميزانية عام
2015م ،فقد بلغت  42,9مليار دينار ،فيما بلغت اإليرادات نحو  16.8مليار دينار ،منها 4
مليارات بواقي أرصدة الحسابات العامة ،وقارب العجز من  26مليار دينار  ،بينما لم تتجاوز
إيرادات عام 2016م 8.5 ،مليار دينار وهي األسوأ على اإلطالق مقارنة بالسنوات السابقة،
فيما بلغت المصروفات  29مليار دينار ،بعجز  21مليار دينار (.)1
فمن الواضح أن إرادات الدولة ال تفي بمتطلبات الميزانية ،حتى إذا افترضنا أن تصدير النفط
بلغ مليون برميل وبسعر  50دوالر ولمدة عام ،فسيكون إجمالي إيرادات الدولة  14.6مليار
دوالر ،وذلك بعد خصم حصة الشركاء األجانب والتي تقدر بـ  ،%20فهذه اإلرادات ال تغطي
حتى قيمة المرتبات بالبند األول ،والتي تقدر  21مليار ،فالمشكلة الحقيقية التي تعاني منها الدولة
عالوة على اعتمادها على تصدير سلعة واحدة ،تتمثل في الفساد اإلداري والمالي والتنظيمي
واألخالقي ،حيث يشوب عملية اإلنفاق الكثير من حاالت الفساد ،والذي نتج عنه هدر للمال
العام ،وأهم تلك النفقات محصورة على أربع قطاعات وهي:
 مرتبات الموظفين
 الطلبة الدارسين في الخارج
 مرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي
 دعم المحروقات
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 -تقرير ديوان المحاسبة الليبي  2016م.
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تلك النفقات مصدرها صادرات النفط كما أوضحنا ،والذي يمر بمشاكل كثيرة ،منها احتالل
المواني النفطية بالهالل النفطي -قبل تحريرها -من قبل المليشيات المسلحة ،وكذلك تكرر
اإلخفاق االقتصادي بصورة أوسع بعد انخفاض سعر البرميل من  120دوالر إلى أقل من 30
دوالر للبرميل في عام 2014م ،مما انعكس على االقتصاد الوطني برمته ،وبدأت تظهر
الصعوبات وتتراكم المشاكل االقتصادية وتتضاعف ،حيث تراجعت احتياطيات النقد األجنبي
بشكل كبير ،وبدأ في الظهور مشكلة التضخم المفرط ،حيث قفزت معدالت التضخم إلى
مستويات قياسية في األعوام الماضية من  %2.6في عام 2013م إلى  %25.9عام
2016م( ،)2ويرجع ذلك بالدرجة الرئيسة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،بفعل انخفاض سعر
صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية من جانب ،ومن جانب أخر بسبب رفع الدعم عن السلع،
كذلك انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلی حوالي  %25في عام  ،2015في أعقاب
تسجيل هبوط نسبته  %13.6في عام  ،2013و  %24في عام 2014م ،وأدى انكماش
االقتصاد خالل ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي االسمي إلى أقل
من النصف (من  72مليار دوالر في عام 2009م ،إلى أقل من  30مليار دوالر في عام
2015م)( ،)3أيضا ارتفعت نسبة البطالة المقنعة ،والمتمثلة بنسبة العاملين في القطاع الحكومي
مقابل ضآلة نسبة مساهمتها باإلنتاج اإلجمالي ،باإلضافة كذلك ألزمة السيولة.
لقد بات من الواضح أن ليبيا تتجه نحو االنهيار الكامل لالقتصاد ،والذي بدأت تظهر
مؤشراته ،وتلوح معالمه ،وتتضح وجهته ،فاستمرار الحال على ما هو عليه سيفضي إلى
استدانة الدولة من صندوق النقد الدولي ،مما يعني إذعان الدولة لإلرادة الدولية ،من خالل
خضوعها إلمالءات المؤسسة المالية الدولية ،التي ترعى في المقام األول مصالح الدول الكبرى.
ومن العناصر الرئيسة التي فاقمت من حالة الوهن القائم في القطاع االقتصادي ،الدعم
المخصص للوقود ،والذي يتميز بارتفـاع كلفته الـمالية حيث بلغت  6,7مليار دينار ،أي ما
نسبته  %15من إجمالي الميزانية لعام 2015م ،األدهى واألمر أن نسبة كبيرة من قيمة الدعم

 هي حالة ارتفاع معدالت التضخم بمعدالت عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق ،وقد يؤدي هذا النوع من التضخم
إلى انهيار العملة الوطنية
2
 مصرف ليبيا المركزي ،النشرة االقتصادية الربع الرابع  2016م.3
 صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العالمي ،دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية والمالية العالمية ،صندوق النقد الدولي2016م.
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تذهب إلي غير مستحقيه ( ،)نهيك عن تهريبه ،حيث يُسهم تهريبه في استنزاف المال العام،
فالدولة تستورد الوقود بالعملة األجنبية ،ويباع بسعر مدعوم يقدر بـ )150درهما) ،أقل من سعر
التكلفة بكثير والذي يقدر بـ(  650درهم)( ،)4وهو بذلك يعد األرخص عالميا ،إذ تأتي ليبيا
ضمن المراكز األولى في تصنيف الدول األرخص في أسعار الوقود ،ولقد أنفقت الدولة قرابة
30مليار دينار على دعم المحروقات خالل السنوات من  2012م وحتى  2015م  ،كما يبن
الجدول اآلتي(:)5

العام

املبلغ املسيل بالدوالر

املعادل بالليبي

2012

4,286,564,000

5,572,533,200

2013

6,734,086,023

8,754,311,831

2014

7,147,059,338

9,291,177,140

2015

4,471,731,316

6,194,000,000

اإلمجايل

22,639,440,677

29,812,022,171

نالحظ أن القيمة الحقيقية للوقود المستهلك محليا من خالل التوريدات الخارجية أو المنتج
بالمصافي المحلية خالل العام  2015م ،بلغ  6.7مليار دينار ،بما يعادل مبلغ  5مليار دوالر
تقريبا كما يوضح الجدول اآلتي (:)6

البيان

القيمة) دوالر(

القيمة دينار

املشرتيات اخلارجية من

3,744,648682

5,167,615,181

تزويدات املصايف احمللية

1,052,409,993

1,462,662,198

مصاريف النقل

98,322,232

136,176,291

اإلمجايل

4,895,380,907

6,766,453,670

احملروقات

 أشارت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي إلى أن  %7فقط من الدعم المقدم للطاقة في الدول الفقيرة يذهب إلى  %20من األسر
األقل دخال ،بينما  %43من الدعم يذهب إلى  %20من األسر األكثر دخال ،مما يجعل ال مجال للشك بأهمية تقنين وتوجيه هذا الدعم.
4
 إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي .تقرير رفع الدعم عن الطاقة ،وزارة التخطيط.5
تقرير ديوان المحاسبة الليبي  2015م.
6
نفس المرجع السابق.
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الجدير بالمالحظة أن قيمة استيراد الوقود على الرغم من انخفاض سعره عالميا ،بقيت تقريبا
كما هي ،مما يعني زيادة كمية الوقود المستورد بشكل كبير.
كذلك أالفت ورغم النقص الحاد في العملة الصعبة إال إنه لم ينقطع استيراد الوقود والذي يُهرب
عن طريق المواني البحرية والمنافذ البرية ،دون رقيب وال حسيب ،األمر الذي يكلف خزينة
الدولة خسائر بمليارات الدوالرات ،ويعد تهريب الوقود أكبر مصدر لتمويل الجماعات المسلحة
سواء كانت متطرفة أو إجرامية أو جهوية ،وسبب رئيس في تكوين تلك الجماعات وقدرتها على
التمترس ومقاومة الدولة ،فمن خالل تلك األموال تستطيع تلك الجماعات شراء السالح
واستقطاب أعداد كبيرة من خالل دفع مرتبات عالية لمنتسبيها  ،األمر الذي يضع عالمات
استفهام على صناع القرار المالي واالقتصادي.
بناء على اإلدراج السابق لواقع االقتصاد الليبي ،يتبين لنا أن تقليص العجز يتطلب إجراءات
جريئة ،لرفع الضغوط الهائلة على الميزانية العامة ،كإعادة فرز المرتبات من خالل منظومة
الرقم الوطني ،والعمل على تقليص عدد المبتعثين للدراسة بالخارج وكذلك إغالق بعض السفارة
الليبية في الخارج وتقليص عدد الموفدين إلى السفارات ،وأيضا رفع الدعم عن الوقود والذي
نحن بصدد دراسته.

 فمثال مؤخرا تم القبض على سفينتين حمولتهما تتعدى  7مليون لتر  :تكلفة اللتر بالمحطات  150درهما للتر -إجمالي قيمة  7مليون
لتر بالدينار تعادل  050.1مليون دينار  ،قيمة شراؤها من شركة البريقة لتسويق النفط بالدوالر  5.3مليون دوالر  ،،قيمة بيعها من
المهربين الليبيين  0.1مليون دوالر أو ما يعادل بالدينار سوق موازي  8.8مليون دينار ،،األرباح ،،:ربح المهربين الليبيين 950.6
مليون دينار.
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 المحور الثاني :اآلثار المترتبة في حال رفع الدعم (السياسية واالقتصادية واالجتماعية البيئية)

توجد أثار إيجابية وأخرى سلبية ،مباشرة وغير مباشرة على قطاعات الدولة المختلفة في حال
تطبيق قرار رفع الدعم عن الوقود ،وسنتناول انعكاسات ذلك القرار من خالل التطرق لآلثار
االيجابية والسلبية في حال تطبيقه على النحو األتي:
 اآلثار اإليجابية
 اآلثار السلبية
أوال :اآلثار اإليجابية
أدى دعم الوقود إلى استنزاف الكثير من الموارد المالية التي كان من الممكن االستفادة منها في
البرامج التنموية ،فالمنافع من رفع الدعم متنوعة( ،اقتصادية واجتماعية وبيئية) ،وستنعكس
إيجابيا على االقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء إذا طبق القرار بالشكل الصحيح وضمن
بيئة مهيئة ،ويمكن إجمال اآلثار اإليجابية في النقاط اآلتية:
 .1سيقلص تطبيق القرار العجز في الميزانية العامة.
 .2سيحفـز القطاع العام للمحافظة على المال العام وتحقيق االستفادة القصوى من
الميزانيات المتاحة.
 .3سيسهم إلى حد كبير في معالجة قضية تهريب الوقود إلى خارج الدولة.
 .4سيزيد من كمية صادرات النفط والغاز ،مما يزيد من عائدات التصدير.
 .5نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
 .6سيفضي إلى تغيير سلوكيات المستهلك لألفضل ،فتحرير أسعار المحروقات سيعمل على
ترشيد استهالك الوقود ،من االسـتـهالك الكثيف بسبب أسعاره المتدنية إلى االستهالك
المقنن ،وبالتالي الحد من الهذر واإلسراف.
 .7سيدفع تقنين االستهالك إلى الحفاظ على موارد الدولة ،وبالتالي حماية الموارد الطبيعية
والمحافظة على البيئة.
 .8سيكون له أثر إيجابي في التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،فرفع الدعم
سيؤدي إلى تراجع نسبة الطلب -بسبب ارتفاع األسعار ،-وبالتالي فإن نسب الكربون
والملوثات الصادرة عن مشتقات النفط -التي تتسبب بآثار بيئية وصحية سلبية -ستتراجع.
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 .9من شأنه تشجيع سكان الدولة على اقتناء سيارات اقتصادية بما في ذلك استخدام
السيارات الكهربائية والهجينة ،وهي صديقة للبيئة ،إلى جانب استخدام المواصالت
العامة في حال توفرها.
 .10سهولة الحصول على الوقود في جميع األوقات .
 .11تخفيف االزدحام و االختناقات المرورية .
 .12من المتوقع أن يسهم في التقليل من نسبة حوادث السيارات ،حيث يُعزى في كثير من
األحيان سبب ارتفاع حوادث السيارات إلى انخفاض سعر البنزين.
 .13سيوفر رفع الدعم أموال إضافية يمكن توظيفها في زيادة المرتبات لذوي الدخل المحدود
ومخصصات التعليم والصحة وغيرها.
 .41يؤدي رفع الدعم إلى توزيع عادل للثروة ،فمن شأنه تعزيز العدالة االجتماعية ،فالدعم
باآللية المتبعة في الوقت الراهن ال يصل إلى الفئة المستهدفة من المواطنين ،فنسبة من
قيمة الدعم تذهب إلي غير مستحقيه ،فالدعم الحكومي للوقود يصب في مصلحة
المهربين ،كذلك األفراد األكثر ثراء ،وذلك بسبب كثرة استهالكهم للطاقة.
 .15سوف يؤثر القرار إيجابيا على المناخ االستثماري؛ سيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام
قائم على معايير السوق المفتوحة ،مما سيزيد من جاذبية الدولة لالستثمارات األجنبية،
ألن كثيرا من المستثمرين ال يفضلون تغيير أسعار الوقود على المدى القصير والطويل
ألن هذا التغيير ال يمكنهم من وضع تكلفة دقيقة لمنتجاتهم وبالتالي الحد من خسائرها.
 .16سيسهم في تجفيف منابع تمويل العصابات اإلجرامية والمتطرفة ويقلل من النزعة
الجهوية والقبلية.
 .17يعطي دفعة قوية لشركات التوزيع ومحطات تزويد المواطنين بالوقود ،لتطوير وتحسين
خدماتها.
 .18يعطي حافز لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة .
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ثانيا :اآلثار السلبية
قد تظهر بعض السلبيات التي تؤثر على الحكومة والمواطنين فيما لو طبق هذا القرار بطريقة
غير صحيحة ،ويمكن سرد تلك اآلثار السلبية لرفع الدعم عن الوقود على النحو اآلتي:
 .4سيؤدي رفع الدعم عن الوقود إلى حدوث انخفاض في مستويات معيشة الفقراء إذا لم
يتم اتخاذ إجراءات احترازية.
 .2رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء سيؤدي إلى ارتفع تكلفة اإلنتاج ،وكذلك تكلفة نقل
البضائع ،والمواصالت .
صدور القرار دون رقابة على السوق ،سيؤدي إلى استغالل التجار ورفع األسعار
ُ .3
بطريقة عشوائية حتى وإن كانت ال تحتاج إلى الزيادة.
 .1األمر لن يتوقف على ارتفاع أسعار السلع االستهالكية والنقل ،بل يتعداه ،ليطال مواد
البناء وشركات المقاوالت..الخ.
 .5الرتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية
كالصناعة والنقل والشحن والتشييد ،ستضطر الحكومة إلى إجراء بعض التعديالت على
العقود التي أبرمتها مع بعض الشركات .
 .6عدم وجود بدائل للنقل الخاص.
الحكومة ليس لديها المقدرة على إدارة الملف االقتصادي بكفاءة عالية ،ورفع الدعم عن
الوقود في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا ارتفاع نسبة التضخم بشكل غير مسبوق وضعف توليد
الكهرباء له انعكاسات سلبية.
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المحور الثالث :تجارب بعض الدول في رفع الدعم عن الوقود
يتناول هذا المحور تجارب بعض الدول التي خاضت تجربة رفع الدعم عن الوقود ،والتي
أسفرت عن نجاح بعضها وفشل بعضها األخر ،وسنحاول االستفادة من تلك التجارب من خالل
تجنب الهفوات واألخطاء التي وقعت فيها تلك الدول ،واألخذ بالخطوات التي كانت سبب في
نجاح تلك التجربة ،مع األخذ في الحسبان خصوصية وظروف كل دولة ،ومراعاة وضع
استراتيجيات اإلصالح بما يتناسب مع البيئة الداخلية.
سيتم إدراج بعض التجارب العالمية واإلقليمية لرفع الدعم عن الوقود على النحو اآلتي:
أوال :التجربة المغرب
رفعت المملكة أسعار المحروقات بطريقة تدريجية في يونيو من العام  2012م ،حيث رفعت
أسعار الديزل بنسبة  ،%14والبنزين بنسبة  ،%20والوقود الصناعي بنسبة  ،%7وفي
سبتمبر 2013م ،بدأت في تنفيذ آلية لربط أسعار بعض المنتجات البترولية باألسعار العالمية،
ونتيجة لذلك ،زادت أسعار الديزل بنسبة  ،%8.5والبنزين بنسبة  ،% 4.8والوقود بنسبة
 ،%14.2وفي يناير2014م ،تم إلغاء الدعم على الوقود الصناعي والبنزين ،مع مراجعة
أسعارهما مرتين شهريا ،وفي فبراير 2014م ،تم تخفيض دعم الديزل لكل وحدة ،مع إعالن
تخفيضات إضافية ربع سنوية لما تبقى من عام 2014م.
ولقد صاحب عملية رفع الدعم تحويالت نقدية وبرامج أخرى للمساعدة االجتماعية ،كتقوية شبكة
األمان االجتماعي القائمة بالتدريج وتوجيهها لشرائح السكان محدودة الدخل من خالل تحسينات
في التعليم والصحة ومساعدة األرامل والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة ،كذلك دعم وسائل
النقل العام(.)7
ثانيا :التجربة اإليرانية
اتخذت الحكومة اإليرانية قرار رفع الدعم عن الوقود في عام 2010م ،يرمي إلى زيادة أسعار
الوقود تدريجيا ،في إطار خطة عامة تنقسم إلى مرحلتين ،وكانت الخطة األصلية تقتضي منح
معونة نقدية للفئات متدنية الدخل فقط( ،)8حيث كانت اإلعانات النقدية مخصصة لـ  % 10من
عامة السكان ،ولكن أعطيت لـ  % 90من السكان ،ويرجع ذلك إلى غياب اإلرادة السياسية،
7

 كارلو سدرالفيتش ،ورندا صعب .إصالح الدعم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا .صندوق النقد الدولي .إدارة الشرق األوسطوآسيا الوسطى يوليو 2014م.
8
 -د .عبدالرحمن محمد السلطان .دروس مهمة من تجربة إصالح نظام دعم الطاقة .

10

وعدم وجود بيانات دقيقة عن دخل المواطنين ،مما أدى إلى اختالل في تنفيذ خطة إصالح
الدعم ،األمر الذي نتج عنه زيادة التضخم ،وبالتالي فٌرضت أعباء اقتصادية واجتماعية ضخمة
على الدولة ،وكان األثر التضخمي على الخطة قويا ،لدرجة أن البرلمان اإليراني اضطر إلى
تعليق المرحلة الثانية ،وبسبب تلك األعباء أعلنت الحكومة أنها ستلغي خطة إصالح الدعم بسبب
"الضغوط التضخمية" ولتحل محلها خطة جديدة باسم "إدارة الطاقة" ،وتهدف الخطة الجديدة
إلى تصحيح العيوب في قطاع الطاقة ووضع أسعار جديدة للوقود(،)9
ثالثا:التجربة الربازيل
بدأت عملية رفع الدعم عن الوقود في أوائل تسعينات القرن الماضي على شركات الزيوت
النفطية واإلسفلت ،وبدأت بمادة البترول ،عام 1990م ،ثم الجازولين ،عام 1996م ،ثم الغاز،
في 1998م ،وأخيرا الديزل ،في عام 2001م ،أمّا آخر القطاعات التي طبق عليها رفع الدعم
فكانت المصانع والنقل البري ،فيما كان آخر مراحل التطبيق كان على منتجات الميثانول،
ومزودي شركة البترول (بتروبراز) بالخدمات والمعدات ،لقد اختارت الحكومة سياسة الرفع
التدريجي للدعم ،وواكبت مراحل رفع الدعم إجراءات لتحسين الخدمات العامة المقدمة
للمواطنين ،واعتمدت الدولة برنامج التحويالت النقدية المشروطة وكوبونات الغاز لتعويض
األسر ذات الدخل المنخفض عن زيادة أسعار الغاز المسال ،وذلك لضمان بناء تأييد عام لتلك
السياسة (.)10
بعد ذلك بدأت أسعار الوقود تتحرك صعودا وهبوطا مع التقلبات في سعر الصرف تلقائيا .
ولم تخل التجربة البرازيلية من تحديات كان منها المعارضة الشعبية في المراحل األولى،
وارتفاع مستوى التضخم إلى  %200في المدى القريب إال أ ّنه سرعان ما عاد إلى مستويات
السوق تدريجيا في المدى المتوسط والبعيد.
وتبيّن تجربة البرازيل أن سياسة إصالح الدعم تنجح عندما يكون االقتصاد مستقرّ ا.

https://tinyurl.com/kzmewd8
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 الحسن عاشي ،إصالح سياسة دعم أسعار الوقود :تجارب ناجحة وأخرى فاشلة .جريدة الحياة اإلثنين ٢٧ ،أيار ٢٠١٣http://www.alhayat.com/Details/517927
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مما تقدم يتضح وجد مجموعة من العوامل التي كانت سبب في نجاح تجارب رفع الدعم عن
الوقود ،ومن هذه العوامل اآلتي:
 استقرار أمني وسياسي .
 توافر أوضاع اقتصادية مواتية ،وال سيما معدالت نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا .
 البدء بزيادة األسعار األقل تأثيرا على الفقراء ،والمضي القُدما في رفع الدعم تدريجيا.
 كان رفع الدعم مصحوبا ببعض التعويضات ،إما عن طريق استحداث أو تعزيز تدابير
مخ ِّففة تستهدف الفئات المستحقة ،مثل تحويالت نقدية في حسابات مصرفية للشريحة
المستحقة قبل رفع الدعم  ،أو تحسين الخدمات العامة كتقوية شبكة األمان االجتماعي ،
أو تدابير أقل فعالية مثل مساعدة األرامل والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة ،كذلك
دعم وسائل النقل العام ،وتحسينات في قطاع التعليم والصحة.
 يعتبر وجود حملة إعالمية مدروسة جيدا والحوارات التشاورية أمر مساعد لنجاح
اإلصالح.
 وجود إرادة سياسية متمثلة في حكومة قوية .
 اإلعداد الجيد ،بما في ذلك التخطيط الدقيق .
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المحور الرابع :آليات التطبيق والخيارات المطروحة
توجد مجموعة من الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الوقود ،وكل خيار من هذه الخيارات
يحتاج ظروف بيئية مواتية تتماشى مع معطيات ذلك الخيار ،وسنتناول الخيارات المطروحة
لتطبيق القرار على النحو اآلتي:
 إبقاء الدعم على ما هو عليه
 رفع الدعم بطريقة تدريجية
 رفع الدعم كليا وبشكل مباشر
 تقنين عملية الدعم من خالل البطاقة الذكية
أوال :إبقاء الدعم على ماهو عليه
إبقاء الدعم على ما هو عليه يعد الخيار المتاح في ظل االنفالت األمني واالنقسام السياسي وعدم
امتالك أدوات اإلكراه في يد سلطة واحدة مع انعدام بسط الدولة نفوذها على كل األراضي
الليبية.
يعد هذا الخيار أسوأ خيار ولكن أفضل المتاح ،الستمرار العجز في الميزانية واستنزاف المال
العام على حاله ،فاستمرار الدعم بالشكل الحالي سيؤدي إلى نتائج كارثية على االقتصاد الوطني
واألمن القومي ،ولكن يمكن للحكومة أن تتخذ مجموعة من التدابير التي تمهد الطريق لتنفيذ
خطة رفع الدعم بأقل األضرار منها:
 بسط نفوذها على كل التراب الليبي وخاصة المنافذ البحرية والبرية ،وهذا يستدعي
وجود جيش قوي وأجهزة أمنية فاعلة ،وجهاز جمركي متمكن.
 إصالح الوضع االقتصادي ،وضبط السوق والعمل على استقراره ،وتفعيل جهاز
الحرس البلدي.
 إصالحات مالية ،السيما تعزيز الدينار مقابل الدوالر ،وحل أزمة السيولة.
 زيادة الرقابة على شركات التسويق ومراجعة التراخيص الممنوحة لمحطات الوقود بعد
الثورة.
إذا لم تستطيع الحكومة اتخاذ تلك التدابير ،فمن الصعوبة بمكان الوفاء بمتطلبات رفع الدعم
عن الوقود.
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ثانيا :رفع الدعم بطريقة تدريجية
رفع الدعم بطريقة تدريجية ليواكب األسعار العالمية ،ووضع برامج لألسر المستحقة ،يعد هذا
الخيار أفضل خيار من بين الخيارات المطروحة في حال قدرة الدولة على األخذ بتدابير الخيار
السابق.
فرفع الدعم بطريقة تدريجـية يتيح للحكومة مراجعة سياساتها من خالل تقييم تلك السياسة بشكل
دوري ومن تم تقويم األخطاء واالنحرافات التي قد تحدث نتيجة لرفع الدعم ،وكذلك يمنح
الفرصـــة لكافة القطاعات المتأثرة بإجراء التعديــالت الالزمة وللحـد من تأثيــر التعديالت
علـــى األسر والصناعات واالقتصاد الكلي.
فتبني الحكومة خطة إللغاء دعم الطاقة تدريجيا بالتوازي مع تصميم وتنفيذ آليات لحماية
المستهلكين يعد الخيار األنجع بين البدائل المطروحة ،في حال توفر الشروط الالزمة وخلق
البيئة المساندة.

ثالثا :تقنين عملية الدعم من خالل البطاقة الذكية
الفكرة المطروحة تتمثل في إعادة برمجة الدعم عن طريق البطاقة الذكية ،حيث يتم صرف
البطاقات لكل رب أسرة ولكل عامل ولكل من تجاوز سن معينة ويمتلك سيارة ،ويتم من خاللها
تخصيص كمية محددة من الوقود المدعوم والتي تصرف للفئات المستحقة من المواطنين
والمؤسسات والشركات ،حسب معايير تضعها الحكومة ،وعـند تجاوز الشخص لحد معين من
االستهالك يتم تغير سعر ألتر من السعر المدعوم إلى سعر التكلفة ،وبالتالي سيضطر إلى شراء
الوقود بتكلفة عالية ،ولن يتمكن أي شخص من استهالك وقود مدعوم أكثر من الكمية
المخصصة له.
هذا الخيار يمكن الحكومة من تكييف السياسات وتطبيق الدعم بطريقة أكثر استهدافا ،ولكن
هذا الخيار معقد ويتطلب مجموعة من االحتياجات ،من أهمها األتي:
 .1حكومة قوية وفاعلة.
 .2قدر عالي من الشفافية.
 .3جهاز إداري قوي ومنظم وذات كفاءة عالية وفاعلية.
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 .4أجهزة رقابية فاعلة ،حيث يتطلب هذا الخيار برنامج رقابي محكم يضمن استفادة الفئة
المستهدفة بصورة مباشرة ويمنع التالعب وإساءة استخدام مثل تلك البطاقات.
 .5إنشاء قاعدة بيانات كاملة حول وضع كل فرد ،تشمل الوضع االجتماعي والمهني
والمادي.
 .6إنشاء قاعدة بيانات توفر معلومات دقيقة بشأن إمدادات واستهالك الدولة من المنتجات
البترولية.

 .7جمع بيانات ومعلومات حول المصانع والشريكات من حيث عدد الشاحنات
أو اآلليات التي تملكها ،واحتياجاتها التشغيلية من المحروقات ،لتخصيص
بطاقات بما يوازي حاجتها لعملية النقل والتشغيل.
 .8قدرة كافية للحكومة على مراقبة وضبط السوق .
من الصعوبة بمكان تطبيق هذا الخيار لألسباب اآلتية:
 .1انقسام سياسي حاد.
 .2استشراء الفساد ،فمنظمة الشفافية الدولية تصنف ليبيا ضمن أكثر الدول فساد في العالم.
 .3ضعف الجهاز اإلداري وعدم التنظيم والكفاءة والفاعلية.
 .4ضعف األجهزة الرقابية ،بسبب الفوضى األمنية.
 .5سوف تصرف البطاقات لألشخاص الذين يمتلكون سيارات ،بينما يوجد من المواطنين
من ليس لديه مركبة ،وبالتالي يتم إقصائه من الدعم الممنوح ،خاصة في ظل عدم وجود
وسائل نقل حكومية.
 .6عدم وجود وسائل نقل حكومية حتى يستطيع الجميع التنقل بيسر
 .7وجود اختالفات بين األفراد في استهالك الوقود ،فمنهم من يقطع مسافات طويلة ومنهم
من يقطع مسافات قصيرة ،فبعض األشخاص بحكم ظروف عمله يضطر لقطع مسافات
أطول .
 .8ال تملك الدولة آلية لضبط السوق في حالة حدوث تضخم في األسعار .
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رابعا :رفع الدعم كليا وبشكل مباشر
هذا الخيار يحتاج إلى نظام لديه قدر عالي من التحكم والسيطرة ،وفي ظل الظروف الحالية يعد
هذا الخيار صعب التطبيق ،ونتائجه كارثية على الوطن والمواطن ومدعاة لشبهة ،لألسباب
اآلتية:
 غياب سلطة واحدة ،تبسط سلطتها على كل التراب الليبي.
 سوء الحالة األمنية ،مع غياب الجيش والشرطة.
 استمرار أزمة السيولة وعدم قدرة الدولة على إيجاد الحلول لها.
 انهيار سعر الدينار مقابل العمالت األخرى.
 زيادة عمليات التهريب؛ فلم تقتصر على المحروقات ،حيث طال التهريب كل السلع
والمواد بمختلف أنواعها.
 في حال استبدال الدعم بدعم نقدي من شأن معدالت التضخم امتصاص الجزء األكبر
من الدعم النقدي ،في حالة تشوه األسواق ووجود قوى احتكارية كما في الوقت الحاضر
فإن الدعم النقدي يؤدي إلى تشجيع الضغوط التضخمية نتيجة لجوء بعض التجار إلى
رفع هامش الربح.
ُ
حيث وصلت درجة التضخم لنسبة عالية جدا،
 ارتفاع األسعار لمستويات غير مسبوقة،
بسبب رفع الدعم عن السلع التموينية ،وعدم تحويل أي مبالغ مالية للمواطنين ،مما زاد
من معاناة المواطن .فمن باب أولى أن تعمل الحكومة على معالجة تداعيات رفع الدعم
السلعي قبل الولوج في عملية رفع الدعم عن الوقود.

مما تقدم يتضح أن الدولة ليست من النجاعة واالستقرار والقوة بحيث يمكنها من مواجهة
تداعيات رفع الدعم عن الوقود في ظل الظروف واألوضاع الحالية التي تمر بها الدولة.
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اخلامتة
من خالل السرد السابق لواقع االقتصاد الليبي يتضح بجالء أن هناك حاجة مُلحة لرفع الدعم عن
الوقود ،لِما يتسبب فيه من هدر للمال العام ،السيما في ظل ارتفاع العجز الحاصل في الميزانية
العامة ،بسبب انخفاض أسعار النفط من جانب ،وتعثر تصديره عدة مرات من جانب أخر،
والذي يعد تقريبا العائد الوحيد لميزانية الدولة ،ويستنزف الدعم الموجه للوقود ما يقارب من
ربع الميزانية العامة ،األدهى واألمر أن الدعم ال يذهب لمستحقيه بالشكل الصحيح ،فالهدف
األساسي من الدعم كان الغرض منه التخفيف من األعباء االقتصادية الواقعة على كاهل
المواطن ،ولكن ما حدث أن جزءا كبيرا جدا من الوقود يُهرب خارج الدولة ،وتقدر الكمية
المهربة بمليارات الدينارات في العام ،األخطر من هذا وذاك أن عوائد األموال المهربة تذهب
لجماعات إجرامية أو إرهابية ،وهي في كثير من الحاالت تقوم بتوظيف تلك األموال في تكوين
وتمويل المليشيات المسلحة ،والتي تقف ضد بناء واستقرار الدولة.
وبالنظر إلى اآلثار المترتبة عن رفع الدعم ،يتبين لنا مدى الفوائد التي ستنعكس بشكل
إيجابي على الوضع العام للدولة ،مما يعطي حافز للمضي قدما في عملية إصالح سياسة الدعم،
بيدأ أن عملية اإلصالح تستوجب بيئة مهيأة تتوافر فيها مجموعة من العوامل والعناصر المهمة
كشرط أساسي للبدء في عملية اإلصالح ،لعلى أهم تلك العناصر االستقرار السياسي
واالقتصادي واألمني والذي ال يتأتى ذلك إال بوجود جيش قوي وسلطة تفرض سلطتها على كل
التراب الليبي.
يمكن في الوقت الحالي للحكومة أن تتخذ مجموعة من الخطوات كمقدمة لعملية رفع الدعم،
حتى ي تسنى لها الولوج في عملية رفع الدعم بالشكل الصحيح وبأقل األضرار ،وسيتم إدراج تلك
الخطوات في التوصيات.
مما تقدم يتضح أن الدولة يصعب عليها البدء في عملية رفع الدعم بسبب عدم االستقرار السياسي
وسوء الحالة األمنية ،فهي ليست من االستقرار والقوة بحيث يمكنها من مواجهة هذا التحدي في
ظل الظروف واألوضاع الحالية التي تمر بها الدولة ،والتحدي الحقيقي يتمثل في كيفية التعامل
مع الفساد والتوظيف السياسي لألزمة ،في ظل تضائل آفاق النمو االقتصادي.
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التوصيات
 .1على الحكومة قبل أن تشرع في عملية رفع الدعم عن الوقود تهيئة ألبيئة المساندة وتوفير
العناصر المساعدة لسير عملية رفع الدعم بالشكل الصحيح من خالل اتخاذ مجموعة من
الخطوات الضرورية لضمان نجاح السياسة المحددة في تحقيق أهدافها المرجوة ،ومن هذه
العناصر اآلتي:
أ-

على الحكومة بسط نفوذها على كل التراب الليبي ،وهذا يستدعي وجود جيش قوي وأجهزة أمنية
ُ
حيث يعد الجيش مفتاح نجاح أي مشروع تنموي.
فاعلة،

ب -العمل على استقرار الوضع االقتصادي ،والحفاظ على معدالت نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا.
ت -غياب آلية لضبط السوق وكبح معدّالت التضخم ،أحد أهم المعوقات لتطبيق القرار ،فمن المتوقع
ارتفاع نسبة التضخم عند الشروع في رفع الدعم ،فعلى الحكومة ضرورة ضمان استقرار أسعار
السلع والخدمات والحفاظ على مستوياتها ،والحرص على توفرها في األسواق  ،والتنسيق في كل
ما يتعلق باألسعار مع الجهات ذات العالقة ووفق األنظمة والقوانين واآلليات المعمول بها في
الدولة تفعيل جهازي الحرس البلدي والجمركي.
ث -حل أزمة السيولة وتعزيز الدينار الليبي مقابل العمالت األخرى ،حيث يشكل فارق العملة أمر
مغري للمهربين ،فاختالل األسعار بين ليبيا والدول المجاورة يؤدي إلى تهريب الوقود حتى بعد
رفع الدعم وسيكبد الدولة خسائر فادحة.
ج-

يجب إعداد دراسة معمقة قبل الولوج في عملية رفع الدعم.

 .2إبقاء الدعم أجدى للمواطنين في ظل استمرار األزمة السياسية واألمنية واالقتصادية وفي حال
رفع الدعم ستكون نتائجها وخيمة ،فالدولة فشلت في حماية حقها باحتكار العنف المشروع.
 .3يعد رفع الدعم بشكل تدريجي أفضل خيار من بين الخيارات المطروحة في حال قدرة الدولة
على تهيئة البيئة والوفاء بمتطلبات رفع الدعم على النحو سالف الذكر.
 .4في حال تطبيق قرار رفع الدعم يتعين تشكيل لجنة أو هيئة من وزارة الطاقة واالقتصاد والمالية
واللجنة العليا لحماية المستهلك لمتابعة التأثير المتوقع للقرار على القطاعات المختلفة،
ومعالجتها.

.5

قبل رفع الدعم على الحكومة إجراء حملة إعالمية واسعة ،لتثقيف المواطنين حول التكاليف
المتزايدة لعملية الدعم واألضرار الناجمة عنه والفوائد المرجوة منه .والتأكيد على أن اإلصالح
سوف ُيفيد األسر الفقيرة ،التي من شأنها أن تتلقى اإلعانات النقدية الالزمة.
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 .6استبدال الدعم بدعم نقدي يصل لكل المعنيين ،من خالل إنشاء برنامج قومي للتحويالت
النقدية للمستحقين ،والبدء الفعلي في التحويالت النقدية الموجهة للمستحقين قبل رفع الدعم
بفترة.
 .7زيادة الرواتب في القطاع العام بناء على دراسة علمية ،يستثنى منها أصحاب المرتبات
العالية ،والعمل على إيجاد معايير تنظم وتحدد سقف المرتبات يتم على أساسها تحديد
المرتبات بشكل عادل ،وصرف منح لألسر المُحتاجة خارج المالك الوظيفي ،بناء عليه
ستتراجع نسبة التفاوت في الدخل بين األفراد ،إذ سيتحمل أثر ارتفاع األسعار األفراد الذين
يحصلون على دخل مرتفع؛ وبالتالي تنخفض نسبة عدم المساواة بين أصحاب الدخل المرتفع
والمنخفض.
 .8زيادة تعريفات الكهرباء بالتدريج واستحداث مصادر جديدة للطاقة بتكلفة توليد أقل (كالطاقة
الشمسية وطاقة الرياح واألمواج).
 .9القضاء على الفساد والمحسوبية وتعزيز مبدأ المسائلة والشفافية وترشيد اإلنفاق من أهم
متطلبات رفع الدعم عن الوقود.
 .10عند تطبيق القرار على الحكومة اعتماد آلية واضحة وشفافة لتحديد األسعار المحلية للوقود،
واإلعالن عـن تاريـــخ التطبيـــق بمدة كافيـــة قبـــل التطبيق.

 .11هناك غضب شعبي نظرا للصعوبات االقتصادية التي تواجهها الجماهير في الوقت الراهن،
حيث تم رفع الدعم عن السلع ولم يتم تحويل البديل النقدي ،وهذا يعزز عدم الثقة بين الحكومة
والمواطنين.
 .12تخفيض رسوم التراخيص أو الجمارك للشركات الوطنية المتضررة من رفع الدعم ،كشركات
المقاوالت وغيرها.
 .13اإلسراع في تنفيذ مشروع القطار الداخلي وتطوير خطط النقل خاصة على المستويات الداخلية.
 .14من األهمية مراعاة إعطاء مهلة كافية للشركات والمؤسسات قبل التطبيق لتتمكن من تالفي أية
تبعات مالية وفنية قد تترتب على رفع الدعم.
 .15إنشاء مصافي محلية لرفع القدرة التكريرية لمنتجات النفط المكررة لتلبية االحتياجات الداخلية،
خاصة البنزين والديزل.
 .16أهمية أن يتم رفع الدعم على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد وفي إطار متابعة
وتقييم متواصلين ألثار وتبعات القرار على مجمل األوضاع ال سيما على مستوى الخدمات
واألسعار .
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