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الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

أعدت هذا التقرير أمانة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، استنادًا إلى دراسة ُأعدت لإلسكوا من ِقبل الدكتور 
حكيم بن حمودة، وزير االقتصاد والمالية السابق في تونس والشريك اإلداري لمجموعة ستراتيجيا االستشارية. وهذه الدراسة هي 
جزء من مشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي الليبي الذي تقوده اإلسكوا. وتمّول الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 
هذا المشروع من خالل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي. وهو مشروع يهدف إلى توفير منصة للمواطنين الليبيين على المستويين 

الوطني ودون الوطني لمناقشة رؤيتهم االجتماعية واالقتصادية لليبيا وخيارات السياسة العامة ذات الصلة والمفاضالت التي 
سيتعين عليهم اعتمادها. كما يتناول التحديات الهيكلية المتمثلة في صياغة نظام مؤسسي جديد للعقد االجتماعي، ووضع إطار 

للتنمية المستدامة في البالد.

تسعى هذه الدراسة إلى إطالع المشاركين في الحوار االجتماعي واالقتصادي الليبي على التكاليف والخسائر المرتبطة بالصراع في 
ليبيا ومناقشة األطر االجتماعية واالقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في البالد.

وقد نوقش النموذج وافتراضاته وقنواته في اجتماعين لفريق الخبراء الليبيين في 19 تشرين األول/أكتوبر 2020 و12 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2020. وتم عرض ومناقشة نتائج الدراسة في اجتماع ُعقد في 2 كانون األول/ديسمبر 2020 وحضره عدد كبير من 

الخبراء الليبيين والمنظمات اإلقليمية والدولية.

وتقدير شكر 
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تشير تقدي�ا�نا إلى أن معظم الخسائر مرتبطة بالدمار الذي 
سببه الص�اع.

لي�يا الخسائر االقتصادية في  ��ادة  إلى  رئيسية أدت  عوامل  3
 تدمير األصول

ال�أسمالية
 خسارة

اإل�تاجية
 ت�اُجع

 أسعار النفط

ع ا�فاق سالم في  إذا لم ُ�َوقَّ
السنوات المْقِبلة، سترتفع كلفة 
الص�اع بشكل حاد. وستبلغ في 

الفترة 2021-2025، وفقًا 
لتقدي�ا�نا، 628.2 مليار دينار ل�بي، 
لتصل الكلفة اإلجمالية للص�اع إلى 

1,411.6 مليار دينار ل�بي في 
الفترة 2025-2011.

628.2 مليار 
دينار ل�بي

2025-2021

1,411.6 مليار 
دينار ل�بي

2025-2011
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شكل الربيع العربي نقطة تحول جديدة في التاريخ السياسي 
واالقتصادي للعديد من البلدان العربية. وأثرت الثورة، بعدما 

بدأت في تونس في كانون األول/ديسمبر 2011، على العديد من 
البلدان العربية األخرى، مما أدى إلى تحوالت عميقة. وقد نتجت 

عن مسارات ما بعد الثورة في هذه البلدان تغييرات جذرية. 
وال تزال تونس تمّهد الطريق بين عدم االستقرار السياسي 

ومحاوالت إعادة بناء نموذج إنمائي جديد والتوصل إلى 
مرحلة انتقالية ناجحة. وفي بلدان أخرى، أدت هذه التحوالت 
إلى صراعات مسلحة كان لها عواقب كبرى، ليس على سكانها 

فحسب، بل على اقتصاداتها أيضًا. 

واستقر اقتصاد الحرب والصراع في ثالثة من البلدان: 
الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن. وقد تسببت 

الصراعات في تشريد أعداد كبيرة من السكان وتدمير هائل 
للمدن والمنازل. وإذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي، فإن 

مسارات التنمية في هذه البلدان قد تتعرض لخطر كبير. وكان 
للصراعات التي طال أمدها أيضًا أثر على الهيكل االقتصادي لهذه 

البلدان، إذ لم تدمر مصانعها ومزارعها فحسب، بل أيضًا هياكلها 
األساسية بوجه عام، وال سيما نظمها اللوجستية، مما أدى إلى 

انخفاض غير مسبوق في الصادرات والواردات. 

وأثرت الصراعات المسلحة أيضًا على البيئة االقتصادية، فانخفض 
االستثمار المحلي وتراجع تدفق المستثمرين األجانب. وأدى 

انخفاض االستثمار إلى انخفاض حاد في النمو وتفاقم االختالالت 
في االقتصاد الكلي ما تسبب في التضخم.

وكانت اإلسكوا منذ اللحظة األولى مهتمة بعمليات االنتقال 
الديمقراطي. وسعت إلى مرافقة البلدان من خالل برامج مختلفة 

للمساعدة التقنية، تتناسب مع الديناميات الجارية في كل بلد. 

وفي الوقت نفسه، ساد قلق كبير بشأن الصراعات التي اندلعت في 
بلدان أخرى في المنطقة. وبالنسبة لإلسكوا، فإن هذه الصراعات 

ال تؤثر على تنمية االقتصادات فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى عكس 
مسار التنمية المستدامة، وتؤثر على التعاون والتكامل اإلقليميين. 
وما زالت تقارير واجتماعات اإلسكوا تدعو إلى السالم وتهدف إلى 

إعادة اإلعمار في المنطقة. 

ويتناول هذا التقرير، الحالة في ليبيا، التي سرعان ما انخرطت في 
صراع مدمر خالل عملية االنتقال السياسي. وقد أثر هذا الصراع 
تأثيرًا عميقًا على االقتصاد الليبي. كما كان له تداعيات اقتصادية 

كبيرة على البلدان المجاورة، بما في ذلك تونس والسودان، ومصر 
التي تربطها مع ليبيا عالقات اقتصادية وطيدة منذ سنوات 

عديدة. وتشمل هذه العالقات التجارة واالستثمار ووجود جالية 
كبيرة من العمال المهاجرين من البلدان الثالثة في ليبيا. وقد تأثر 

هذا التعاون اإلقليمي تأثرًا شديدًا بالصراع في ليبيا. 

وهذه الدراسة هي جزء من مشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي 
الليبي الذي تقوده اإلسكوا بهدف توفير  منصة واسعة وشاملة 
للخبراء وأصحاب المصلحة الليبيين لصياغة ومناقشة وتقييم 
استراتيجيات لتعزيز وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة رؤية 

وخيارات سياساتية لدعم تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
المستدامة على المديين المتوسط والطويل، في مرحلة ما بعد 

الصراع. ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز البنية الوطنية والمحلية 
لعملية التعافي في إطار عملية االنتقال السياسي األوسع، وتقديم 
الدعم الفني للدوائر أو الشبكات أو التحالفات المؤلفة من الخبراء 
وأصحاب المصلحة الليبيين الذين يمكنهم صياغة برنامج التنمية 

االجتماعية واالقتصادية الشاملة وحمايته ودفعه إلى األمام. وفي 
هذا الصدد، يسعى هذا التقرير إلى إطالع المشاركين في الحوار 

االجتماعي واالقتصادي الليبي على أثر الصراع في ليبيا ومناقشة 
عملية التعافي واألطر االجتماعية واالقتصادية البديلة الالزمة 

للتنمية المستدامة في ليبيا.

وسيركز التقرير األول على المرحلة األولى من المشروع، وهي 
قياس تأثير الحرب على االقتصاد الليبي. وبتضمن التقرير 

ستة فصول. خمسة أقسام. ويتناول الفصل األول فترة ما قبل 
الصراع ومساهمة العامل االقتصادي في أزمة النظام السياسي. 

ويحلل الفصل الثاني قنوات انتقال األزمة إلى االقتصاد والسكان. 
ويعرض الفصل الثالث النموذج وقاعدة البيانات الخاصة به. 

ويتضمن الفصالن الرابع والخامس نتائج عمليات المحاكاة 
وتحلياًل لها، مع التركيز على اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية 
واالجتماعية لألزمة وسيناريوهات إعادة اإلعمار. ويقدم الفصل 
األخير استنتاجًا ويصوغ بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات.

مقدمة
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هل ساهم العامل االقتصادي في اندالع األزمة وسقوط النظام 
السياسي القديم؟ بالنسبة لبعض المحللين، لم يكن لهذا العامل 

دوٌر ُيذكر، باعتبار أن االقتصاد الليبي لديه موارد هيدروكربونية 
مّكنته من تلبية احتياجاته المالية. 

ويشير التقرير إلى أن االعتماد الكبير على المواد الهيدروكربونية 
ق التحديات التي تنطوي عليها االقتصادات الريعية  في ليبيا عمَّ

)المتالزمة الهولندية(، ما أسهم في زعزعة استقرار النظام 
السياسي السابق وسقوطه في عام 2011.

والمتالزمة الهولندية هي التي تسببت بالعلل الثالث التي أصابت 
ر الشديد بالديناميات  االقتصاد الليبي قبل االنتفاضات: التأثُّ

االقتصادية لقطاع الهيدروكربونات وتقلباته؛ وافتقار االقتصاد 
إلى التنويع وعدم مرونة هياكله االقتصادية؛ ومقاومة اإلصالح 

والتغيير. وقد أضعفت هذه العلل النظام االقتصادي الليبي 
وساهمت في زعزعة النظام السياسي وسقوطه.

وشهد النظام االقتصادي نتيجة اعتماده على أسعار األسواق 
الدولية، تقلبات شديدة ال سيما في معدالت نمو االقتصاد الليبي 

خالل العقد الماضي قبل الثورة. 

ويمكن تقسيم هذا العقد إلى ثالث فترات. الفترة األولى، 
2001-2002، سجلت تباطؤًا في النمو بسبب انخفاض أسعار 

النفط الدولية )الجدول 1(. وخالل الفترة نفسها، شهدت ليبيا 
ركودًا في اإليرادات الحكومية، حيث خصص أكثر من ثلثها 
للنفقات الجارية. وكان فائض ميزانية الدولة إيجابيًا، ولكنه 

ظل محدودًا نسبيًا، وكذلك فائض الحساب الجاري.

أما الفترة الثانية، 2003-2007، فشهدت ارتفاعًا سريعًا في 
أسعار النفط في األسواق الدولية أثر على اتجاهات االقتصاد 

الكلي الرئيسية في ليبيا. ونتيجة لذلك، ارتفع نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي مرة أخرى، إلى مستوى قياسي بلغ 10 في 

المائة تقريبًا في عام 2005. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي عمومًا كان مدفوعًا بنمو الناتج 
المحلي اإلجمالي للهيدروكربونات، على الرغم من أن النمو في 
القطاعات األخرى غير الهيدروكربونية ظل مرتفعًا. كما تخلل 
هذه الفترة نمو سريع في التضخم بسبب زيادة المعروض من 

المال في السوق المحلية. 

وشهدت هذه المرحلة أيضًا زيادة سريعة في اإليرادات 
الحكومية، من 43.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في عام 2001 إلى 62.9 في المائة في عام 2005. وارتفعت 
اإليرادات الحكومية من الهيدروكربونات، من 29.1 في المائة في 
عام 2001 إلى 54.5 في المائة في عام 2007. وأهم اتجاه خالل 

هذه الفترة كان الزيادة السريعة في اإلنفاق الرأسمالي. وفي 
حين ظل اإلنفاق الحكومي العام مستقرًا نسبيًا مقارنة بالميزانية 

خالل هذه الفترة، فقد ازداد اإلنفاق الرأسمالي بسرعة، من 10 
في المائة في عام 2001 إلى 21.1 في المائة في عام 2007. 

وكان هذا االعتماد على إيرادات الهيدروكربونات واضحًا أيضًا 
في موازين االقتصاد الكلي الرئيسية. إذ بلغ فائض ميزانية 

الدولة ذروته خالل هذه الفترة، فارتفع من 1.2 في المائة في 
عام 2001 إلى 31.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2006. وبالمثل، شهد الحساب الجاري فائضًا كبيرًا، حيث 

ارتفع من 3.9 في المائة في عام 2002 إلى 50.1 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2008. 

وتمتد الفترة الثالثة من عام 2008 حتى اندالع الثورة في 
عام 2010، وهي تتسم بتباطؤ في النموذج االقتصادي بسبب 

عاملين. العامل األول خارجي، يتعلق بأزمة الرهن العقاري 
الثانوي، التي تحولت إلى أزمة عالمية وتسببت في ركود 

عالمي كبير مع انخفاض الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض 
أسعار النفط منذ عام 2008. ومع ذلك، فإن العوامل الخارجية لم 
تكن السبب الوحيد لتباطؤ النموذج االقتصادي الليبي. فالعوامل 

الداخلية أيضًا أدت إلى انخفاض حاد في ديناميات النمو منذ 
عام 2008، التي كانت األضعف منذ بداية العقد، على الرغم من 

1. األداء االقتصادي السابق 
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وجود فائض كبير في الميزانية والحساب الجاري. وشهدت 
هذه الفترة إطالق برنامج ضخم يبلغ نحو 100 مليار دوالر من 

االستثمارات العامة الكبيرة، التي تعطلت على أثر اندالع الصراع. 

وبشكل عام، أظهر هذا العقد اعتمادًا قويًا في ديناميات النمو 
في االقتصاد الليبي على أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، 
وعلى الرغم من الزيادة في هذه األسعار في نهاية الفترة، 

فإن متوسط نمو االقتصاد الليبي خالل عقد ما قبل الثورة لم 
يتجاوز 5.4 في المائة في المتوسط السنوي، على الرغم من 
تراكم فوائض كبيرة في الميزانية وزيادة كبيرة في اإلنفاق 

االستثماري خالل هذه الفترة.

الشديد  ليبيا واعتماده  للنظام االقتصادي في  الثانية  والنتيجة 
على أسعار السلع األساسية هي انخفاض التنويع. وظهرت 

هذه الخاصية على مدى العقد المذكور، بل ويمكن المالحظة 
أنها تزداد قوة خالل فترات ارتفاع األسعار الدولية. وقد تعزز 

دور قطاع الهيدروكربونات في القرن الحادي والعشرين، من 
29.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2001 

إلى أكثر من 58 في المائة في عام 2005. وعلى مدى العقد، 
بلغ نصيب قطاع الهيدروكربونات 50.2 في المائة من الناتج 

اإلجمالي.  المحلي 

وظلت قطاعات إنتاجية أخرى، وال سيما الصناعة والزراعة، 
هامشية. وبالتالي، لم تتجاوز أنشطة الصناعة التحويلية 3.92 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من 2000 
إلى 2010، في حين كانت حصة الزراعة محدودة بنسبة 4.1 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة نفسها. 
وأدى قطاع الخدمات دورًا هامًا خالل هذه الفترة، حيث بلغ في 

المتوسط 37.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 

وهذا الوضع ال يقتصر على االقتصاد الليبي فحسب، بل هو 
من سمات االقتصادات التي تعاني من المتالزمة الهولندية 
واالعتماد على أسعار السلع األساسية. وتهميش القطاعات 

المنتجة هو تهميش هيكلي ويفسر بزيادة اإليرادات المتصلة 
بتصدير الهيدروكربونات. وكانت هذه اإليرادات هي األساس 
لزيادة كبيرة في االحتياطيات وإعادة تقييم العملة المحلية 

مقابل العمالت األجنبية. وارتفع سعر صرف الدينار الليبي 
بشكل حاد مقابل الدوالر خالل عقد ما قبل الثورة، من 0.6 في 

عام 2001 إلى 1.31 في عام 2009، بمتوسط بلغ 1.21 خالل 
تلك الفترة. وقد أدت إعادة تقييم الدينار الليبي إلى انخفاض 
القدرة التنافسية لألنشطة الصناعية والزراعية وتهميشها عن 

قطاع الهيدروكربونات، مما أدى إلى زيادة الواردات لتلبية 
الطلب المحلي. 

إن السمة الثالثة للنموذج االقتصادي في ليبيا قبل الثورة هي 
جموده ومقاومته لإلصالح والتغيير. لقد شهد االقتصاد الليبي 

عدة محاوالت لإلصالح، ولكن كان مصيرها الفشل. 

وقد حدثت الموجة األولى من اإلصالحات في عام 1987، بعد 
العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على ليبيا. وقد تميزت 

تلك الموجة بظهور القطاع الخاص، ال سيما في التعاونيات، أو 
الـ "التشاركية"، والشركات، وشركات التجزئة، وأسواق المهنيين 

والمزارعين التي كانت محظورة خالل العقد الثوري. وقد 
حققت هذه الموجة األولى، التي شهدت أيضًا نهاية احتكار 

الدولة للتجارة الخارجية، بعض النجاح مع ظهور ما يقارب 140 
مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم. 

وقد تعززت الموجة األولى من اإلصالحات بموجة ثانية أكثر 
بروزًا، بدأت في عام 1990. وخالل هذه الموجة الجديدة، 

التزمت الدولة بإغالق المؤسسات المملوكة للدولة التي أظهرت 
عجزًا كبيرًا، ورفعت أسعار بعض المنتجات المدعومة، مثل المياه 
والكهرباء. ومن أجل تخفيف العجز في الميزانية، خفضت الدولة 

أيضًا عدد موظفي الخدمة المدنية. واعتمدت عدة إصالحات 
أخرى، بما في ذلك فتح حسابات بالعمالت األجنبية.

غير أن هذه اإلصالحات والقوانين لم تنفذ على نطاق واسع، 
وظل النظام متشددًا فيما يتعلق بأي تغيير وإصالح. 

وبدأت الموجة الثالثة واألخيرة من اإلصالحات في عام 
2003. وأجرت الحكومة الجديدة مفاوضات مع صندوق النقد 
لعام  بالمؤسسات  المتعلقة  الدولي، فأصبحت شروط واشنطن 

2003 بمثابة خارطة الطريق لهذه اإلصالحات االقتصادية. 
التزمت الحكومة بتوحيد سعر  الكلي،  وعلى صعيد االقتصاد 

الصرف، مما أدى إلى خفض قيمة الدينار الليبي من خالل 
الدولي.  النقد  فهرسته بحقوق السحب الخاصة لصندوق 

المؤسسات  الليبية بخصخصة عدد كبير من  الحكومة  والتزمت 
المملوكة للدولة، ونشرت قائمة تضم 360 مؤسسة. كما 

التزمت الحكومة بإصالحات االقتصاد الكلي وإدارة التوازنات 
الرئيسية، إلى جانب خفض اإلعانات  الكلية  االقتصادية 

المقدمة لميزانية الدولة. واعُتمدت أيضًا إصالحات أثرت 
على القطاع المالي، مثل إنشاء السوق المالية في عام 2008. 

المؤسسات  المالية لخصخصة بعض  السوق  واستخدمت 
المملوكة للدولة من بين القائمة التي تضم 360 مؤسسة.

وقد اعتمد المؤتمر الشعبي العام، الهيئة التشريعية في ذلك 
الوقت، كل هذه اإلصالحات، وخارطة الطريق التي وضعها 

صندوق النقد الدولي. 
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ولكن مرة أخرى، فشلت هذه الموجة الجديدة من اإلصالحات 
بعد إقالة رئيس الوزراء آنذاك شكري غانم وحل مجلس الوزراء 

في عام 2008. 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات في تنفيذ اإلصالحات ومقاومة 
النظام السياسي، فقد استمر بذل جهد في هذا المجال، تمثل 

في وضع قانون السوق المالية أو قانون االستثمار األجنبي.

هذه التجربة من اإلصالحات، وعجز الحكومات الليبية 
المختلفة عن وضع حد لها، يمكن تفسيرها في األدبيات 

االقتصادية بضعف المؤسسات في النظم االقتصادية الريعية، 
أو نتيجة المتالزمة الهولندية. فعلى عكس النظم اإلنتاجية 
التي تتسم بعدد كبير من المؤسسات والسعي إلى التمثيل، 

تعاني النظم الريعية من ضعف المؤسسات ورفض السلطات 
ل مسؤولياتها أمام المواطنين.  السياسية تحمُّ

وبالنتيجة، أدى االعتماد على عائدات الصادرات المرتبطة بتقلب 
أسعار المواد الهيدروكربونية، وضعف التنويع االقتصادي، 

وضعف المؤسسات، ومعارضة التغيير إلى زعزعة االستقرار 
السياسي في ليبيا بدءًا بانتفاضات عام 2011. 

 الجدول 1. االتجاهات في مؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة 2001-2010 )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، 
ما لم ُيذكر خالف ذلك( 

2001200220032004200520062007200820092010
  متوسط الفترة

2010-2001

 معدل نمو الناتج
 المحلي اإلجمالي
 الحقيقي )بالنسبة

المئوية(
4.53.39.14.69.95.963.82.15.45.5

 الناتج المحلي
 اإلجمالي الحقيقي
 غير الهيدروكربوني

)بالنسبة المئوية(
6.84.72.24.113.67.99.98677

 الزراعة والغابات وصيد
7.75.24.33.52.83.43.53.53.53.64.1األسماك

37.552.659.765.570.55352.150.148.545.153.5النفط والغاز الطبيعي
1.71.51.110.90.20.20.30.30.30.8التعدين والمحاجر

4.93.12.41.81.45.15.15.255.23.9صناعة تحويلية
48.237.632.528.224.438.339.140.942.745.837.8الخدمات

 الرقم القياسي ألسعار
 االستهالك )التغير

 بالنسبة المئوية؛
المتوسط(

-8.8-9.9-2.1-2.22.91.46.210.454.50.7

 إجمالي اإليرادات،
43.151.454.459.162.962.460.86466.564.959منها:

29.140.447.451.258.557.554.557.453.352.950.2الهيدروكربونات
4.54.96.36.613.211.97.9غير الهيدروكربونية
44.341.244.64433.53135.339.355.949.141.8اإلنفاق اإلجمالي

34.327.535.226.413.913.414.115.428.225.323.4الوقت الحالي
1013.79.417.619.717.621.123.927.723.818.5أصل الدين

1.25.214.217.529.431.425.524.610.615.817.5رصيد الميزانية اإلجمالي
 الرصيد غير

  الهيدروكربوني
)العجز -(

-27.9-35.1-33.1-33.6-29.1-26.2-29-32.7-42.6-37.2-32.7

143.99.421.336.851.144.150.218.521.127رصيد الحساب الجاري
23.324.428.23653.464.371.19760.574.553.3سعر النفط

 سعر الصرف الرسمي
 )دينار ليبي/دوالر،

متوسط الفترة(
0.61.271.281.31.351.281.221.271.311.271.2

 International Monetary Fund )IMF(, Libya: 2013 Article IV Consultation, IMF Country Report No. 13/150 )Washington, D.C., 2013(. Available :المصدر
.at https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13150.pdf
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الصراع وقنوات انتقاله

أدى الصراع في ليبيا إلى شل اقتصاد 
البالد إلى حد كبير. وبلغ متوسط 

النمو االقتصادي 1.9- في المائة خالل 
الفترة 2011-2019، مقارنة بنسبة 2.3 

في المائة بين عامي 2000 و2010 
)الشكل 1(. منذ عام 2011، تأثرت ليبيا 
باالنخفاض الحاد في األداء االقتصادي 

اعتماد  وانعكس  الشديدة.  والتقلبات 
الكبير على عائدات  الليبي  االقتصاد 

النفط من خالل مستوى االنحراف 
المعياري ألداء النمو، الذي يقدر بـ 8.1، 
والذي بلغ 56.8 خالل الفترة من 2011 

إلى 2019، مقارنة بـ 8.1 قبل عقد من 
الزمن )الشكل 2(. وقد أثرت مختلف 

األزمات السياسية على األداء االقتصادي 
العمليات  وعلى  اإلنتاجية  للقطاعات 

العوامل  للحكومة. وتشمل هذه  المالية 
باإلضافة إلى السياق العالمي الذي 

أثر سلبًا على أداء االقتصاد الليبي، 
على وجه الخصوص، انتشار جائحة 
النفط. “كوفيد-19” وانخفاض أسعار 

حددت هذه الدراسة خمسة عوامل 
هامة ساهمت في نقل تداعيات األزمة 

السياسية والصراع على االقتصاد. 
ويرتبط العامالن األوليان، في قطاع 

النفط، بانخفاض إنتاج النفط واألسعار 
الدولية. أما القنوات الثالث األخرى 

فتمثلت بانخفاض األنشطة اإلنتاجية 
األخرى، وانخفاض اإليرادات الحكومية، 
وال سيما في االستثمار العام، وانخفاض 
القوة العاملة بسبب مغادرة أعداد كبيرة 

من العمال المهاجرين بسبب الصراع. 

انتقاله  2. الصراع وقنوات 

 الشكل 2. االنحراف المعياري للنمو االقتصادي خالل الفترتين 2010-2000 
و2019-2011
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 الشكل 1. أداء النمو خالل الفترة 2019-2000
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ويضع هذا الفصل افتراضات بشأن 
مستوى تراجع هذه األنشطة من أجل 

إدخالها في النموذج وفي تحليل تأثير 
الصراع على االقتصاد الليبي.

 ألف.  القناة األولى: 
تراجع إنتاج النفط 

من المسلم به أنه من الصعب تقدير 
االنخفاض في إنتاج النفط بسبب الحرب 

وإغالق بعض مواقع اإلنتاج. ومع ذلك، 
تمكنا من تقدير هذا االنخفاض استنادًا 

إلى إحصاءات أوبك. وبلغ متوسط اإلنتاج 
اليومي خالل الفترة 2000-2010 نحو 1.6 
مليون طن. ثم انخفض هذا المستوى من 
اإلنتاج بشكل كبير بسبب الحرب. وارتفع 

متوسط اإلنتاج اليومي خالل الفترة 
2011-2019 إلى 0.6 مليون طن. وهذا 

يشير إلى انخفاض في اإلنتاج بنسبة 60 
في المائة )الشكل 3(.

باء. القناة الثانية: انهيار أسعار 
النفط الدولية 

سجلت أسعار النفط الدولية انخفاضًا 
كبيرًا من 106 دوالر للبرميل في عام 
2010 إلى 40 دوالر للبرميل في عام 

2016. وبعد ارتفاع طفيف في عام 2018 
)65 دوالر(، انخفضت األسعار بوتيرة 

متسارعة لتصل إلى 42 دوالر للبرميل 
في عام 2020، ويعود ذلك إلى حد كبير 
إلى تفشي الجائحة والركود االقتصادي 

العالمي )الشكل 4(.

جيم. القناة الثالثة: فقدان 
القدرات اإلنتاجية غير النفطية 

لم تقتصر آثار الصراع على قطاع 
الهيدروكربونات. بل تأثرت القطاعات 

االقتصادية األخرى بالصراع، وإن كانت 
تقل بأهميتها عن قطاع الهيدروكربونات. 

وقد سعينا في هذا التقرير إلى أن نأخذ 
في االعتبار االنخفاض في األنشطة ذات 

 الشكل 4. متوسط الســعر العالمي لسلة أوبك )دوالر/برميل( 
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 الشــكل 3. تطور إنتاج النفط الليبي خالل الفترة 2000-2020 )ألف برميل/اليوم(
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 Organization of the Petroleum Exporting Countries )OPEC(, Annual Report 2019 )Vienna, 2019(. :المصدر
Available at https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%20

 2019%20for%20web.pdf.

الصلة بهذه القطاعات من خالل دراسة العديد من المصادر ومعالجتها. واستنادًا إلى 
األبحاث التي أجريت في هذا الصدد، تم تسجيل االفتراضات التالية: 

انخفاض بنسبة 20 في المائة في األنشطة الزراعية.	 

انخفاض بنسبة 30 في المائة في أنشطة التصنيع.	 

انخفاض بنسبة 20 في المائة في أنشطة الخدمات.	 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%202019%20for%20web.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%202019%20for%20web.pdf
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%202019%20for%20web.pdf
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الصراع وقنوات انتقاله

دال. القناة الرابعة: تراجع 
اإليرادات الحكومية 

واالستثمارات العامة 

على غرار العديد من البلدان األخرى 
ليبيا بشدة  تتعرض  للنفط،  المنتجة 

النفط يصعب  بعائدات  لمخاطر متعلقة 
على الحكومات تحملها. وفي غياب 
فرص تمويل بديلة، عندما تنخفض 
األسعار، يتعين على الحكومات أن 

تخفض النفقات أو أن تزيد من اإليرادات 
األخرى. ونتيجة لذلك، في ليبيا، اختلفت 

الحكومية وإجمالي  النفط  عائدات 
اإليرادات من سنة إلى أخرى، ذلك حتى 

قبل اندالع األزمة السياسية. 

ونظرًا لضعف المالية العامة إزاء أسعار 
النفط المتقلبة، كان هناك ضغط داخل 

الحكومة من أجل: )1( إنشاء نظام 
ضريبي محلي؛ )2( ترشيد النفقات عن 

طريق تخفيض فاتورة أجور القطاع 
العام؛ )3( تحسين إدارة الموارد العامة؛ 

و)4( رفع رسوم المستخدم. وفي الواقع، 
وخالل فترات انخفاض أسعار النفط، 

كانت التخفيضات في النفقات الرأسمالية 
عادة خط الدفاع األول ألن هذه النفقات 
تعتمد عمومًا على االستيراد، وألن إلغاء 

المشاريع االستثمارية يمكن أن يكون 
أسهل من الناحية السياسية واالجتماعية 
في التنفيذ من تخفيض النفقات الحالية، 
مثل فاتورة األجور أو اإلعانات. وعالوة 

على ذلك، وعلى الرغم من االتجاه التنازلي 
في عائدات النفط خالل معظم العقدين 

الماضيين، فقد نمت فاتورة األجور بشكل 
مستمر، مما عكس دور الحكومة باعتبارها 

المزود الرئيسي للوظائف للمواطنين. 
وعلى العكس، ففي فترات ارتفاع أسعار 

النفط، اتجه اإلنفاق الجاري، بداًل من 
اإلنفاق الرأسمالي، إلى الزيادة. ولألسف، 
ما زال عدم تنوع مصادر الناتج المحلي 

اإلجمالي وإيرادات الميزانية يعوق التنمية 
االقتصادية في ليبيا. 

 الشــكل 6. العدد الصافي للمهاجرين )باآلالف(
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 الشكل 5. صافي معدل الهجرة
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 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International :المصدر
Migrant Stock 2019: Country Profiles )2019(. Available at https://www.un.org/en/development/desa/

population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp. Accessed on 15 January 2021.

هاء. القناة الخامسة: انخفاض العرض من اليد العاملة

تزامنت هذه األزمة مع تسارع في زيادة عدد العمال الذين غادروا البالد بين عامي 
2000 و2015، والذي قّدرته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 

بنحو 300,000 عامل )الشكالن 5 و6(. وكان لمغادرة هؤالء المهاجرين تأثير على 
االقتصاد الليبي.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp


20

الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

3



21

كلفة الصراع في ليبيا: في الفترة 2015-2011

يرّكز هذا الفصل، على كلفة الحرب في ليبيا، استنادًا إلى 
المعلومات والبيانات المتاحة بين عامي 2011 و2015. وسوف 

نستخدم النموذج الذي أعّد لفترة ما بعد عام 2016 طالما لم 
تتوفر لدينا بيانات موثوقة. وفي هذا التحليل، سنقارن النتائج 

المتاحة لنا بالتوقعات التي قدمها صندوق النقد الدولي بموجب 
المادة الرابعة في عام 2009.

وتكمن اآلثار الرئيسية للصراع في ليبيا، كما سنرى الحقًا، في 
التدهور االقتصادي الحاد، وتقلباته الحادة. 

وهذا التراجع االقتصادي، ال سيما في الناتج المحلي اإلجمالي، 
هو نتيجة للصراع، ويتسبب بفقدان االقتصاد الليبي لمصدر كبير 

للدخل، وبآثار سلبية على رفاه السكان. 

وفي الوقت نفسه، ينبغي التشديد على أن التقلب الشديد في 
المتغيرات االقتصادية ال يساعد في عملية اتخاذ القرارات 

االقتصادية، بل ُيدخل قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، ما يجعل 
عملية صياغة السياسات االقتصادية عملية صعبة. 

وإذا نظرنا إلى تطور النمو االقتصادي، يمكننا أن نرى أن صندوق 
النقد الدولي توقع نموًا قويًا نسبيًا في ليبيا، مع اتجاه ثابت 

خالل الفترة 2011-2015 )الجدول 2(. غير أن اندالع الصراع 
أدى إلى انخفاض حاد في وتيرة النمو، حيث انخفض بنسبة 

66.7- في المائة في عام 2011. وبعد انتعاش في عام 2012، عاد 
النمو إلى االتجاه التنازلي، حتى عام 2015.

وإلى جانب هذا االنخفاض، كان هناك أيضًا عدم انتظام في 
معدل النمو، ترافقه تقلبات شديدة جدًا. 

والتراجع في الناتج المحلي اإلجمالي أكثر وضوحًا عند النظر 
إلى القيمة الحقيقية. وفي حين أن صندوق النقد الدولي كان 

يتوقع نموًا مطردًا، فقد أدى الصراع إلى انخفاض حاد في الناتج 
المحلي اإلجمالي. 

وتتيح المقارنة بين توقعات صندوق النقد الدولي وأداء االقتصاد 
الليبي تقدير الخسارة التي ألحقها الصراع في الناتج المحلي 

اإلجمالي بمبلغ 292.2 مليار دينار ليبي في الفترة 2015-2011. 

3. كلفة الصــراع في ليبيا: في 
2015-2011 الفترة 

 الجدول 2. مستوى النمو الذي قدره صندوق النقد الدولي 
قبل األزمة، وأداء االقتصاد الفعلي

20112012201320142015

معدل النمو
توقعات صندوق 

النقد الدولي لعام 
2009

6.27.67.37.17.1

13.0-53.0-36.8-66.7124.7-المعدالت الفلية

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمليارات الدنانير الليبية
توقعات صندوق 

النقد الدولي لعام 
2009

74.279.885.791.798.3

23.352.333.115.513.5القيم الفعلية

 IMF, IMF Country Report No. 09/294 (Washington, D.C., 2009).  :المصدر
Available at https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09294.pdf.

 الشــكل 7. الفرق بين معدالت النمو المتوقعة والفعلية 
في الناتج المحلي اإلجمالي
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كلفة اآلثار االقتصادية للصراع في ليبيا بعد عام 2016: المنهجية  

في غياب بيانات موثوقة وأي بعثات لصندوق النقد الدولي بعد 
عام 2015، اسُتخدم نموذج التوازن العام من أجل تقدير كلفة 

مختلف العناصر والعواقب االقتصادية للحرب. في هذا الفصل، 
سنعرض األدوات التقنية المستخدمة في هذا التمرين. 

ألف. اإلطار المنهجي

1. مصفوفة الحسابات االجتماعية

برزت مصفوفة الحسابات االجتماعية في السبعينات لجمع 
وتنظيم البيانات االجتماعية االقتصادية، كما أجازها نظام 

الحسابات القومية. ويركز العمل على تطوير برنامج مفصل 
لليبيا لعام 2015. ويبدأ هذا القسم بلمحة عامة حول مصفوفة 

الحسابات االجتماعية. ويمكن تصنيف المصفوفة، بين حسابات 
كلية أو جزئية. وفي هذا القسم، ُنظهر الحسابات الكلية لعام 

2015، والتي تستند إلى اإلحصاءات اإلجمالية وتوفر األرقام 
المستخدمة في التقدير الجزئي. يعرض القسم التالي المعني 

بالحسابات الجزئية، الخطوات المختلفة التي نتبعها باالعتماد 
على الحسابات الكلية وجدول المدخالت والمخرجات الليبية 

لعام 2012. ويتضمن المرفق جداول تبين مصفوفة الحسابات 
االجتماعية لعام 2015 المجمعة والمفصلة والتي تم تطويرها 

واستخدامها في هذه الدراسة.

ومصفوفة الحسابات االجتماعية هي مصفوفة شاملة للبيانات 
االقتصادية تمثل اقتصاد الدولة. وكانت المصفوفة الحديثة 

األولى نتيجة للدراسة التي أجراها ريتشارد ستون بشأن المملكة 
المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة النمو في الستينات. وفي 

السبعينات، تم وضع المصفوفات األولى لعدد قليل من البلدان 
النامية. ومصفوفة الحسابات االجتماعية هي مصفوفة مربعة 

يتم فيها تمثيل كل حساب بصف وعمود. تعرض كل خلية 
المبلغ في حساب العمود إلى حساب الصف الخاص بها. وهكذا، 

تظهر المداخيل في الصف األفقي والنفقات في الصف العمودي. 
ويتطلب مبدأ المحاسبة بنظام القيد المزدوج أن يكون إجمالي 
المداخيل )إجمالي الصف( لكل حساب في مصفوفة الحسابات 

االجتماعية يساوي إجمالي النفقات )إجمالي العمود(.

ويمكن النظر إلى مصفوفة الحسابات االجتماعية باعتبارها 
جدواًل للمدخالت - المخرجات تم توسيعه ليشمل التدفق الدائري 

الكامل للدخل. وتربط هذه المصفوفة الناتج المحلي اإلجمالي 
من جانب العرض، المتمثل في المداخيل التي تتراكم على 

الحكومة )الضرائب غير المباشرة لإلعانات(، بالناتج المحلي 
ف بأنه مجموع الطلبات  اإلجمالي من جانب الطلب، الذي ُيعَرّ

النهائية المحلية واألجنبية على نواتج البلد بعد خصم الواردات. 
ويتطلب ذلك أن تتضمن قاعدة البيانات ميزانيات شاملة 

للمؤسسات المحلية )الحكومية وغير الحكومية( وبقية العالم 
)الحساب الجاري لميزان المدفوعات(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
مصفوفة الحسابات االجتماعية عادة ما تنطوي على معلومات 

مفصلة حول العوامل، والمؤسسات المحلية غير الحكومية 
)األسر المعيشية والمؤسسات(، والضرائب غير المباشرة، 

واإلعانات. وتغطي الميزانيات لكل مؤسسة جميع اإليرادات 
والنفقات الجارية، بما في ذلك الوفورات. 

وبالنظر إلى متطلبات مصفوفة الحسابات االجتماعية، 
من الضروري أن تكون الميزانيات المؤسسية متسقة من 

حيث التصنيف والقيم، مع الحسابات التي تظهر في جدول 
الحسابات )على سبيل المثال، مجموع طلبات استهالك األسر 

المعيشية ألي سلعة في المصفوفة، يجب أن يساوي قيمة 
الطلب اإلجمالي على استهالك األسر المعيشية لنفس السلعة 
في جدول الحسابات( وداخليًا )على سبيل المثال، يجب أن 
تظهر دفعة التحويل من الحكومة إلى األسرة بنفس القيمة 

واسم الحساب في ميزانية الحكومة تمامًا كما في ميزانيات 
األسرة المعيشية(.

اآلثار االقتصادية  4. كلفة 
للصراع فــي ليبيا بعد عام 

المنهجية   :2016
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الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

إلى عوامل  االجتماعية  الحسابات  ويستند وضع مصفوفة 
المعلومات بطريقة تظهر هيكل  أواًل، عرض  ثالثة وهي: 
االقتصاد بشكل واضح. ثانيًا، إن الكشف عن أوجه عدم 

البيانات من مصادر مختلفة، يسهم في تحسين  بين  االتساق 
البيانات. ثالثًا، تأمين كل أو على األقل جزءًا رئيسيًا  قاعدة 

النماذج، وأهمها  الالزمة ألنواع مختلفة من  البيانات   من 
نماذج مضاِعف سام ذات السعر الثابت ونموذج التوازن العام 

للحوسبة. القابل 

)أ( مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية لليبيا لعام 2015

عادة ما تكون مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية مصّنفة 
بدقة ومستندة إلى بيانات متاحة على أساس سنوي مع فترة 
زمنية قصيرة نسبيًا )على عكس البيانات الجزئية، التي تكون 
متاحة عادة مع فترات تأخير أطول وليس لجميع السنوات(. 

وهي توفر طريقة عرض متسقة للمدفوعات على المستوى الكلي 
والتي يمكن أن تكون بمثابة إطار عمل، يمكن اتباعه عند إنشاء 

مصفوفة حسابات اجتماعية أو تحديثها. وترد الحسابات الكلية 
الخاصة بليبيا في الجدولين 3 و4.

 الجدول 3. مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية 

الوصفاختصار الحساب

ACT.أنشطة اإلنتاج. الدفع )في العمود( للمدخالت المستخدمة والمدفوعة )في الصف( للنواتج

COM
السلع األساسية. الدفع لجانب العرض )بما في ذلك أنشطة اإلنتاج والواردات( والدفع من جانب الطلب )محليًا 

وللصادرات(.

LAB*.العمل. دفع مستحقات المؤسسات التي ينتمي إليها العامل، واألنشطة التي يضطلع بها

CAP*.رأس المال دفع مستحقات المؤسسات التي تملك رأس المال

HOUS**
األسر المعيشية. تغطي المدفوعات التي تم دفعها االستهالك، والتحويالت، والضرائب المباشرة، والمدخرات. وتتألف 

المدفوعات المتلقاة من دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت من مؤسسات أخرى.

GOV**
الحكومة تغطي المدفوعات واالستهالك، والتحويالت، والضرائب المباشرة، والمدخرات. وتتألف المدفوعات المتلقاة من 

دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت من مؤسسات أخرى.

P-TAX.ضرائب اإلنتاج، صافي اإلعانات. تدفع من قبل األنشطة وتحال إلى الحكومة

M-TAX.ضرائب االستيراد. تدفع من قبل األنشطة وتحال إلى الحكومة

SubCo .اإلعانات على االستهالك. تدفع من قبل الحكومات وتحال إلى السلع األساسية

ROW**
بقية العالم تدفع عندما تقوم ليبيا باالستيراد وتحال التحويالت إلى بقية العالم. تدفع عندما تقوم ليبيا بالتصدير وتتلقى 

دخل من الخارج في شكل مدخرات أجنبية )عجز الحساب الجاري، الذي قد يكون سلبيًا(.

S-I
حساب االستثمار االدخاري. تجمع المدخرات من المؤسسات المحلية وبقية العالم وتخصص لالستثمار المحلي )تكوين 

رأس المال الثابت اإلجمالي واألسهم(. 

* عوامل اإلنتاج.
** المؤسسات.
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يشرح الجدول 3 االختصارات المستخدمة في إطار مصفوفة 
الحسابات االجتماعية الكلية ويلخص أنواع المدفوعات التي تم 

إجراؤها والتي تم تلقيها من قبل كل حساب. ويبين الجدول 4 
هيكل مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية، موضحًا الخاليا 

التي تظهر فيها المدفوعات المختلفة. 

وتتألف إيرادات حساب النشاط من المدفوعات من حساب 
السلع األساسية عن مبيعات السلع )السلع والخدمات( المنتجة 

)التي تقدر بأسعار المنتج(. وتغطي نفقاتها االستهالك الوسيط، 
والمدفوعات لعوامل اإلنتاج )العمالة ورأس المال(، والضرائب 

غير المباشرة على المنتجين بعد خصم اإلعانات. 

وتأتي إيرادات حساب السلع األساسية، التي تمثل مدفوعات السلع 
األساسية الموردة إلى السوق، من خمسة مصادر هي: حساب 

االستهالك الوسيط؛ المؤسسات الخاصة، والحكومة، وحسابات 
االدخار واالستثمار لالستخدام النهائي المحلي؛ وبقية العالم 

ه نفقات حساب السلع األساسية، الذي يدفع ثمن  للصادرات. وُتوَجّ
السلع األساسية، إلى ثالثة حسابات هي: النشاط )المتعلق بالناتج 

المحلي(؛ بقية العالم للواردات )تقدر قيمتها بأسعار c.i.f(. وحساب 
الضريبة غير المباشرة )لتعريفات االستيراد واالعانات االستهالكية(. 

وتسجل صفوف الحسابات المتعلقة بالعوامل المحلية )العمالة 
ورأس المال( مدفوعات القيمة المضافة من حسابات النشاط. 

1 بالنســبة الثنيــن مــن المؤسســات، يبيــن الجــدول 4 المدفوعــات المحولــة فــي اتجــاه واحــد فقــط. وبقــدر مــا توجــد المدفوعــات أيضــًا فــي االتجــاه 
المعاكــس، تمثــل هــذه التحويــالت صافــي المدفوعــات. ويمكــن إدراج المدفوعــات فــي االتجاهيــن، كلمــا كان ذلــك مناســبًا.

وتبين هذه الصفوف توزيع دخول هذه العوامل عبر المؤسسات 
المختلفة )الخاصة والحكومة(. 

وتتلقى المؤسسة الخاصة )وهي عبارة عن تجميع لألسر 
المعيشية، والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الخاصة غير 

الربحية( ثالثة أنواع من المدفوعات: األجور من حساب العمل؛ 
وإيرادات رأس المال المحلي؛ وتحويالت من الحكومة1. وتتلقى 

الحكومة أربعة أنواع من المدفوعات: إيرادات رأس المال المحلي؛ 
ضرائب اإلنتاج؛ ضرائب االستيراد؛ االعانات االستهالكية. أما بقية 

العالم فمدفوعات االستيراد من حساب السلع األساسية.

في العمود ذي الصلة، تنفق المؤسسة الخاصة دخلها على 
االستهالك النهائي والمدخرات )التي قد تكون سلبية(. ويشمل 
اإلنفاق الحكومي استهالك السلع والخدمات، والتحويالت إلى 

األسر المعيشية، والمدخرات. وتمثل نفقات المؤسسة الثالثة، أي 
بقية العالم، مدفوعات لصادرات ليبيا ومدخراتها األجنبية )وهو 

ما يماثل عجز الحساب الجاري(.

وأخيرًا، فإن حساب االدخار واالستثمار، وهو حساب مؤسسي 
مجّمع، يتلقى مدفوعات في شكل وفورات من المؤسسات 

المحلية وبقية العالم. وتمثل النفقات اإلنفاق على السلع 
األساسية لالستثمار المحلي )الذي يغطي كال من إجمالي تكوين 

رأس المال الثابت والتغيرات في المخزون(. 

 الجدول 5. مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية لعام 2015

ACTCOMCAPGOVHHDLABSubCoP-TaxI-TAXS-IROWالمجموع
ACT039 408.5500000000039 408.55

COM6 135.24004 603.328 048.96000019 190.068 819.9946 797.57

CAP26 784.42000000000026 784.42

GOV0016 126.1000-9 570.9671.346007 272.5

HHD0010 658.3214 377.2605 817.590000030 853.17

LAB5 817.5900000000005 817.59

SubCo0-9 570.9000000000-9 570.9
P-Tax671.30000000000671.3
I-TAX04600000000046

S-I000-11 708.0822 804.21000008 093.9319 190.06

ROW016 913.9200000000016 913.92

Total39 408.5546 797.5726 784.427 272.530 853.175 817.59-9 570.9671.34619 190.0616 913.92
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وباستخدام مجموعات البيانات للحكومة وميزان المدفوعات 
والحسابات القومية، يتم إنشاء مصفوفة الحسابات االجتماعية 

الكلية. يظهر الجدول 5 مصفوفة الحسابات االجتماعية الكلية.

 )ب( مصفوفــة الحســابات االجتماعية الجزئية لليبيا 
لعام 2015

وضعت مصفوفة الحسابات االجتماعية الجزئية لعام 2015 على عدة 
مراحل. ويعرض المرفق المصفوفة الجزئية النهائية المستخدمة.

في المرحلة األولى، قمنا بوضع مصفوفة الحسابات الجزئية التي 
لديها نفس تصنيف الحساب كما مصفوفة الحسابات الكلية، مع 

استثناء رئيسي واحد: هو أن حساب النشاط والسلعة يتبع تصنيف 
القطاع في جدول الحسابات لعام 2021 - أي ما مجموعه 46 

نشاط و46 سلعة. وبالنظر إلى أن فرض مصفوفة حسابات كلية 
إلى جدول 2012 يولد حسابات غير متوازنة، هناك حاجة إلى نهج 

تقدير إلنشاء جدول متوازن جديد لعام 2015 يتناسب مع مصفوفة 
الحسابات الكلية. وهكذا، عندما يتم ادخال بيانات عام 2015 

بشأن الصادرات والواردات والقيمة المضافة على جدول الحسابات 
الدولية لعام 2012، على افتراض أن المعامالت لم تتغير، فإن جميع 

حسابات القطاعات، كما هو متوقع، ستكون غير متوازنة. 

وقد اخترنا نهج “االنتروبيا العابرة”، نظرا لمزاياها العملية 
وأساسها النظري في نظرية المعلومات2. إن “االنتروبيا 

العابرة” هي تقنية لحل مشاكل التقدير، طبقت على تقدير 
جداول الحسابات ومصفوفات الحسابات االجتماعية، فضاًل 
عن مجموعة واسعة من المشاكل األخرى المرتبطة بالمناهج 

 Golan, Amos, Georges Judge and Larry Karp, A maximum entropy approach to estimation and inference in dynamic models or  2
Counting fish in the sea using maximum entropy, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 20, No. 4, )April 1996(, pp. 559-582.

 Robinson, Sherman, Andrea Cattaneo and Moataz El-Said, Updating and 3  لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل لهذا النموذج، يمكن مراجعة 
 estimating a social accounting matrix using cross entropy methods, Discussion Paper, No. 58 )Washington D.C.: International Food

Policy Research Institute, 2000(.

االقتصادية وغيرها. وتظهر مشكلة موازنة الجدول نظرًا إلى 
أن عدد الخاليا في الجدول غير المحددة )التي يجب تقديرها( 
يتجاوز عددها عدد القيود التي يمكن فرضها. وتستند الفلسفة 

التي يقوم عليها االنتروبيا إلى استخدام جميع المعلومات 
المتاحة ذات الصلة، من دون استخدام أي معلومات أخرى. 
وهذا يعني بشكل أكثر تحديدًا أن بإمكان المستخدم فرض 

قيم التحكم )باالعتماد على ما ُيعتبر معروفًا لعام 2015، مثل 
قيم التصدير واالستيراد لقطاعات فردية وعلى المستوى 

االقتصادي(. بذلك ليس من الضروري فرض قيم لما قد ال يكون 
معروفًا )على سبيل المثال، قيم الناتج اإلجمالية لقطاعات 

مختلفة(. قد يتم تعديل قيم التحكم لتفادي أخطاء القياس3.

في الحالة الراهنة، تكمن المشكلة في تقدير جدول IO جديد مع 
الحد األدنى لمسافات االنتروبيا نسبة إلى جدول الـ IO السابق 

)الذي يحتوي في أحد األعمدة على معامالت جدول عام 2012( 
ومعلومات أخرى لعام 2015، مع مراعاة كون مجاميع الصفوف 

واألعمدة لجدول IO الجديد متساوية بالنسبة لجميع القطاعات، 
ومراعاة قيم التحكم. تعتمد مسافة اإلنتروبيا على االختالفات 

بين الجدولين من حيث معامالت األعمدة وقيم التحكم. قد يتم 
تعديل قيم التحكم لتفادي أخطاء القياس. ويعرض الجدول 6 

عناصر التحكم التي يتم فرضها، مع التمييز بين عناصر التحكم 
مع األخطاء وبدونها. بالنسبة لعناصر التحكم مع األخطاء، إن 

االنحرافات عن قيمة عنصر التحكم ترفع قيمة المتغّير الهدف. 
في سياق هذا التطبيق، إن االدراج االختياري ألخطاء القياس 
مهم جدًا، كما أن الكثير من المعلومات المتاحة لعام 2015 قد 

تكون عرضة ألخطاء كبيرة.

 الجدول 6. الضوابط المفروضة على نموذج االنتروبيا العابرة لتقدير جدول المدخالت والمخرجات

بدون خطأ مع خطأبدون خطأ مع خطأ

*الضوابط القطاعيةعناصر التحكم الكلي

*االستهالك الخاص
ناتج محلي إجمالي بأسعار 

*السوق

الصادرات*االستهالك العام 
*الواردات*االستهالك الوسيط

تكوين رأس المال الثابت 
*القيمة المضافة المصنفة*اإلجمالي

*العمل*االستثمار الخاص

*رأس المال*االستثمار العام

الضريبة غير المباشرة*الصادرات
*إعانة *الواردات
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يتم موازنة جدول IO لعام 2015 وفرضه على مصفوفة الحسابات 
الكلية لعام 2015. ومع ذلك، فإن مساهمة معظم القطاعات والسلع 

األساسية المدرجة بشكل فردي في مصفوفة الحسابات الكلية 
لعام 2015، في الناتج المحلي اإلجمالي ال تتجاوز 1 في المائة. 

وبالنظر إلى أن نموذج المحاكاة المستخدم في هذه الدراسة هو 
نموذج التوازن العام القابل للحوسبة، فقد تم تجميع العديد من 
القطاعات من أجل تحقيق هدفين رئيسيين. األول هو التركيز 

على أهم قطاعات االقتصاد، والثاني هو الحد من مصادر األخطاء 
في عملية معايرة النموذج. ويشمل البعد القطاعي النهائي 

لمصفوفة عام 2015، 11 نشاطًا والسلع المتصلة بها. وتشمل 
القطاعات ذات الصلة: )1( الزراعة وصيد األسماك والحراجة؛ )2( 

التعدين من النفط الخام والغاز واستخراج الخث، والخدمات ذات 
الصلة بها؛ )3( نشاطات التعدين األخرى؛ و)4( الغذاء والتبغ.

 2. نموذج DIVA في إطار نموذج التوازن العام 
القابل للحوسبة

النموذج المستخدم في هذه الدراسة هو نموذج دينامي للتوازن 
العام القابل للحوسبة يستند إلى نموذج 4DIVA، تم تحديثه 

من قبل اإلسكوا. وهو نموذج دينامي متكرر )المرفق(. ويلخص 
الشكل 8 التدفقات المالية التي ينظر فيها في إطار نموذج 

التوازن العام القابل للحوسبة.

 Bchir, H, H. Ben Hammouda and M.A. Chemingui )2007(. DIVA, A CGE model for the study of African diversification. ATPC work in  4
progress no 63. Addis Abeba: UNECA.

سعر االستيراد: سعر االستيراد في وحدات العملة المحلية، هو 
السعر الذي يدفعه المستخدمون المحليون للسلع المستوردة )من 

دون احتساب ضريبة المبيعات(. وهو تحول في السعر العالمي 
لهذه الواردات، بالنظر إلى سعر الصرف وتعريفات االستيراد 

باإلضافة إلى تكاليف المعامالت )كلفة المدخالت التجارية 
الالزمة لنقل السلعة من الحدود إلى أصحاب الطلب( لكل وحدة 

من وحدات االستيراد. سعر الصرف وسعر االستيراد المحلي 
مرنان )المتغيرات(، في حين أن سعر التعريفة وسعر االستيراد 

العالمي ثابتان )البارامترات(. ويستند تثبيت سعر االستيراد 
العالمي إلى فرضية “البلد الصغير”.

سعر التصدير: هو السعر الذي يحصل عليه المنتجون المحليون 
عندما يبيعون إنتاجهم في أسواق التصدير. وتخفض الضريبة 
وكلفة المدخالت التجارية السعر الذي يحصل عليه المنتجون 

المحليون للصادرات. وميدان المعادلة هو مجموعة السلع 
المصدرة، التي تنتج محليا.

سعر الطلب المحلي: يتضمن النموذج سعر الناتج المحلي الذي 
يستخدم محليا. وفي وجود تكاليف المعامالت، يتم التمييز 

بين األسعار التي يدفعها أصحاب الطلب واألسعار التي يتلقاها 
الموردون. وتعرف المعادلة )3( أسعار الطلب بأنها سعر العرض، 
باإلضافة إلى كلفة المدخالت التجارية لكل وحدة من وحدات 

المبيعات المحلية للسلعة المعنية.

 الشــكل 8. التدفقات المالية في نموذج التوازن العام القابل للحوســبة
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االستيعاب: يعرف بأنه إجمالي اإلنفاق المحلي على سلعة بأسعار 
الطلب المحلي. المعادلة )4( تحدد االستيعاب من دون احتساب 

ضريبة المبيعات. واالستيعاب هو مجموع اإلنفاق على الناتج 
المحلي والواردات بأسعار الطلب، PDD وPM. تشمل أسعار 

PDD وPM كلفة المدخالت التجارية، من دون احتساب ضريبة 
مبيعات السلع األساسية.

قيمة اإلنتاج المسوق: بالنسبة لكل سلعة منتجة محليا، يتم ذكر 
قيمة اإلنتاج المسوقة بأسعار المنتجين على أنها مجموع قيم 

المبيعات والصادرات المحلية. وتقدر قيمة المبيعات والصادرات 
المحلية باألسعار التي يتلقاها الموردون، PDS وPEXP، وكالهما 

تم تعديله لمراعاة كلفة المدخالت التجارية.

سعر الناتج: إجمالي اإليرادات لكل وحدة نشاط، وسعر النشاط 
هو العائد من بيع ناتج أو مخرجات النشاط، الذي يعرف بأنه 

العائد لكل وحدة نشاط مضروبا في أسعار السلع الخاصة 
بالنشاط، والمخصم على جميع السلع األساسية. وهذا يشير إلى 

أن األنشطة قد تنتج سلعا متعددة.

سعر إجمالي المدخالت الوسيطة: يبين سعر المدخالت 
الوسيطة اإلجمالية الخاصة بالنشاط كلفة المدخالت الوسيطة 
المصنفة لكل وحدة من إجمالي المدخالت الوسيطة. ويتوقف 
ذلك على أسعار السلع األساسية المركبة ومعامالت المدخالت 

الوسيطة، التي تبين كمية سلع المدخالت c لكل وحدة من 
إجمالي المدخالت الوسيطة.

سعر القيمة المضافة: بالنسبة لكل نشاط، يتم استنفاد إجمالي 
اإليرادات الصافية للضرائب بالكامل من خالل مدفوعات 

المدخالت ذات القيمة المضافة والمتوسطة.

تعريف الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي اإلجمالي هو 
مجموع القيمة المضافة اإلجمالية لجميع المنتجين ضمن االقتصاد.

)أ( كتلة اإلنتاج

تغطي كتلة اإلنتاج والتجارة أربع فئات: )1( اإلنتاج المحلي 
واستخدام المدخالت؛ )2( تخصيص الناتج المحلي لالستهالك 

المنزلي والسوق المحلية والصادرات؛ )3( تخصيص العرض 
للسوق المحلية )من الواردات والناتج المحلي المباع محليًا(؛ 

و)4( تعريف الطلب على المدخالت التجارية الناتج عن عملية 
التوزيع. ويتم اإلنتاج عبر األنشطة التي يفترض أن تزيد 

من األرباح نظرًا للتكنولوجيا المستخدمة، واألسعار )ونظرًا 
لنواتجها، والمدخالت الوسيطة، والعوامل االنتاجية األخرى( 

على النحو المحدد. وهي تتم في إطار بيئة تنافسية. ويشمل 
نموذج التوازن العام القابل للحوسبة شروط الدرجة األولى 

لتحقيق أقصى قدر من الربح من جانب المنتجين. ويختار 
المنتجون الحزمة المثلى بين القيم المضافة والمدخالت 

الوسيطة المجمعة، والتي تم تصميمها على غرار حزمة ليونتيف 
)Leontief(. )الشكالن 9 و10(.

)ب( الصادرات مقابل العرض المحلي

يستخدم نموذج )CET( لتخصيص الناتج المحلي المسوق بين 
المبيعات المحلية والصادرات )الشكل 11(. 
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)ج( الطلب

ويميز النموذج بين أربعة أنواع من الطلب، وهي: االستهالك 
النهائي؛ االستهالك الحكومي؛ االستهالك الوسيط؛ والسلع 

الرأسمالية )الشكل 12(.

طلب األسر المعيشية: ينتج عن تعظيم وظيفة “ستون جيري”، 
رهنا بقيد اإلنفاق االستهالكي. 

 :Armington الطلب على السلع المحلية مقابل السلع المستوردة
يتم التقاط قابلية التبادل غير التام بين الواردات والناتج المحلي 

المباع محليا من خالل وظيفة تجميع المرونة المستمرة لقابلية 
التبادل )CES(، حيث يتم إنتاج السلعة المركبة التي يتم توريدها 

محليا عبر السلع المحلية والمستوردة التي تعتبر كمدخالت.

)د( إجمالي دخل المؤسسات 

يشمل مجموع دخل أي مؤسسة محلية غير حكومية مجموع 
دخل العامل، والتحويالت من المؤسسات المحلية األخرى غير 

الحكومية، والتحويالت من الحكومة )المفهرسة إلى الرقم القياسي 
ألسعار االستهالك(، والتحويالت من بقية العالم )الشكل 13(.

إجمالي االيرادات الحكومية: إجمالي اإليرادات الحكومية هو 
مجموع اإليرادات من الضرائب وعوامل االنتاج والتحويالت من 

بقية العالم.

إجمالي النفقات الحكومية: إجمالي اإلنفاق الحكومي هو 
مجموع اإلنفاق الحكومي على االستهالك والتحويالت.

توازن سوق السلع المركبة: )تخليص سوق السلع والخدمات(. 
تفرض هذه المعادلة المساواة بين الكميات الموردة والمطلوبة 

من السلعة المركبة. 

رصيد الحساب الجاري لبقية العالم: يفرض رصيد الحساب 
الجاري المساواة بين إنفاق البالد ومكسبها من النقد األجنبي. 

الميزان الحكومي: يفرض التوازن الحكومي المساواة بين 
اإليرادات الحكومية الحالية ومجموع النفقات الحكومية الحالية 

)ال تشمل االستثمار الحكومي( والمدخرات.

الرصيد بين االدخار واالستثمار: تنص هذه المعادلة على أن 
إجمالي المدخرات وإجمالي االستثمار يجب أن يكونا متساويين. 
إجمالي المدخرات هو مجموع المدخرات من المؤسسات المحلية 
غير الحكومية، والحكومية، وبقية العالم، مع تحويل البند األخير 
إلى عملة محلية. وإجمالي االستثمار هو مجموع قيم االستثمار 

الثابت )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( وتغيرات المخزون. 
في النسخة األساسية من النموذج، متغير to-sav، يؤدي مهمة 
الحفاظ على التوازن. وال يتمتع أي من المتغيرات األخرى في 

رصيد المدخرات واالستثمار بالمرونة الكافية لضمان تحقيق 
التوازن في الرصيد. وبالنظر إلى أن دور الموازنة يقوم به جانب 
االدخار، فإن اإلغالق يستند إلى المدخرات المدفوعة باالستثمار.

)ه( الدينامية 

تعرف عوامل االنتاج المجمعة برأس المال المادي، والعمالة 
الماهرة، والعمالة غير الماهرة، وتطور الديون، والديون 

الخارجية والداخلية.

3. سيناريو األساس 

نعتبر أن اإلطار االقتصادي الكلي الذي قدمه صندوق النقد الدولي 
في مشاورة المادة الرابعة في أيار/مايو 2013 هو السيناريو المرجعي 

)الجدول 7(. وبما أن توقعات صندوق النقد الدولي شملت الفترة 
حتى عام 2018، فقد أطلنا أمدها حتى عام 2025 بنفس المعدالت. 

وفي هذه المشاورة، كان صندوق النقد الدولي يتنبأ بما يلي:

استقرار الوضع السياسي واالقتصادي.	 

انتعاش إنتاج النفط عند 1.7 مليون برميل يوميًا.	 

استقرار سعر النفط بين 100 و90 دوالرًا.	 

 الشــكل 12. فئات الطلب في النموذج 
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برنامج استثمار عام موضوعي، يعادل 20.2 في المائة من 	 
الناتج المحلي اإلجمالي.

وفي ظل هذه الظروف، سيصل أداء النمو الطويل األجل إلى 
4.8 في المائة، ويمكن أن يصل العجز المالي إلى 5 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

باء. الفرضّية

استخدمنا نموذج التوازن العام لتقييم اآلثار االقتصادية لألزمة 
من عام 2016. وقد تمت معايرة النموذج لمواءمة إطار عمل 

صندوق النقد الدولي المفصل في الجدول 7. وفي هذا اإلطار، 
قمنا بعرض الصدمات االقتصادية التالية.

انخفاض في إنتاج النفط، وفي أسعار النفط، كما هو مشار إليه 	 
في المخطط الوارد في الشكلين 14 و15.

انخفاض االستثمار العام بمقدار النصف.	 

 تدمير مخزون رأس المال في قطاعات إنتاجية مختارة، 	 
ال سيما في قطاع البناء، مع انخفاض بنسبة 10 في المائة.

وافترضنا أن العجز العام سيمول بالكامل من خالل االحتياطيات 
بالعمالت األجنبية.

 الجدول 7. إطار االقتصاد الكلي في ليبيا، وفقًا لصندوق النقد الدولي )المادة الرابعة، أيار/مايو 2013(
20152016201720182019202020212022202320242025

17.36.94.84.84.84.84.84.84.84.84.8الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
1818181818181818181818البطالة

11111111111معدل النمو السكاني 
)mb/d( 1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7إنتاج النفط

10099989796959493929190سعر النفط
كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي
5350.548.145.745.745.745.745.745.745.745.7اإليرادات العامة والمنح

0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6تعريفة
65.162.359.957.457.457.457.457.457.457.457.4إيرادات رأس المال

13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.6-13.7-اإلعانات
47.648.549.650.850.850.850.850.850.850.850.8اإلنفاق اإلجمالي

18.618.318.71919191919191919الراتب والمعاش التقاعدي 
11.111.311.411.611.611.611.611.611.611.611.6السلع والخدمات

17.91919.620.220.220.220.220.220.220.220.2االستثمار
5-5-5-5-5-5-5-5-1.5-5.41.9الرصيد المالي

 الشــكل 14. االتجاه في إنتاج النفط عن طريق المحاكاة 
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 الشكل 15. االتجاه في أســعار النفط عن طريق المحاكاة 
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تقدير اآلثار االقتصادية للصراع في ليبيا بعد عام 2016: النتائج

سيقيم هذا القسم اآلثار االقتصادية الكلية والقطاعية لألزمة 
على االقتصاد الليبي منذ عام 2016. ونظرًا للوضع الحالي 

للصراع، فإن االقتصاد الليبي ليس في وضع يسمح له بتنويع 
صادراته وتحسين قدراته اإلنتاجية في القطاعات غير النفطية. 

على ضوء المقارنة مع محاوالت سابقة لتحديد كلفة األثر 
االقتصادي للصراع في ليبيا، يمكن القول إّن هذا التقييم أكثر 

واقعية لألسباب التالية: فهو المحاولة األولى لتقدير أثر الصراع 
رات  باستخدام قاعدة بيانات حديثة تأخذ في االعتبار التغيُّ

االقتصادية الناتجة عن األزمة؛ وهو يستخِدم نموذجًا وطنيًا 
خاصًا بليبيا في التحليل، على عكس الدراسات السابقة التي 

قاست اآلثار طويلة األمد دون مراعاة قنوات انتقال الصراع إلى 
د  االقتصاد؛ وقد ُبذلت جهود كبيرة سعيًا إلى إحصاءات تحِدّ
سمات جديدة في نمذجة االقتصاد الليبي من حيث التجارة 

واالستهالك واإلنتاج واالستثمار. 

كما يتيح النموذج المستخدم التمييز بين األدوات الجديدة التي 
تنفذها الحكومة منذ بداية األزمة في مجاالت الضرائب وحماية 

التجارة واإلنفاق العام. إن تقدير أثر النزاعات والصدمات 
االقتصادية الخارجية التي يرجح أن يكون لها مجموعة واسعة 

من اآلثار االقتصادية واالجتماعية مهمة صعبة. ويطبق هنا 
نموذج توازن عام، ألنه يوفر إطارًا شاماًل يتضمن معظم العالقات 

المترابطة ذات الصلة القتصادات السوق، ويأخذ في االعتبار 
اآلثار الفورية وآثار الجولة الثانية. 

من أجل احتساب كلفة اآلثار االقتصادية لألزمة، تم بناء 
سيناريو مرجعي أو خط أساس يعكس تطور االقتصاد الليبي 
حتى عام 2025. بناًء على ذلك، ال بد من تحديد قيم عدد من 

المتغيرات لليبيا. وقد تم تحديد معدل النمو في الناتج المحلي 
اإلجمالي حتى عام 2025 من أجل تقدير معدل نمو إجمالي 

إنتاجية العوامل المتوافقة مع هذا التطور5. ولهذا، اخترنا أحدث 
توقعات صندوق النقد الدولي. وتبدو آفاق االقتصاد الليبي 

أكثر وضوحًا نظرًا لهيكل االقتصاد في البالد. في الواقع، يعتمد 

5  عند وضع سيناريو خط األساس، يتم تحديد رقم لمعدل النمو في االقتصاد. ثم تكون إنتاجية العوامل الكلية. وعند محاكاة السياسات البديلة، تصبح اإلنتاجية 
اإلجمالية التي كانت مقدرة في السابق خارجية والناتج المحلي اإلجمالي داخلي.

االقتصاد الليبي بشكل أساسي على عائدات قطاع النفط، الذي 
يساهم عمليًا في جميع عائدات التصدير وأكثر من نصف الناتج 

المحلي اإلجمالي. ومنذ عام 2000، سجلت ليبيا معدالت نمو 
ر نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.8  مؤاتية نسبيًا، حيث ُقِدّ

في المائة في عام 2010. ومع ذلك، وعلى عكس معظم دول 
العالم، ال يمكن لليبيا االعتماد على القطاع الخاص لتوليد دخل 

إضافي وتعزيز نموها االقتصادي، على األقل في األجلين القصير 
والمتوسط. وفي الواقع، ونظرًا لألداء الضعيف في استطالعات 

بيئة األعمال، فإن قدرة الحكومة على مواصلة اإلصالح الحقيقي 
ستحدد معدل عائدات االستثمار األجنبي. وفي األجلين القصير 

والمتوسط، من المتوقع أن يظل النمو االقتصادي والعمالة 
يعتمدان اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط واإلنفاق العام.

ألف. آثار االقتصاد الكلي

أثر الصراع أواًل على النمو االقتصادي في ليبيا، الذي انخفض 
بشكل حاد في عام 2016 بنسبة 27- في المائة. ومن المؤكد أن 
فترات السالم أدت إلى تحسن في النمو. غير أن عودة الصراع 

أدت إلى انكماش حاد في النمو االقتصادي خالل عام 2020، 
حيث قدر النمو المتوقع بنسبة 21.4- في المائة )الجدول 8(.

ولكن، إلى جانب هذا االنخفاض الحاد، شهد النمو تقلبات كبيرة، 
مما يعزز عدم اليقين بشأن االقتصاد الليبي )الجدول 8(.

وأدى الركود االقتصادي إلى زيادة حادة في البطالة، حيث بلغ 
معدل البطالة 32.5 في المائة في عام 2016. وقد أدت سنوات 
السالم النسبي إلى انخفاض البطالة التي تعود إلى ارتفاع في 

النمو. غير أن استئناف الصراع أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة 
من جديد، وكان من المتوقع أن يصل المعدل إلى 21.6 في المائة 

في عام 2020. 

وتجدر اإلشارة إلى أن سياق االقتصاد الكلي اتسم باستقرار 
كبير في مؤشر األسعار، وهو ما يعزى إلى االنخفاض الحاد في 

5. تقدير اآلثــار االقتصادية للصراع 
في ليبيــا بعد عام 2016: النتائج
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االستهالك الخاص )الجدول 8(. وانخفض االستهالك الخاص 
من 27 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2016 إلى 

14.1 في المائة في عام 2020. 

كما أدى الصراع إلى انخفاض حاد في إجمالي االستثمارات، 
حيث انخفضت حصة االستثمارات من الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى النصف، من 55.9 في المائة في عام 2016 إلى 24.5 في 
المائة في عام 2020.

عات صندوق النقد الدولي  عات النماذج مع توقُّ وعند مقارنة توقُّ
في عام 2009، يمكن أن تصل كلفة الحرب في ليبيا في الفترة 
2016-2020 إلى 491.2 مليار دينار ليبي )ما يعادل 364 مليار 

ر الكلفة  دوالر بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(6. وُتقدَّ
اإلجمالية للصراع منذ اندالعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 

783.4 مليار دينار ليبي )ما يعادل 580 مليار دوالر بسعر الصرف 
الرسمي للدينار الليبي(. 

ع اتفاق سالم في السنوات المْقِبلة، سترتفع كلفة  وإذا لم ُيَوقَّ
الصراع بشكل حاد. وستبلغ كلفة الصراع في الفترة 2021-

2025، ووفقًا لتقديراتنا، 628.2 مليار دينار ليبي )ما يعادل 465 
مليار دوالر بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي(، لتصل الكلفة 

6  اعُتمد سعر الصرف الرسمي لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2 كانون األول/ديسمبر2020، وهو 53.1 دينار ليبي للدوالر الواحد.
7 سعر الصرف الرسمي لمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2021، هو 4.46 دينار ليبي للدوالر الواحد.

اإلجمالية للصراع إلى 1,411.6 مليار دينار ليبي في الفترة 
2011-2025 )ما يعادل 1,046 مليار دوالر بسعر الصرف الرسمي 

للدينار الليبي(7. 

وقد أدت ثالثة عوامل رئيسية إلى زيادة الخسائر االقتصادية 
في ليبيا: تدمير األصول الرأسمالية، وخسارة اإلنتاجية، وتراُجع 
أسعار النفط في األسواق المالية. وتشير تقديراتنا إلى أن معظم 

الخسائر مرتبطة بالدمار الذي سببه الصراع )الجدول 10(.

وال تقتصر خسائر االقتصاد الليبي على الناتج المحلي اإلجمالي، 
بل أثرت أيضًا على جميع أوجه االقتصاد الكلي األخرى. وبالتالي، 

بلغ متوسط الخسارة التراكمية لالستهالك الخاص37.76-  
في المائة في الفترة 2016-2025 )الجدول 11(. وقد ينخفض 

مجموع االستثمارات بنسبة 68.15- في المائة خالل الفترة 
نفسها. ومن المتوقع أن يتأثر االستثمار الخاص أيضًا بالصراع، 

وقد انخفض بالفعل بمعدل 45.84- في المائة. 

ويمكن االستنتاج أن للصراع تداعيات اقتصادية مدمرة على 
االقتصاد الليبي، مع خسارة كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي 
وانخفاض في االستثمار واالستهالك. وتجدر اإلشارة أيضًا إلى 

أن استمرار الصراع سيؤدي إلى خسائر أكبر في االقتصاد الكلي.

 الجدول 8. إطار االقتصاد الكلي الناتج عن األزمة

المتوسط2016201720182019202020212022202320242025
الناتج المحلي اإلجمالي 

21.44.14.24.14.24.24.8-2769.716.515.5-الحقيقي )بالنسبة المئوية( 

معدل البطالة )بالنسبة 
32.519.519.918.521.62222.422.923.323.722.6المئوية(

0.81.31.11.21.21.21.21.21.21.21.2مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المنتجين 
11111111111المحليين

0.81.51.31.41.41.41.41.41.41.31.3سعر الصرف
االستهالك الخاص )بالنسبة 
المئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
2712.713.812.314.114.214.314.514.614.815.2

إجمالي االستثمار )بالنسبة 
المئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
55.927.824.623.524.52525.726.326.927.628.8

 الجدول 9. الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )بمليارات الدنانير الليبية(

المجموع2016201720182019202020212022202320242025
توقعات صندوق النقد 

105.1110115.3120.7126.5132.5138.8145.3152.2159.5الدولي لعام 2009

9.916.719.522.517.718.419.22020.821.7بعد األزمة

95.293.395.898.2108.8114119.6125.4131.4137.81,119.3الفارق
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 الجدول 10. خسائر الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2016-2025 )بمليارات الدنانير الليبية(

المجموع2020-20162025-2021

1,111.2-622.8-488.4-تدمير المصانع 

1.7-1.9-0.2تخفيض أسعار النفط

6.4-3.4-3-تخفيض اإلنتاجية

1,119.3-628.1-491.2-المجموع

 الشــكل 16. االتجاهات في الناتج المحلي اإلجمالي عــن طريق المحاكاة )من حيث الحجم، 2025-2016(
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 الجدول 11. آثار االقتصاد الكلي: الفروقات مقارنة بسيناريو بقاء األمور على حالها )بالنسبة المئوية( 
 

الفارق2016201720182019202020212022202320242025

الناتج المحلي اإلجمالي 
48.69-51.08-50.81-50.53-50.23-49.94-49.63-32.85-39.12-45.23-66.18-الحقيقي

14.471.481.90.463.593.984.434.895.345.714.89معدل البطالة

17.0637.3523.4330.2934.0333.5232.2931.0229.7128.0931.02-مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المنتجين 
00000000000المحليين

21.447.2727.2435.0142.5741.5339.4837.3835.2132.637.38-سعر الصرف

37.76-46.14-46.5-46.71-46.88-47-46.79-38.18-36.95-44.65-22.38-االستهالك الخاص

68.15-69.83-70.31-70.78-71.25-71.73-72.09-64.18-65.9-66.03-58.98-إجمالي االستثمار

45.84-44.53-45.29-46.01-46.72-47.45-47.93-32.91-35.83-39.05-30.07-االستثمار الخاص
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باء. اآلثار التجارية

ل  ل الصراع في ليبيا التجارة الخارجية وشلَّ االقتصاد. وُسجِّ عطَّ
انخفاٌض مفاجٌئ وكبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية، 

وال سيما المتعلقة بالنفط. لكن أثر الصراع كان أشد على الواردات، 
ويرجع ذلك أساسًا إلى تقلُّص قطاعي التشييد والبناء، وانخفاض 

ل تدفق  نفقات العمال المغتربين والمواطنين على السواء. وشكَّ
العمال األجانب العائدين إلى بلدانهم األصلية وانخفاض دخل 

المواطنين الليبيين السببين الرئيسيين في انخفاض االستهالك 
النهائي. كذلك أدى االنخفاض غير المسبوق في االستثمار العام إلى 

تكثيف الطلب المحلي على المنتجات المستوردة. 

وتشير تقديراتنا إلى أن الصراع سيؤدي إلى انخفاض سنوي 
في متوسط صادرات ليبيا بنسبة 46.1- في المائة تقريبًا، وفي 

وارداتها بنسبة 54.92- في المائة )الجدول 12(.

جيم. اآلثار المالية

يظهر اعتماد ليبيا الشديد على عائدات النفط، شأنها شأن بلدان 
عربية أخرى مصّدرة للنفط، في هيكل اإليرادات والنفقات 

الحكومية. وتتضّمن عائدات النفط في ليبيا الفائض المالي من 
صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة؛ والتكرير والتوزيع 

محليًا؛ وعائدات شركات النفط األجنبية العاملة في ليبيا، التي 
تدفع ضرائب الدخل ورسوم االمتياز للحكومة. وقبل األزمة، 

لت عائدات النفط، في الفترة 2000-2010، حوالي ثلثي  شكَّ
اإليرادات الحكومية اإلجمالية.

ر بشكل كبير على اإليرادات والنفقات الحكومية  لكن الصراع أثَّ
بسبب انكماش النشاط االقتصادي، وتراُجع قدرة الدولة على 

استخراج النفط وتكريره. ووفقًا لتقديراتنا، سينخفض اإلنفاق 
الحكومي بنسبة 40 في المائة في المتوسط سنويًا، مقارنة 

بالسيناريو األساسي للفترة 2016 و2025 )الجدول 13(. وخالل 
الفترة نفسها، يتوقع أن تنخفض اإليرادات الحكومية بنسبة 

45.2 في المائة.

دال. اآلثار القطاعية

ولم تقتصر آثار الصراع على أبعاد االقتصاد الكلي، بل أثرت أيضًا 
على مختلف قطاعات االقتصاد الليبي. 

 الجدول 12. اآلثار التجارية: الفروقات مقارنة بسيناريو بقاء األمور على حالها )بالنسبة المئوية(  

الفارق2016201720182019202020212022202320242025
إجمالي قيمة 

46.1-46.25-45.68-45.13-44.55-44-43.56-11.26-25.67-39.04-98.35-الصادرات 

54.92-59.01-59.7-60.3-60.85-61.39-61.69-52.29-53.25-57.76-37.52-مجموع قيمة الواردات

 الجدول 13. اآلثار المالية: الفروقات مقارنة بسيناريو بقاء األمور على حالها )بالنسبة المئوية(  

الفارق2016201720182019202020212022202320242025

40.04-44.52-44.33-44.19-44.06-43.93-43.85-42.09-43.29-41.34-47.82-اإلنفاق اإلجمالي 

00000000000تكاليف األجور

00000000000السلع والخدمات

78.9748.0556.5950.8959.2459.6260.2260.8661.5362.4251.49دعم السلع

96.85-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-االستثمار العام

45.2-44.11-44.11-44.11-44.11-44.11-44.11-44.11-44.11-40.77-37.55-إجمالي اإليرادات

57.35-59.64-59.28-59.03-58.81-58.63-58.46-40.82-46.8-55.71-76.55-إيرادات رأس المال

6.58-6.67-3.27-0.2-6.410.527.995.92.85-84.2723-ضريبة دخل الشركات

00000000000 الضرائب على الدخل

47.82-50.8-50.42-50.16-49.9-49.68-49.62-40.27-45.98-40.13-58.4-التجارة الدولية
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وكان القطاعان األكثر تضررًا هما قطاعا البناء والنفط. 
وسيخضع قطاع البناء، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باالستثمار 

الحكومي واستخدام القوى العاملة األجنبية، النخفاض سنوي 
بنسبة 64- في المائة، مقارنة بالسيناريو المرجعي )الجدول 14(. 

كما تأثر قطاع النفط تأثرًا شديدًا بالصراع: وتشير تقديراتنا إلى 
أن التوقف في إنتاج النفط أدى إلى انخفاض بنسبة 56.7- في 

المائة في المتوسط سنويًا، مقارنة بالسيناريو المرجعي. 

وسيؤثر انخفاض نشاط هذين القطاعين الرئيسيين على بقية 
االقتصاد، بما في ذلك الزراعة والصناعة التحويلية. وفيما 

يتعلق بالزراعة، يقدر أن االنخفاض الناجم عن الصراع سيصل 
إلى24.9-  في المائة، مقارنة بالخط المرجعي. وبالمثل، فإن 

النشاط في قطاع الصناعة التحويلية أكثر وضوحًا، ويقدر بنحو 
40.1- في المائة. 

وفي الختام، كان للصراع تداعيات مدمرة على االقتصاد 
الليبي، مما أثر على توازناته االقتصادية الكلية الرئيسية. 

كما كان له تأثيرات على القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد، 
وأثر على أهم القطاعات، بما في ذلك الهيدروكربونات والبناء 

والزراعة والتصنيع. 

أدخل الصراع االقتصاد الليبي في أزمة غير مسبوقة. إن حجم 
هذه األزمة وكلفتها االقتصادية يجب أن يعززا المفاوضات 

السياسية من أجل إحالل السالم والمساعدة في إعادة بناء 
االقتصاد الليبي وإنعاش تنميته االقتصادية.

 الجدول 14. اآلثار القطاعية: الفروقات مقارنة بسيناريو بقاء األمور على حالها )بالنسبة المئوية( 

التراكم2016201720182019202020212022202320242025اإلنتاج

 الزراعة وصيد األسماك
24.9-28.8-27.7-26.6-25.5-24.5-23.4-22.1-21.7-20.4-32.5-والحراجة

 التعدين من النفط
 الخام والغاز واستخراج
 الخث، والخدمات ذات

الصلة بها

-77.1-52.4-44.3-35.8-57.4-57.6-57.7-57.9-58-58.1-56.7

2.9-8.4-7-5.5-3.9-2.3-0.6-14.65.51.81.2- التعدين

36.6-39.4-38.5-37.5-36.5-35.5-34.5-33.2-34.9-29-69.5-الغذاء والتبغ

 النسيج والمالبس
40.1-42.3-41.7-41.1-40.6-40.1-39.8-37.8-40.9-36.6-67.1-والطباعة

 قطاعات تصنيعية
33.3-34.7-33.7-32.6-31.4-30.2-29-27.6-27.7-23.9-74.8-أخرى

64-62.8-65-65.9-66.5-67.1-67.5-55.3-59.3-61.9-62.9-البناء

 الفنادق والسفر
33.9-40-40-39.8-39.6-39.3-38.8-33.1-32.1-36.2-31.0-والمطاعم

25-29.4-28.4-27.3-26.2-25.1-24.1-22.6-23.4-20.3-49.7-النقل

 اإلدارة العامة والدفاع؛
 الضمان االجتماعي

اإللزامي
-16.3-20.2-19.6-21-22.6-23.5-24.3-25.1-25.9-26.6-18.2

22.4-28.3-27.3-26.2-25.2-24.2-23.2-21.6-21.1-20-25.2-خدمات أخرى
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الخالصة والسياسات

أدى سقوط النظام السابق في ليبيا بعد ثورة الربيع العربي إلى 
صراع مدمر. وفي هذا التقرير، سعينا إلى قياس األثر االقتصادي 

لهذا الصراع. 

بدأنا بتحليل وضع االقتصاد الليبي عشية الصراع. وقد دفعنا 
هذا التحليل إلى التأكيد على مساهمة العوامل االقتصادية في 

إضعاف النظام القديم. وإلى جانب العوامل السياسية والمطالب 
بإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي، ساهمت 
القيود المفروضة على نموذج الريع إسهامًا كبيرًا في األزمة 
الليبية وسقوط النظام السابق. وكان االعتماد الشديد على 

قطاع الهيدروكربونات، وانخفاض تنوعه، وتهميش القطاعات 
االقتصادية األخرى كلها عوامل أثرت على فعالية النموذج 

االقتصادي قبل الثورة. 

كما تجدر اإلشارة إلى عجز الحكومة عن تنفيذ اإلصالحات 
الالزمة للحد من هذا االعتماد وفتح فرص جديدة للنمو 

االقتصادي واالستثمار. وأدت هذه العقبات إلى انهيار النموذج 
االقتصادي الليبي، اندالع األزمة وسقوط النظام السابق. 

في هذا التقرير، تمكنا من تحديد آثار الصراع على االقتصاد 
الليبي. وكانت تقديراتنا للفترة من عام 2011 إلى عام 2020، 

وشملت توقعاتنا الفترة حتى عام 2025. 

وقد أتاحت لنا هذه الدراسة التركيز على استنتاجين رئيسيين. 

االستنتاج األول المهم هو أن الحرب تسببت في خسارة كبيرة 
في اإلمكانات االقتصادية الليبية، والتي قدرناها بنحو 783.4 

مليار دينار ليبي )580 مليار دوالر( في الفترة من 2011 إلى 
يومنا هذا، مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في مراجعة 

عام 2009، قبل سقوط النظام واندالع الصراع. 

وقد أثر الصراع على جميع جوانب الحياة االقتصادية. أواًل، كان 
لها آثار سلبية على جوانب االقتصاد الكلي، مع انخفاض كبير في 

النمو وتقلبات شديدة. وهناك أيضًا انخفاض حاد في اإليرادات 
الحكومية واإلنفاق واالستثمار. 

كما أثر الصراع على القطاعات اإلنتاجية التي شهدت انخفاضًا 
كبيرًا في أنشطتها، بما في ذلك قطاعات الهيدروكربونات والبناء 

والزراعة والصناعة التحويلية. 

االستنتاج الثاني المهم في دراستنا هو أن استمرار الصراع كان 
له عواقب مدمرة إضافية على االقتصاد الليبي. وتشير تقديراتنا 

إلى أن خسارة الناتج المحلي اإلجمالي سوف تبلغ 628.2 مليار 
دينار ليبي )465 مليار دوالر( بين عامي 2021 و2025، مقارنة 

بتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2009. 

وقد كلف الصراع ليبيا 1,411.6 مليار دينار ليبي )1,046 مليار دوالر(. 

وإذا استمر الصراع، ستكون له آثار سلبية على مستويات 
االقتصاد الكلي، فضاًل عن األبعاد القطاعية. 

إن الخسائر الناجمة عن الصراع على االقتصاد الليبي والتنمية 
ورفاه الشعب تبرر الدعوات إلى إجراء مفاوضات إلقامة سالم 
دائم. وهناك حاجة ملحة اليوم إلسكات األسلحة والتوصل إلى 

اتفاق سالم يعزز النمو والتنمية والتعاون اإلقليمي. 

في هذا الفصل األخير، سنصوغ سلسلة من المقترحات لخطة 
إعادة اإلعمار واإلنعاش لالقتصاد الليبي التي يجب على 

السلطات الليبية الجديدة تطبيقها بعد إحالل السالم. 

ويستند هذا البرنامج إلى ثالثة مجاالت رئيسية هي: 

اإلدارة الفعالة والشفافة لالقتصاد.	 

إعادة التأهيل والتعافي.	 

اإلصالحات لتعزيز النمو واالستثمار. 	 

ألف. اإلدارة الفعالة والشفافة لالقتصاد

إن إعادة إعمار ليبيا في فترة ما بعد الصراع تتطلب إنشاء 
إطار مؤسسي جديد فعال وكفؤ وشفاف لضمان إدارة االقتصاد 

وتنفيذ استراتيجيات إلعادة تأهيله وإنعاشه. 

ويتطلب هذا الترتيب المؤسسي إعادة توحيد مؤسسات الدولة 
التي قسمها النزاع. 

ويجب أن يكفل اإلطار المؤسسي مستوى عاليًا من االستقالل عن 
السلطة السياسية والصراعات بين األحزاب. وعلى وجه الخصوص، 

يجب أن يكون البنك المركزي مستقاًل تمامًا عن السلطة السياسية 
وأن يحد من تدخله في التمويل المباشر لميزانية الدولة. 

والسياسات 6. الخالصة 
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ويجب أن يحدد اإلطار المؤسسي األهداف التالية: 

 إنشاء إطار جديد إلدارة االقتصاد الكلي يهدف إلى 	 
تحقيق االستقرار.

إنشاء آليات واضحة وشفافة في إدارة الموارد العامة.	 

 تنسيق سياسات االقتصاد الكلي، وال سيما السياسات 	 
النقدية والمالية.

اعتماد رؤية استراتيجية جديدة لتنمية االقتصاد الليبي.	 

ويجب أن يكون لهذا الترتيب المؤسسي ثالثة مستويات:

 المستوى التنفيذي، الذي يجب أن يكون على أعلى 	 
مستوى في السلطة التنفيذية ويجب أن يتولى مسؤولية 

تنفيذ السياسات.

المجلس، الذي ينبغي أن يكون أداة لصنع القرار وتقديم 	 
المشورة للسلطة التنفيذية. كما يجب أن يجمع بين مهارات 

الجهات االقتصادية الفاعلة. وال بد من العمل على جمع 
للبحوث والدراسة االقتصادية، وكذلك  الرسمية  المؤسسات 

الجامعية ضمن مجموعة يمكن تسميتها  البحوث  مراكز 
"استراتيجية ليبي"، تهدف إلى إجراء الدراسات الالزمة 

االقتصادية.  السياسات  لصياغة 

باء. إعادة التأهيل والتعافي

ينبغي أن تكون إحدى أهم أولويات ليبيا في مرحلة ما بعد 
 الصراع هي إعادة تأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة 

من الصراع. وهذا مطلب مطلق لوضع االقتصاد الليبي على 
طريق النمو. 

ونقترح ثالثة برامج رئيسية إلعادة اإلعمار: 

يتعلق البرنامج األول بإعادة بناء الصناعة النفطية وإصالحها. 	 
ومن المهم وضع برنامج طوارئ لتمكين االقتصاد الليبي من 

استئناف إنتاج النفط وتصديره.

أما برنامج إعادة التأهيل الثاني فيتعلق بالهياكل األساسية 	 

التي تضررت بشدة من جراء الصراع. ومن المقرر أيضًا أن 
يتولى البرنامج إعادة تأهيل المنازل والمكاتب وغيرها من 

المعدات التي دمرتها الحرب. وعلى هذا المستوى، هناك 
حاجة ماسة إلى استعراض حالة عقود أعمال البنية التحتية 

الرئيسية التي أنجزت في عام 2010 والتحقق من حالة 
تنفيذها والتعجيل بإتمامها.

ويتعلق البرنامج الثالث بالقطاعات اإلنتاجية، وال سيما 	 
الوحدات الزراعية والصناعية، من أجل البدء في تنفيذها.

جيم. اإلصالحات لتعزيز النمو واالستثمار

إلى جانب برامج إعادة اإلعمار الطارئة قصيرة األجل، تحتاج 
ليبيا أيضًا إلى إصالحات كبيرة متوسطة وطويلة األجل لتعزيز 

النمو على أساس متين. 

ونقترح األولويات التالية في اإلصالحات: 
برنامج رئيسي لتنويع االقتصاد من أجل الحد من اعتماده 	 

على قطاع الهيدروكربونات.
 إصالح مصرفي ومالي إلرساء أساس جديد متين 	 

لتمويل االقتصاد.
إصالح كبير إلطار االستثمار القانوني لتشجيع االستثمار 	 

الخاص واألجنبي.
إصالح رئيسي لإلدارة من أجل تعزيز فعاليتها.	 

وفي حين ألحق الصراع ضررًا كبيرًا باالقتصاد الليبي، فإن 
هذه اآلثار الضارة للصراع في ليبيا امتدت أيضًا إلى البلدان 
المجاورة مثل مصر وتونس والسودان والجزائر، وحتى إلى 

مناطق أخرى، وال سيما أوروبا. ومع ذلك، ومع توسع حالة 
الصراع وعدم االستقرار في ليبيا، إلى ما وراء الحدود، توسعت 

المنافع العامة أيضًا )زيادة التدفقات عبر الحدود التي تشمل 
السلع والخدمات والعمالة ورأس المال المالي(. وسيرد في 

تقريرنا القادم تقييم كمي لآلثار االقتصادية للسالم في ليبيا 
على التعاون اإلقليمي.
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المرفق
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قائمــة المتغيرات

المرفق. الهيكل النظري لنموذج 
التوازن العام القابل للحوسبة

ID(t)سعر الفائدةPWE(C,R,t)R إلى المنطقة com C سعر صادرات

GDP(t)GDPPWM(C,R,t) من المنطقة com C السعر العالمي الستيراد
R s

PGF(t)PGFPYC(C,t)متوسط سعر االنتاج
UNEMP(f,t)المعدل حسب فئة العمالةPYAC(A,C,t)A من النشاط C سعر السلعة

A_VA(A,t)TFP عاملYA(A,t)مستوى النشاط المحلي
A_VAO(A,t)بدون عوامل خارجية TFP عاملD(C,t)كمية المبيعات المحلية

CPI(t)
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك )يستند إلى

PDEM(EXP(C,R,t)كمية الصادرات

DPI(t)
 مؤشر أسعار المنتجين المحليين )يستند إلى

PDS(G(C,GOVF,t)كمية االستهالك الحكومي

EXPG(t)إجمالي النفقات الحكومية الجاريةCH(C,H,t)
 C الكمية المستهلكة من السلع السوقية

H من قبل األسر المعيشية

EXPH(H,t)اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشيةCHA(A,C,H,t)
الكمية المستهلكة من السلع المنزلية C من 

H قبل األسر المعيشية
EXR(t)سعر الصرفIC(C,A,t)A من النشاط C كمية الطلب الوسيط على

INVPUB_totإجمالي االستثمار العامINT(A,t)كمية المدخالت المتوسطة المجمعة
GSAV (t)المدخرات الحكوميةKG(C,t)كمية الطلب االستثماري الثابت

to_sav(INS,t)dom inst ميل هامشي لالدخار لـIMP(C,R,t)كمية الواردات
PYA(A,t)A مخرجات النشاط DEM(C,t)كمية إمدادات السلع المركبة

PD(C,t)
 سعر الطلب على com”y C المنتجة والمباعة

TR(C,t)محليا
كمية الطلب على التجارة والنقل للسلع 

C األساسية
PDS(C,t)المنتجة والمباعة محليا com”y C سعر الطلب علىVA(A,t)كمية القيمة المضافة اإلجمالية

PEXP(C,R,t)R إلى المنطقة com C المرحلة  1سعر صادرات*

PINTA(A,t)سعر المجموع المتوسطL_AGG(A,t)
  الطلب اإلجمالي للقوة العاملة من

A النشاط

PIMP(C,R,t)R إلى المنطقة com C سعر صادراتW_AGG(A,t)سعر األجور االجمالي

PDEM(C,t)   C سعر مركبK_AGG(A,t)رأس المال اإلجمالي
PVA(A,t)سعر القيمة المضافةPK_AGG(A,t)سعر رأس المال اإلجمالي
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L_UNS(A,t)
   الطلب اإلجمالي للقوة العاملة غير الماهرة

A من النشاطtf(F,t)
 معدل الضريبة المباشرة على عوامل االنتاج

)soc ضريبة(

W_UNS(A,t)
  األجر اإلجمالي للقوة العاملة غير الماهرة

A من النشاط 
Tax_

Dirbar(INS,t)
 معدل )exog( الضريبة المباشرة على

INS المؤسسات

L_SKL(A,t)
  الطلب اإلجمالي للقوة العاملة الماهرة من

A النشاط tm(C,R,t)معدل تعريفة االستيراد

W_SKL(A,t)
 األجر اإلجمالي للقوة العاملة الماهرة من

A النشاطtva(A,t)الضريبة على القيمة المضافة

اختالف الضرائب المباشرةdelta_Tax_Dir*المرحلة  3
K(F,A,t)A من القطاع F الطلب على رأس المالdelta_Tax_indاختالف الضرائب غير المباشرة

rK(F,A,t)A من القطاع F اإليرادات الحكوميةالطلب على رأس المال
L(F,A,t)A من القطاع F الطلب على رأس المالREVPV(t)إيرادات الخصخصة

W(F,A,t)A من القطاع F الطلب على رأس المالRecTNS(t)
WSKLأجر العمالة الماهرةTNS(t)

WUNSأجر العمالة غير الماهرةRec_SUBC(t)نفقات اإلعانات 
LS(t)عرض اليد العاملة حسب فئة العمالةSUBC(t)معدل اإلعانات

إيرادات ضريبية أخرىRec_OTAXC(t)إيرادات
YC(C,t)كمية إجمالي ناتج السلع السوقيةOTAXC(t)معدل الضرائب األخرى

YAC(A,C,t)A من النشاط C كمية ناتج السلعةRec_VATI
 ضريبة القيمة المضافة على إيرادات

المنتجات المستوردة

YF(F,t)دخل عوامل اإلنتاجVATI
 ضريبة القيمة المضافة على سعر المنتجات

المستوردة

YG(t)إجمالي النفقات الحكومية الجاريةRec_VATL(t)
 ضريبة القيمة المضافة على اإليرادات

المحلية المستوردة

TRII(INS,INSP,t)
 inst. insdng from .التحويالت إلى دوم

insdngpVATL(t)
 ضريبة القيمة المضافة على سعر المنتجات

المحلية
YIF(INS,F,t)F من عامل اإلنتاج ins دخل المؤسساتRec_TARIإيرادات الرسوم الجمركية

YI(INS,t))المحلية غير الحكومية( ins دخل المؤسساتTARI(t)معدالت الرسوم الجمركية
إيرادات الضرائب لألسر المعيشيةRec_TAXIPاالستثمار

INV(FCAP,A,t)
 إجمالي استثمار النشاط A في عامل االنتاج

FCAPRec_Tfإيرادات الضريبة على عوامل االنتاج

INVP(FCAP,A,t)
 االستثمار الخاص للنشاط A في عامل

FCAP االنتاجVTF(F,t)معدل إيرادات الضريبة على عوامل االنتاج

INVPV_TOTإجمالي االستثمار الخاصdelaiIS(t)
 تأخر تحصيل اإليرادات لفرض ضرائب على

الشركات

INVPUB(FCAP,A,t)
 االستثمار العام للنشاط A في عامل االنتاج

FCAPWAGE_Bill(t)فاتورة األجور العامة

INVTOT(t)t إجمالي االستثمار في تاريخG_BS(t)النفقات على السلع والخدمات

PINVTOT(t)سعر إجمالي االستثمارrm(t)سداد فوائد الديون الخارجية
INVPUB_totإجمالي االستثمار العامrd(t)سداد فوائد الدين المحلي

اهالك الديون الخارجيةam(t)األدوات الضريبية

Tax_Dir(INS,t)
 معدل الضريبة المباشرة على المؤسسات

ins المحليةad(t)اهالك الديون المحلية

ta(A,t)A معدل الضريبة على النشاطINTF(t)الفائدة على الديون الخارجية

TQ(C,t)معدل ضريبة المبيعاتINTD(INS,t)الفائدة على الدين المحلي
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FSAV(t)المدخرات األجنبيةDebtFرصيد الدين الخارجي

DSAVGاالقتراض العام المحليDebtDرصيد الدين المحلي

FSAVGاالقتراض العام األجنبيWALRAS(t)اختالل التوازن بين االدخار واالستثمار 
)ينبغي أن يكون صفرا(

FSAVPV(t)اقتراض القطاع الخاص من الخارج

كتلة السعر

سعر االستيراد: سعر االستيراد في وحدات العملة المحلية، 
للسلع  المحليون  المستخدمون  الذي يدفعه  السعر  هو 

المستوردة )من دون احتساب ضريبة المبيعات(. وهو تحول 
في السعر العالمي لهذه الواردات، بالنظر إلى سعر الصرف 

المعامالت )كلفة  إلى تكاليف  وتعريفات االستيراد باإلضافة 
المدخالت التجارية الالزمة لنقل السلعة من الحدود إلى 

أصحاب الطلب( لكل وحدة من وحدات االستيراد. وسعر 
الصرف كما سعر االستيراد المحلي مرنان )المتغيرات(، 

في حين أن سعر التعريفة وسعر االستيراد العالمي ثابتان 
العالمي إلى  )بارامترات(. ويستند تثبيت سعر االستيراد 

الصغير". "البلد  فرضية 
 

)1(

سعر التصدير: هو السعر الذي يحصل عليه المنتجون المحليون 
عندما يبيعون إنتاجهم في أسواق التصدير. وتخفض الضريبة 
وكلفة المدخالت التجارية السعر الذي يحصل عليه المنتجون 

المحليون للصادرات. وميدان المعادلة هو مجموعة السلع 
المصدرة، التي تنتج محليًا.

 
)2(

سعر الطلب المحلي: يتضمن النموذج سعر الناتج المحلي الذي 
يستخدم محليًا. وفي وجود تكاليف المعامالت، يتم التمييز 

بين األسعار التي يدفعها أصحاب الطلب واألسعار التي يتلقاها 
الموردون. وتعرف المعادلة )3( أسعار الطلب بأنها سعر العرض، 
باإلضافة إلى كلفة المدخالت التجارية لكل وحدة من وحدات 

المبيعات المحلية للسلعة المعنية.

)3(

االستيعاب: يعرف بأنه إجمالي اإلنفاق المحلي على سلعة 
بأسعار الطلب المحلي. المعادلة )4( تحدد االستيعاب من دون 

احتساب ضريبة المبيعات. واالستيعاب هو مجموع اإلنفاق 
 .PMو PDD ،على الناتج المحلي والواردات بأسعار الطلب

تشمل أسعار PDD وPM كلفة المدخالت التجارية، من دون 
احتساب ضريبة مبيعات السلع األساسية.

)4(

قيمة اإلنتاج المسوق: بالنسبة لكل سلعة منتجة محليًا، يتم ذكر 
قيمة اإلنتاج المسوقة بأسعار المنتجين على أنها مجموع قيم 

المبيعات والصادرات المحلية. وتقدر قيمة المبيعات والصادرات 
المحلية باألسعار التي يتلقاها الموردون، PDS وPEXP، وكالهما 

تم تعديلهما لمراعاة كلفة المدخالت التجارية.

)5(

سعر الناتج: إجمالي اإليرادات لكل وحدة نشاط، وسعر النشاط 
هو العائد من بيع ناتج أو مخرجات النشاط، الذي يعرف بأنه 

العائد لكل وحدة نشاط مضروبًا في أسعار السلع الخاصة 
بالنشاط، والمخصم على جميع السلع األساسية. وهذا يشير إلى 

أن األنشطة قد تنتج سلعًا متعددة.
 

)6( 

سعر إجمالي المدخالت الوسيطة: يبين سعر المدخالت 
الوسيطة اإلجمالية الخاصة بالنشاط كلفة المدخالت الوسيطة 
المصنفة لكل وحدة من إجمالي المدخالت الوسيطة. ويتوقف 
ذلك على أسعار السلع األساسية المركبة ومعامالت المدخالت 

الوسيطة، التي تبين كمية سلع المدخالت C لكل وحدة من 
إجمالي المدخالت الوسيطة.

)7(

 (7)
سعر القيمة المضافة: بالنسبة لكل نشاط، يتم استنفاد إجمالي 

اإليرادات الصافية للضرائب بالكامل من خالل مدفوعات 
المدخالت ذات القيمة المضافة والمتوسطة.

)8(
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تشمل أسعار PDD وPM كلفة المدخالت التجارية، من دون 
احتساب ضريبة مبيعات السلع األساسية.

)4(

قيمة اإلنتاج المسوق: بالنسبة لكل سلعة منتجة محليًا، يتم ذكر 
قيمة اإلنتاج المسوقة بأسعار المنتجين على أنها مجموع قيم 

المبيعات والصادرات المحلية. وتقدر قيمة المبيعات والصادرات 
المحلية باألسعار التي يتلقاها الموردون، PDS وPEXP، وكالهما 

تم تعديلهما لمراعاة كلفة المدخالت التجارية.

)5(

سعر الناتج: إجمالي اإليرادات لكل وحدة نشاط، وسعر النشاط 
هو العائد من بيع ناتج أو مخرجات النشاط، الذي يعرف بأنه 

العائد لكل وحدة نشاط مضروبًا في أسعار السلع الخاصة 
بالنشاط، والمخصم على جميع السلع األساسية. وهذا يشير إلى 

أن األنشطة قد تنتج سلعًا متعددة.
 

)6( 

سعر إجمالي المدخالت الوسيطة: يبين سعر المدخالت 
الوسيطة اإلجمالية الخاصة بالنشاط كلفة المدخالت الوسيطة 
المصنفة لكل وحدة من إجمالي المدخالت الوسيطة. ويتوقف 
ذلك على أسعار السلع األساسية المركبة ومعامالت المدخالت 

الوسيطة، التي تبين كمية سلع المدخالت C لكل وحدة من 
إجمالي المدخالت الوسيطة.

)7(

 (7)
سعر القيمة المضافة: بالنسبة لكل نشاط، يتم استنفاد إجمالي 

اإليرادات الصافية للضرائب بالكامل من خالل مدفوعات 
المدخالت ذات القيمة المضافة والمتوسطة.

)8(

وتحدد المعادلتان )9( و)10( الرقم القياسي ألسعار االستهالك 
ومؤشر أسعار المنتجين للناتج المسوق محليًا.

  )9(

)10(

تعريف الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي اإلجمالي هو 
مجموع القيمة المضافة اإلجمالية لجميع المنتجين ضمن االقتصاد.

)11(

  )12(

تغطي كتلة اإلنتاج والتجارة أربع فئات: )1( اإلنتاج المحلي 
واستخدام المدخالت؛ )2( تخصيص الناتج المحلي لالستهالك 

المنزلي والسوق المحلية والصادرات؛ )3( تخصيص العرض 
للسوق المحلية )من الواردات والناتج المحلي المباع محليًا(؛ 

و)4( تعريف الطلب على المدخالت التجارية الناتج عن عملية 
التوزيع. ويتم اإلنتاج عبر األنشطة التي يفترض أن تزيد من 

األرباح نظرًا للتكنولوجيا المستخدمة، واألسعار )ونظرًا لنواتجها، 
والمدخالت الوسيطة، والعوامل االنتاجية األخرى( على النحو 

المحدد. وهي تتم في إطار بيئة تنافسية. ويشمل نموذج 
التوازن العام القابل للحوسبة شروط الدرجة األولى لتحقيق 
أقصى قدر من الربح من جانب المنتجين. ويختار المنتجون 

الحزمة المثلى بين القيم المضافة والمدخالت الوسيطة 
المجمعة، والتي تم تصميمها على غرار تقنية ليونتيف.

المدخالت  الطلب على  ليونتيف:   تقنية 
المجمعة: المتوسطة 

)13(

القيمة  الطلب على  ليونتيف:   تقنية 
اإلجمالية: المضافة 

)14(

والعوامل:  المضافة  القيمة 

الطلب اإلجمالي على اليد العاملة:

)15(

اليد العاملة غير الماهرة:

)16(

الطلب على العمالة الماهرة:

)17(

الطلب على رأس المال:

)18(

)19(

)20(

)21(

)22(

)23(

إنتاج السلع وتوزيعها: على الجانب األيمن، يتم تعريف كميات 
اإلنتاج، المصنفة حسب النشاط، على أنها غلة مضروبة في 

مستويات النشاط. وعلى الجانب األيسر، يتم تخصيص هذه 
الكميات لمبيعات السوق واستهالك المنازل.

)24(

تجميع المخرجات: يتم تعريف اإلنتاج اإلجمالي المسوق ألي 
سلعة على أنه إجمالي CES لمستويات اإلنتاج السوقية لمختلف 

األنشطة المنتجة للسلعة.

)25(

كتلة اإلنتاج
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الصادرات مقابل العرض المحلي

الطلب

 شرط الدرجة األولى لوظيفة تجميع المخرجات: 
المثلى للسلعة من كل مصدر عكسيًا بالسعر  الكمية  ترتبط 

بالنشاط. الخاص 

)26(

المعادلة 26 هي شرط الدرجة األولى لتحقيق أقصى قدر من 
األرباح من بيع الناتج الكلي، QX، بسعر، PX، وذلك رهنا بوظيفة 

.PXAC ،التجميع وأسعار السلع المصنفة

دالة تحويل المخرجات: تعالج المعادلتان )27( و)28( توزيع 
الناتج المحلي المسوق على وجهتين بديلتين: المبيعات المحلية 

والصادرات. تعكس المعادلة )29( افتراض قابلية التحويل بين 
هاتين الوجهتين.

  )27(

  )28(

تحويل الناتج للنواتج والصادرات المباعة محليًا: تحل هذه 
المعادلة محل وظيفة CET للسلع المنتجة محليا التي ليس لديها 

صادرات ومبيعات محلية. وهي تخصص حجم المخرجات 
بأكمله إلى واحدة من هاتين الوجهتين.

  )29(

نسبة العرض إلى الصادرات المحلية: المعادلة )30( تحدد 
المزيج األمثل بين الصادرات والمبيعات المحلية.

  )30(

الطلب على المدخالت الوسيطة المصنفة: بالنسبة لكل نشاط، 
يتم تحديد الطلب على المدخالت الوسيطة المصنفة من خالل 

صياغة ليونتيف القياسية كمستوى استخدام إجمالي للمدخالت 
الوسيطة مضروبًا في معامل مدخالت وسيط ثابت.

  )31(

الطلب على االستهالك LES من قبل األسر المعيشية H للسلعة 
 :C المسوقة

 )32( 

الطلب على االستهالك LES من قبل األسر المعيشية H للسلعة 
المسوقة C عبر النشاط a: يفترض أن كل أسرة معيشية تزيد 

إلى أقصى حد من وظيفة المرافق “ستون جيري” رهنا بقيد 
اإلنفاق االستهالكي. ويشار إلى الشروط الناتجة عن الدرجة 

األولى، أي المعادلتان )5( و)6(، بوظائف LES ألن اإلنفاق 
على السلع األساسية الفردية هو دالة خطية إلجمالي اإلنفاق 

االستهالكي. وهناك حاجة إلى استخدام وظيفتين ألن استهالك 
األسر المعيشية يقوم على نوعين من السلع األساسية هما: "1" 

استهالك السلع األساسية السوقية )المشتراة بأسعار السوق؛ 
المعادلة 5(، و "2" استهالك اإلنتاج المنزلي )بقيمة كلفة الفرصة 

البديلة، وسعر المنتج الخاص بالنشاط، بما في ذلك تكاليف 
التسويق؛ المعادلة )6(. ويمكن اشتقاق وظائف الطلب الصريحة 

بقسمة كل معادلة على السعر ذي الصلة.

)33(

الطلب على االستثمار: وفقًا لنموذج DIVA، نفترض أن 
االستثمار الخاص في كل قطاع مدفوع بشكل رئيسي بعائدات 

رأس المال.

)34(

من المفترض أن يكون االستثمار العام حسب القطاع خارجي المنشأ.

  )35(

الطلب على االستهالك الحكومي:

 )36(

الطلب على رأس المال:

  )37(
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السلع المستوردة )Armington(: يتم التقاط قابلية التبادل 
غير التام بين الواردات والناتج المحلي المباع محليًا من خالل 
وظيفة تجميع المرونة المستمرة لقابلية التبادل )CES(، حيث 
يتم إنتاج السلعة المركبة التي يتم توريدها محليًا عبر السلع 

المحلية والمستوردة التي تعتبر كمدخالت.

  )38(

نسبة االستيراد إلى الطلب المحلي: تحدد المعادلة )39( المزيج 
األمثل بين الواردات والناتج المحلي.

  )39(

الطلب المحلي:

  )40(

الطلب على خدمات المعامالت: إجمالي الطلب على المدخالت 
التجارية هو مجموع الطلب على هذه المدخالت التي تولدها 

الواردات والصادرات ومبيعات السوق المحلية.

  )41(

كتلة المؤسسة

دخل عوامل اإلنتاج:

  )42(

دخل العامل للمؤسسات المحلية: يتم تقسيم دخل كل عامل 
بين المؤسسات المحلية في األسهم الثابتة بعد دفع ضرائب 

العوامل المباشرة والتحويالت إلى بقية العالم.

 )43(

إجمالي دخل المؤسسات المحلية غير الحكومية: إجمالي 
دخل أي مؤسسة محلية غير حكومية هو مجموع دخل العامل، 

والتحويالت من المؤسسات المحلية األخرى غير الحكومية، 
والتحويالت من الحكومة )المفهرسة إلى مؤشر أسعار 

المستهلك(، والتحويالت من بقية العالم.

 )44( 

التحويالت إلى المؤسسات من المؤسسات: يتم دفع 
التحويالت بين المؤسسات المحلية غير الحكومية كحصص 

ثابتة من إجمالي الدخل المؤسسي بعد خصم الضرائب المباشرة 
والمدخرات.

  )45( 

نفقات استهالك األسر المعيشية: من بين المؤسسات المحلية 
غير الحكومية، ال يتم طلب السلع األساسية إال من قبل األسر 
المعيشية. وتعرف القيمة اإلجمالية لإلنفاق االستهالكي بأنها 

الدخل المتبقي بعد الضرائب المباشرة والمدخرات والتحويالت 
إلى مؤسسات محلية أخرى غير حكومية.

  )46(

إجمالي االيرادات الحكومية: إجمالي اإليرادات الحكومية هو 
مجموع اإليرادات من الضرائب وعوامل اإلنتاج والتحويالت من 

بقية العالم.

  )47(

إجمالي النفقات الحكومية: 

  )48(

اإلنفاق الحكومي هو مجموع اإلنفاق الحكومي على 
والتحويالت. االستهالك 
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كتلة النظام

الدينامية

توازن سوق السلع المركبة: )تخليص سوق السلع والخدمات( 
تفرض هذه المعادلة المساواة بين الكميات الموردة والمطلوبة 

من السلعة المركبة. العرض السلعي المركب، DEM، يدفع الطلب 
على الناتج المحلي المسوق، QD، والواردات، QM. ومتغيرات 

المقاصة السوقية هي كميات العرض من الواردات، بالنسبة 
 ،PDSو PDD ،لجانب االستيراد، والسعرين المحليين المترابطين

إلنتاج السوق المحلية.

  )49(

رصيد الحساب الجاري لبقية العالم: يفرض رصيد الحساب 
الجاري المساواة بين إنفاق البالد ومكسبها من النقد األجنبي. 
وبالنسبة للنموذج األساسي، يتم إصالح المدخرات األجنبية؛ 

يخدم سعر الصرف )الحقيقي( )EXR( دور متغير التوازن إلى 
رصيد الحساب الجاري. وحقيقة أن جميع األصناف، باستثناء 

الواردات والصادرات، ثابتة، يعني أن العجز التجاري ثابت أيضًا. 
وبداًل من ذلك، قد يكون سعر الصرف ثابتًا والمدخرات األجنبية 
غير مثبتة. وفي هذه الحالة، فإن العجز التجاري معرض للتقلب.

  )50(

الميزان الحكومي: يفرض التوازن الحكومي المساواة بين 
اإليرادات الحكومية الحالية ومجموع النفقات الحكومية الحالية 

)ال تشمل االستثمار الحكومي( والمدخرات.

  )51(

الرصيد بين االدخار واالستثمار: تنص هذه المعادلة على أن 
إجمالي المدخرات وإجمالي االستثمار يجب أن يكونا متساويين. 
إجمالي المدخرات هو مجموع المدخرات من المؤسسات المحلية 
غير الحكومية، والحكومية، وبقية العالم، مع تحويل البند األخير 
إلى عملة محلية. وإجمالي االستثمار هو مجموع قيم االستثمار 

الثابت )إجمالي تكوين رأس المال الثابت( وتغيرات المخزون. 
في النسخة األساسية من النموذج، متغير to-sav، يؤدي مهمة 
الحفاظ على التوازن. وال يتمتع أي من المتغيرات األخرى في 
رصيد المدخرات واالستثمار بالمرونة الكافية لضمان تحقيق 

التوازن في الرصيد. وبالنظر إلى أن دور الموازنة يقوم به جانب 
االدخار، فإن اإلغالق يستند إلى المدخرات المدفوعة باالستثمار.

  )52(

 )53(

يعرف تراكم العوامل على النحو التالي: 

بالنسبة للرأس المال المادي 

  )54(

بالنسبة للعمالة الماهرة 

  )55(

بالنسبة للعمالة غير الماهرة

  )56(

فيما يتعلق بزيادة الديون، يعبر عن الدين الخارجي 
والداخلي من خالل:

  )57(

  )58(
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الئحة بالمنشورات الصادرة عن 
مشروع ليبيا

Document Number Title العنوان

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.3

 An Introductory Study on the Status, Challenges
 and Prospects of the Libyan Economy 
 Part I of a Baseline Study for the Libya

Socioeconomic Dialogue Project

دراسة تمهيدية عن االقتصاد في ليبيا: 
 الواقع والتحديات واآلفاق

الجزء األول من دراسة أولية لمشروع الحوار 
االجتماعي واالقتصادي الليبي

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.2

 An Introductory Study on the Status,
 Challenges and Prospects of the 

 Libyan Society 
 Part II of a Baseline Study for the Libya

Socioeconomic Dialogue Project

دراسة تمهيدية عن المجتمع في ليبيا: الواقع 
 والتحديات واآلفاق

الجزء الثاني من دراسة أولية لمشروع 
الحوار االجتماعي واالقتصادي الليبي

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.1

 An Introductory Study on the Status,
 Challenges and Prospects of Governance

and Institutions in Libya 
 Part III of a Baseline Study for the Libya

Socioeconomic Dialogue Project

دراسة تمهيدية عن الحوكمة والمؤسسات 
 في ليبيا: الواقع والتحديات واآلفاق

الجزء الثالث من دراسة أولية لمشروع 
الحوار االجتماعي واالقتصادي الليبي

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.8 The economic cost of the Libyan conflict الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/TP.5
Economic cost of the Libyan conflict 

Executive Summary
 الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

ملخص تنفيذي

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2
 Benefits of Peace in Libya :Neighbouring

Countries and Beyond
السالم في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة 

والعالم

E/ESCWA/CL6.GCP/2020/2/ 
SUMMARY

 Benefits of Peace in Libya :Neighbouring
 Countries and Beyond

Executive Summary

السالم في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة 
والعالم ملخص تنفيذي

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/TP.1
 Vision for Libya: towards prosperity, justice

and strong State institutions
رؤية لليبيا: نحو دولة االزدهار والعدالة 

والمؤسسات

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.1

 Towards an inclusive national identity in
light of a just citizenship State

نحو هوية وطنية جامعة في ظل دولة 
العدالة المواطنية

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.2

Social protection system منظومة الحماية االجتماعية

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.3

 Human capital, youth and women
 empowerment, and the integration of

militant forces

رأس المال البشري وتمكين الشباب والمرأة 
ودمج المسّلحين
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الكلفة االقتصادية للصراع في ليبيا

Document Number Title العنوان

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/
POLICY BRIEF.4

 The role of the State in sustainable
 economic development and the strategic

positioning of Libya in the global economy

دور الدولة في التنمية االقتصادية المستدامة 
والتموضع االستراتيجي لليبيا في االقتصاد 

العالمي

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.5

 Strengthening the State authority and the
 rule of law through a fair and independent

 justice system, and human security based
 on human rights and the principles of

comprehensive justice

تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في ليبيا: 
دور مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة الشاملة 

في إرساء منظومة مجتمعّية عادلة، وقضاء 
نزيه ومستقّل، وأمن إنسانّي مستدام

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.6

 Restoring trust and reconciliations to
establish a national charter

ترميم الثقة والمصالحات: الطريق نحو 
تأسيس ميثاق وطني ليبي

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/ 
POLICY BRIEF.7

 Building a State of institutions, regional
integration and international cooperation

بناء دولة المؤسسات والتكامل اإلقليمي 
والتعاون الدولي

E/ESCWA/CL6.GCP/2021/
POLICY BRIEF.8

 Mechanisms for economic reform and
recovery

آلّيات اإلصالح والتعافي االقتصادي





ال تزال ليبيا تحت وطأة صراعات دّمرتها منذ سقوط النظام السابق على أثر اندالع 
االنتفاضات الشعبية في عام 2011. في هذا اإلطار، يتناول التقرير، الحالة في ليبيا، التي 

سرعان ما انخرطت في صراع مدمر خالل عملية االنتقال السياسي. وقد أثر الصراع تأثيرًا 
عميقًا على االقتصاد الليبي. كما كان له تأثيرات اقتصادية كبيرة على البلدان المجاورة، 

بما في ذلك تونسوالسودان ومصر، التي تربطها بليبيا عالقات اقتصادية وطيدة منذ 
سنوات عديدة. وتشمل هذه العالقات التجارة واالستثمار ووجود جالية كبيرة من العمال 

المهاجرين من البلدان الثالثة في ليبيا. وقد تأثر هذا التعاون اإلقليمي تأثرًا شديًدا بالصراع 
الليبي. من هنا، يسعى هذا التقرير إلى قياس تأثير الحرب على االقتصاد الليبي. 

ر الكلفة اإلجمالية للصراع منذ اندالعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 783.4 مليار  وُتقدَّ
دينار ليبي. وأثر الصراع أيضًا على جميع جوانب الحياة االقتصادية في البلد، كما طالت 

تداعياته االقتصاد الكلي وانعكست في انخفاض كبير في النمو الذي اتسم بزيادة التقلبات.  
وشهد اقتصاد ليبيا أيضًا انخفاضًا حادًا في اإليرادات والنفقات واالستثمارات الحكومية. 

وأثر النزاع على القطاعات اإلنتاجية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في أنشطتها، بما في ذلك 
قطاعات الهيدروكربونات والبناء والزراعة.
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