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ر  ر تعتب اهرة تعتب صاد ظ ي االقت واهر  الخف ن الظ صادية م د عرف  االقت ة ، ولق ة  تالقديم ى آاف  ف

بهذه الظاهرة    أن االهتمام    إال المتقدمة منها والنامية على حد سواء ،          ، ختلفةاالقتصاديات الم 

   .الماضي القرن من السبعينيات ذ منإال يبدألم 

رف      شـروعة     ويع شروعة أو م ر م صادية غي شطة إقت ن أن ارة ع ه عب ي بأن صاد الخف  االقت

الي                ي اإلجم اتج المحل د من    ،ولكنـها غير مسجلة رسميًا وال تدخل في حسابات الن اك العدي  وهن

 خدم   ، الباعة المتجولين      ،ات الحرفية غير المرخصة      األمثلة على هذا االقتصاد مثل المشروع     

ازل  صوصية   ،المن دروس الخ ة ال ار ، مزاول دعارة والقم ر   ، دور ال رة غي يارات األج  س

ر مرخصة           ....... تجارة المخدرات    ،المرخصة   ا المشروعة غي صادية أم الخ من األنشطة االقت

  ).غير قانونية(أو غير المشروعة 

دو  ان  (ُيع اه أول م) جوتم ت االنتب ىن لف شر  إل دما ن اهرة عن ذه الظ صاد هثبح ه ن االقت  ع

سفلي  ام ال ذي،  1977  ع ه  ال ه في ى  نب ى ال  إل صادية الت امالت االقت سجيلها    خطورة المع تم ت ي

ومي   اتج الق سابات الن من ح الي ض ات    اإلجم ك الدراس د ذل ت بع اث ، وتوال ات واألبح  إلثب

من   بلغتفية قد   خال الدراسات أن االقتصاديات     تلك ت لقد أثبت  . )جوتمان(الفرضية التى أثبتها    

سانية ،  إهمالهااألهمية بحيث ال يمكن     من إجمالي النشاط االقتصادي فى آافة المجتمعات اإلن

  .1)(بل أنها فى بعض الحاالت تنمو بمعدالت نمو لم تشهدها االقتصاديات الرسمية

 ، يلتحت ض باالقتصاد اـ فقد اسماه البع ، الخفيددة على االقتصاد    تع أطلقت تعبيرات م   قدو    

بعض  روال صاد األخ ود باالقت ر  األس صاد غي ي ، واالقت صاد المالمرئ ور ، واالقت  ، غم

صاد                       و صاد الظل ، االقت اني ، اقت صاد الث ر الرسمي ، االقت صاد غي سفلي ، واالقت االقتصاد ال

  ن الظواهرـــ يعد مقتصاد الخفياالن إوايما آانت التسمية ف، اب الخلفي ــالمقابل ، اقتصاد الب

   
 

. مصرف ليبيا المرآزي – باحث اقتصادي بأدارة البحوث واالحصاء -أسامة الجيالني على -أ (*)
1)-WWW.THEGULFIZ.COM/ARCHIVE/INDEX.PHP.2878.HTML(  



 درجة  إلى تحتاج والتي  مع بعضهاضم الكثير من الجوانب المختلفة والمتشابكة    ت التي عقدةالم

   .1)(اآبر من التحليل والفهم
  

صاد                       وبناء   ديرات حجم االقت ين أن تق دولي تب د ال ائج دراسات أصدرها صندوق النق ى نت عل

لي الناتج المحلي في البلدان النامية وبنسبة تراوحت         من إجما  % 44-35الخفي تراوحت بين    

دان التحول االقتصادي                % 30-21بين   ي في بل اتج المحل الي الن سبة تراوحت      ،من إجم  و بن

ين  ة  % 16-14ب صادي والتنمي اون االقت ة التع دان منظم ي بل ي ف اتج المحل الي الن ن إجم   ،م

املين في مصر     % 40وظيف  وعلى سبيل المثال نجد أن االقتصاد الخفي يساهم في ت   من الع

شآت     % 82آما أنه يضم     ين                 ،من عدد المن ا ب راوح م ا يت ه بم ة المصرية قيمت در الحكوم  وتق

 في حين أن هناك تقارير صادرة عن عدد من مراآز األبحاث تشير إلى         ، مليار جنية    60-80

ى نحو             ة      95أن حجم هذا االقتصاد يصل في مصر إل ار جني رى أ       ، ملي اك من ي د     وهن ه يزي ن

ر المشروعة      200على ذلك وقد يصل إلى نحو     شطة غي ه حجم االن  مليار جنية إذا أضيف إلي

ارة المخدرات سعودية بنحو  ، 2)(آتج ة ال ة العربي ي المملك صاد ف ذا االقت م ه در حج ا يق  بينم

 بناًء على تقديرات عالمية وأخرى صادرة عن صندوق             ،من الناتج المحلي اإلجمالي     % 35

ال      270 أي ما يتجاوز      ،لي  النقد الدو  ار ري سبته               ، ملي ا ن صاد الخفي بم ساهم االقت  في حين ي

سوري        % 40 صاد ال ي االقت الي ف ي اإلجم اتج المحل م الن ن حج والي ،م ار  8.8 أي ح  ملي

  .3)(دوالر

ة    قتصادياتعد من اال  يبي يُ للا االقتصاد    أن وبما    ة           النامي اني من وجود اختالالت هيكلي ويع

 ،  القطاع العام على مجريات النشاط االقتصادي       هيمنةده على القطاع النفطي و    آنتيجة العتما 

ة        عدة أشكال ظهور  و سوق الموازي رة    من ال ك فى       سواء  ) 1999-1982 (خالل الفت ان ذل آ

ة  عداد أ تواجد إلى باإلضافة   ، العمالت أو السلع   ة  آبيرة من العمال شاط     األجنبي ي تمارس ن الت

  الةمالعن ــد أعداد آبيرة مــه توجــآما أن ،ر خاضعة للضريبة ق دخول غيـادي وتحقــاقتص
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و  تعمل فى االقتصاد الخفي وغير مسجلة ضمن       التيوطنية  ـال بالد   ىالق ة فى ال ه    ، العامل علي

  .  من الممكن التكهن  بأن االقتصاد الخفي يساهم بنسبة ال يستهان بها في االقتصاد الوطني
  

  -:مشكلة الدراسة 

 ، تتمثل في االقتصاد الخفي هاهدد اقتصادياتدول العالم من ظاهرة ُتن م العديد انيـتع   

  تلك أغلب في اإلجماليل هذا النوع من االقتصاد نسبة ال يستهان بها من الناتج المحليشكوي

 وفي بعض األحيان ينمو هذا االقتصاد بمعدالت نمو تفوق معدالت نمو االقتصاد ، الدول

       .   الرسمي 

  في أن البيانات والمعلومات التي تعكس وضع االقتصاد الخفيتكمن مشكلة االقتصادو

 تكون غير صحيحة مما يترتب على ذلك أن السياسات المتخذة قد ينجم عنها أثار الرسمي

  .عكسية تضر باالقتصاد  

  .  هده الورقة تقدير حجم االقتصاد الخفي في اإلقتصاد الليبيوتتناول
  

  ـ:هدف الدراسة 

ي                        صاد الليب صاد الخفي في االقت ى ظاهرة االقت سليط الضؤ عل ى ت تهدف هذه الدراسة إل

  . ونسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي لالنشطة االقتصادية غير النفطية حجمهوتقدير 
  

  ـ:منهجية الدراسة 

رة والتي تقوم   ، منها الطريقة المباش   حجم االقتصاد الخفي    هناك مجموعتين من الطرق لتقدير      

ة باال            على   اد الخفي ،    صت ق احتساب الناتج المتولد عن مختلف األنشطة الفرعية التي لها عالق

في تقدير حجم االقتصاد الخفي ، حيث    االساليب غير المباشرة    الطريقة الثانية فتعتمد على     أما  

  .أساس تتبع االثار المترتبة على وجود األنشطة الخفية على تقوم 

  :د المداخل التي تنطوي تحت هاتين المجموعتين ياًال تحداجميمكن و

 .1  .مدخل الفروق بين الدخل واالنفاق 

.مدخل احصائيات سوق العمل   2. 

.مدخل نسبة استهالك الكهرباء في الناتج المحلي اإلجمالي   .3
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.مدخل المراجعات الضريبية   4. 

.المداخل النقدية   5. 

.لطلب اسلوب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت ا  − 

.دالت ااسلوب المب  − 

.اسلوب الوحدات النقدية ذات القيمة المرتفعة   − 

.التهرب الضريبي والطلب على النقود   6. 

وستعتمد هذه الدراسة على المدخل النقدي في تقدير حجم االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي              

ذه       ، وق  إلى الودائع تحت الطلب     المتداولة  أسلوب معدل النقود    وذلك عن طريق     اد ه م اعتم د ت

  .الطريقة لتوفر البيانات النقدية الالزمة لتقدير حجم االقتصاد الخفي 

  

  -:تقسيمات الدراسة 

   :وهى مباحث ستة إلى تقسيم هذه الدراسة يتم

 .1  .مفهوم االقتصاد الخفي  : األول ثالمبح

 .2  أسباب نمو االقتصاد الخفي :المبحث الثاني

 .3   لتطور االقتصاد الليبي المعالم األساسية : لمبحث الثالثا

 .4  . فى االقتصاد الليبيتقدير حجم االقتصاد الخفي : المبحث الرابع

 .5  . االقتصاد الخفي ظاهرة الناجمة عن السلبيةاآلثار :الخامسالمبحث 

. النتائج : السادسالمبحث 6.  

  

:-  -:مفهوم االقتصاد الخفي مفهوم االقتصاد الخفي : ث األول ث األول المبح  : المبح

ة        يعتبر ة             تعريف االقتصاد الخفي من األمور المهم األخص في مجال الدراسات التطبيقي  و ب

   .  مهمة القياس أو التقدير وتسهلالتعريف تتحدد هذا  علىألنه بناًء ،لهذا االقتصاد 

ه          ،خر آلالقتصاد الخفي يختلف من شخص       مفهوم ا  أن    ال يعرف ى سبيل المث ان ( فعل  )جوتم

ان يجب                   )فيج(و ذي آ الي ال ومي اإلجم اتج الق ك الجزء من الن دخل     بأنه ذل في حسابات    أن ي

  . الحسابات تلكخر لم يدخل ضمن آلالناتج القومي اإلجمالي و لكنه لسبب أو 
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ًا ر        وطبق شروعة غي شطة الم ة األن ي مجموع ل ف ي يتمث صاد الخف أن االقت ف ف ذا التعري  له

 ، الزراعة ،المرخصة مثل اإلنتاج غير المعلن في القطاعات االقتصادية مثل قطاع الصناعة 

   . الخ من القطاعات االقتصادية..... النقل و المواصالت ،التشييد البناء و

ذي      يعرف االقتصاد الخفي بأنه    فأنه) تانزي( أما    دخول التي         ذلك االقتصاد ال ة ال شمل آاف ي

دخل   دخل ضمن حسابات ال دخل أو ال ت د ت ي ق ضريبية والت سلطات ال ا لل تم الكشف عنه ال ي

   .1)(القومي

صاديين           مفهوم   عرفُي حين   في ه االقتصاد الخفي في نظر بعض االقت شطة التي       بأن ة األن  آاف

ضريبي  رب ال ة الته ي محاول ا ف شترك جميعه ة ،ت ود الروتيني ب القي ى تجن ة إل  أو الحاج

  ن األنشطة التي ـ جانبًا ال يمكن إهماله م غير أن هناك،المفروضة على النشاط االقتصادي 

ة ال تتم في هذا االقتصاد بسب    شطة و   ب الطبيع ذه األن ا      خاصة له انون ومنه ة للق د مخالف ي تع الت

  .2)(مثل المخدراتأو االتجار بها على سبيل المثال إنتاج السلع والخدمات المحظور تداولها 

د              بأن )ميروس بوجر ( و )سمث( آل من    يرىو   صاد الخفي يعتم شطة االقت ه أن ق علي  ما يطل

ه  يهإلفقد ينظر    ، هذا االقتصاد    ىعلى المنظور الذي ينظر منه إل      ى أن ذي     عل صاد ال ك االقت  ذل

  . عن وجود هذا االقتصاد يضم آافة األنشطة المصاحبة لعمليات التهرب الضريبي الناشئ 

ى   صاد    وعل ى أن االقت ون عل صاديين يجمع م االقت ات إال إن معظ رة التعريف ن آث رغم م  ال

شترك في محاوالت التهرب ا                   شطة التي ت جنب  تلضريبي أو ت   الخفي يضم مجموعة من األن

شاط االقتصادي         ى ممارسة الن ر      ،القيود الروتينية المفروضة عل شطة غي ى األن باإلضافة إل

ات      ع المنتج وة وبي دعارة و الرش ار ودور ال درات و القم ارة المخ اج و تج ل إنت ة مث القانوني

  .3)(الخ من األنشطة غير القانونية.....والسلع المسروقة 
  

:  -: نمو االقتصاد الخفي  نمو االقتصاد الخفي أسبابأسباب:المبحث الثاني المبحث الثاني -2 : -2-

                                                

 وعلى الرغم ،  العديد من العوامل المتشابكة التي تؤدي إلى نشؤ ظاهرة االقتصاد الخفيهناك

  يب ــــلية التي تصـالالت الهيكــ أن االختإال ،رى ــ من دولة إلى أخذه العواملـ همن اختالف
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وطني  صاد ال د   ، االقت ة وتعق اهرة البيروقراطي شي ظ راءات وتف ة اإلج رتبط الت اإلداري ي ت

شاط االقتصادي   لبهيمنة القطاع ا   ضريبي      ، عام على مجريات الن  فضًال عن ضعف الهيكل ال

ؤدي          ، وارتفاع مستوى الضرائب    ي ت ة العوامل الت ر في مقدم ى  تعتب ذه   إل شؤ ه  ، الظاهرة  ن

  : في اآلتي أسبابهامكن حصر ي التيو

:  :انخفاض مستوى الدخل انخفاض مستوى الدخل -1 -1

د ل ا يع ستوى دخ اض م رد انخف م لف د أه باب أح صاد   األس و االقت شأة ونم ى ن ؤدي إل ي ت    الت

اع في المستوى           األفراد دخول   أتسمت ما   إذا خصوصًا   ،الخفي    بالجمود لفترة طويلة مع ارتف

   أنفسهم رادـاألف وسوف يجد لإلفراد الدخول الحقيقية مما يؤدي إلى انخفاض ، لألسعارالعام 

ى نفس مستوى   ،ن للعمل في االقتصاد الخفي   وطرضم شتهم  حتى يتمكنوا من الحفاظ عل   معي

  .الحقيقي  ملهدخ انخفاض  معدل اقل منبنسبة هم استهالآمعدلتخفيض  وقد يدفعهم ذلك إلى

:2-  :ى الضرائب ى الضرائب ارتفاع مستوارتفاع مستو-2

                                                

صاد الخف     و الضرائب المرتفعة مسئولة عن نشأة       عدُت دول         نمو ظاهرة االقت د من ال ي في العدي

والشرآات إلى التحول نحو       ويتزايد الحافز لدى األفراد     ، 1)(د سواء  على ح  الناميةالمتقدمة و 

صاد الرسمي          تعرضت االقتصاد الخفي آلما   ى فرض    األنشطة االقتصادية في االقت د   إل  المزي

اذ   توقف    وي ،خر  آلمن وقت   عليها  من الضرائب    شارآة    ق اتخ ين        رار الم ا ب ة فيم ى المقارن عل

صاد الخفي و     متوقع جنيها في  اإليرادات التي من ال    ع أن          االقت ات التي من المتوق ابين العقوب م

تعداد   ًا في اال ذ أخ ،يتعرض لها الفرد أو الشرآة في حالة اآتشاف التهرب         ار مدى اس  أي عتب

         . لتحمل المخاطرمنهما

ر       أن رة أو غي ضرائب المباش سبة لل ك بالن ان ذل واء آ ضريبي س بء ال ستوى الع اع م  ارتف

راد   يدفع  وهو ما  ،  اإلجمالي رتفاع نسبة الضرائب إلى الناتج القومي     المباشرة يؤدي إلى ا     األف

ة       لشرآاتوا ى محاول ع الضرائب           تجنب الض    أما إل ذلك  ،رائب أو التهرب من دف  تتحول    وب

وفي معرض التدليل على     ،بعض األنشطة االقتصادية إلى العمل تحت مظلة االقتصاد الخفي          

 االقتصاد الخفي في الواليات المتحدة األمريكية يعزى         ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن نمو      

  اع ـي في أوروبا إلى ارتفـــ بينما يعزى نمو االقتصاد الخف، الضرائب على الدخلارتفاع إلى 
 

11 ص– المرجع السابق ذآره – صفوت عبد السالم عوض اهللا -   (1)
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ة المضافة      التأمينات االجتماعية و   اشتراآات ى القيم ة     ،الضرائب عل دول النامي سبة ل ا بالن  أم

  .ضرائب على التجارة الخارجية ارتفاع ال إلى فأنه غالبًا ما يعود

ل            )هانس( سبيل المثال يشير     وعلى    إلى أن ارتفاع معدل الضريبة على الدخل اإلضافي يمث

ة  معدالت الضريبة    بسببو ،العامل الرئيسي في ظهور االقتصاد الخفي في السويد           في   العالي

 يصل  ضريبيتهرب ال    بذلك فإن ال   ،الكشف عن دخوله اإلضافية     ب ال يقوم  الممول   فإنالسويد  

ى  سبته إل ا ن ا   % 65م شوف عنه ر المك دخول غي ن ال ذي ،م ر ال دد األم دفع بع ري ن آبي   م

   .1)(لتهرب الضريبي و التحول إلى االقتصاد الخفيلممولين لا

  :األنظمة اإلدارية و القيود الحكومية  -3

دُت ة والقي  ع ة اإلداري سات ال   ـ األنظم ل المؤس ن قب ة م ة المفروض ى  ود الحكومي ة عل حكومي

صاد الخفي            النشاط االقتصادي احد    مارسةم شؤ ظاهرة االقت د بينت   و ،  العوامل المحددة لن ق

ات شأن بعض الدراس ذا ال ي ه ت ف ي أجري ود  الت ي فرض القي االة ف ى أن المغ ة عل الحكومي

ك من أجل تحقيق أهداف            ، اإلنتاج أو على بعض األنشطة االقتصادية األخرى         سواء آان ذل

شرآات   يشجعأن  أمر من شأنه    ، )حماية المستهلكين   (أو اجتماعية مثل    اقتصادية   راد وال  اإلف

ذه             على التحايل و   البحث عن ثغرات بهدف الحصول على ميزات تنافسية عن طريق تجنب ه

  .  2)( دخول غير اعتياديةيتم من خالل تحقيقالقيود وممارسة أنشطة خفية 

ي   ن وف ر م ان آثي دول ناألحي ام  تفرض بعض ال دف  لظ ي به صرف األجنب ى ال ة عل لرقاب

ادة                 ك زي ى ذل الطلب األجنبي    في   المحافظة على احتياطياتها من النقد األجنبي مما يترتب عل

مع ظروف الطلب      يتناسب     ال  صرف رـخصوصًا إذا ما تم تحديد سع      ،المعروض منه    لىع

ام العمالت األ ة أم ة المحلي ة للعمل ة الحقيقي ى خرىو العرض وال يعكس القيم ؤدي إل ا ي  مم

شاط االقتصادي      ها العديد من     من يستفيدلنقد  لسوق موازية   ظهور    من خالل      المتعاملين في الن

   .بيع حصصهم من النقد األجنبي بغية تحقيق أرباح غير اعتيادية

 سوق موازية سواء آان ذلك في سوق نشؤو المغاالة فيها ينجم عنه أ التشدد في القيود أن  

  .السلع وبتالي أتساع رقعة االقتصاد الخفي   سوقالنقد أو

                                                 
 (2)- WWW. THEGULFIZ.COM/ARCHIVE/INDEX.PHP.2878.HTML 

(  45 ص- المرجع السابق ذآره– احمد ابولسين - )2
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4- :   :ندرة السلعندرة السلع  -4

اهرة     شار ظ ن انت الرغم م ي   ب ي ف صاد الخف ن  االقت د م الم العدي ل أال,  دول الع  أن العوام

دول               ذه الظاهرة تختلف في ال شؤ ه ة          المسئولة عن ن دول المتقدم ا في ال ة عنه درة    ،  النامي  فن

ي يفترض           السلع االستهالآية والرأسمالية وسهولة      ة والت التالعب في السلع التي توفرها الدول

وات         أن ا من خالل قن ا       يتم توزيعه ارف عليه ع المتع صاد           التوزي ادة حجم االقت ى زي ؤدي إل ت

  .الخفي 
  

:  :لدولة لدولة ل عجز الموازنة العامة  عجز الموازنة العامة -5 ل -5

ة ع          لدولة و ل عجز الموازنة العامة     يمثل ات العام ادة النفق ل في زي ى المتمث ة     ل رادات العام  اإلي

ة من    ،  حد العوامل المؤدية إلى نشؤ ظاهرة االقتصاد الخفي         ا ذه الحال تم ت  الطبيعي أن  ومن ه

ة            ة أو خارجي ى             ، تغطية هذه النفقات من مصادر داخلي ة عل اء المترتب ادة األعب ي زي ا يعن  مم

دة أو   ضرائب    إلى زيادة العبء الضريبي عن طريق فرض        قد تلجاء التي   ، ةالدول آاهل جدي

لتهرب من دفع ل الممولين ى لدًا وفي آلتا الحالتين تخلق حافز، لضرائب القائمة ا معدالترفع

  .الضرائب 
  

:  : دور المشروعات الصغيرة  دور المشروعات الصغيرة -6 -6

طبيعة  وذلك بسبب ،القتصاد الخفي  ال يستهان به في نمو اًا المشروعات الصغيرة دورديتؤ

ى إجراء       ت  التي  هذه المشروعات   ل إل ا باستخدام النق      معظم مي سائلة     معامالته ا   وهو    ،ود ال م

ي  ساعد ف ضريبي   ي رب ال ة الته سهيل عملي سبب  ، ت ذا ال أن وله ام  ف ق نظ ة لتطبي  أي محاول

 هذه العديد من أن بسبب ، العديد من المشروعات الصغيرة إفالس عليه   بضريبي محكم يترت  

   .المشروعات تعمل في االقتصاد الخفي 
  

ا :-  - :القتصاد الليبيالقتصاد الليبياالمعالم األساسية للتطور المعالم األساسية للتطور : الثالث الثالث المبحث المبحث -3  : -3

ز ي تمي صاد الليب سينات  االقت رة الخم رن الماضي  خالل فت ه ه بتخلفمن الق  وعجز قطاعات

ة     تهاالقتصادية وعدم قدر   صادية       على توفير االستثمارات الالزم ة االقت  وفي معرض    ، للتنمي

    بأن1971ام ـي عــف)  فارلي (م المتحدة ــــار الخبير االقتصادي لألمــدليل على ذلك أشــالت
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نفط         ـاالقتص شاف ال ل اآت صاد متخلف     اد الليبي قب شير         و ،اقت ا ي ه م ة       ال يوجد ب ى وجود أي  إل

ده    وه ،تنمية اقتصادية تذآر     ابقاً  ذا ما أآ ام     ) هيجين (  س صاد         1950في ع ين أن االقت ذي ب ال

  .1)(الليبي يحوي بين جانبية آل معوقات التنمية االقتصادية

نفط و   من القرن الماضي   اتأواخر عقد الخمسين   وفي شاف ال ة      تم اآت ات تجاري صديره بكمي ت

   قطاع النفط مقاليد األمور في تمويل مختلف برامج التنميةذأخحيث  ، مع بداية عقد الستينات
)(2 سبعيني      ذلك الوقت و   ذ ومن ، االقتصادية واالجتماعية  ة ال ان القطاع الخاص       حتى نهاي ات آ

ة      ،تاجية في النشاط االقتصادي    المدير للوحدات اإلن  هو المالك و   وى العامل سبة الق وقد بلغت ن

التي حدثت   التغيرات التنظيمية غير أن    ، القوة العاملة في البالد       إجمالي من% 72فيه حوالي   

شاط االقتصادي                    سبعينيات قلصت من دور القطاع الخاص في الن ة ال عززت من    و مع نهاي

ام      هيمنة سيير    القطاع الع شاط االقت    في ت بالد       الن د القطاع الخاص           ،صادي في ال م يع حيث ل

  -: منها  عدة أسبابويعود ذلك إلى ,3)(من القوة العاملة % 25 حوالي  إاليستوعب 

ة و        عالتوس  -1 رادات العام نفط            المفاجئ في اإلي دات ال ة من عائ ادة حصة الدول د   زي  وعوائ

لفائدة في األسواق  وارتفاع أسعار ا االحتياطيات التي تأثرت بزيادة مستوى  االستثمارات

  .العالمية 

 حتى نهاية   في ليبيا وقد انعكست هذه التطورات بشكل واضح على األوضاع االقتصادية          

ر النفطي                    ، 1980عام   الي غي ي اإلجم اتج المحل و االقتصادي الن  حيث ارتفع معدل النم

 نتيجة لزيادة الكبيرة في    آعلى التوالي    1980و 1979عام  % 13و  % 9بمعدل نمو بلغ    

  اإلنفاق العام      

ة  مما أدى إلى تكريس   ,  للخبرة   األهلي القطاع   افتقار  -2 ساوا   حال ي       ه الالم في المجتمع الليب

ين مختلف    نمط   في وإلى تباين ،والتي أدت إلى فجوة واسعة في توزيع الدخول          اة ب  الحي

  .الشرائح االجتماعية وبين الحضر والريف 

                                                 
ة        :  في االقتصاد الليبي      الخصخصة و التنمية االقتصادية    – عيسى الفارسي    -) 1( صادية  المتوقع ة البحوث    –الصعوبات واآلثار االقت  مجل

  3ص-2003-14المجلد- منشورات مرآز البحوث االقتصادية  بنغازي –االقتصادية 
رة                – الزني   يعبدا لبار  )1( ي خالل الفت صاد الليب اس التضخم في االقت ي       ) 1997-1980( قي صاد الليب دوة ظاهرة التضخم في االقت  –ن

   76 ص-2000 الطبعة األولى – نجمعية االقتصاديين الليبيي
صاديين     – ندوة سعر صرف الدينار الليبي       – السوق السوداء للدوالر في ليبيا األسباب واآلثار         –احمد منيسي    )2( ة االقت شورات جمعي  من

  105 ص–الليبيين 
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ة    ه الدولة للبنى التحتي    افتقار  -3 ة    المادي درة القطاع      ،واالجتماعي ي  وعدم ق ذاك في   األهل  آن

    .1)(ة االقتصاديالتنمية بعملية النهوض

ي الفلالتحول  -4 تراآية و ف ى االش صادية إل ن سفة االقت د م امالمزي ة القطاع الع ى هيمن  عل

  .2)(النشاط االقتصادي من إنتاج و استثمار وتوزيع

ة  تالكبير مكن   الفائض المالي    د وجو في ظل  القول أن تلك األسباب و      يمكن  تقدم مما من    الدول

ام  أ أن الوضع بدأال ،على النشاط االقتصادي بسط هيمنتها    1980 يتغير بشكل ملحوظ بعد ع

 الرآود االقتصادي في     بوبسب ،انخفاض أسعاره   والطلب العالمي على النفط     بسبب انخفاض   

ة لز  نفط آنتيج دول المصدرة لل صيب ال اض ن صناعية وانخف دول ال اج دول أخرى ال ادة إنت ي

ام من            وآنتيجة لذلك  ، للنفط من خارج المنظمة    نفط الخ ون ) 2( انخفض إنتاج ليبيا من ال  يملي

  . 1982 مليون برميل يوميًا عام ) 1.2(برميل يوميًا في منتصف السبعينيات إلى حوالي 

هم في تراجع    سا هذا التدني في اإلنتاج مصحوبًا بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية           أن

ر في           و تراجع معدالت النمو      ينموت ال اإلنفاق ل آبي   العرض من    االقتصادي وفي ظهور خل

  .الخدماتو عالسل

داخلي  ومن شقيه ال ام ب صادي الع وازن االقت ي الت ل ف اني من خل ي يع صاد الليب دأ االقت ا ب  هن

  .والخارجي 

  :العوامل المحددة لشكل وطبيعة اختالل التوازن الداخلي 

 االستهالك العام وباألخص االستهالك العائلي وتمثلت خطورة هذا االستهالك في             زيادة  -1

    . الترفياالستهالك

تج عن سؤ  -2 ا ن ة مم شات العام از ذ إدارة المن ى الجه اق واللجوء إل يد اإلنف دم ترش ك ع ل

ود دون أن               ، المصرفي لسد العجز   ه مما أدى ذلك إلى زيادة في عرض النق ادة   تواآب  زي

  .الحقيقي في اإلنتاج 

و في العرض  الحقيقي                         عدم  -3 ين النم ود المعروضة و ب ة النق و في آمي  التناسب بين النم

 رفـاألسعار في الوقت الذي لم يستطع فيه مصإلى ارتفاع  أدىمما  ،للسلع والخدمات 
                                                 

 )3(  53ص–وثيق  منشورات الهيئة القومية للمعلومات و الت– 1999تقرير التنمية البشرية 
 جامعة قار - رسالة ماجستير– العوامل المؤثرة على االدخار العائلي في ظل التغيرات الهيكلية في االقتصاد الليبي –أسامه الجيالني  )4(

  20ص– 2006- غير منشورة سيون
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ة  تهسياس   التأثير في هذه األوضاع من خالل  المرآزي  ليبيا    ة   ، النقدي سبب محدودي  أدوات ب

    . في ممارستها عدم استقالليتهفضًال عن ة السياس هذه

 قيود آمية فرضتمثلت في   ظل هذه التطورات لجأت الدولة إلى تطبيق سياسة انكماشيةوفي

ميزان  للتأثير في ، 1)( على الصرف األجنبيشديدة ومراقبة ،مباشرة على الواردات 

  :2)(يأهم هذه اإلجراءات في اآلت ويمكن تلخيص  ،العمليات الجارية

 آل السلع المستوردة لرخص االستيراد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم خضوع  -1

 ،أصبحت آافة السلع تستورد من قبل الجهات العامة حيث  1981 عام ل)1339(

  . على رخص استيراد  مسبقًاوأصبح لزامًا على تلك الجهات الحصول

ورية أو سلع منافسة لمثيالتها التي رؤى أنها سلع غير ضر استيراد بعض السلع حظر  -2

 عام ل)1315(بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  سلعة )86(و بلغت المنتجة محليًا 

1981.  

  . 1982 بداية الربع الثاني من عام  موازنة استيرادية ألول مرة في وضع -3

-81االقتصادية لتنمية ل ة الثانيةيسا الخمخطةالمشاريع في ال بعض تنفيذ  و تأجيلإلغاء -4

1985 .  

  . مخصصات السفر األساسية لليبيين خفض -5

   . العاملة األجنبية العاملة في االقتصاد الليبي تقليص -6

   .العمالة األجنبية  نسب تحويل خفض -7

  .  الرسوم الجمرآية على بعض السلعزيادة -8

 ، السلع والخدماتكثير من اللتشدد الكبير في هذه السياسات انخفض عرض ل وآنتيجة    

آبيرة ظلت   السوق المحلي من السلع والخدماتاحتياجات مساهمة الواردات في تلبية آما أن

يغطي   في حين، اجات السوق المحليمن احتي% 65 ال يقل عن  الواردات بما  تساهمحيث

 لذلك لجاء العديد من ، لي الطلب المحليامن أجم %35 االقتصاد المحلي ما نسبتهإنتاج 

   لعجزاد ــــونية في محاولة لسـ وسائل غير قاناستخدام الطبيعيين واالعتباريين إلى األشخاص
                                                 

     106 و104  ص ص - مرجع سبق ذآره – احمد منيسي - )1(
 ندوة – على سعر صرف الدينار الليبي اجنبي و القيود الكمية على الواردات و آثار هم الرقابة على الصرف األ– ي عطية الفيتو ر- )2(

  59 و58ص ص – الطبعة األولى – ن منشورات جمعية االقتصاديي–سعر صرف الدينار الليبي 
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لسلع ا في موازيةالسوق ال  وتغذية التهريب عن طريق ، المطلوبة خدماتال السلع وسوق في

    . مما يعني أتساع رقعة االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي والعمالت

ة المجال      ومع تح الدول ام القطاع األ      ف شاط االقتصادي          أم ي لممارسة الن ر     هل ى أث ر وصد عل

م   انون رق ام )9(الق شارآيات    1985 لع ة بالت ام الخاص شأن األحك ام   ،ب راد ق يساألف  بتأس

شارآيال ساهمة الشرآات الات و ت ة الم ال وجماعي ة األعم صناعية ومزاول نال   والحرفالمه

اجي ابع اإلنت دمي ذات الط ا   و الخ ضوابلوفق انونل ي الق ا ف ى وت  ،ط المنصوص عليه ذا ل ه

ذه ال       ،التشريعات األخرى    صدور العديد من     انونالق م  ه شريعات  ولعل أه م      ت انون رق  )9( الق

م   و ،الذي توسع في فتح المجال أمام القطاع الخاص       التنفيذية والئحته   1992لسنة   انون رق الق

  . بشان المصارف والنقد واالئتمان1993 لسنة )1(

إجراءات ب تقليص دور القطاع العام وتشجيع القطاع األهلي بدأت استهدفت  التيياسات السأن

ه أي             ،أتسمت بالحذر والتردد وعدم الوضوح       م يحدث في ذي ل ر  في الوقت ال ى     تغيي ذآر عل  ي

مما  ،  والرقابة على الصرف األجنبيالكمية  خاصة ما يتعلق بالقيود  ، معالم السياسة التجارية  

رارات        آما   ،  الموازية سوقال التعامل في    إلى األفرادتسبب في لجوء     التي  ساهمت بعض الق

الزم   ل ال ديم التموي ى تق نص عل ت ت رادآان ول لألف ي التح راغبين ف اج ال شكلة  ولإلنت ل م ح

ل   ن عم احثين ع يالب ي  ف صاد الليب ي االقت ي ف صاد الخف و االقت ذلك و .  نم ولب ن الق ن أ يمك

ة للعمالت    بل مصرف لقمن التي بذلت  الجهود   سوق الموازي يبيا المرآزي في القضاء على ال

تم   بموجبة سعر الصرف المعلن الذي   عن طريق تنفيذ برنامج      د األجنبي لألغراض       ي ع النق  بي

ًا ألسعار                       ى الصرف وفق ود عل ة دون فرض أي قي الشخصية عن طريق المصارف التجاري

دأ من            ام        14/2/1999البيع التي يحددها المصرف المرآزي ابت ة ع دما   2001 حتى نهاي عن

 في قد ساعدت ,  أعلن عن توحيد وتعديل أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية    

     .الليبي االقتصاد الخفي في االقتصاد حجم تخفيض
  

:-  -:تقدير حجم االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي تقدير حجم االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي : المبحث الرابع المبحث الرابع   :

ه        ن االقتصاديين   م العديد   يتفق     على أنه من الصعوبة بمكان تقدير حجم االقتصاد الخفي ألن

  ذا ــــل إلى تقدير حجم هــة التوصم يمنع من محاولــ غير أن ذلك ل،ي ـــاد خفـــاقتصبطبيعته 
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ًا   يتم هذا االقتصاد حجم  تقدير  من أن  على الرغم  و ،االقتصاد   ا    لوفق ارف عليه  ،لطرق المتع

  دــاد الواحـ حتى بالنسبة لالقتص متباينةما تكونلتوصل أليها عادة االتي يتم  نتائجال أنغير 

صاد ال    دد لالقت ف مح ى تعري اق عل دم االتف سبب ع ك ب ي وذل نخف ضًال ع رقف تالف ط   اخ

  .التقدير

موعة  تسمى المج، ساليب تقدير حجم االقتصاد الخفيأن من اوجد مجموعتتالواقع وفي 

وهي طريقة تقوم على أساس حساب الناتج المتولد عن مختلف  ، األولى باألساليب المباشرة

غير نية فهي األساليب أما المجموعة الثا . األنشطة الفرعية التي لها عالقة باالقتصاد الخفي

  .ثار المترتبة على وجود األنشطة الخفية اآل تقوم على أساس تتبع ة قي وهي طرةالمباشر
 آما يلي تحت هاتين الطريقتينتنطويالمداخل التي  تحديد ويمكن أجماال   .1)(

  . الفروق بين الدخل و اإلنفاق مدخل -1

   . إحصائيات سوق العملمدخل -2

   .الك الكهرباء إلى الناتج المحلي اإلجمالي استه نسبةمدخل -3

  .جعات الضريبية ا المرمدخل -4

  :ة النقديالمداخل-5

 -   . إلى الودائع تحت الطلبالمتداولة معدل النقود أسلوب

 -  . المبادالت أسلوب

 -  . الوحدات النقدية ذات القيم المرتفعة أسلوب

  . الضريبي والطلب على النقود  التهرب -6

د    تخوق م اس م      ت دير حج ي تق ب ف ع تحت الطل ى الودائ سائلة إل ود ال دل النق لوب مع دام أس

صاد       ويقوم هذا األسلوب على      ،  في االقتصاد الليبي   االقتصاد الخفي  امالت االقت أساس أن مع

 والجانب اآلخر باستخدام الحسابات )الكاش( المتداولة الرسمي يتم جانب منها باستخدام النقود

صاد        ، ثابتة    هي نسبة  بين هذين المكونين للنقود    وأن النسبة    ،الجارية   امالت في االقت  أما المع

  دل نشاط ــــفي معأن التغيرات ــــ، وعلي ذلك ف، المتداولةالخفي فيتم تمويلها باستخدام النقود 

                                                 
(1)-WWW. THEGULFIZ.COM/ARCHIVE/INDEX.PHP.2878.HTML   
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رات            التغيرات في نشاط  االقتصاد الخفي إلى      االقتصاد الرسمي يمكن حسابها من خالل التغي

  .  تحت الطلب الودائع  إلى المتداولةالنقوددل معالتي تطرأ على 

  

  :القول أن هذا األسلوب يقوم على الفروض التالية  خالصةو

  -1  . فيها اقتصاد خفي يوجد أساس ال  أو فترة سنةاختيار

اً        المتداولة معدل النقود    أن  -2 أن أي  ث ومن   ,  إلى الودائع تحت الطلب ثابت ذا    م ف ادة في ه زي

ود        زالالمعدل البد وأن تعكس      ى النق ة يادة في الطلب عل امالت التي       المتداول ل المع  لتموي

  .تتم في االقتصاد الخفي 

  -3   . سرعة تداول النقود في آل من االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي واحدةأن
  

بسبب اإلجراءات التي    آسنة أساس وذلك    ) 1981(عام  تم اتخاذ    على هذه الفروض     دًاواستنا

  ومن هذه اإلجراءات، اقتصاد خفي اال يوجد به ةه السنهذأن تبار اع على أساسها من الممكن

ذة  ة   المتخ شعبية العام ة ال رار اللجن م ق ام ) 138(رق ون     1981لع ى أن يك ص عل ذي ن وال

ال يجوز   بمقتضى صكوك أو تحويالت مصرفية و      التصرف في أرصدة الحسابات المصرفية      

ار         سواء لصاحب الحساب نفسه أو ألف       نقداً  منها السحب سمائة دين راد آخرين إال في حدود خم

ة       رار         ،ليبي لمواجهة النفقات العائلي ًا لق رار الحق ذا الق ان ه د آ اء  وق ة  إلغ ة المتداول  من   العمل

ام      في منتصف شهر ال       وسحبها من التداول   ر والعشرة دنانير  فئتي الخمسة دناني   اء ع  1980م

دينار فقط وإيداع المبالغ التي تزيد على       الذي تم بموجبة تمكيين األفراد من استبدال مبلغ ألف          

ا        واة   العملة الملغ   بقيمة إيصاالت ذلك في حسابات أصحابها مقابل منحهم      د إستقطاع م ك بع ذل

ام         ا تجاوز       ،قد يكون عليهم من دين ع غ   ال وإذا م ودع   مبل ار  )19000 (الم   يتطلب األمر     دين

د     ا يفي ة      أثبات م ستحقة       عدم وجود أي ذه اإل     ، ضرائب م ضًا     ومن ه اء التجارة   جراءات أي إلغ

   .  التعاونية الجمعياتوالعامة  األسواق متمثلة فيالخاصة وجعل قنوات التسويق المحلية 

ى           آ المشار إليها والجدير بالذآر أن اإلجراءات      داول إل ة في الت سبة العمل و ن نفًا لم تحد من نم

  ة العملة ــأن نسبحيث يالحظ  ) 1(من  الجدول رقم  هذا جليًا ويتضح  ،الودائع تحت الطلب 
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د    إلى الودائع تحت الطلب     في التداول    ات       ظلت تتزاي دي الثمانين ى     خالل عق سعينيات عل والت

  .التوسع في فتح فروع لمختلف المصارف التجارية واألهليةمن غم رـال

  عالقة العملة في التداول بالودائع تحت الطلب) 1(الجدول رقم   
مليون دينار                                                                                               

السنة
العملة في   نسبة العملة في التداول

 التداول
الودائع تحت 

إلى ودائع تحت الطلب  (K)الطلب (C) (D)   

19813.052.0791.225.9
19822.677.6889.933.2
19832.249.8838.237.2
19842.371.4767.632.6
19852.717.3985.136.2
19862.537.61.023.840.3
19872.597.41.068.241.1
19882.339.0899.638.5
19892.725.51.131.741.5
19903.213.21.461.145.5
19912994.31.620.854.1
19923346.21.982.259.2
19933.294.32.217.067.3
19944.132.41.989.848.1
19954.367.02.035.446.6
19964.336.12.419.855.8
19974.529.92.534.255.9
19984.557.52.698.659.2
19995.038.62.634.952.3
20005.490.02.699.249.2
20015.713.12.559.644.8
20026.476.02613.940.4
20036.603.12763.541.8
20048.699.92612.730.0
200511.545.23308.728.6
200612410.13932.931.7

خالل   النقدية و المصرفية اإلحصاءات– اإلحصاءو   إدارة البحوث- مصرف ليبيا المرآزي-1:المصدر  
  . 2000-1966الفترة 

 الربع-46المجلد –شرة االقتصاديةالن–  إدارة البحوث و اإلحصاء-مصرف ليبيا المرآزي-2
   .2006الرابع 
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سبة       ) 1( إلى البيانات المتوفرة في الجدول    واستنادا صاد الخفي ون ساب حجم االقت يمكن احت

  :ذلك عن طريق المعادالت التالية مته في الناتج المحلي اإلجمالي ومساه

K= C/D    (1) 

 rK = Kt – K81   (2)  

HE= rK .C .N  (3)  

RHE= HE/ NON OIL GDP    )4(

  :حيث

K  =  العملة في التداول إلى الودائع تحت الطلب

C  = العملة في التداول  

D  = الودائع تحت الطلب  

N  =سرعة دوران النقود  

 rK=    القتصاد الخفي معدل نمو ا

HE  =  حجم االقتصاد الخفي  

RHE  =  النفطي غيرالناتج المحلي اإلجمالي نسبة مساهمة االقتصاد الخفي في .   

 NON OIL GDP  .لألنشطة االقتصادية غير النفطية الناتج المحلي اإلجمالي = 
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  غير النفطي  الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الخفي مساهمة) 2(جدول رقم 
"ون دينارـملي       "      

   :المصدر

  .)1(من إعداد الباحث وفق البيانات المتوفرة في الجدول   -1

 قسم الحسابات القومية –ن الخطط و البرامج ؤوإدارة ش–أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و االقتصاد و التجارة   -2

1980-1992. 

 و تقديرات 1999-1986قسم الحسابات القومية –ن الخطط و البرامج ؤوإدارة ش–اللجنة الشعبية العامة للتخطيط   -3

  . 2000عام 

                                                 
. غير منشورة –لعامة للتخطيط المصدر اللجنة الشعبية ا) 2006 – 2001(الفترة  *

.بيانات أولية  * *

السنة
معدل نمو 
  االقتصاد لخفي

(rK) 

سرعة دوران 
النقود في االقتصاد 

  الرسمي
(N) 

حجم االقتصاد 
  الخفي
(HE) 

الناتج المحلى اإلجمالي 
لألنشطة االقتصادية غير 
  النفطية باألسعار الجارية
(

نسبة حجم االقتصاد الخفي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة 

  االقتصادية غير النفطية
(RHE)  NON OIL GDP)

4395.4 0.00 2.6 --- 19810.00
4696.6 123.5 1.9 7.3 19822.6
4688.1 198.9 2.1 11.3 19834.2
4594.9 97.7 1.9 6.7 19842.1
4351.7 152.1 1.5 10.3 19853.5
4364.9 221.1 1.5 14.4 19865.1

194.9  1.2 15.2 19874136.24.7
198812.61.3147.34616.03.2
198915.61.4247.15135.54.8
199019.61.3372.35003.17.4
199128.21.4639.95653.011.3
199233.31.3858.16306.213.6
199341.41.21101.46677.616.5
199422.21.2530.06777.97.8
199520.71.2505.67292.36.9
199629.91.3940.58367.011.2
199730.01.41064.49294.711.4
199833.31.21078.39824.611.0
199926.41.2834.7210079.38.3
200023.31.81132.010695.010.6
2001*18.91.7822.514573.05.6

200214.52.2833.815535.15.4
200315.92.41054.615966.96.6
20044.12.8299.917543.41.7
20052.73.0267.920524.41.3

2006* *5.83.1707.122524.23.1
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م  الجدوليوضح صاد ال)2( رق ي وخ آل من حجم االقت ي ف اتج المحل ي الن ساهمته ف سبة م ن

الي  ة اإلجم ر النفطي صادية غي شطة االقت ي  لألن صاد الليب ي االقت ة ف  ث حي،باألسعار الجاري

اك   ضح أن هن اً يت وًا ملحوظ ي   نم صاد الخف م االقت ي حج ع   ف دأ م د  ب ن عق اني م صف الث  الن

  -: لألسباب التالية ذلك يعود و  و تزايد خالل عقد التسعينياتاتنينيالثما

 بحثًا عن فرص العمل مما زاد من عدد المستهلكين العمالة الوافدة أعداد آبيرة من دخول  -1

ة من       ومن جهة أخرى انخفاض عرض        ،داخل السوق الليبي هذا من جهة        سلع المقدم ال

ر      ا مما تترتب عن ذلك زيادة نمو دخول العم        ، قبل مؤسسات القطاع العام    ة غي ة األجنبي ل

ى          معدل  باإلضافة إلى زيادة   ،الخاضعة للضرائب     تهريب السلع سواء من داخل البالد إل

   .  مكاسب سريعة الخارج أو العكس بغية تحقيق 

سلع ضاانخف  -2 ن ال ي م اج المحل ستويات اإلنت اج أو   م ف بعض خطوط اإلنت ة لتوق  نتيج

ة  همما نجم عن  ، نقص المواد الخام و مستلزمات اإلنتاج       زيادة الطلب على العملة األجنبي

   .السوق الموازية الستيراد السلع في 

ة          السماح  -3 ل عمل دون تحوي ل بالصرف األجنبي من        أي ، باستيراد السلع ب  خارج    التموي

صرفي   ام الم الل  (النظ ن خ سوق ام ةال سوق    )لموازي ي ال صرف ف عر ال غ س ث بل  حي

ة  و الموازي شرة أضعاف نح ةالرسمي  سعرالع ة المحلي ا ، للعمل ى  مم ب عل ك ترت  ذل

 .  حجم االقتصاد الخفيو اتساع رقعة

-: يما يلي ظاهرة االقتصاد الخفي فى االقتصاد الليبي فتمثلتوقد 

 − . الشعبية والباعة المتجولين األسواقانتشار 

ود  − ون  العدوج دين يقوم ين ال ن الفالح د م اجي زارعهم الخاصة  بإنت ى م سلع ف تم  ال وال ي

 .تدوينها فى حسابات الناتج المحلى 

ًا   رائب  ضتخضع لل     التى ال   األجرة  عدد اليستهان به من سيارات        وجود − ا    وأحيان يس له ل

  .ميزةاى عالمة م

 − . 1999 وخصوصًا فى الفترة التى سبقت عام األجنبيفى النقد التجارة 

 − ).مخدرات لاآ(  المحظور التعامل فيها محليًا ودوليُا فى السلع التجارة
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 −  .السلع عبر الحدود مع الدول المجاورة تهريب 

راد  − ىلجؤ بعض األف سلعإل تيراد بعض ال ة شخصية اس ا أمتع ى أنه  دون أن تخضع  عل

  .لرسوم جمرآية 

ة  ليبي  في االقتصاد ال   حجم االقتصاد الخفي بلغ      أن القول   وخالصة     بنسبة متواضعة في بداي

ة        من حجم الناتج المحلي اإلجمالي    % 2.6 الثمانينات قدرها    ر النفطي صادية غي لألنشطة االقت

در بو ام 123.5نحو المق ي ع ار ف ون دين تمر ، 1982 ملي د اس صادحجم  وق ياالقت ي  الخف  ف

و  غلتالنم الي   بل ي اإلجم اتج المحل ي الن ساهمته ف سبة م صاد ن شطة االقت ة لألن ر النفطي ية غي

در ب% 4.8 ووالمق ون  247.1نح ارملي ام دين د   أي ، 1989 ع ه ق ط   ان ي المتوس ا ف نم

في الناتج   الخفي    االقتصاد مساهمةت نسبة    بلغ  حين  في  ، خالل عقد الثمانينات  % 20.4بمعدل

ام    لألنشطة االقتصادية غير النفطية      المحلي اإلجمالي  در  % 7.4حوالي    1990خالل ع والمق

وب ار372.3 نح ون دين د واصلت ,  ملي ى  وق سعينات حت د الت ا خالل عق سبة ارتفاعه ذه الن  ه

ام % 8.3بلغت  ى ع والى 1999ف در بح ي834.7 والمق ار ليب ون دين صاد أي  .  ملي أن االقت

ي غ  الخف دل بل ط بمع ي المتوس ا ف د نم سعينيات  %17.3 ق د الت الل عق سبة  , خ ا بلغت ن  بينم

ة خالل        مساهمة االقتصاد الخفي فى الناتج     ر النفطي صادية غي  المحلي اإلجمالي لألنشطة االقت

ام  والي 2000ع و  %10.6 ح در بنح ي ،   1132.0 والمق ار ليب ون دين ود  وملي ة للجه آنتيج

صرف    ل م ن قب ة م االمبذول د      ليبي ة للنق سوق الموازي ى ال ضاء عل زي للق ي  المرآ  ,األجنب

سبة  ضت ن ساهمة انخف صاد  م م االقت يحج الل  الخف ة خ ة الاأللفي سبةصل ت لثالث ساهمة  ن م

  . 2006 مليون دينار ليبي عام 707.1والمقدرة بنحو % 3.1 إلىاالقتصاد الخفي 
    

ضة  ومن سب منخف ا ن ى أنه ى عل ة األول ا للوهل د ينظر إليه سب ق ذه الن ذآر أن ه دير بال  الج

ال ،                    ى سبيل المث سعودية عل ة آمصر وسوريا وال دول العربي ع   مقارنة ببعض ال ر أن واق غي

ه  لحال يؤآد على أن هذه النسب تعتبر مرتفعة في ظل اقتصاد         ا دير معظم  مؤسسات القطاع   ت

   .متواضعةالعام و أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي الزالت 
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:  -:االقتصاد الخفي االقتصاد الخفي اآلثار السلبية الناجمة عن ظاهرة اآلثار السلبية الناجمة عن ظاهرة : المبحث الخامس المبحث الخامس   :-

                                                

ص  إن    اهرة اقت ي ظ صاد الخف دة ادية االقت اد  و معق ددة األبع أثيرمتع ا   ،والت ا إن حجمه  آم

االقتصاد  أن وجود    ،بالكامل   بعد   يتم تحديدها وأسبابها وخصائصها والنتائج المترتبة عليها لم       

الي فحسب و        علتأثيره   ال يتوقف     الوطني  في االقتصاد  الخفي ومي اإلجم د    ى الناتج الق ا يمت أنم

شمل أثيره لي ات ت ات والبيان شاط  المعلوم ي تخص الن شغيل الت ستويات الت ل م صادي مث االقت

ستويات األجور  نمأوالبطالة و   ،خ ـال .......... االدخار الحقيقي   معدالت و اط توزيع الدخل وم

   -:يلي مافي التأثيرتتمثل هذه و

   : فقدان حصيلة الضرائب-1

تم     أول وأهم اآلثار المترتبة على وجود االقتصاد الخفي هي أن جانبًا   أن     ذي ي دخل ال من ال

رادات       ةآلما اتسعت رقع  لذلك   و ،توليده ال يخضع للضرائب       هذا االقتصاد آلما انخفضت اإلي

ات المتحدة                      ، العامة للدولة  درت إدارة الضرائب في الوالي ك ق ى ذل دليل عل  وفي معرض الت

راوح   اد الخفي ب ـمستوى الخسارة الناجم عن التهرب الضريبي بسبب وجود االقتص       ا يت ين م  ب

ام 40-42 ار دوالر ع ام )1976( ملي ي ع ا ف د  )1981( أم ديراتفق ت تق سارة تراوح  خ

  .1)( مليار دوالر90 -86الضريبة على الدخل الناتجة عن وجود االقتصاد الخفي مابين 

  : على سياسات االستقرار األثر -2

ذ     اتساع رقعة االقتصاد الخفي قد تؤدي إلى         أن    سياسات االقت   عرقلة تنفي بالد    صاديةال  ،  في ال

ات      إف على سبيل المثال    و ة    وإحصاءات ن وجود بيان ا     معدالت البطال الى     في ليبي د مغ  ، ا فيه  تع

صاد الخفي و      العاملة لة الوطنية ا من العم  آنتيجة لوجود نسبة ال يستهان      هي مسجلة    ضمن االقت

احثين عن عمل            ه    ،في القوى العاملة ضمن الب ذلك فأن ات        في  ل ك البيان د  ضوء تل تم    ق اج  ي  انته

ة تتخفيض معدال ووظف مستوى الت منرفعالتوسعية بهدف اقتصادية  سياسات   األمر   ،  البطال

 في االقتصاد عدم استقرارارتفاع في معدالت التضخم و السياسات  هذه ينجم عن تطبيققدالذي 

  . الليبي
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:    : األثر على توزيع الموارد  األثر على توزيع الموارد -3 -3

ى األداء االقتصادي      بعدة طرق   يؤثر  المتعارف عليه أن االقتصاد الخفي     من     خاصة   ،  عل

صادية  اءة االقت ى الكف ع  عل ي المجتم صادية ف وارد االقت ع و تخصيص الم ي توزي ك ,  ف  وذل

صاد الخفي             ا  أو رسوم     ألي ضرائب     بسبب عدم خضوع الدخول المتحققة في نطاق االقت مم

 أنشطة االقتصاد  بحيث تتجه تلك الموارد من    ،يؤدي إلى حدوث تحول في تخصيص الموارد        

ضريبي و     عن طريق الرسمي إلى أنشطة االقتصاد الخفي       ر     ل التهرب ال در ممكن    تحقيق أآب ق

 من   متحقق ويستمر هذا الوضع حتى يحدث نوع من التقارب بين معدل العائد ال           , من األرباح   

ضريبة و   االق ع لل ر الخاض ي غي صاد الخف دل ت ق مع د المتحق مي  م العائ صاد الرس  ،ن االقت

صادية و         ذلك الوضع على سوء تخصيص لل       وينطوي احيتين االقت وارد من الن ة   م  ،االجتماعي

صاد الخفي             فعلى سبيل المثال     أن الحاجة   ،إذا حدث نمو في االقتصاد آكل بما في ذلك االقت  ف

ة             ،رًا ملحًا   ـإلى تطوير الخدمات العامة يصبح أم      ذه الحال ا أن الضرائب في ه  من   تجبى  وبم

د            ،ي فقط   قبل االقتصاد الرسم    فان األنشطة التي تعمل في ظل االقتصاد الرسمي ستدفع المزي

صاد   العديد من الشرآات واألفراد    يؤدي ذلك إلى تحول    مما   ،من الضرائب    العاملين في االقت

صاد الخفي     لالرسمي   صاد الخفي    ث  ومن  ، لعمل في ظل االقت أن االقت ر     م ف درة أآب ه ق تكون ل

صاد الخفي    ) بدون ضريبة (العوائد معدالت  طالما أن  ،واردـب الم ذعلى ج  ى في االقت  ، أعل

  . في االقتصاد الرسمي منه

ذا    ي   وهك صاد الخف ود االقت ي ظل وج ومي ف صاد الق ه االقت صل إلي ذي سي وازن ال ان الت  ف

  .سوف يكون اقل من األمثل 
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النتائج :-  - :النتائج : سادسالمبحث الالمبحث ال  : سادس

  : أهمها ائج هذه الدراسة إلى مجموعة من النتتخلص     

لكون أن معظم  انخفاض نسبة مساهمة االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي ترجع أن  -1

 آما أن نسبة المؤسسات العاملة في االقتصاد الوطني خاضعة لسيطرة االقتصاد العام

   . الزالت متواضعة) المثمتلة في المشروعات الصغيرة (مساهمة القطاع الخاص 

الثمانينات و  النصف الثاني من عقد     مة االقتصاد الخفي خالل      مساه ي في نسبال رتفاعالا  -2

ة      مقارنة بالسنوات األخرى أنما هو ناجم عن تطبيق          التسعينيات   في  اإلجراءات المتبع

  .القيود على الوردات الرقابة على الصرف األجنبي و

ة أوأن  -3 ساع رقع ي خال   ات صاد الليب ي االقت ي ف صاد الخف م االقت سعينياتلحج د الت   عق

ا   ، ية إلى مجموعة من العوامل       راجع بصفة أساس   مقارنًة بالسنوات األخرى   لعل أهمه

ا           ة مم ل عمل دون تحوي تيراد ب اص لالس اع الخ ام القط ال أم تح المج ه ف ضطر مع  ي

   السوق الموازية  ن شراء العملة األجنبية مإلىالمستورد 

صرف   أن  -4 ل م ن قب ة م راءات المتبع ا اإلج ضاء ع   ليبي ي الق زي ف سوق  المرآ ى ال ل

 سعر    برنامج   تنفيذ عن طريق    2001 وحتى نهاية عام     14/2/1999 من   ابتدأالموازية  

ن ددها , الصرف المعل ي يح ع الت ًا ألسعار البي ى الصرف وفق ود عل دون فرض أي قي

د ساعدت    ،مصرف ليبيا المرآزي     صاد الخفي في       في  ق ساهمة االقت سبة م  انخفاض ن

  .2006عام %3.1 إلى 1993عام % 16.5من   تدريجيًاماليالناتج المحلي اإلج

صاد الخفي       البيانات أظهرت  -5  التي تم الحصول عليها من خالل تقدير نسبة مساهمة االقت

ى الصرف األجنبي                ة عل ي أن الرقاب صاد الليب ي   في االقت ا من       والت  ظهور ترتب عليه

ى ارتف      د أدت إل الت ق ة للعم سوق الموازي ي    الل ي ف صاد الخف ساهمة االقت سبة م  ع ن

ي   صاد الليب سعينيات    االقت ات والت دي الثمانين ذه    ث  ومن   خالل عق ى ه أن القضاء عل م ف

سوق  ام  ال ة ع ع بداي ي     2002م ي ف صاد الخف ساهمة االقت سبة م اض ن ى انخف  أدى إل

  . لحوظاالقتصاد الليبي بشكل م
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