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اإلهداء
الى صاحب الفضل األول واألخير والهادي الى سواء السبيل (هللا عز وجل)

الى من قااال هيهمااا الحا (واخفم لهمااا جنااان الااذل من الرحمااةح وقاال ر ي ارحمهمااا مااا
ر ياااني ص ا ا ا ا ا ا ا يرا)  .....والاادتي العزيز ح والاادي .اهللاااال هللا هي عمرهمااا واماادهمااا ااالت و
والعاهية.

الى من آلمني هراقه وأحزنني رحيله عمي أ ا يوسف

الى اخوتي واخواتي

الى زوجتي ورهي ة در ي

الى ابنائي (عمار وهللاارق)

الى زمالئي وزميالتي  ...الى جميع اسا ا اااتذتي هي معهد التنمية المسا ا ااتدامة والى مشا ا اارهي
الفاضل د .عبدالوهاب الصباغ

محمد ابراهيم عبدهللا مرعي

شكر وتقدير

اعترافا بالفضل وشك ار ألهله وعمال بقول النبي صلى هللا عليه وسلم (ال يشكر هللا من ال يشكر الناس)

أسجل خالص شكري وامتناني لحضرة الدكتور "عبد الوهاب الصباغ" لتفضله بقبول االشراف على هذه
الرسالة ،حيث لم يبخل علي بتوجيهاته الرشيدة و آرائه السديدة وسعة صدره في تقبل تساؤالتي واالجابة
عليها رغم مشاغله ومنحي من علمه ودرايته وتعليمي من آدابه وحسن خلقه ما أعجز عن مكافأته.

كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان الى:
حضرة الدكتور عزمي االطرش
وحضرة الدكتورة عروبة البرغوثي
على تفضل لللهما بفي

نفن وحسل للن ةبول مناةشل للة هذه الرسل للالة واثرائها بالتوجيها

النافعة واالرشل للادا

الصائبة.

كما أتوجه بالشل ل ل ل ل ل للكر والعرفان الى اسل ل ل ل ل ل للتا تي في معهد التنمية المسل ل ل ل ل ل للتدامة وكل من مد لي يد العون
والمس ل ل ل ل ل ل للاعللدة واخص بللالللذكر مكتبللة جللامعللة بير ل

على مللا وجللد

فيهللا من كتل

ودور للا

ساعدتني في إتمام دراستي.

وأسأل هللا العلي العظيم ان ينفعني و نفع كل من ة أر رسالتي بإ ن هللا تعالي

ب

وابحللا

المصطلحات
 التهرب الضرررررررريبي :هي عملية التهرب من دفع الضل ل ل ل ل لرائالضل ل ل لرائ

المس ل ل ل ل للتحقة من خالل ةيام دافعي

باللجوو الى الوس ل ل للائل غير القانونية والتي تتض ل ل للمن الخدا واالخفاو المتعمد للدخل

واألصول وتعتبر عملية جنائية)IRS, 2014( .
 -التجنب الضررريبي :ةيام دافعي الضل لرائ

بعملية تقليل الضل لرائ

المس للتحقة عليهم و الحد منها

او تجنبها بالوسللائل المشللروعة واللمن القانون وال تعتبر عملية تجن

الضلرائ

جر مة جنائية.

()IRS, 2014
 -المعامالت النقدية :هي العمليا

التي تتم من خالل دفع او تلقي (او تحمل التزام) مقوما

بعملة نقدية(OECD, 2001).
 -المعامالت غير النقدية :عملية التبادل التي ال تتضمن أصول او تحمل التزاما

مالية (تحو ل

متبادل) باإلا ل للافة الى عملية نقل أص ل للول غير مالية ال يتم اس ل للتالم او تحمل التزاما

مقابلها

(تحو ل غير متبادل)(FASB, 1973) .
 -المقايضررررة :عملية التجارة التي تتم باس ل للتخدام س ل لللع وخدما

مقابل س ل لللع وخدما

أخر دون

استخدام النقود(Frank et al., 2015( .
 االقتصاد الخفي :كافة األنشفة االةتصادية التي تسهم في القيمة المضافة والتي ينبغي انتدرج في الدخل القومي من حيث القواعد المحاسبية الوطنية ولكنها غير مسجلة في الوة
الحاار من ةبل مؤسسا

اإلحصاو الوطنية )(Schneider, 1986

ج

المختصرات

مؤش ار المفابقة المفلقة

AFI

Absolute Fit Index

AGFI

Adjusted Goodness of Fit Index

CDA

Currency Demand Approach

FASB

Financial Accounting Standards
Board

GFI

Goodness of Fit Index

مؤشر جودة المفابقة

IFI

Incremental Fit Index

مؤش ار المفابقة التزايدية

IRS

Internal Revenue Service

MIMIC

Multiple Indicators Multiple
Causes

NFI

Normed Fit Index

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

RMSEA

Root Mean Square Error of
Approximation

SCR

Simple Currency Ratio

SEM

Structural Equation Model

مؤشر جودة المفابقة المصحح
على العملة

طر قة الفل

مجلن معايير المحاسبة المالية

الداخلية

دائرة اإليرادا

األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة

مؤشر المفابقة المعياري

منظمة التعاون االةتصادي والتنمية

خفأ

الجذر التربيعي لمتوسط مربعا
االةتراب
نسبة العملة البسيفة

د

الهيكلية

نمو ج المعادال

الملخص
تناول

الد ارسللة تقدير هاهرة االةتصللاد الخفي في فلسللفين باعتباره (كافة األنشللفة االةتصللادية القانونية

التي تس ل ل للهم في الحس ل ل للابا

القومية لكنها لم تس ل ل للجل فيه اما بهدف التهرب الض ل ل للر بي او بهدف تجن

معايير العمل الرسل للمية) مسل لللفة الضل للوو على أسل للبابه واثاره وطرت تقديره وةد عرا ل ل
المحلي من حيلث مفهومله واهم االنتقلادا
المحلي كمقياس يغي
هدف

الد ارسل للة النات

الموجهلة اليله و لل في محلاوللة لربط القصل ل ل ل ل ل للور في النلات

عنه أنشفة االةتصاد الخفي.

الد ارسل ل ل للة الى تقدير حجم االةتصل ل ل للاد الخفي في فلسل ل ل للفين والتعرف على اهم العوامل المؤثرة فيه

والتي تدفع االفراد او المنش ل ل ل

على حد س ل ل لواو للقيام بأنشل ل للفة خفية و ل في هل فرال ل لليا

اعتمدتها

الد ارسللة وهي عالةة كل من معدل البفالة ،الع و الضللر بي ممنال بنسللبة الضللر بة الى النات المحلي،
النمو في نصي
اسل ل للتخدم

الفرد من النات المحلي االسمي والعاملين في القفا العام مع االةتصاد الخفي.

الد ارسل ل للة المنه الوصل ل للفي في التعرف على هاهرة االةتصل ل للاد الخفي من خالل اسل ل للتع ار

المفاهيم المختلفة لالةتصاد الخفي واالسن التي ةام
سواو السلبية او االيجابية باإلاافة الى عر
كما اعتمد

مناه تقديره واهم اإليجابيا

الد ارسل ل للة مسل ل للتخدمتا في ل أسل ل لللوب ) (MIMICالذي يقوم على أسل ل للاس

الهيكلية ).(SEM

أههر نتائ الدراسة دور كل من الع و الضر بي ونصي
في القف ا العام في حجم االةتص ل ل ل ل ل ل للاد الخفي ففي الوة
االةتص ل للاد الخفي والع و الض ل للر بي ونص ل للي

الفرد جاو

الخفي والقفا العام .اما العالةة مع البفالة فقد جاو
كما بين

والسلبيا التي صاحبتها.

الد ارس ل للة على األس ل لللوب القياس ل للي في تقدير حجم االةتص ل للاد الخفي من خالل بناو نمو ج

ةياسل ل للي يتضل ل للمن فرال ل لليا
المعادال

عليها هذه المفاهيم وكذل بيان اهم أسبابه واثاره

الفرد من النات المحلي االسمي والعاملين
الذي كان

فيه العالةة طردية بين كل من

العالةة عكس ل للية بين ارتفا حجم االةتص ل للاد
غير معنو ة.

الد ارسل للة ان متوسل للط االةتصل للاد الخفي خالل فترة الد ارسل للة الممتدة بين عام  2000و 2016

بلغ  %49.85من النات المحلي ،في حين بلغ

اةل نس ل ل ل ل للبة  %42.6من النات المحلي عام 2000
ه

واكبر نسللبة لالةتصللاد الخفي كان
بلغ

عام  2009بنسللبة وصللل

الى  %54.7من النات المحلي وبقيمة

 3097.86مليون دوالر.

عز الدراسة ارتفا حجم االةتصاد الخفي في فلسفين مقارنة مع دول الجوار الى خصوصية الواع
الفلسللفيني ما بين الدولة والسلللفة والكيان واإلجراوا
المتمنلة باإلغالةا

اإلس لرائيلية المسللتمرة بحف االةتصللاد الفلسللفيني

المسل للتمرة للمدن الفلسل للفينية واالعتداوا

المتكررة على ةفا غزة وسللليفرتها على

المنافذ البحر ة والجو ة والبر ة الخاصة بفلسفين.
من اهم التوصليا

التي اوصل

بها الد ارسلة إعادة النظر في النظام الضلر بي الذي يعتبر سلب

رئيسي

للقيام بأنشل ل ل ل ل للفة خفية .وال ل ل ل ل للرورة العمل على بناو ةاعدة اةتصل ل ل ل ل للادية ةو ة ةادرة على مواجهة التقلبا
الس للياس للية الحاص لللة بين الفترة واألخر ووا للع القوانين والضل لوابط المناس للبة التي تض للمن عمل الس للوت
التي تجبر المنشل ل ل ل

الفلس ل ل للفيني بص ل ل للورة منظمة وةانونية وفر

المز د من التش ل ل للر عا

اإلفصاح عن دخولهم .واخير اجراو الدراسا

حول أثر االةتصاد الخفي لكل ةفا اةتصادي على حدة

بهدف معرفة االثار المترتبة على هذا القفا جراو ارتفا حجم االةتصاد الخفي.

و

واالفراد على

Hidden Economy in Palestine- An Econometric Study
prepared by: Muhammad Ibrahim Mar'i
supervisor: Dr. Abed Alwahhab sabbagh
Abstract:
The study presented an estimation of the hidden economy phenomena in
Palestine as “all legal economic activities contributing in the national accounts,
but is not officially registered, either for the purpose of tax evasion or in order
to avoid official work standards”. The study highlights the reasons, impacts,
and estimation techniques of this concept. The study presented the gross
domestic product in terms of its concept and criticisms, in an attempt to
approach the GDP shortfalls as a scale that lacks the hidden economy activities.
The study aimed at estimating the real size of the hidden economy in Palestine
as well as identifying the most important factors affecting it and pushing both
individuals and organizations to get involved in hidden economic activities.
Such estimations are based on certain hypotheses, such as the correlation
between the hidden economy and the unemployment rate, tax burden
represented by the tax ratio to GDP, the growth in nominal GDP per Capita,
and the workers in the public sector
The study used the descriptive method to describe the hidden economy
phenomenon. It also reviewed the various aspects of the phenomenon and the
foundations which it was based upon. The study also shed light on the most
important causes and effects of the hidden economy. Additionally, the study
presented the estimation methods, as well as the positive and negative aspects
accompanied with it.
The study also adopted an econometrics method to estimate the size of the
hidden economy by designing a standard model which included the study
hypotheses, using the MIMIC method based on the structural equations (SEM).

ز

The results of the study showed the contribution of tax burden, nominal per
capita GDP, and public-sector employees in the size of the hidden economy, in
which the correlation was direct between the hidden economy and the tax
burden and the per capita, meanwhile, there was a negative correlation between
the increase of the hidden economy and the public sector. Additionally, the
correlation with the unemployment was insignificant.
The results also showed that the average of hidden economy during the study
period, from the year 2000 and 2016, was 49.85% of GDP, while the year 2000
witnessed the lowest rate with 42.6% of GDP. The largest percentage of the
hidden economy was in the year 2009 with 54.7% of GDP, with an estimated
value of $ 3097.86 million.
The study attributed the rise in the size of the hidden economy in Palestine,
compared with the neighboring countries, to the special Palestinian situation,
whether it is a state or authority from one side, and the Israeli entity and the
continuous procedures against the Palestinian economy from another side. Such
procedures are apparently characterized by in the continues closures of the
Palestinian cities and the repeated attacks on the Gaza Strip and its control over
the sea, air and land ports of Palestine.
The study came up with several recommendations, including the
reconsideration of tax system, which is considered as a major reason for
carrying out hidden activities. Additionally, there is a need for building a strong
economic base to be able to cope with political fluctuations taking place from
time to another, as well as endorsing new laws and regulations to ensure the
flow of work in the Palestinian market in on a constant and legal base as well
as imposing more legislations to make sure that organizations and individuals
disclose their income. Finally, to conduct more studies on the impact of the
hidden economy on each economic sector separately in order to figure out its
potential implications on that sector.

ح

الفصل األول
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اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة
يعتبر االةتصاد الخفي من أةدم الظواهر التي عرفتها المجتمعا
على هذه االر

اإلنسانية ،فهو ةديم ةدم االنسان نفسه

ومش ل ل ل للتر بين دول العالم النامية والمتقدمة على حد سل ل ل ل لواو ،فال يخلو اةتص ل ل ل للاد منه

(السللقا )1996 ،عرف بتعدد ابعاده واوجهه ومصللاحبته لالةتصللاديا

الرسللمية في دول العالم كافة ،اال

ان خصل للائصل لله وآثاره وحجمه يمكن ان تكون مختلفة بشل للكل كبير من دولة الى اخر  ،فمن الممكن ان
تكون اثاره حميدة نس للبيا او ان تكون خفرة تؤدي الى تفك االنس للجة االةتص للادية وتدميرها(Krstić, .
)2015
يعد االةتصاد الخفي من اكثر الظواهر االةتصادية تأثي ار على الحياة االةتصادية واالجتماعية في دول
العالم فهو يضم باإلاافة الى األنشفة االةتصادية المشروعة أنشفة أخر غير مشروعة وغير نظيفة
في الوة

اته كتجارة السلع المسروةة والمخد ار واالتجار بالبشر و االحتيال االةتصادي وكافة صور

الفسل للاد األخر التي تؤدي الى كس ل ل

المال غير المشل للرو واخفائه من القيود المحاس للبية في القفاعين

العام والخاص خوفا من المالحقة القانونية واالجتماعية (الذوادي )2015 ،و بالتالي فإن دول العالم
بات

تواجه اليوم هاهرة االنحرافا

االةتصل ل ل للادية المتمنلة بانحراف بع

انشل ل ل للفتها االةتصل ل ل للادية عن

مسل للارها الصل للحيح فتصل للبح غير هاهرة مما يؤدي الى خروجها من سل لليفرة السل لللفة االةتصل للادية وعدم
1

التحكم بها  ،وتصللبح من اكبر التحديا
تهديد بانخفا

فعالية السللياسللا

االةتصللادية للدول وخاصللة الدول النامية لما يترت

عليها من

االةتصللادية المتبعة في هذه الدول وتهديد اسللتقرارها االةتصللادي مما

يستدعي العمل على ابفه والسيفرة عليه (المفيري)2012 ،
اههر الدراسا

المتعاةبة التي اجراها الباحنون ان نسبة هذا االةتصاد غير المنظم بالنسبة الى النات

المحلي متفاوتة بين دول العالم المتقدمة والنامية وةد بلغ نسلللبة ال يس للتهان بها من االةتصلللاد الرسلللمي،
فقد بين

د ارس للة ) (Hassan and Schneider, 2016ان حجم االةتص للاد الخفي خالل الفترة الممتدة

بين  2013-1999ةد تراوح بين  %8.6من النات المحلي في كل من سللو س ل ار والواليا

المتحدة الى

 %66.4في بوليفيا .اما على صللعيد الدول المجاورة فقد بلغ متوسللط نسللبة االةتصللاد الخفي خالل ا
الفترة في كل من إسرائيل واألردن ومصر ولبنان  %31.71 ،%37.39 ،%18.37 ،%21.23على
التوالي.
محليا فلسفين كغيرها من الدول تعاني من هاهرة االةتصاد الخفي لكن بشكل أعمف من الدول المجاورة
في هل دولة تعيش هروف سل ل للياسل ل للية صل ل للعبة وتعاني من احتالل يعمل على فصل ل للل مدنها وةراها عن
بعض للها البع

و تحكم بمواردها ومقدراتها مما يفقدها القدرة على تنظيم س للياس للتها االةتص للادية والتحكم

بها.
بلغ متوس ل للط نس ل للبة االةتص ل للاد الخفي في فلس ل للفين بناوا على د ارس ل للة ( %43.98 )Alfar, 2014من
اجمالي النات المحلي خالل الفترة من  .2012-1995وبما ان النش ل ل ل ل للاا االةتص ل ل ل ل للادي الخفي يتم في
االةتص ل للادية و حد

منأ عن اعين الدولة فإن تزايد حجم هذا االةتص ل للاد يؤثر على فاعلية اإلص ل للالحا

من ةدرتها على انجا أهدافها وةد دفع اثر هذا االةتص ل ل ل ل للاد الخفي على االةتص ل ل ل ل للاد الرس ل ل ل ل للمي الجها
الرسللمية الفلسللفينية الى اجراو الد ارسللا

المتعاةبة حول هذه الظاهرة بهدف معرفة خصللائصللها وسللماتها

المناس ل ل للبة لتجن

وتحييد اثارها  ،حيث عمد كل من الجها المركزي لإلحص ل ل للاو

ووا ل ل للع الس ل ل للياس ل ل للا

الفلسل ل ل ل للفيني وماس الى اجراو الد ارسل ل ل ل للا
الد ارس ل ل ل للا

المتعاةبة حول هذه الظاهرة وةد جاو

هذه الد ارسل ل ل ل للة لتكمل

المختلفة حول االةتص ل ل ل للاد الخفي من خالل تقدير حجمه بأدت األس ل ل ل للالي

المعروفة ومن ثم

الوةوف على أسباب ههوره والتعرف على االثار المترتبة على نمو حجمه وتقديم التوصيا
2

المناسبة.

 2.1مشكلة الدراسة:
يعتبر االةتصاد الخفي هاهرة منتشرة في اةتصاد العالم ،وله تأثير على النمو االةتصادي و نعكن على
الحياة االةتصللادية واالجتماعية فال بد من العمل على تقدير حجم هذا االةتصللاد ومعرفة مكوناته بحيث
يتمكن ص ل للنا الق ار ار االةتص ل للادية من وا ل للع الس ل للياس ل للا
وتضمينه في منظومة السياسا

االةتص ل للادية الص ل للحيحة والال مة لتنظيمه

االةتصادية.

بالرغم من ان مش ل ل للكلة االةتص ل ل للاد الخفي عالمية اال انها تأخذ منحنى اخر في فلس ل ل للفين حيث تنتش ل ل للر
األنشفة الخفية بشكل واسع وفي مجاال

مختلفة فقد اشار دراسة ) (Alfar, 2014ان متوسط نسبة

العمالة في األنشلفة الخفية بلغ  %35.25من اجمالي حجم العمالة المشلاركة في فلسلفين خالل الفترة
الممتدة بين عامي  ،2012-1995وبالتالي فإن ارتفا نسللبة العمالة في األنشللفة الخفية ينعكن على
تزايد أنشفة هذا االةتصاد وارتفا حجمه ومن هنا تبر مشكلة الدراسة وهي كبر حجم االةتصاد الخفي
في فلسفين وماهية العوامل التي تدفع الى ارتفا حجمه.
 3.1مبررات الدراسة:
ترجع مبر ار الد ارس ل ل ل للة الى تنامي وتعاهم حجم االةتص ل ل ل للاد الخفي في االةتص ل ل ل للاديا

العالمية وبالتالي

الحاجة الى معرفة حجمه وانعكاسه والدور الذي يلعبه في االةتصاد الفلسفيني .باإلاافة الى مالحظة
الباحث انتشار هاهرة التهرب الضر بي وعدم تسجيل الكنير من المنش
في القر والمخيما

التجار ة والصناعية المنتشرة

في دائرة الضل ل ل ل ل ل للر بة ،وةيام العديد من الموهفين الرسل ل ل ل ل ل للميين بأعمال ثانو ة غير

رسمية مما يحرم موا نة السلفة الفلسفينية من عائد كبير من اإليرادا
كما الحظ الباحث النقص الحاد في الد ارسللا
الباحنين الس ل ل ل للابقين بتقديم توص ل ل ل لليا

الضر بية.

المتعلقة بقياس حجم االةتصللاد الخفي في فلسللفين وةيام

للعمل على اجراو د ارس ل ل ل للا

اوصلى (األسلتا  )2013 ،بضلرورة اجراو د ارسلا

معمقة أكنر حول هذه الظاهرة حيث

موسلعة للوةوف على حجم هذه الظاهرة والعمل على

تحديد مسبباتها وتصنيف أنشفتها وفقا لتأثيرها على االةتصاد الوطني.
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 4.2أهمية الدراسة:
تسللتمد هذه الد ارسللة أهميتها من أهمية المواللو وهو تقدير حجم االةتصللاد الخفي في فلسللفين والتعرف
على أس ل للبابه والدور الذي تلعبه في ارتفا حجمه واثاره وما تحمله من مخاطر محتملة على االةتص ل للاد
الفلس للفيني وبالتالي توفير معلوما

خص للبة عن هذا االةتص للاد .كما تس للتمد الد ارس للة أهميتها من حداثة

موال ل للو الد ارسل ل للة وةلة الد ارسل ل للا

المحلية والعربية المتعلقة به وخصل ل للوصل ل للا تقديره من خالل اسل ل لللوب

األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة.
الى لف

كما ةد تس للهم الد ارس للة من خالل النتائ والتوص لليا

انتباه االةتص للاديين الفلس للفينيين الى هذه

ال ظاهرة وفتح المجال امامهم لمعالجتها من خالل تتبع حجم هذه الظاهرة خالل فترة الد ارسل ل ل ل ل ل للة وتحديد
العوامل الرئيسية المسببة لها ومساعدتهم على رسم السياسا

االةتصادية الصحيحة.

 5.1أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة الى تحقيف األهداف التالية:
 -1تقدير حجم االةتصاد الخفي في فلسفين.
 -2ةياس العوامل التي تؤدي الى ههور االةتصاد الخفي في فلسفين.
 -3تقديم توصيا

من شأنها المساعدة في معالجة هاهرة االةتصاد الخفي.

 6.1أسئلة الدراسة:
نلخص المشكلة البحنية في السؤال الرئيسي التالي:
 -ما هو حجم االقتصاد الخفي في فلسطين؟
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و نبنف عن السؤال الرئين السؤال الفرعي التالي:
 .1ما هو دور معدل البفالة في ارتفا حجم االةتصاد الخفي في االةتصاد الفلسفيني؟
 .2ما هو دور الع و الضر بي في ارتفا حجم االةتصاد الخفي في االةتصاد الفلسفيني؟
 .3ما هو دور النمو في نصي

الفرد من النات المحلي االسمي في ارتفا حجم االةتصاد الخفي

في االةتصاد الفلسفيني؟
 .4ما هو دور نسل ل ل للبة العاملين في القفا العام في ارتفا حجم االةتصل ل ل للاد الخفي في االةتصل ل ل للاد
الفلسفيني؟
 7.1فرضيات الدراسة:
بعد مراجعة االدبيا

المتعلقة باالةتصل ل ل ل للاد الخفي ومسل ل ل ل للبباته والد ارسل ل ل ل للا

واالطال على هيكل ومكونا

السل ل ل ل للابقة التي أجر

االةتصاد الفلسفيني ،ةرر الدراسة اختبار الفرايا

التالية:

 .1الفراية األولى:
-

الفراية الصفر ة :ال توجد عالةة بين معدل البفالة وحجم االةتصاد الخفي.

 الفراية البديلة :توجد عالةة بين معدل البفالة وحجم االةتصاد الخفي. .2الفراية النانية:
 الفراية البديلة :ال توجد عالةة بين الع و الضر بي وحجم االةتصاد الخفي. الفراية الصفر ة :توجد عالةة بين الع و الضر بي وحجم االةتصاد الخفي. .3الفراية النالنة:
 -الفراية الصفر ة :ال توجد عالةة بين النمو في نصي

الفرد من النات المحلي االسمي

وحجم االةتصاد الخفي.
 الفراية البديلة :توجد عالةة بين النمو في نصياالةتصاد الخفي.
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الفرد من النات المحلي االسمي وحجم

حوله

 .4الفراية الرابعة:
 الفراية الصفر ة :ال توجد عالةة بين نسبة العاملين في القفا الحكومي وحجم االةتصادالخفي.
 الفراية البديلة :توجد عالةة بين نسبة العاملين في القفا الحكومي وحجم االةتصاد الخفي. 8.1هيكلية الدراسة:
شمل

الدراسة على خمسة فصول مقسمة على النحو التالي:
• الفصلل ل للل األول :تضل ل ل للمن اإلطار العام للد ارسل ل ل للة حيث احتو على المقدمة ومشل ل ل للكلة الد ارسل ل ل للة
ومبر ار الدراسة واهمية الدراسة واهداف الدراسة واسئلة وفرايا
اإلطار النظري والدراسا

• الفصل الناني :استع ار
• الفصللل النالث :عر

السابقة.

المنهجية التي اسللتخدمها الباحث في ةياس هاهرة االةتصللاد الخفي من

اجل الحصول على نتائ الدراسة.
• الفصل الرابع :عر

الدراسة.

وتحليل النتائ .

• الفصل الخامن :استع ار

استنتاجا

وتوصيا
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الدراسة

الفصل الثاني
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2تمهيد
يعتبر النات المحلي اإلجمالي من المقايين المهمة المسللتخدمة في الحكم على النشللاا االةتصللادي في
دولة ما ،و عد وسيلة مستخدمة بشكل واسع في المقارنا
شمولية لقياس المخرجا

االةتصادية بين الدول باعتباره أكنر األدوا

االةتصادية .وبناوا عليه يتم واع الخفط والسياسا

الهيكل االةتصل ل ل للادي للدولة في الفت ار الالحقة .اال ان القصل ل ل للور المصل ل ل للاح
المخرجا

االةتص ل للادية يؤثر على فعالية الس ل للياس ل للا

االةتصادية التي ترسم
للنات المحلي في ةياس

االةتص ل للادية و حد من ةدرتها على تحقيف اهدافها

المتعلقة بالنمو االةتصل ل ل للادي .وتعتبر األنشل ل ل للفة االةتصل ل ل للادية الخفية (القانونية وغير القانونية) التي تتم
بعيدا عن اعين الس لللفا
األنشللفة في مخرجا

االةتص للادية من أبر أوجه القص للور في النات المحلي ،حيث ال تنعكن هذه
النات المحلي بحكم طبيعة ممارسللة هذه االنشللفة وكونها غير هاهرة للسلللفا

الرةابية أصال.
وألجل رس للم الس للياس للا
بكافة الجوان

االةتص للادية الس للليمة التي تس للاعد وتس للهم في النمو االةتص للادي البد من االلمام

المحيفة باالةتص للاد -سل لواو االةتص للاد الظاهر او االةتص للاد الخفي -ومعرفة حجم هذه

األنش ل ل للفة الخفية واس ل ل للبابها وأثرها على القفاعا

االةتص ل ل للادية المختلفة حتى تتم معالجتها وتص ل ل للو بها
7

للتمكن من ادراجها في الحسلل ل للابا
االطال على االدبيا

ا

القومية .ولتحقيف ل تهدف الد ارس ل ل للة في هذا الفصل ل ل للل ومن خالل

العالةة بالمواو الى:

 -التعرف على النات المحلي اإلجمالي وطرت ةياس ل ل ل ل ل ل لله واالنتقادا

الموجه اليه في ةياس األداو

االةتصادي.
-

التعرف على هاهرة االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي وبلورة مفهوم واا ل ل ل ل ل للح لهذه الظاهرة بحيث يكون نقفة
االنفالت في اجراو هذه الدراسة.

 التعرف على األسباب التي تؤدي الى نمو االةتصاد الخفي وارتفا حجمه. -التعرف على طرت ةياس االةتصاد الخفي من خالل عر

الفرت المختلفة لقياسه

 التعرف على االثار المترتبة على نمو حجم االةتصاد الخفي. -االطال على الدراسا

السابقة ا

الصلة بظاهرة االةتصاد الخفي.
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 2.2الناتج المحلي اإلجمالي
 1.2.2تعريف الناتج المحلي اإلجمالي
تعتبر التقلبا

االةتص ل ل للادية من اهم الس ل ل للما

المال مة الةتص ل ل للاديا

دول العالم وبهدف معرفة مواطن

القوة والضعف فيها والتنبؤ باتجاه تغيرها مستقبال في هل تعدد القفاعا

االةتصادية وتنوعها كان البد

من إيجاد وسل ل لليلة إحصل ل للائية لقياس النشل ل للاا االةتصل ل للادي مجتمعا في هذه القفاعا

المختلفة وفي هذا

الميدان يعتبر النات المحلي اإلجمالي من اهم المؤش ل ل ل ل ل ار االةتصل ل ل ل للادية المسل ل ل ل للتخدمة في تحديد اتجاه
النشاا االةتصاد وحجمه وسرعة نموه( .األمين وبشير .)2010 ،وةد عرف ( سامو لسون ونوردهاوس،
 ،1995ص )436النات المحلي اإلجمالي بأنه "االسم الذي نفلقه على القيمة النقدية للسلع والخدما
النهائية المنتجة داخل حدود دولة ما في السنة "
و واح (عو

 )2015 ،النات المحلي اإلجمالي بأنه:

 -يقين ما ينت داخل حدود الدولة الجغرافية بغ

النظر عن جنسل ل ل ل ل ل للية العوامل اإلنتاجية وبذل

فإن انتاج العوامل الوطنية خارج حدود الدولة ال يتم حسل ل ل ل ل ل للابها في حين يتم حسل ل ل ل ل ل للاب ما تنتجه
عوامل اإلنتاج األجنبية من شركا

وافراد وغيرها محليا في النات المحلي اإلجمالي للدولة.

 -يتم حساب النات المحلي اإلجمالي على أساس القيمة السوةية وبالتالي فإن أي منتجا

ال تصل

لألس ل لوات ال يتم حسل للابها منل االنتاج الزراعي المسل للتهل من ةبل المزارعين أنفسل للهم وعمل ربا
البيو واألنشللفة الفوعية باإلاللافة الى األنشللفة المحظورة كتاجرة المخد ار والجنن واالتجار
بالبشر.
 يأخذ بعين االعتبار السلل لللع النهائية فقط ،والمقصلل للود بالس ل لللع النهائية هي الس ل لللع تامة التصلل للنيعوجاهزة لالس للتخدام النهائي المعدة له حيث يتجن

الس لللع الوس لليفة التي يش للتر ها المنتجون للقيام

بعملياتهم اإلنتاجية لتفادي حساب هذه السلع مرتين وارتكاب خفأ ما يعرف بالحساب المزدوج.
 -يقين الس ل ل ل ل ل لللع والخدما

النهائية الجديدة المنتجة داخل حدود الدولة الجغرافية خالل فترة منية

غالبا ما تكون سنة.
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 2.2.2طرق قياس الناتج المحلي اإلجمالي
تختلف طرت ةياس النات المحلي باختالف نظرتنا اليه ،فيمكن ةياسه من او ة االنفات باعتباره مجمو
االنفات على السلل لللع والخدما  ،كما ةياسل ل لله من او ة الدخل باعتباره دخل مو على عناصل ل للر اإلنتاج
وفيما يلي اهم الفرت المستخدمة في ةياس النات المحلي اإلجمالي- :
أوال :طر قة االنفات
يقين النات المحلي كمية الس ل لللع والخدما

المنتجة في االةتص ل للاد ،هذه الس ل لللع والخدما

المنتجة البد

وان يتم ش ل ل لرائها من ةبل المسل ل للتخدمين النهائيون الذين ةسل ل للمهم االةتصل ل للاديون الى أربعة عناصل ل للر وهم
ال بد ان يكون مساو لقيمتها

(العائال  ،الشركا  ،الحكومة ،القفا الخارجي) وشراو السلع والخدما

السل ل للوةية ومن خالل حسل ل للاب مجمو ما انفقته هذه العناصل ل للر نحصل ل للل على تقدير حجم النات المحلي
اإلجمالي ( (Frank et al., 2015ونوجز عناصر االنفات فيما يلي:
 االنفات االستهالكييتكون من مشل ل للتر ا

القفا العائلي من السل ل لللع والخدما

حيث تكون هذه الس لللع اما معمرة كالس لليا ار والنالجا

النهائية التي تم انتاجها خالل سل ل للنة معينة،

وغيرها ما عدا مش للتر ا

المنا ل والمباني التي

تدخل امن االستنمار او سلع استهالكية غير معمرة منل الفعام والمالبن(.الجنابي)2011 ،
 االنفات االستنمارييعتبر أي انفات يؤدي الى اد القدرة اإلنتاجية لالةتصل ل ل ل ل ل للاد الكلي انفاةا اسل ل ل ل ل ل للتنمار ا  ،و تكون االنفات
االس ل للتنماري من نوعين من االنفات  ،األول االنفات االس ل للتنماري الناب
المعدا

واآلال

الذي ينفف على االس ل للتنمار في

والمباني التي تسل ل ل ل ل للتخدم في العملية اإلنتاجية(األفندي )2013 ،والناني هو صل ل ل ل ل للافي

التغير في مخزون الوحدا

اإلنتاجية من المواد األولية والخاما

الصل ل ل ل ل ل للنع حيللث يمنللل المخزن للادة في أصل ل ل ل ل ل للول الوحللدا

والمنتجا

غير تامة الصل ل ل للنع والتامة

اإلنتللاجيللة تز للد من رص ل ل ل ل ل ل ليللد رأس الم لال

القائم(الجنابي ، 2011 ،ص )18و س للتننى من االنفات االس للتنماري شل لراو األس للهم والس للندا
القائمة حيث يعتبر ل تداوال لألسهم ألنه ال يؤدي الى انشاو شركا
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للش للركا

جديدة( .األفندي)2013 ،

 االنفات الحكومييشل ل للمل االنفات الحكومي كافة ما تنفقه الحكومة على ش ل ل لراو جميع أنوا السل ل لللع والخدما
و شل ل ل ل ل لمل ل جميع روات

العاملين في األجهزة الحكومية بش ل ل ل ل للقيها المدني والعس ل ل ل ل للكري وكذل روات

التقاعد االجتماعي وال يش ل ل ل ل للمل االتفات الحكومي المدفوعا

الحكومية التي تذه

مقللابللل وبللذل ل يقتصل ل ل ل ل ل للر مفهوم االنفللات الحكومي على النفقللا
لها(.عو

االةتصل ل للادية

لجها

او افراد دون

التي تحص ل ل ل ل ل ل للل الحكومللة على مقللابللل

)2015 ،

 صافي الصاد اروهو عبارة عن الصاد ار التي تمنل الفل
الواردا

التي تمنل الفل

من الواردا

تمتع

وبجمع المكونا

الخارجي على السلع والخدما

المحلي على الس ل ل لللع والخدما

الدولة بفائ

المنتجة محليا مفروحا منه

المنتجة خارجا ،فإ ا كان

الص ل ل للاد ار أكبر

تجاري والعكن صحيح( .األمين وبشير)2010 ،

السابقة للنات المحلي اإلجمالي يظهر القانون التالي (:(Frank et al., 2015
)GDP = C + I + G + NX)X-M

حيث:
 :GDPالنات المحلي اإلجمالي :C ،االنفات االسل ل ل ل ل ل للتهالكي :I ،االنفات االسل ل ل ل ل ل للتنماري :G ،االنفات
الحكومي :NX ،صافي االنفات الخارجي
ثانيا :طر قة الدخل
يعرف الدخل المحلي بل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للأنه" مجمو العوائد التي تس ل ل للتحف ألص ل ل للحاب خدما
المواطنين او األجان

عناص ل ل للر اإلنتاج من

خالل فترة س للنة نتيجة اس للتخدامها في األنش للفة اإلنتاجية داخل الحدود الجغرافية

للبلد"(الجنابي ،2011 ،ص)16
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و تم ةياس النات المحلي وفف هذا األسل ل لللوب من خالل جمع تكلفة عناصل ل للر اإلنتاج التي أسل ل للهم
انتاج السلللع والخدما
منه اإلعانا

النهائية باإلاللافة الى الضلرائ

غير المباشلرة وهالكا

في

األصللول النابتة و فرح

الحكومية غير المباشرة وتتكون تكلفة عناصر اإلنتاج من:

 األجور :المكافأة لعنصر العمل نظير مساهمته في العملية. اإليجا ار ور و االر  :يتم فيها احتساب ايجا ار المراكز التجار ة واألرااي. الفوائد :ثمن اس ل للتخدام رأس المال ،وتدفع لألفراد نظير مس ل للاهمتهم برؤوس األموال التي يمتلكوهافي العملية اإلنتاجية.
 األرباح :العائد الذي يحصل عليه المنظمون مقابل جهودهم في العملية اإلنتاجية. -اية دخول أخر لم تحس

امن البنود السابقة وتشمل دخول أصحاب المهن والحرف وغيرهم.

من المهم التنو ه الى ان تكلفة عناص ل ل ل للر اإلنتاج وحدها تعبر عن ص ل ل ل للافي الدخل المحلي وهو ال يعبر
عن النات المحلي اإلجمالي بس ل للعر الس ل للوت (أي ان ص ل للافي الدخل المحلي يعفينا ةيمة النات المحلي
على أبواب المص للانع ومواةع اإلنتاج المختلفة) وبالتالي للحص للول على ةيمة النات بس للعر الس للوت يج
إاافة الضرائ
اإلعانا

غير المباشرة منل ار بة اإلنتاج وااافة مخصصا

اإلنتاجية التي تمنحها الحكومة لبع

اهال راس المال الناب

وطرح

المؤسسا (.االفندي)2013 ،

 3.2.2أوجه القصور في مقياس اجمالي الناتج المحلي اإلجمالي
بلالرغم من ان مقيلاس النلات اإلجملالي المحلي من المقلايين ش ل ل ل ل ل ل للائعلة االسل ل ل ل ل ل للتخلدام في معرفلة األداو
االةتصادي اال ان هنا بع

أوجه القصور التي تحيط به منها (األمين وبشير:)2010 ،

 -تجاهل النات المحلي ةيمة وة

الراحة الذي يس ل ل ل ل ل للتمتع به افراد المجتمع وخاص ل ل ل ل ل للة عند مقارنة

النات المحلي لدولة معينة يعمل االفراد بها  35سل للاعة أسل للبوعيا مع دولة أخر يعمل بها االفراد
 48ساعة.
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 ال يعكن النات المحلي الصللورة الحقيقية لنمط تو ع النروة حيث ان ارتفا الفجوة بين األغنياووالفقراو ينعكن سلبا على رفاهية الغالبية العظمى من المجتمع.
 ال تأخذ تقدي ار النات المحلي بعين االعتبار االثار البيئية الناتجة عن األنشل للفة الصل للناعية ومايصاح

هذا اإلنتاج من التلو البيئي والصحي.

 -هنا بع

السل ل لللع والخدما

التي ال يتم تداولها في السل ل للوت وبذل ال تدخل ال ل للمن حسل ل للابا

النات المحلي(Frank et al., 2015( .
 -تجاهل أنش ل ل للفة االةتص ل ل للاد الخفي غير القانونية حيث ال تدخل ا ل ل للمن حس ل ل للابا

النات المحلي

اإلجمالي بالرغم من انها تستفيد من الموارد االةتصادية وتولد دخوال لعوامل اإلنتاج المختلفة منل
تجارة المخد ار وخدما

الجنن والقمار( .عو

)2015 ،

و عتبر النات المحلي مقياس غير كامل للرفاهية االةتص ل ل ل ل ل للادية الحقيقية وهنا نه بديل عنه عند اخذ
الرفاهية االةتصل للادية بالحسل للبان وهو صل للافي الرفاهية االةتصل للادية ،حيث يعتمد هذا النه على إال للافة
بنود معينة الى النات المحلي اإلجمالي منل ةيمة وة
بهللا بنفسل ل ل ل ل ل ل ل وفي نفن الوةل
وغيرها من منغصا

الفراغ والخدما

المنزلية واألنشل ل ل ل ل ل للفة التي تقوم

يفرح من النللات المحلي بنود أخر منللل تكللاليف لم تللدفع عن التلو

الحياة العصر ة( .سامو لسون ونوردهاوس)1995 ،

بالرغم من تعدد طرت ةياس النات المحلي اال ان غياب ةدرته على ةياس أنش للفة االةتص للاد الخفي يعد
من أبر وجوه القصل ل للور به كمقياس لألنشل ل للفة االةتصل ل للادية في بلد ما ولذل دأب االةتصل ل للاديون على
ابتكار الفرت المختلفة لقياس هذه األنش للفة وتقديرها كنس للبة مئو ة من النات المحلي ونعر
االةتصاد الخفي من حيث مفهومه ،أسبابه ،طرت ةياسه وأثاره.
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فيما يلي

 3.2االقتصاد الخفي
 1.3.2تعريف االقتصاد الخفي
بللالرغم من تعللدد الللد ارس ل ل ل ل ل ل للا

المتعللاةبللة والمكنفللة حول هللذه الظللاهرة وحجمهللا اال ان البللاحنون لظللاهرة

االةتصل ل للاد الخفي لم يتفقوا على تعر ف محدد او حصل ل للر األسل ل للباب واالثار الناتجة عن هذا االةتصل ل للاد
بسللب

طبيعة وهدف الد ارسللا

التي ةام بها الباحنين من جهة وتعدد اسللباب واثار االةتصللاد الخفي من

جهة أخر مما أد الى نش للوو غمو

في حص للر عناص للر هذا االةتص للاد ،وعدم االرتكا الى مفهوم

موحد له االمر الذي انعكن على مسمياته ومفهومه بين الباحنين أنفسهم.
عرف ) (Gutmann, 1977, p26االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي بأنه "الكم الهائل والمتجاهل بش ل ل ل ل ل للكل كبير من
االعمال والدخول غير المبلغ عنها" عند محاولة وصل ل ل ل للف الحجم الكبير لالةتصل ل ل ل للاد الخفي في الواليا
المتحللدة االمر كيللة ،وتبعلله في لل ) (Tanzi, 1980, p428وعرف االةتص ل ل ل ل ل ل للاد الخفي بللأنلله "النللات
القومي اإلجمالي الذي لم يبلغ عنه ولم يتم ةياسل ل ل ل لله من ةبل اإلحصل ل ل ل للاوا
 Gutmannو  Tanziاعتمادا على ان المعامال
عمليا

الرسل ل ل ل للمية" وةد جاو تعر ف

االةتصادية الخفية تتم بصورة نقدية متجاهلين بذل

المقايضة.

أما ) (Schneider, 1986اعتمد على التعر ف المس ل ل ل للتخدم في اغل
حجم االةتص ل للاد الخفي وةد ش ل للمل هذا التعر ف عمليا

الد ارس ل ل ل للا

المقايض ل للة التي تتم بين المنشل ل ل

كس لللعة وس لليفة في اإلنتاج بمعنى ان  Schneiderلم يقتص للر على التس للو ا
تعر فه لالةتصلاد الخفي وأالاف اليه عمليا

التي أجر

لقياس

والتي تدخل

النقدية حيث توس للع في

المقايضلة باإلالافة الى األنشلفة األخر التي تسلهم في

النات القومي ولكن ال يتم اعتمادها رس ل للميا اما لتعمد اخفائها من االفراد او المنشل ل ل

او بس ل للب

طبيعة

النشاا كاألعمال التي يقوم بها االفراد انفسهم وةد عرف االةتصاد الخفي بأنه (Schneider, 1986,
)" p643كافة األنشل ل للفة االةتصل ل للادية التي تسل ل للهم في القيمة المضل ل للافة والتي ينبغي ان تدرج في الدخل
القومي من حيث القواعد المحاسللبية الوطنية ولكنها غير مسللجلة في الوة
اإلحصاو الوطنية"
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الحااللر من ةبل مؤسلسللا

هنا من كان اكنر تفصل لليال ووال للوحا في تعر ف االةتصل للاد الخفي ،منهم  Smithحيث ةام بتعر ف
االةتص للاد الخفي من أربعة مس للتو ا

ادناها من المنظور الض لليف واعالها المنظور الواس للع  ،فقد عرفه

من المنظور الض ل ل ل ل لليف ) (Smith, 1994, p4بأنه " الس ل ل ل ل لللع والخدما

القانونية المنتجة القائمة على

أس ل ل للاس الس ل ل للوت والتي تتهرب من تقدي ار النات المحلي اإلجمالي" اما من المنظور الواس ل ل للع فقد عرفه
القانونية وغير القانونية القائمة على أساس السوت او غير السوت والتي استبعد

بأنه "السلع والخدما

عن ةص للد او عن غير ةص للد من تقدي ار النات المحلي اإلجمالي" حيث اس للتننى  Smithفي التعر ف
الضيف السلع والخدما
في السلع والخدما
والمتتبع للتعر فا

غير القانونية كالمخد ار والممنوعا كما استننى عمليا

المقايضة وحصرها

القانونية والمتداولة في السوت في حين شملها في التعر ف الواسع.
السل ل ل للابقة يالحظ انها ةدم

عدة تصل ل ل للنيفا لتعر ف االةتصل ل ل للاد الخفي ،منها ما هو

ةلانوني او غير ةلانوني ومنهلا ملا هو على أس ل ل ل ل ل ل للاس التسل ل ل ل ل ل للو لا

النقلديلة او غير النقلديلة .و عز هلذا

االختالف في تعر ف مفهوم االةتصل ل ل ل للاد الخفي الى التفور المسل ل ل ل للتمر على النظام الضل ل ل ل للر بي واللوائح
التنظيمية (ش للنايدر و إنس للتي )2002 ،مما يؤدي الى اس للتبعاد او إا للافة عناص للر جديدة الى مفهومه،
كما ان طبيعة الد ارس ل ل للة التي يقوم بها الباحث واالهداف التي يس ل ل للعى الى تحقيقها تنعكن على تعر فه
لهذا االةتصللاد  ،حيث يلجأ الباحنون عادة الى اسللتخدام التعر ف الذي يتناسل

مع اهداف الد ارسللة التي

يقومون بها  ،وةد كر (الس للقا )1996 ،العديد من األس للماو التي تداولها الباحنين لوص للف هذه الظاهرة
كاةتصاد الظل واالةتصاد التحتي واالةتصاد غير المرئي واةتصاد الباب الخلفي واالةتصاد غير رسمي
واالةتصل للاد غير المسل للجل واالةتصل للاد األسلللود واالةتصل للاد الخفي وغيره من التعر فا

التي ترتبط بعملية

ةياس هذا االةتصاد وهدف الباحث.
و بين الجدول رةم ( )1.2التص ل للنيفا

المختلفة لالةتص ل للاد الخفي وفقا لمش ل للروعية األنش ل للفة ،وطبيعتها

النقدية.
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جدول رةم ( :)1.2التصنيفا
تسو ا

نو النشاا

المختلفة لالةتصاد الخفي
تسو ا

نقدية

غير نقدية

أنشل للفة غير تجارة المخد ار  ،الدعارة  ،التجارة مقايض للة المخد ار والبض للائع المس للروةة  ،انتاج وتزايد
مشروعة

في السل ل لللع المسل ل للروةة  ،التزو ر  ،االس ل ل ل للتخدام الخاص للمخد ار  ،الس ل ل ل للرةة لالس ل ل ل للتخدام
التهر

الخاص

 ،االحتيال  ،القمار

التجن

التهرب الضر بي

الضر بي

التهرب الضر بي ال ل ل ل لت ل ل ل لج ل ل ل لن ل ل ل ل
الضر بي

أنش ل ل ل ل ل ل ل ل ل لف ل ل للة الدخل غير المبلغ عنه من العمل ال لت لخ لفلليض ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا
مشروعة

مقايضل ل ل للة سل ل ل لللع كللافللة االعمللال

للحسل ل ل ل ل ل للاب الخاص  ،األصل ل ل ل ل ل للول والمزايا اإلال ل للافية وخل ل ل ل ل ل ل ل للدمل ل ل ل ل ل ل ل للا
واألجور والمرتب ل للا

الغير معلن ل للة الل ل ل لت ل ل للي تل ل ل لمل ل ل لن ل ل للح مشروعة
للموهفين

والمتعلقة بأعمال ةانونية

التي يقوم بهل للا
الش ل ل ل ل ل ل ل ل ل لخل ل للص
بنفسه

المصدرLippert and Walker , 1997, p5 :

وبسب

صعوبة ةياس حجم االعمال غير القانونية لعدم توفر معلوما

كافية حول ماهية األنشفة غير

القانونية التي يتم ممارسل للتها وصل للعوبة حصل للر اشل للكالها وانتشل للارها وعدم توفر مؤش ل ل ار عامة يمكن من
خاللها ةياسها ،اعتمد

الدراسة على األنشفة القانونية التي يمكن ةياسها من خالل مؤش ار اةتصادية

كلية.

ولتحقيف اهداف الد ارسلل للة يعرف الباحث االةتصلل للاد الخفي بأنه" كافة األنش ل للفة االةتص ل للادية القانونية
التي تس ل ل لهم في الحس ل ل للابا القومية لكنها لم تس ل ل للجل فيه اما بهدف التهرب الض ل ل للر بي او بهدف
تجن

معايير العمل الرسل للمية" وبما ان هذا االةتصل للاد يشل للمل أنشل للفة خفية غير هاهرة تتم بعيدا عن

اعين السلللفا

فقد تم االصللفالح على تسللميته باالةتصللاد الخفي باإلاللافة الى اعتبا ار لغو ة خاصلة

باللغة العربية حيث جاو في لس ل للان العرب البن منظور عدة معان لكلمة خفي منها كتم الش ل لليو وس ل للتره
ولم يظهره وهي ايضا نقي

العالنية.
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 2.3.2أسباب نمو االقتصاد الخفي
تختلف أسباب نمو االقتصاد الخفي من دولة الى أخرى ،لكن استطاع الباحثون حصر عدد كبير من
األسباب التي المؤدية الى زيادة حجمه ومن هذه األسباب:
 .1الع و الضر بي
يعتبر ارتفا الع و الضلر بي من األسلباب الرئيسلية التي تدفع االفراد والمؤسلسلا
الخفي ،فارتفا مستو ا

مع دخل االفراد والمؤسسا

الضر بة بشكل ال يتناس

للعمل في االةتصلاد
واعف كفاوة اإلدارة

الض ل للر بية وفس ل للادها يش ل للجع االفراد على االنخراا في أنش ل للفة االةتص ل للاد الخفي لتجن

دفع المز د من

الضرائ ( .األفندي)2013 ،
و رتبط العمل في االةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي ارتباا وثيف بالعقوبا

المحتملة في حالة الكشل ل ل ل ل ل للف عن التهرب

الضل ل ل ل للر بي حيث يلجأ األفراد الذين ير دون العمل في األنشل ل ل ل للفة الخفية الى مقارنة العوائد المحتملة مع
العقوبا

المفروا للة عليهم في حال كش للف عملهم في أنش للفة خفية .وتعتبر العقوبا

التهرب الض ل ل للر بي ا

المفروا للة على

عالةة عكس ل ل للية مع العمل في االةتص ل ل للاد الخفي حيث انه كلما كان

المفرواللة على أنشللفة االةتصللاد الخفي أكنر ص لرامة كلما كان

العقوبا

رادعة أكنر عن العمل في األنشللفة

الخفية(Krstić, 2015).
 .2االخالت الضر بية
يقص ل ل ل ل ل للد بذل موةف الفرد من الض ل ل ل ل ل للر بة و نعكن ل من خالل موةف المواطن باتجاه الدولة ومد
استعداده لتر العمل الرسمي واالنخراا في االةتصاد الخفي ،حيث يفتر

ان تراجع مواةف المواطنين

اإليجللابيللة بللاتحللاه الللدولللة يعني للادة االنخراا في العمللل غير الرسل ل ل ل ل ل للمي وبللالتللالي حرمللان الللدولللة من
اإليرادا

الضللر بية الناتجة عن الدخل (Schneider & Enste, 2013).كما يتأثر االلتزام الضللر بي

نفسل ل ل لليا بقانون الض ل ل ل لرائ
والس ل لللفا

الذي يوال ل ل للح الحقوت والواجبا

من دافعي الض ل ل ل لرائ

والمواطنين من جهة

الض ل للر بية والدولة من جهة أخر  ،حيث ان طبيعة معاملة االفراد الذين يدفعون الضل ل لرائ

من ةبل السلللفا

الضللر بية تمنل حاف از مهم لدفع الض لرائ

في الض ل للر بة  ،كما ان دافعي الضل ل لرائ

وخاصللة ا ا تم معاملتهم على انهم شللركاو

اكنر ميال لدفع الضل ل لرائ
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ا ا ش ل للعروا بأنهم يتلقون مقابل ل

عامة جيدة حتى ولو لم يس ل ل ل للتفيدوا منها بش ل ل ل للكل مباش ل ل ل للر  ،وبالتالي فإن تفاعل جودة الخدما

خدما

العامة المقدمة مع التغي ار الض للر بية مهم وحيوي فارتفا جودة الخدما
العامة من الممكن ان يخف

االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي وفي نفن الوة

المقدمة من ةبل المؤسل لس للا

فإن ارتفا حجم االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي

سلليقلل من العوائد الحكومية االمر الذي سللينعكن على جودة وحجم الخدما
س للتض للفر الحكومة في النهاية الى رفع الضل لرائ

على الش للركا

الحكومية المقدمة  ،حيث

واالفراد في القفا الرس للمي من اجل

الحص ل ل ل ل للول على المز د من العوائد االمر الذي س ل ل ل ل لليكون دافع ةوي للتوجه للعمل في األنش ل ل ل ل للفة الخفية
)(Schneider & Williams, 2013
 .3القيود الحكومية
تفر

القيود الحكومية عادة بهدف تحقيف االس ل للتقرار في النظام االةتص ل للادي وتنظيم ممارس ل للة األعمال

وتوفير مس للتو ا

عادلة من المعيش للة والرفاهية  ،كما تفر

تكون غير ةل للانونيل للة او ال تنسل ل ل ل ل ل للجم مع عل للادا
واإلجراوا

بس للب

طبيعة هذه األنش للفة اتها التي ةد

المجتمع(.نبيل لله )2008 ،لكن ارتفلللا حلللدة القوانين

التي تفرا ل ل للها الحكومة على القفا االةتص ل ل للادي منل ةيود العمل على المهاجر ن وةوانين

سلوت العمل والحواجز التجار ة عامل مهم في االلعاف فرصللة االفراد لالنضللمام الى االةتصللاد الرسللمي
و يقلل من حر ة االختيار لألفراد العاملين في القفا الرسل ل ل ل ل ل للمي وبالتالي التوجه لالةتص ل ل ل ل ل ل للاد الخفي
للممارسللة األنشللفة االةتصللادية كما ان القيود المفرواللة على أنوا معينة من األنشللفة االةتصللادية من
الممكن ان تؤدي الى ادة كبيرة في تكلفة العمالة في االةتصل ل ل ل ل ل للاد الرسل ل ل ل ل ل للمي مما ينعكن على اجور
العاملين من خالل تخفيض ل ل للها األمر الذي يوفر حافز للعمل في االةتص ل ل للاد الخفي(Schneider & .
)Williams, 2013
 .4الفساد اإلداري
تعتبر الفجوة بين الدخل ومستو ا المعيشية السائدة في الدولة باإلاافة الى منح الموهفين مسؤوليا
وس ل لللفا

ال تتناسل ل ل

مع مس ل للتو الدخل الذي يتلقونه من الدوافع الرئيس ل للية التي تدفع هؤالو الموهفين

للبحث عن طرت وأس ل للالي

تدر لهم المز د من الدخل منل ةبول الرش ل للاو والتالع

في منح التراخيص

وغيرها االمر الذي ينعكن عل ى ادة األنشل ل ل ل ل ل للفة الخفية في الدولة ومن ثم توليد دخول غير ةانونية
يمنعها القانون(.أندراوس)2005 ،
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 .5انخفا
يعتبر انخفا
والمكاف

مستو الدخل
مسل ل ل ل للتو دخل االفراد مقارنة مع مسل ل ل ل للتو ا

المعيشل ل ل ل للة وغياب أنظمة الرعاية والحوافز

المالية أحد دوافع العمل في االةتصل للاد الخفي ،حيث يضل للفر االفراد للعمل في أنشل للفة خفية

في س للبيل تأمين مس للتو معيش للي معتدل والئف وخاص للة في هل ارتفا عام لألس للعار مع جمود الدخل
مما يؤدي الى تض ل ل ل ل للييف الخنات االةتص ل ل ل ل للادي على االفراد ودفعهم للبحث عن اعمال وانش ل ل ل ل للفة خفية.
(الذوادي.)2015 ،
 .6عجز الموا نة
العامة عن اإليرادا

ينعكن عجز الموا نة العامة المتمنل بز ادة النفقا

العامة وما يتبعه من سياسا

اةتص ل ل ل ل للادية غير مدروس ل ل ل ل للة بعناية على نمو االةتص ل ل ل ل للاد الخفي ،حيث يتم عادة اللجوو في حالة عجز
الموا نة الى اسل ل ل ل لللوبين ،االول رفع نسل ل ل ل للبة الض ل ل ل ل لرائ
والمؤس لسللا

ا ل ل ل ل لرائ

او فر

ورسل ل ل ل للوم جديدة تدفع االفراد

الى البحث عن طرت جديدة بهدف التحايل على األنظمة الضللر بية الجديدة او التوجه الى

العمل في األنش للفة الخفية البعيدة عن اعين الحكومة مما يفقد الحكومة جزو كبير من اإليرادا  ،االمر
الذي ةد يفاةم هذا العجز .اما األسل ل ل لللوب الناني الذي تنتهجه بع
اإلصدار النقدي الجديد ،وهذا األسلوب يترت

الحكوما

لسل ل ل للد عجز الموا نة هو

عليه اغوا تضخمية ( .عالني )2011 ،حيث ينعكن

على هذا التضخم ارتفا الدخل االسمي ،مما يعني االنتقال الى شرائح ار بية اعلى بالرغم من الدخل
الحقيقي ةد يكون انخف

بفعل التض ل ل ل للخم وبالتالي البحث عن مخرج بهدف التهرب من دفع االلتزاما

الضر بية من خالل اللجوو الى المقايضة او تعمد إخفاو جان

من االة ار ار الضر بية او حتى االنتقال

للعمل بأعمال غير رسمية( .شيحان)2013 ،
 .7دور المشروعا

الصغيرة

يعتبر تنامي عدد المشل ل للروعا
الصل ل ل ل ل للفقا

الصل ل للغيرة عامل مهم في ارتفا حجم االةتصل ل للاد الخفي  ،فغالبا ما تقوم

المبرمة من ةبل المشل ل ل ل ل للروعا

الصل ل ل ل ل للغيرة على التعامل النقدي بعيدا عن البنو واألنظمة

االئتمانية االخر والمعلوم انه من الس ل ل ل للهل بالنس ل ل ل للبة للمش ل ل ل للروعا
استخدام األموال النقدية ان تتجن

التي تقوم اعمالها وانش ل ل ل للفتها على

اإلفصاح الضر بي الذي يعكن احد أوجه االةتصاد الخفي (.عو

هللا )2002 ،باإلا للافة الى المس للاعدا

المجانية والهدايا التي ةد تقدمها هذه المش للار ع الص للغيرة بحكم
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العالةللا

العللائليللة بللاإلا ل ل ل ل ل ل للافللة الى عمليللا

المقللايض ل ل ل ل ل ل للة التي تتم فيمللا بينهللا بعيللدا عن السل ل ل ل ل ل للجال

الرس ل للمية (.عالني )2011 ،ولهذه األس ل للباب نجد ان أي محاولة لتفبيف نظام الض ل للر بة بالقوة  ،يترت
عليها افالس عدد كبير من المشللروعا

الصللغيرة  ،ألن هذه المشللروعا

تعمل أصللال في هل افت ار

عدم وجود ارائ (.نبيه ، 2008 ،ص)46
 .8االختالل الهيكلي في النات المحلي وندرة السلع
تختلف أس ل للباب وجود االةتص ل للاد الخفي باختالف الدول وخاص ل للة بين الدولة المتقدمة والنامية  ،ففبيعة
االةتص ل ل ل للاد واألسل ل ل ل لوات مختلفة وبالتالي فإن طبيعة العمل غير المش ل ل ل للرو غير متش ل ل ل للابهة  ،ففي الدول
المتقدمة تلع

الض ل ل ل لرائ

وخاصلل ل للة ال ل ل للر بة الدخل دو ار أس ل ل للاس ل ل لليا في التحايل على األنظمة والقوانين

الحكومية  ،غير ان االمر مختلف في الدول النامية  ،فاألس ل ل لوات تمتا بجان

كبير من السلل لليفرة من

ةبل الحكومة كما أن الهيكل االةتص ل ل للادي في الدول النامية يفتقر الى الكنير من المقوما
وبالتالي تعاني الدول النامية غالبا من هاهرة ندرة الس ل ل ل ل ل لللع  ،وخاص ل ل ل ل ل للة النقص في عر
السل لللع االسل للتهالكية او ال أرسل للمالية وسل للهولة التالع

األس ل ل للاس ل ل للية
بع

أنوا

بها االمر الذي يعد احد األسل للباب التي تؤدي الى

تنامي هاهرة االةتصاد الخفي في هذه الدول(.شيحان)2013 ،
 1.2.3.2التعقيب على أسباب نمو حجم االقتصاد الخفي
ان وجود االةتصاد الخفي في دولة ما ال يعني ان جميع األسباب اآلنف كرها هي األسباب التي تدفع
االةتصاد الخفي الى النمو ،فاختالف درجة التقدم االةتصادي للدولة عن الدول األخر ودرجة ممارسة
الدولة لحر ة االعمال واالنفتاح االةتصادي على دول العالم األخر والسياسا

الضر بية التي تنتهجها

الدولة له دور كبير في اختالف األسباب من دولة ألخر .
أش ل ل ل للار العديد من الباحنون عند تناولهم هاهرة االةتص ل ل ل للاد الخفي الى ان حجم الع و الض ل ل ل للر بي الذي
يتحمله المكلف غالبا له الدور األكبر في اللجوو الى ممارسة أنشفة االةتصاد الخفي و ل لتجن
الض ل لرائ

التي تعتبر السل للب

دفع

الرئيسل للي في ارتفا حجم االةتصل للاد الخفي بعكن األسل للباب األخر التي

تكون متفاوتة ومختلفة من دولة الى أخر  .وبالرغم من ل فإن الع و الض ل للر بي ةد ال يكون الس ل للب
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الرئيسللي في ارتفا أنشللفة االةتصللاد الخفي وخاصللة في الدول التي تمتا بانخفا
لديها .حيث تعتبر أنش ل ل للفة االةتص ل ل للاد الخفي وس ل ل لليلة لتجن
االةتصاد الرسمي وبالتالي فإن فر

ةيود معينة ال تتناس

الع و الضللر بي

المس ل ل للاولة القانونية لألعمال التي تتم في
مع واةع وحاجيا

او ةفا االعمال ةد تدفعهم للجوو الى األنشفة الخفية لتجن

شر حة كبيرة من االفراد

القيود المفرواة.

 3.3.2طرق قياس حجم االقتصاد الخفي
 1.3.3.2تمهيد
يتفف الباحنين لظاهرة االةتصاد الخفي على صعوبة تقدير حجم هذه الظاهرة ألنها غير هاهرة فعليا اال
ان ل لم يمنعهم من محاولة ةياسل ل ل للها( .السل ل ل للقا )1996 ،حيث دأب الباحنون على ابتكار واسل ل ل للتخدام
طرت وأسل ل للالي

مختلفة لتقدير حجم هذا االةتصل ل للاد فكان اول هذه الفرت األسل ل للالي

النقدية والتي مر

بتفو ار عديدة بدوا من تفو ر طر قة نس ل ل للبة العملة البس ل ل لليفة والتي اس ل ل للتخدمها  Caganعام 1958
لتقدير حجم االةتص للاد الخفي ومرو ار باس للتخدام طر قة المبادال

وصل لوال الى طر قة الفل

على العملة

التي طورها  Tanziباالعتماد على أس ل ل ل لللوب  Caganولم يكتف هذا التفور باس ل ل ل للتخدام الفرت النقدية
لقيللاس حجم هلذا االةتص ل ل ل ل ل ل للاد بلل امتللد ليش ل ل ل ل ل ل لكللل طرت جلديلدة منهللا طر قللة المللدخال
المسللوحا

المللاديلة وطر قلة

اإلحصللائية وطر قة األسللباب المتعددة والمؤش ل ار المتعددة التي تعد األسلللوب االدت للقياس

في هذا المجال.
ان هذا االمتداد والتفور واالسل ل للتحدا

المسل ل للتمر في اسل ل للتخدام أسل ل للالي

مختلفة لقياس حجم االةتصل ل للاد

الخفي دفع الباحنين على تص ل ل ل للنيفها ا ل ل ل للمن مداخل رئيس ل ل ل للية حيث يض ل ل ل للم كل مدخل عددا من الفرت
المتشللابهة .وعموما سللتقوم هذه الد ارسللة بتصللنيف طرت ةياس حجم االةتصللاد الخفي الى ثالثة مداخل
رئيسية وهي المدخل المباشر والمدخل غير المباشر ومدخل النمو ج االحصائي وفف & (Schnider
). Williams, 2013
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 2.3.3.2المدخل المباشر
يتم ةياس االةتصل للاد الخفي وفف المدخل المباشل للر على المسل للتو الجزئي و كون في لحظة منية معينة
ومن األسالي
 .1المسوحا

المستخدمة في المدخل المباشر:
االستقصائية

يتم االعتماد عليها في العديد من البلدان حول العالم لقياس حجم أنشل ل ل ل ل للفة االةتصل ل ل ل ل للاد الخفي وتتم من
خالل تصل للميم اسل للتبانة تصل للميما جيدا بغر
إجابا

القياس ثم عرال للها على المبحوثين و ل باالعتماد على

طوعية لعينة الد ارس للة وتتميز هذه الفر قة بتوفير معلوما

مفص لللة عن هيكل االةتص للاد الخفي

وانشفته االةتصادية(Schneider & Enste, 2013) .
و مكن تنفيذ هذه الفر قة على شرائح مختلفة من المجتمع منل المشتر ن ،المستهلكين ،االفراد او االسر
كما يمكن تنفيذها على مس ل ل ل للتو الوحدا

االةتص ل ل ل للادية( .المفيري )2012 ،و عتمد اختيار الش ل ل ل للر حة

المناسبة لتنفيذ المسح العيني على طبيعة وهدف الدراسة.
ومن الصل ل للعوبا

التي تواجه هذا األسل ل لللوب ان الناس ال يميلون عادة لالعتراف بانخراطهم في سل ل لللو

احتيالي او ةيامهم بإخفاو دخولهم عن السل ل ل ل ل ل لللفا
لشل ل ل للعورهم بالخجل من ارتكاب هذه السل ل ل لللوكيا

الضل ل ل ل ل ل للر بية اما للخوف من المالحقة القانونية او

مما ينعكن على دةة الد ارسل ل ل للة وصل ل ل للعوبة تقدير حجم

األنشل ل للفة الخفية كما ان المعايير المسل ل للتخدمة في د ارس ل ل لة ما في دولة معينة من الصل ل للع

اسل ل للتخدامها

لقياس ومقارنة االةتصاد الخفي في دولة أخر  .و ل الختالف البيئة المحيفة بالدراسة والنقافة السائدة
من حيث تقبل عناصر المجتمع لإلجابة على هذا النو المسوحا  (Echavarria, 2015).باإلاافة
الى التكلفة العالية إلجراو منل هذا النو من المسوحا
مراية.
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وخاصة ا ا كان

موسعة للحصول على نتائ

 .2الفرت بين الدخل واالنفات لألسرة
يقوم هذا االسل ل لللوب على حسل ل للاب الفرت بين الدخل واالنفات على المسل ل للتو الجزئي أي على المسل ل للتو
العائلي من خالل المسل ل ل للوح االحصل ل ل للائية ،حيث يتم مقارنة دخل وانفات عينة من األسل ل ل للر لمعرفة الفرت
بينهما ثم تعميم النتائ على المسل للتو الكلي كما في د ارسل للة  )1981( Dilnot & Morrisحيث اخذ
عينللة من اجللل مقللارنللة االنفللات بللالللدخللل في المملكللة المتحللدة ثم ةللاموا بتعميم النتللائ حيللث وجللدو ان
االةتصاد الخفي بين %2.3الى  %3من اجمالي النات القومي(Georgiou, 2007).
 .3طر قة سوت العمل
يعتمد هذا األسلوب على تحليل إحصاوا

بهدف تقدير حجم العمالة

العمالة من خالل عمل مسوحا

الفعلية ثم مقارنتها مع معدل المشاركة الرسمي في العمل بهدف تقدير حجم العمالة غير رسمية .ولكي
يعبر عن حجم االةتص ل للاد الخفي بداللة العمالة ال بد ان يتم وا ل للع بع

التقدي ار حول إنتاجية الفرد

داخل االةتص ل للاد الخفي وعدد العاملين في هذا االةتص ل للاد .وةد واجه هذا األس ل لللوب عدة انتقادا

أهمها

انه يقتصللر في ةياسلله على الدخل الناشللن من عنصللر العمل دون عنصللر رأس المال ،كما انه ال يأخذ
األنشفة غير السوةية بعين االعتبار باإلاافة الى صعوبة تحديد إنتاجية العمل داخل االةتصاد الخفي
مما ةد يؤدي الى واع فرو
 .4المراجعا

ال تتسف مع االمر الواةع( .أندراوس)2005 ،

الضر بية

يمكن القيام بتقدير حجم االةتص للاد الخفي من خالل التدةيف الض للر بي و ل بأخذ عينة والقيام بالتدةيف
في الدخل المعلن للضللر بة والدخل الحقيقي من اجل معرفة الفرت بينهما ومن ثم القيام بتعميم النتائ .
) (Schneider & Enste, 2013ومن امنلللة المراجعللا
الداخلية في الواليا

المتحدة ( )IRSحيث ةام

كبيرة لكل من االسل للر والشل للركا

الضل ل ل ل ل ل للر بيللة مللا ةللام ل

بعملية تدةيف لدافعي الضل ل ل ل لرائ

ال للمن برنام ةياس امتنال دافعي الض ل لرائ

الى معرفة حجم الفجوة الضللر بية (الفرت بين الض لرائ

من خالل اخذ عينة
( )TCMPالذي هدف

المسللتحقة المدفوعة و الغير مدفوعة) والتي بلغ

مقدارها اكنر من  100بليون دوالر امر كي في أواخر النمانينا
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بلله دائرة اإليرادا

لألسر(Georgiou, 2007) .

اال ان طر قة المراجعا
من االنتقادا

الض ل للر بية كغيرها من الفرت المس ل للتخدمة في ةياس االةتص ل للاد الخفي ال تخلو

حيث يتأثر هذا األس ل لللوب بالتغي ار التي تحد

الضل للر بة وكذل التشل للر عا

في أس ل للالي

الكش ل للف الض ل للر بي وهيكل

الضل للر بية(.السل للقا  )1996 ،كما انها ال تكشل للف اال عن جزو بسل لليط من

االةتصللاد الخفي وهو التهرب الضللر بي وهذا الجزو يمكن ان يكون نسللبة بسلليفة من أنشللفة االةتصللاد
الخفي كما تواجه هذه الفر قة صل ل ل ل ل ل للعوبا

عديدة حيث ان العينة المختارة ربما تكون متحيزة وال تمنل

كافة المجتمع أا ل ل للف على ل ان مبدأ التدةيف الض ل ل للر بي ربما يكش ل ل للف عن جزو يس ل ل للير بس ل ل لليط من
اإليرادا

والدخول المتحققة(Schneider & Buehn, 2016) .

 3.3.3.2المدخل غير مباشر
يسل ل ل للتخدم في هذا المدخل مؤش ل ل ل ل ار االةتصل ل ل للاد الكلي في تقديراته لحجم االةتصل ل ل للاد الخفي و تميز عن
المدخل المباشل ل للر بأنه يمكن من خالل هذا المدخل تقدير حجم االةتصل ل للاد الخفي لسل ل لللسل ل للة منية وبيان
التغير في حجمه مع مرور الوة
 .1طر قة المدخال

ومن األسالي

المستخدمة في المدخل المباشر:

المادية (استهال الكهرباو)

• طر قة The Kaufmann – Kaliberda
لقياس أنشل ل للفة االةتصل ل للاد الرسل ل للمي وغير الرسل ل للمي اعتبر ) Kaliberda (1996ان اسل ل للتهال الفاةة
الكهربائية أفضل للل مؤشل للر لقياس األنشل للفة االةتصل للادية (الرسل للمية والخفية) وبما ان مرونة الكهرباو الى
النات المحلي اإلجمالي تقترب من الواحد في دول العالم ،وبالتالي يعتبر ارتفا اسل ل ل ل ل ل للتهال الكهرباو
مؤشل للر على نمو القفا االةتصل للادي بشل للقيه الرسل للمي والخفي .وبالرغم من ان هذه الفر قة تنس ل ل
 Kaliberda &Kaufmannاال انها اس ل ل ل ل للتخدم

الى

مبك ار من ةبل  C.Lizzeriعام  1979و Del

 Boca and Francesco Forteع للام  (Schneider & Enste, 2013).1982ولقي للاس حجم
االةتصلل ل ل ل للاد الخفي في أوكرانيا ودول االتحاد السلل ل ل ل للوفيتي سلل ل ل ل للابقا ةام Kaufman and Kaliberda
بافت ار

):(Hanousek & Palda, 2003
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 حجم االةتص ل ل للاد الخفي عام  1989بلغ في اغلالنات المحلي اإلجمالي (بناوا على دراسا

دول االتحاد الس ل ل للوفيتي حوالي  %12من

سابقة).

 ان مرونة اسللتهال الكهرباو بالنسللبة الى حجم النمو االةتصللادي تبلغ واحد وبالتالي ا ا كانحجم النات المحلي يس ل للاوي  $100بليون دوالر عام  1989فذل يعني ان حجم االةتص ل للاد
الخفي يساوي  $12بليون
 ا ا ارتفع اس ل ل للتهال الكهرباو بمقدار  %10في الس ل ل للنة التالية أي عام  1990فهذا يعني انحجم االةتصاد الحقيقي سيبلغ  $123.3بليون
 القيام بفرح حجم االةتصل ل للاد الرسل ل للمي لعام  1990من حجم االةتصل ل للاد المقدر لمعرفة حجماالةتصاد الخفي.
• طر قة The Lackó
تقوم طر قة  Lackóعلى ان اسل ل ل ل ل ل للتهال الكهرباو في العالم ال يتحدد فقط من خالل حجم السل ل ل ل ل ل للكان
ومس للتو التنمية والسل لعر النس للبي للكهرباو بل هنا في كل بلد يتم اس للتخدام جزو معين من االس للتهال
المنزلي للكهرباو في االةتصللاد الخفي وبالتالي فإن االرتفا في اسللتهال الكهرباو يعكن نمو االةتصللاد
الرس ل ل للمي جنبا الى جن

مع الخفي (Lackó, 1999) .وتدعى هذه الفر قة باس ل ل للم طر قة االس ل ل للتهال

المنزلي للكهرباو وتفتر

االةتص ل ل ل ل ل للادية بما في ل

ان االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي موجود في كافة القفاعا

المنا ل وان جزو كبير من االةتصللاد الخفي يعمل في المنا ل حيث ان العاملين لحسللابهم الخاص عادة
ما يعملون في منا لهم .وفيما يلي النمو ج القياسل ل ل ل للي لفر قة االسل ل ل ل للتهال المنزلي للكهرباو (Lackó,
):2000
Ln ERij= a1 lnCij+ a2 AGij+ a3 Gij+ a4 Qij+ a5 PRij+a6 Hij+ a7
10 , 20 , 30 ,40 ,50 ,60

حيث:
 :iالدولة.
 :jالسنة.
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 : ERijنصي
 :Cijنصي

الفرد من استهال كهرباو المنزل في الدولة  iفي السنة ( jكيلو وا ).
الفرد من االستهال الحقيقي لألسرة من الكهرباو (تعادل القوة الشرائية).

 :AGijحصة ةفا الزراعة في النات المحلي اإلجمالي الرسمي.
 :Gijمؤشر تقل

الفقن.

 :Qijحصل ل للة مصل ل للادر الفاةة األخر غير الكهربائية الى اجمالي مصل ل للادر الفاةة المسل ل للتهلكة في
المنا ل.
 :PRijالسعر الحقيقي الستهال  1كيلو وا
 :Hijنصي
من االنتقادا

من الكهرباو.

الفرد من اإلنتاج في االةتصاد الخفي.
التي وجه

الى أس ل ل للالي

المادية أنها ال تش ل ل للير الى الحجم الكلي لالةتص ل ل للاد

المدخال

الخفي حيث انه هنا أنش للفة خفية ال تحتاج الى كهرباو منل الخدما

الذاتية او تعتمد على مش للتقا

بتروليللة كمللا ان مرونللة الكهربللاو الى النللات المحلي اإلجمللالي تختلف مع مرور الوة ل

وبين الللدول.

)(Schneider & Buehn, 2016
 .2فئة األورات النقدية
تعتمد هذه الفر قة على د ارس ل ل ل للة فئا
المتداولة الى باةي الفئا
ارتفا الفل

على فئا

العملة المتداولة ،حيث يتم ةياس نس ل ل ل للبة تداول فئة العملة الكبيرة

االخر و فتر

هذا االس لللوب ان ارتفا معامال

العملة الكبيرة لتسو ة المعامال

االةتص للاد الخفي يس للتلزم

الخفية(.المفيري)2012 ،

هذا األسلللوب ال يقوم بتقدير حجم االةتصللاد الخفي وانما يعبر عنه بشللكل تقر بي و عكن حجم انتشللاره
ومن أحد األسباب الرئيسية الستخدام هذه الفر قة هو ربط األنشفة االجرامية بالفئة النقدية ا
الكبيرة من ةبل الص للحفيين واالعالم .وهنا جدل فيما ا ا كان

طر قة تداول فئة األورات النقدية الكبيرة

تعبر بش للكل جيد وتعكن التفور الحاص للل في حجم االةتص للاد الخفي ،ومن االنتقادا
فئة األورات النقدية الكبيرة انها تفتر
والعصللر الرةمي منل الحواال

ان معامال

الموجهة لفر قة

االةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي تتم نقدا متجاهلة المقايضل ل ل ل ل ل للة

االلكترونية والبفاةا

من الممكن ان تؤدي الى االرتفا في الفل

القيمة

االئتمانية كما انها تتجاهل األسللباب األخر التي

على األو ارت النقدية ا
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الفئة الكبيرة منل التض للخم الذي

الفئة الكبيرة كما ههر في العديد من

يدفع الناس لالحتفاظ بالمز د من النقود وخاص ل ل ل ل ل ل للة األورات ا
الدراسا (Georgiou, 2007) .
 .3الفرت بين الدخل القومي واالنفات الكلي

يعتمد هذا األس ل ل لللوب على ان األش ل ل للخاص العاملين في االةتص ل ل للاد الخفي يمكنهم إخفاو دخولهم لكن ال
يمكنهم إخفاو انفاةهم وبالتالي من خالل حسل ل ل للاب الفرت بين الدخل القومي واالنفات القومي يمكن تقدير
حجم االةتصللاد الخفي لكن هذا األسلللوب غير صللحيح دائما فمنال الدخل القومي في سللو س ل ار اعلى من
االنفات القومي وبالتالي ا ا تم االعتماد على هذا األس لللوب في ةياس حجم االةتص للاد الخفي س للنحص للل
على اةتص ل ل للاد خفي س ل ل لللبي (Thomas, 1999).كما ان الدخل العائد من االةتص ل ل للاد الخفي والذي لم
يسللتخدم او تم حفظه بعملة اجنبية او تم نقله الى الخارج لن يظهر وبالتالي فإن معدل االةتصللاد الخفي
سينخف

مما يعكن عدم دةة حساب االةتصاد الخفي بهذا االسلوب(ÖĞÜNÇ & YILMAZ, .

)2000
الفل

 .4طر قة معدل النقود السائلة الى الودائع تح

يعرف هذا االسل ل لللوب أيضل ل للا باسل ل للم نسل ل للبة العملة البسل ل لليفة و رمز لها  SCRو عتبر  Caganاول من
استخدم هذه الفر قة عام  1958عندما حاول شرح اختالف نسبة العملة الى عر
المتحدة االمر كية على المد الفو ل حيث وجد ان االنخفا

النقود في الواليا

في نس ل للبة العملة في عام  1935اعقبه

ارتفا ملحوظ على مد الخمس للة عش للر س للنة التالية .حيث ارتفع من  %7عام  1935الى  %20في
الحرب العالمية النانية وبهدف معرفة األسباب التي أد

الى تغير النسبة نظر  Caganالى العديد من

المتغي ار التي من الممكن ان تفسل ل ل ل ل ل للر هذا االرتفا بما في ل تكلفة االحتفاظ بالعملة وحجم تجارة
التجزئة والتهرب الضر بي والسوت السوداو(Georgiou, 2007).
يفتر

أسلللوب معدل النقود السللائلة الى الودائع تح

بأن االفراد يمكنهم شل لراو الس لللع والخدما
االرتفا في حجم المدفوعا

الفل

ان العملة لديها ميزة على الشلليكا

ول

نقدا بعيدا عن اعين الس لللفا  ،حيث تعتبر هذه الفر قة بأن

النقدية مؤشل ل ل للر على ارتفا المعامال
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غير المسل ل ل للجلة من ةبل الحكومة.

هذا األسل لللوب ةام  Guttmannبتفو ره عام  1977و ل خالل د ارسل للته لتقدير حجم االةتصل للاد الخفي
في الواليا

المتحدة وفف المعادلة التالية ):(ÖĞÜNÇ & YILMAZ , 2000
C =Cr +CU
D =Dr + DU
kr =Cr / Dr
ku =CU / DU
) Vr =Yr /(Cr + Dr
) VU =YU /(CU + DU
β =vr/vu

لتأخذ الشكل النهائي التالي:

)𝐷𝑟𝐾 (𝐾𝑢 + 1)(𝐶 −
1
𝑟𝑌 = 𝑢𝑌
)𝐶 β (𝐾𝑢 + 1)(𝐾𝑢 𝐷 −

حيث:
 :Cالعملة تح

الفل  :D ،الودائع تح

الفل  :K ،العملة تح

الفل

االةتصاد الرسمي :u ،االةتصاد الخفي :Y ،مستو الدخل :V ،تقل
يقوم أسلوب  Gutmannعلى أربعة افترااا
 -ارتفا الضرائ

 /الودائع تح

النقود

أساسية وهي ):(Ahumada et al., 2006

والقيود الحكومية هي األسباب الرئيسية وراو ههور االةتصاد الخفي

 الدفع نقدا هي الوسيلة الوحيدة إلتمام معامال -نسبة العملة الى الودائع تح

الفل

الفل :r ،

االةتصاد الخفي

تتأثر فقط بالضرائ

 -هنا نقفة معينة في المااي ال يوجد بها اةتصاد خفي
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والقيود الحكومية

الميزة الرئيس للية لفر قة  Gutmannهو انها تقوم بتقدير س لللس لللة منية لنش للاا االةتص للاد الخفي اال ان
هذه الفر قة لم تخلو من االنتقادا

التي وجه

لها خص ل للوص ل للا االفت ار

كل من االةتصل للاد الرسل للمي والخفي متسل للاو ة باإلال للافة الى ان االفت ار
تداولها حيث من الممكن ا ل ل لليا او تلف بع
الخفي ا ا كللان ل
الواليا

بأن س ل للرعة دوران النقود في
بأن كافة النقود المصل للدرة يتم

هذه النقود ومن ثم التأثير على تقدير حجم االةتص ل ل للاد

هللذه الكميللة كبيرة كمللا ان هنللا كميللة غير معلومللة من الللدوال ار

المتحدة وبالتالي فإن نس ل ل ل للبة النقود الى الودائع تح

الفل

اةل من النس ل ل ل للبة التي اس ل ل ل للتخدمها

(.Gutmannالسل ل ل للقا )1996 ،كما انتقد  Tanziهذا األسل ل ل لللوب حيث االفت ار
الودائع تح

الفل

تتأثر فقط بالضرائ

يتم تللداولهللا خللارج

بأن نسل ل ل للبة النقود الى

والقيود الحكومية غير واةعي(Tanzi, 1980).

 .5طر قة المبادال
طور طر قة المبادال
على حجم المدفوعا

من ةبل  Feigeفي األعوام  1979و  1980و  1989وتركز هذه الفر قة
بدال من التغير في الفل

على العملة (Georgiou , 2007).وجاو التفور في

هذا األسلوب بعدم االعتماد فقط على النقود السائلة في ةياس األنشفة الخفية كما فعل ، Gutmann
حيث افتر

 Feigeان المعامال

الخفية تتم بصللورة نقدية او من خالل الشلليكا (ÖĞÜNÇ & .

)YILMAZ, 2000
يعتمد هذا األسل ل ل ل ل ل لللوب على ان العالةة بين اجمالي حجم المعامال

و اجمالي حجم المدفوعا

ثاب

و ستند هذا األسلوب على معادلة  Fisherالمعروفة (Pyle, 1989) .وهي:
M*V = p*T
حيث:
 :Mالنقود :V ،سرعة دوران النقود :P ،المستو العام لألسعار :T ،حجم المبادال
و مكن تقدير اجمالي حجم المدفوعا

) (M*Vومن ثم مقارنته بإجمالي حجم المبادال

الرسل ل ل ل ل ل للمية

المسل ل ل للجلة ) )P*Tوالفروت التي تظهر تكون ناتجة عن أنشل ل ل للفة االةتصل ل ل للاد الخفي .وفيما يلي معادلة
 Feigeلتقدير حجم المدفوعا

):(Feige, 1989
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(py)* = (py)r + (py)u
CVC + DVd = PT

وبافت ار

ان اجمالي المبادال

يساوي اجمالي الدخل  ،تصبح المعادلة):(Feige, 1989 , p47
*)(PT)/(py)* = k* = (CVC + DVd)/(py
(py)u = [(CVC + DVd)lk*} - (py)r = (py)* - (py)r

حيث:

*) :(pyاجمالي الدخل :(py)r ،الدخل المسل ل للجل : (py)u ،الدخل غير المسل ل للجل :C ،العملة:Vc ،
س للرعة تداول العملة :D ،الودائع تح

الفل  :Vd ،س للرعة تداول الودائع تح

الفل  :PT ،اجمالي

المبادال
ال يخلو هذا االسل ل ل ل ل ل لللوب من االنتقادا
المعامال

اليه خاصل ل ل ل ل ل للة فيما يتعلف بأن االنحراف بين حجم

التي وجه

والنات القومي اإلجمالي نات عن االةتص للاد الخفي باإلا للافة الى اننا بحاجة الى معلوما

كبيرة عن الصللفقا

المعقودة بصللورة نقدية من اجل اسللتننائها من االةتصللاد الخفي(Schneider & .

)Enste, 2013

 .6طر قة الفل

على العملة

يرمز لهذا األسل ل ل لللوب ( )CDAوتم اسل ل ل للتخدامه ألول مرة عام  1958من ةبل  Caganالذي اخذ بعين
االعتبار العالةة بين الفل

على العملة والع و الضل ل للر بي كأحد أسل ل للباب االةتصل ل للاد الخفي ،حيث ةام

بتقدير حجم االةتصل ل ل للاد الخفي للواليا

المتحدة االمر كية للفترة  ،1955-1919ومن ثم Gutmann

عام  1977الذي اسل ل للتخدم طر قة  Caganفي تقدير حجم االةتصل ل للاد الخفي مع اسل ل للتخدام االجراوا
اإلحصل ل ل ل ل ل للائية .طر قة  Caganتم تفو رها من ةبل  Tanziعام  1980وعام  1983حيث ةام بتقدير
حجم االةتصللاد الخفي للفترة  1980-1921وافتر
ادة في الفل

ان الز ادة في حجم االةتصللاد الخفي سللتؤدي الى

على العملة(Schneider & Buehn, 2016) .
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يس للتند هذا األس لللوب على ان االفراد يقومون باس للتخدام النقود الس للائلة لتس للو ة معامالتهم بهدف ابقاوها
خفية وبعيدة عن اعين السل ل ل ل ل ل لللفا  ،حيث ان الدفع نقدا ال يتر أثر ،كما ان المعامال
تسللجيلها في المؤسلسللا

األخر يتم

المالية وبالتالي يمكن بسللهولة معرفة أوجه اسللتخدامها وتعقبها(Ahumada .

)et al., 2006
يعتمد نمو ج  Tanziعلى ان االةتصل ل للاد الخفي هو أثر مباشل ل للر الرتفا الض ل ل لرائ

باإلال ل للافة الى ان

النقود تستخدم لتنفيذ هذه األنشفة الخفية وفيما يلي النمو ج الذي يقوم على المعادلة التالية (Tanzi ,
):1983, 290
In C/M2=a0 + a1 In T +a2 In WS/NI+a3 InR + a4 In Y + e
حيث:
 :C/M2نسبة العملة المتداولة الى العر

النقدي M2

 :Tمتغير ار بة الدخل
من الدخل القومي

 :WS/INنسبة األجور و الروات

 :Rمعدل الفائدة المدفو على الودائع االدخار ة والودائع ألجل
 :Yنصي

الفرد من الدخل الحقيقي

 :eمصفلح الخفأ
واجه

على العملة عدة انتقادا

نظر ة الفل

 -لين جميع معامال

االةتصاد الخفي تتم بصورة نقدية.

 من الممكن ان تكون الز للادة في الفل لولين بسب
 -اغل

منها ):(Echavarria, 2015

على العملللة نللاتجللة عن انخفللا

الودائع تح ل

الفل ل

االةتصاد الخفي.

الد ارس للا

افترال ل

ان س للرعة دوران المال في االةتص للاد الرس للمي هي نفن س للرعة دوران

المال في االةتصاد الخفي.
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 4.3.3.2مدخل النموذج
يفلف على هذا األسلوب نمو ج ) (MIMICاختصا ار للmultiple indicators multiple causes
وترجع أص ل ل للول نظر ة األس ل ل للباب المتعددة والمؤشل ل ل ل ار المتعددة الى ادبيا
النفسي  ،في حين تم التعر

التحليل العاملي في القياس

لها في االةتصاد في نما ج  Zellnerو  Goldbergerعام  1970و

 1972على التوالي  ،لكن اول من وهف هذا النمو ج في تقدير حجم االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي كان Frey
 and Weck-Hannemanعام  1984حيث ةاموا باسل ل ل ل ل ل للتع ار

البيانا

التي تم جمعها عن 17

دولة من دول منظمة التعاون االةتصللادي والتنمية باالعتماد على هذا االسلللوب ،ثم طور الفكرة الحقا
من ةبل  Aigner, Schneider, and Ghoshواخير من قبل  Gilesعام (Trebicka, .1999
)2014
تقوم فكرة النمو ج على معاملة االةتصلاد الخفي كمتغير كامن غير مالحظ ال يمكن ةياسله مباشلرة في
حين ان األسلللباب التي تؤدي الى حدوثه معروفة .ومن خالل األثر الذي يتركه االةتصلللاد الخفي يمكن
تكو ن معادلة هيكلية تسل ل ل ل ل ل للمح بقياس حجمه كما هو موال ل ل ل ل ل للح في الشل ل ل ل ل ل للكل رةم ((Ene & .)1.2
)Ştefănescu, 2011

األسباب
Z1t
Z2t

…
Zkt

األثار

Xt-1
Y1t
تطور االقتصاد الخفي

Y2t

…

الشكل ( :)1.2نمو ج األسباب المتعددة واالثار المتعددة
Source: Krstić, 2015 , p51

Ypt

جزين :المعللادلللة الهيكليللة ومعللادلللة القيللاس ،حيللث تقوم المعللادلللة الهيكليللة
يتكون نمو ج  MIMICمن أ
بد ارس ل ل للة العالةة بين المتغير الكامن (االةتص ل ل للاد الخفي) واألس ل ل للباب التي تؤدي الى حدوثه في حين ان
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الجزو الناني وهو معادلة القياس تقوم بربط المؤش ار مع المتغير الكامن كالتالي (Trebicka, 2014,
):p296
• المعادلة الهيكلية

1 X1 2 X 2 3 X 3 4 X 4 5 X 5 n X n 
حيث:
 :متغير تابع وهو االةتصاد الخفي -متغير تابع-
 :معامل االرتباا
 :nمعامل االرتباا الذي يواح العالةة بين المتغير التابع والسب
 :Xnاألسباب المشاهدة
 :معامل التشت
• معادلة القياس
Y1 1 11
Yn n nn
حيث:
 :Yالمؤش ار االةتصادية
:,معامال االنحدار لمتغير االةتصاد الخفي 
:االةتصاد الخفي  -متغير مستقل -
:2الخفأ العشوائي
ومن االنتقادا

التي وجه

الى هذا األسل ل لللوب اعتماده على كم كبير من البيانا

والمعلوما

فإن النقص في بعضل ل ل ل للها يؤدي الى نتائ غير دةيقة باإلال ل ل ل للافة احتمالية تجاهل بع
المؤش ار المهمة عند عملية القياس( .المفيري)2012 ،
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وبالتالي

األسل ل ل ل للباب او

 5.3.3.2التعقيب على أساليب قياس االقتصاد الخفي
تختلف األسل للالي

المسل للتخدمة في ةياس حجم االةتصل للاد الخفي باختالف اهداف الباحنين التي يسل للعون

الى إنجا ها حيث يعتبر هدف الد ارسلل ل ل ل للة هو المحدد الرئيسلل ل ل ل للي الختيار الباحث ألسل ل ل ل ل لللوب ةياس حجم
االةتصاد الخفي الذي ينسجم مع الدراسة التي يقوم بها.
ففي حال هدف الباحث الى معرفة شللكل وخصللائص االةتصللاد الخفي يمكنه اللجوو الى االسللتبانة التي
تعتبر أكنر األس للالي

فعالية في التعرف على مظاهر هذا االةتص للاد او اللجوو الى طر قة س للوت العمل

إ ا كان هدف الباحث التعرف على حجم العمالة الخفية وتقدير اثرها او الى أسل ل ل ل ل ل لللوب تانزي -طر قة
الفل

على العملة -في حال هدف الباحث الى معرفة حجم التهرب الض ل ل ل للر بي ،ومع ل يج

باالعتبار ةدرة األسالي

االخذ

المختلفة على ةياس حجم االةتصاد الخفي بفعالية وكفاوة والتعبير عنه بدةة.

يتميز أس لللوب األس للباب المتعددة والمؤشل ل ار المتعددة عن األس للالي

األخر بقدرته على ةياس وعر

العوامل الرئيسية المسببة لالةتصاد الخفي وبيان اثرها على هذا االةتصاد حيث يعامل أسلوب األسباب
المتعددة والمؤش ل ل ار المتعددة االةتصل للاد الخفي كمتغير كامن غير مالحظ يتم تقديره من خالل أسل للباب
عديدة يفرال للها الباحث بناوا على د ارسل للا

االةتصل للاد الخفي وبعد ل يتم اسل للتبعاد األسل للباب

وادبيا

غير المؤثرة على االةتصل ل للاد الخفي من جملة األسل ل للباب التي افترال ل للها الباحث و ذل يكون الباحث ةد
اس للتفا تحديد األس للباب الرئيس للية لالةتص للاد الخفي وتقدير حجمه بنفن الوة  ،مما يس للاعد في واللع
توص ل ل ل لليا

حقيقية مس ل ل ل للتندة على نتائ تم إخراجها بأس ل ل ل لللوب علمي بعكن الفرت األخر التي يكتنفها

القص للور في انحاو عديدة حيث يكتفي بعض للها بعر

هيكل االةتص للاد الخفي وتقدير حجمه في لحظة

منية معينة او تقدير حجمه خالل فترة منية دون بيان األسل للباب الرئيسل للية التي تقف خلفه على عكن
أسلللوب األسللباب المتعددة والمؤشل ار المتعددة .وبناوا على ل ةرر الباحث اسللتخدام أسلللوب األسللباب
المتعددة والمؤش ار المتعددة في اجراو الدراسة.
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 4.3.2اثار االقتصاد الخفي
 1.4.3.2تمهيد
ينعكن دور االةتصل للاد الخفي في الحياة االةتصل للادية للدولة و ل من خالل االثار المترتبة عليه ،حيث
ان هنا العديد من االثار اإليجابية والسلبية التي تنت عن ممارسة أنشفة االةتصاد الخفي .وفيما يلي
تعر

الدراسة اهم االثار اإليجابية واالثار السلبية المترتبة على االةتصاد الخفي.

 2.4.3.2االثار السلبية لالقتصاد الخفي
تختلف االثار السلبية الناجمة عن حجم االةتصاد الخفي من دولة الى أخر  ،حيث ترتبط االثار
السلبية بفبيعة األنشفة المكونة لالةتصاد الخفي في الدولة ومن هذه االثار:
 .1فقدان حصيلة الضرائ
يعد فقدان حص ل ل لليلة الضلل ل لرائ
تحصيل بع

أنوا الضرائ

األثر األكنر ش ل ل لليوعا نتيجة القيام بأنش ل ل للفة خفية حيث يترت

عليه عدم

منل ار بة الدخل وار بة القيمة المضافة وغيرها مما يؤدي الى فقدان

خز نة الدولة لمصللدر مهم من اإليرادا  (Pyle, 1989).االمر الذي ينت عنه رفع مسللتو الض لرائ
على األنش ل للفة االةتص ل للادية التي تتم في االةتص ل للاد الرس ل للمي من اجل مجاراة االنفات الحكومي( .محمد
ومصففى)2007 ،
 .2االخالل بمبدأ عدالة تو ع الدخل القومي
ان المش ل ل ل للاركة في االعمال واألنش ل ل ل للفة الخفية يترت
الض لرائ

عليه ادة في الدخل والنروة دون المس ل ل ل للاهمة في

العامة التي تسللتخدمها الحكومة في االنفات وتمو ل مشللار ع تنمو ة ،كما ان الفئا

باألعمال الخفية تسل ل للتفيد من الخدما
في تحمل األعباو العامة ،في الوة

التي تقوم

العامة والمنافع التي تقدمها الحكومة وتزداد ثراو دون المسل ل للاهمة
الذي ال تحصل ل ل ل ل للل فيه الفئا

التي تلتزم بإةرارها الضل ل ل ل ل للر بي على

مواكبة مماثلة في النراو وبالتالي تبدد وتفشل ل ل ل ل ل للل جهود الدولة الرامية الى تحقيف العدل في تو ع الدخل
بين فئا

المجتمع( .عو

هللا)2002 ،
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 .3األثر على سياسا

االستقرار االةتصادي

تنعكن أنشل ل ل ل ل ل للفة االةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي على تقدي ار األجهزة اإلحصل ل ل ل ل ل للائية للدولة مما ينعكن على دةة
المعلوما

والبيانا

التي يعتمد عليها صل ل للنا القرار في رسل ل للم السل ل للياسل ل للا

الكلية المتعلقة باالسل ل للتقرار

وعدم جدواها بسب

عدم دةة التشخيص السليم

االةتصادي ،االمر الذي يقلل من فاعلية هذه السياسا
للمش للكلة ،حيث ان نمو حجم االةتص للاد الخفي يترت
والتضلللخم وغيرهما من المؤش ل ل ار
المتبعة ال تستجي

للمشكال

ا

عليه نو من المغاالة في تقدير مؤشل ل ار البفالة

العالةة باالةتصل للاد القومي ومن ثم فإن الس للياسلللا

االةتصلللادية

الواةعية( .محمد ومصففى)2007 ،

 .4تشوه المعلوما
يؤدي ارتفا حجم االةتص ل للاد الخفي الى ا ل للعف مص ل للداةية البيانا

الرس ل للمية وتحيزها وخاص ل للة عندما

يكون حجم األنشفة الخفية كبير ومن ثم فإن االعتماد على هذه البيانا
كنيرة عند التعامل مع المشللكال
العكن وبالتالي فشل الحكوما
 .5معدال
تختلف معدال

المختلفة من خالل اتبا سللياسللا
المتعاةبة في اصالح المشكال

يوةع االةتصاديين في أخفاو

او اتخا إجراوا

أكنر صلرامة او

االةتصادية( .نبيه)2008 ،

النمو االةتصادي
النمو الفعلية في هل تواجد االةتص للاد الخفي.

النمو االةتص للادي الرس للمية عن معدال

ففي حالة نمو االةتصاد الخفي بصورة غير موا ة لالةتصاد الرسمي فإن معدل النمو االةتصادي العام
سلليكون أكبر او اةل من الواةع اما في حالة النمو بصللورة موا ة مع االةتصللاد الرس لمي فإن التحيز في
المؤش ار عن النمو الفعلي يكون غير موجود( .عو
لمعدال

هللا )2002 ،وبالتالي فإن الحساب غير الدةيف

النمو االةتصللادي والمؤش ل ار األخر يؤدي الى تشللوه المؤش ل ار االةتصللادية وصللعوبة التنبؤ

الصحيح بتغيراتها ومعالجتها(Schneider & Enste, 2013).
 .6معدال

البفالة

يعتبر معللدل البفللالللة من األمور الحيو للة للللدولللة وبللالتللالي فللإن ادراج العللديللد من االفراد العللاملين في
االةتص للاد الخفي بس للب
بفالة أكبر من المعدال

عدم توفر المعلوما

عن انش للفتهم الخفية يؤدي الى اعالن الحكومة لمعدال

الفعلية والشرو في تنفيذ سياسا
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اةتصادية توسعية في محاولة لتوفير فرص

عمل بشلكل مبالغ فيه مما يؤدي الى اهدار الموارد االةتصلادية وتحميل الموا نة أعباو إالافية ال حاجة
لها( .عو

هللا.)2002 ،

 .7األثر على فاعلية السياسة النقدية
تعتمد األنشفة الخفية على المعامال
حس ل للاس ل للا الى التغير في معدال

النقدية غالبا في معامالتها وبالتالي فإن الفل

الفائدة بس ل للب

الرغبة في االحتفاظ بالنقود لتنفيذ هذه األنش ل للفة الخفية

وفي حالة كبر حجم االةتصللاد الخفي فإن مرونة الفل
من فعالية السل للياسل للا

على النقود لين

على النقود تقل بالنسللبة لمعدل الفائدة مما يحد

النقدية التي يتخذها البن المركزي في هل وجود اةتصل للاد خفي كبير لعدم تمكنه

من التأثير على هذا القفا النقدي( .نبيه)2008 ،
 .8التضخم
يؤثر االةتصل ل للاد الخفي على معدال
أسللعار السلللع والخدما

التضل ل للخم من خالل تشل ل للوه أسل ل للعار السل ل لللع والخدما  ،حيث تميل

الى االرتفا بمعدل اةل من اسللعار االةتصللاد الرسللمي وال سلليما في حالة وجود

منافسل للة بين االةتصل للادين الرسل للمي والخفي في تقديم نفن السل لللع والخدما

و نعكن هذا االختالف في

السل ل ل ل ل للعر بين االةتصلل ل ل ل للاد الرسلل ل ل ل للمي والخفي من خالل حدو نو من المبالغة في حجم التضلل ل ل ل للخم او
العكن(.عو

هللا)2002 ،

باإلا للافة الى االثار الس لللبية االةتص للادية الس للابقة الناتجة عن ارتفا حجم االةتص للاد الخفي هنا اثار
اجتماعية مرتبفة بهذا االةتصاد منل ارتفا معدال

الجر مة المرتبفة بنشاطا

منظومة المبادئ والقيم من خالل العمل على توليد ثروا
يسهم في تدهور ةيم العمل والكس

بغ

هذا االةتصاد وتدهور

النظر عن مشل ل ل ل ل للروعيتها ،االمر الذي

المشرو في المجتمع( .األستا )2013 ،

 3.4.3.2االثار اإليجابية لالقتصاد الخفي
بالرغم من االثار السلبية الناجمة عن االةتصاد الخفي اال انه هنا بع
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االثار اإليجابية منها:

 .1على المسلتو القومي يعمل االةتصلاد الخفي على جعل االةتصلاد أكنر ديناميكية وأكنر اسلتجابة
للتغي ار الحاصلللة في هروف السللوت مقارنة مع االةتصللاد الرسللمي من خالل تحييد اثار القواعد
واإلجراوا
 .2خف

التنظيمية منل الضرائ

وةوانين الحد من األجور( .عو

الفروت في تو ع الدخل من خالل تقديم سلع وخدما

هللا)2002 ،

بأسعار منخفضة وبالتالي مساعدة

محدودي الدخل من خالل تحقيف أثار تو عية موجبة( .بودالل)2008 ،
 .3يعتبر االةتصل للاد الخفي عامل مشل للجع على االسل للتهال  ،حيث ان أكنر من ثلني الدخول الناتجة
عن أنش ل ل للفة االةتص ل ل للاد الخفي يتم انفاةها في القفا الرس ل ل للمي من خالل شل ل ل لراو س ل ل لللع وخدما
وبالتالي تنشيط القفا الرسمي( .المفيري)2012 ،
 .4المسل للاهمة في رفع معدال

النمو االةتصل للادية الفعلية جنبا الى جن

مع االةتصل للاد الرسل للمي من

خالل االسل ل ل للتفادة وتوهيف األموال المتولدة من أنشل ل ل للفة االةتصل ل ل للاد الخفي في أوجه االسل ل ل للتنمار
المختلفة باإلال ل ل ل ل ل للافة الى معالجة مشل ل ل ل ل ل للكلة البفالة و ل بامتصل ل ل ل ل ل للاص جزو من القو العاملة.
( عالني)2011 ،
 4.4.3.2التعقيب على اثار االقتصاد الخفي
حيللث تختلف طبيعللة االثللار النللاجمللة عن االةتص ل ل ل ل ل ل للاد الخفي بين الللدول المختلفللة اال ان هنللا بع
الس ل ل للما

التي تمتا بها اةتص ل ل للاديا

معينة ،وتعتبر الدول التي تش ل ل للتر بكبر الوعاو الض ل ل للر بي لديها

الخاسلر األكبر من فقدان حصليلة كبيرة من الضلرائ

بسلب

التوجه لألنشلفة الخفية نتيجة لكبر الوعاو

الضل للر بي ،كما ان الدول التي يرتفع فيها التضل للخم غالبا ما ينعكن على انخفا
الدول ،االمر الذي يؤدي الى ادة األنشفة الخفية من اجل التغل

دخل االفراد في هذه

على فقدان ةيمة النقود.

وبذل ترتبط االثار الناجمة عن االةتصل ل ل ل للاد الخفي باألسل ل ل ل للباب الدافعة الرتفا حجمه ،حيث ان التوجه
للعمل في أنش للفة خفية ما هو اال نتيجة ألس للباب دفع

نحو العمل في األنش للفة الخفية ومن هنا تبر

ال ل للرورة التعرف على أسل ل للباب نمو االةتصل ل للاد الخفي كي تتم معالجتها وتجن
عنها.
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االثار السل ل لللبية الناجمة

االثار اإليجابية المترتبة على االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي وخاص ل ل ل ل ل للة خف

بالرغم من بع

الفروت في تو ع

الدخل في الدول التي تفتقر الى الفبقة المتوس ل ل ل ل ل للفة اال ان االثار الس ل ل ل ل ل لللبية الناجمة عنه تخل بالهيكل
االةتصادي العام في الدولة وتحد من ةدرته على النمو االةتصادي.
 4.2لمحة عن االقتصاد الفلسطيني
توج

المفاوا للا

الس للياس للية بين منظمة التحر ر الفلس للفينية و سل لرائيل بتوةيع اتفات اس لللو الذي ةام

على اثره سلللفة فلسللفينية تول
االةتصللادي الذي ترت
وةفا غزة وخلق
الكبيرة التي انعقللد

مسللؤولية إدارة األ اراللي الفلسللفينية .تبع هذا االتفات بروتوكول بار ن

عليه تداعيا

مختلفة انعكس ل

وةائع جديدة سل ل للاهم

على مختلف مجاال

الحياة في الضللفة الغربية

في رسل ل للم مالمح االةتصل ل للاد الفلسل ل للفيني .وبالرغم من اآلمال

على هللذه االتفللاةيللة وتفللاؤل األطراف المختلفللة الموةعللة عليهللا -على األةللل الفرف

الفلسفيني -اال ان الوةائع على األر

سرعان ما بعنر اآلمال وخالف

الفموحا ( .ماس)2013 ،

أجبر الس ل ل لللفة الفلس ل ل للفينية على التعاطي مع اإلر الذي خلفه االحتالل المتمنل بتكييف االةتص ل ل للاد
الفلسل ل للفيني بما يخدم االةتصل ل للاد اإلس ل ل لرائيلي و ناسل ل للبه و ل في هل الصل ل للالحيا
الضلليقة التي ةام

بموجبها السلللفة الفلسللفينية ،وبالرغم من ل اول

اهتماما ملحوها باالةتصل ل ل ل ل ل للاد الفلسل ل ل ل ل ل للفيني حيث بذل

الفلسللفينية المتعاةبة

الكنير من الجهود من اجل تحر ره من التبعية

لالةتصللاد اإلس لرائيلي تمنل ل بالعمل على رسللم السللياسللا
بنى القفاعا

الحكوما

المحدودة والخيا ار

االةتصللادية التي من شللأنها إعادة هيكلة

االةتصلادية المختلفة والعمل على فتح افات جديدة للتعاون والتكامل االةتصلادي مع دول

العالم من خالل توةيع االتفاةيا

االةتصللادية المختلفة مع العديد من دول العالم بهدف تعز ز االةتصللاد

الفلسل ل للفيني المحلي والوصل ل للول الى تنمية اةتصل ل للادية متكاملة(.سل ل للرداح )2012 ،وفيما يلي اهم مالمح
االةتصاد الفلسفيني:
 .1النمو االةتصادي
يتعر
الممارسا

االةتص ل ل ل ل للاد الفلس ل ل ل ل للفيني للعديد من التش ل ل ل ل للوها

الهيكلية التي تفقده القاعدة اإلنتاجية بس ل ل ل ل للب

الممنهجة من ةبل االحتالل اإلسرائيلي إاافة الى تعراه لظروف ةسر ة افقدته القدرة على
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التحكم بموارده االةتصللادية وةفاعاته االنتاجية مما انعكن على النمو االةتصللادي لفلسللفين( .ابوعيدة،
)2013
شل للهد معدل نمو النات المحلي الحقيقي تذبذبا واال للحا خالل الفترة ( )2015-1995بسل للب
االسللتقرار والتقلبا

حالة عدم

السللياسللية التي شللهدتها فلسللفين  ،فمع بداية تكو ن السلللفة الفلسللفينية وانعكاسللا

للدعم الذي ةدمه المجتمع الدولي لتأهيل البنية التحتية ألنشل ل ل للاو الدولة الفلسل ل ل للفينية بلغ معدل النمو في
الن للات المحلي الحقيقي ( )9.12%خالل الفترة ( ، )1999-1994لكن في الفترة ()2002-2000
شللهد النمو االةتصللادي اتجاها مغاير ا بلغ ( )10.12%-كنتيجة الندال انتفااللة األةصللى وسللياسللة
الحصل للار وتقفيع اوصل للال الفرت بين المدن والمحافظا
واغالت المص ل ل ل ل ل ل ل للانع وفر

الفلسل للفينية والعمل على تدمير البنى التحتية

القيود على حرك للة البض ل ل ل ل ل ل ل للائع والسل ل ل ل ل ل لللع والمواد االولي للة التي اتخ للذته للا

إسرائيل(.حمدان)2012 ،
مع انتهاو ش للدة انتفاا للة األةص للى بدأ االةتص للاد الفلس للفيني يتعافى من جديد بفعل المس للاعدا
وف الحص ل ل ل ل ل ل للار المفرو

الدولية

على المدن فقد بلغ معدل نمو النات المحلي الحقيقي ( )11.72%خالل

الفترة ( )2005-2003لكن س ل ل ل ل للرعان ما اص ل ل ل ل للفدم هذا التعافي بتوةف الدعم المالي المقدم للس ل ل ل ل لللفة
الفلس ل ل ل ل ل للفينية كنتيجة لفو حركة حماس باالنتخابا التش ل ل ل ل ل للر عية عام  2006وامتنا العديد من الدول
المانحة عن الوفاو بالتزاماتها المالية باتجاه السل ل ل لللفة الفلسل ل ل للفينية باإلال ل ل للافة الى القيود المشلل ل للددة التي
فرا ل ل

على التعامل مع البنو الفلسل للفينية و يقاف إس ل لرائيل تحو ل العائدا

الجمركية التي تحصل لللها

نيابة عن الس ل لللفة الفلس ل للفينية والتي تكفي لوحدها تمو ل  %60من عجز موا نة الس ل لللفة الفلس ل للفينية
(صل ل ل ل ل ل للندوت النقد العربي )2007 ،ا ا بلغ معدل النمو الحقيقي عام  )3.90%-( 2006وفف تقار ر
سلفة النقد الفلسفينية.
خالل الفترة ( )2010-2007ش للهد االةتص للاد الفلس للفيني تراجعا اخر بس للب
الضفة الغربية وةفا غزة ،كما الق
القيمة الحقيقية للمسل ل للاعدا

االنقس للام الفلس للفيني بين

ا مة الرهن العقاري بظاللها على االةتصاد الفلسفيني ا تراجع

الدولية المقدمة للسل ل لللفة الفلسل ل للفينية نتيجة االرتباا الكبير بين االةتصل ل للاد

اإلسل لرائيلي واألمر كي بفعل انخفا

ةيمة الدوالر وارتباا االةتص للاد الفلس للفيني باالةتص للاد اإلسل ل ارئيلي
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من خالل ةفا العمل والتجارة ،اا ل للف الى ل ت كل الودائع الفلس ل للفينية بنس ل للبة  %30حيث تش ل للكل
الودائع بالدوالر نس ل للبة  %70من ةيمة الودائع في البنو الفلس ل للفينية(ص ل للندوت النقد العربي )2008 ،
وعند تتبع معدال

النمو في النات المحلي الحقيقي نالحظ ان معدل النمو في العام  2008لم يتحسللن

كنير نتيجة للحرب اإلس لرائيلية على ةفا غزة وبالرغم من التحسللن الملحوظ عام  2011ا وصللل الى
ا
 %12.41اال انه انخف

عام  2012كنتيجة للحرب اإلس ل ل ل لرائيلية النانية على ةفا غزة .باإلال ل ل للافة

الى اغالت حكومة ما بعد مرس للي لألنفات الحدودية مع ةفا غزة ا كان

مص للدر مهمة لدخول المواد

األولية للقفا (.صل للندوت النقد الدولي )2014 ،كما شل للهد االةتصل للاد الفلسل للفيني عام  2014انخفا
حاد في نمو النات المحلي الحقيقي بفعل الحرب اإلسل ل ل لرائيلية النالنة على ةفا غزة ا وص ل ل للل الى (-
 )%18.وةللد ةللدر ص ل ل ل ل ل ل لنللدوت النقللد اللدولي الخس ل ل ل ل ل ل للائر النللاجمللة عن الحرب بحوالي  4مليللا ار

دوالر

امر كي(.صندوت النقد الدولي)2015 ،

 .2التضخم
يعرف الجها المركزي لإلحصل ل ل ل للاو الفلسل ل ل ل للفيني التضل ل ل ل للخم بأنه "هو االرتفا المسل ل ل ل للتمر والملموس في
المستو العام لألسعار في دولة ما" و يعتبر التضخم في فلسفين تضخما مستورد الى حد كبير حيث
يظهر حس ل للاس ل للية اتجاه ارتفا األس ل للعار العالمية وخاص ل للة الغذاو والوةود ،وترتفع األس ل للعار المحلية عن
منيلتها عالميا وعالوة على ل فإن االنخفا

في األسل ل ل ل ل ل للعار العالمية ال ينعكن بشل ل ل ل ل ل للكل فوري على

األسعار المحلية مما ينعكن على ةدرة استيراد السلع األساسية لتلبية حاجة المواطنين(.سلفة النقد-ا ،
)2016
و ختلف معدل التضخم حس

مناطف السكن في فلسفين انعكاسا الختالف مستو ا

المعيشة ومعدل

البفالة ونس ل ل ل ل للبة الفقر ،حيث ان نس ل ل ل ل للبة الفقر مختلفة ما بين الحض ل ل ل ل للر والر ف كما ان اختالف معدل
التض ل لخم بين المناطف الجغرافية يرجع الى اختالف مسل للتو ا الفل
تلع

المحلي وتكاليف المعيشل للة ،حيث

األجور دو ار هاما في ةدرة الفرد على الوفاو بالتزاماته(.صبيح)2015 ،

رغم ان التضخم مرتبط غالبا بالمناخ االةتصادي في الدولة اال ان المتتبع لمؤشر التضخم في فلسفين
يالحظ ان هنا عوامل غير اةتصلادية تؤثر في ارتفا معدل التضلخم منل اإلجراوا
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اإلسلرائيلية على

الواةع المتمنلة باإلغالةا

ار

والحروب مع ةفا غزة باإلال للافة الى النمو السل للكاني ،و خفي معدل

التضلل ل للخم في فلسل ل ل للفين الكنير من التناةضلل ل للا
شللهد

ففي الوة

الذي تراجع

فيه األسل ل ل للعار في ةفا غزة

الضللفة الغربية ارتفاعا في األسللعار مما يعكن حجم االختالف في مسللببا

االةتص للادية بين الض للفة والقفا وبالتالي ال بد من العمل على إحالل الواردا

التضللخم والظروف

وبخاص للة االس للتهالكية

و يجاد المحلية البديلة(.ةديح)2015 ،
 .3البفالة
تعتبر البفالة المعض ل لللة األس ل للاس ل للية الةتص ل للاديا

الدول ،الس ل لليما النامية منها حيث ال يقتصل ل لر خفر

البفالة على توفير فرص عمل للداخلين الجدد لسل ل ل ل ل للوت العمالة بل يتعداه الى اسل ل ل ل ل للتيعاب تراكم البفالة
القائم ،وتعتبر مهمه صل للعبة في هل محدودية الفاةا
معدال

اإلنتاجية وانخفا

مسل للتو االسل للتنمار وارتفا

النمو السل للكاني كما هي الحال في فلسل للفين بشل للكل عام .والتزال معدال

البفالة في فلسل للفين

مرتفعة جدا بالمقارنة مع دول الجوار (سلفة النقد-ب)2016 ،
و عرف الجها المركزي لإلحصل ل ل للاو الفلسل ل ل للفيني البفالة بأنها "جميع األفراد الذين ينتمون لسل ل ل للن العمل
( 15س ل ل للنة فأكنر) ولم يعملوا أبدات خالل فترة اإلس ل ل للناد في أي نو من األعمال ،وكانوا خالل هذه الفترة
مس ل ل ل ل ل للتعدين للعمل وةاموا بالبحث عنه بإحد الفرت منل مفالعة الص ل ل ل ل ل للحف ،التس ل ل ل ل ل للجيل في مكات
االس ل للتخدام ،سل ل لؤال األص ل للدةاو واألةارب أو غير ل من الفرت" وتش ل للير المعفيا
المركزي لإلحصل ل للاو الفلسل ل للفيني الى ان نسل ل للبة البفالة في فلسل ل للفين بلغ
المشللاركة في العمل عام  2015وان نسللبة مشللاركة االنا

الواردة من الجها

 %25.9من اجمالي القو

ال تزال متدنية بالمقارنة مع الذكور ا بلغ

لنفن العام  %19.1مقابل  %71.9للذكور(.الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني)2016 ،
وتشلكل البفالة خفر حقيقي على االةتصلاد الفلسلفيني من حيث اهدار ةيمة العنصلر البشلري والتسلب
بحدو تشل للوها

هيكلية في االةتصل للاد التي بدورها حد

س للوت العمل .و عتبر االحتالل اإلسل لرائيلي المتس للب

من ةدرته على امتصل للاص القو الداخلة الى

الرئيس للي للبفالة في فلس للفين حيث عمد االحتالل

الى ربط االةتص ل للاد الفلس ل للفيني به وفف افف محدود وا ل لليف ،هذا األفف هو اتفاةية بار ن االةتص ل للادية
التي ةيد

االةتصل ل ل ل للاد الفلسل ل ل ل للفيني وعزلته عن باةي الدول  ،ولم تكتفي إس ل ل ل ل لرائيل بذل بل لجأ
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الى

ةيود صل للارمة على انضل للمام العمالة الفلسل للفينية الى

اسل للتبدال العمالة الفلسل للفينية بأخر اجنبية وفر

سوت العمل اإلسرائيلي مما فاةم مشكلة البفالة فلسفين(.األسفل )2014 ،
يعتبر ال ل للعف البنية االةتصل ل للادية وما يصل ل للاحبها من غياب التخفيط التنموي السل ل للليم وغياب التنسل ل لليف
ومعاهد الوطن من جهة وسللوت العمل الفلسللفيني من جهة أخر احد

والتخفيط المشللتر بين جامعا

العوامل المتس ل ل ل للببة في حدو فجوة بين مخرجا
العمل تشجيع ودعم المشروعا

هذه الجامعا

ومتفلبا

الس ل ل ل للوت وبالتالي ال بد من

الصغيرة وواع خفط تنمو ة وااحة من شأنها خف

معدل البفالة

في فلسفين(.درو ش)2013 ،
 .4النظام الضر بي الفلسفيني
ارتبط مفهوم النظام الضل للر بي في العصل للور الوسل للفى بمقابل مادي او عيني يدفعه االفراد للدولة نظير
الخدما

التي تقدمها لهم وحمايتهم وتفور بعد ل لتأخذ شل ل ل ل ل ل للكل تكليف الزامي و ل حتى تتمكن

الدولة من القيام بواجباتها واتسل ل ل ل ل ل للع هذا المفهوم فيما بعدا فلم يعد يقتصل ل ل ل ل ل للر على تقديم الدولة للحماية
لمواطنيها بل امتد ليصللبح له ابعاد سللياسللية واجتماعية واةتصللادية فمن جهة أصللبح

الدول اليوم تقوم

باس للتخدام الس للياس للة الض للر بية بهدف التأثير على النش للاا االةتص للادي واالس للتنمار واإلنتاج واالس للتهال
وحل مشاكل الفقر والبفالة وتعتبر أداة تستخدمها الدولة بهدف تحقيف العدالة االجتماعية وفي فلسفين
ومنذ تأسلللين السل لللفة الفلسل للفينية عام  1994عمل
موجودة س للابقا وفي نفن الوة

بدأ

السل لللفة الفلسل للفينية على تفبيف ةوانين ال للر بية

بإص للدار ةوانين جديدة منها ةانون ا للر بة الدخل الفلس للفيني عام

 2004وةانون الضر بة الفلسفيني عام  2007وغيره من القوانين(.ةباجة)2011 ،
يكمن اهتمام السلفة الفلسفينية بتفو ر النظام الضر بي في فلسفين ألنها تعد من اهم األدوا

المالية

التي تس ل ل للاعدها في تأمين الموارد المالية وتحقيف األهداف والخفط التنمو ة على كافة األص ل ل للعدة والتي
تلبي حاجا

المجتمع ،لكن القصل ل ل ل للور والضل ل ل ل للعف في أداو منظومة الضل ل ل ل للر بة يحد من ةدرة السل ل ل ل لللفة

الفلس للفينية على تحقيف أهدافها وبالتالي ال بد من مراجعة القوانين واألنظمة الض للر بية المعمول بها في
فلس ل ل للفين بحيث تراعي خص ل ل للوص ل ل للية المكلف الفلس ل ل للفيني من كافة الجوان
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االةتص ل ل للادية والس ل ل للياس ل ل للية

واالجتماعية والعمل على تفو ر الش ل لرائح الضل للر بية بما يتالئم مع المقدرة التكليفية للمواطنين(.نش ل لوان،
)2017
 1.4.2التعقيب على مالمح االقتصاد الفلسطيني
بالرغم من الجهود المبذولة من ةبل السل ل ل لللفة الفلسل ل ل للفينية لتفو ر االةتصل ل ل للاد الفلسل ل ل للفيني ورفع كفاوته
وتوس ل ل ل ل لليع افقه اال انه كغيره من اةتص ل ل ل ل للاديا
الظاهرة التي تقو

الدول االخر يعاني من هاهرة االةتص ل ل ل ل للاد الخفي ،هذه

نجاعة وكفاوة السل ل للياسل ل للا

الخفط التنمو ة االةتصادية التي تبذلها الجها

االةتصل ل للادية التي تتخذها السل ل لللفة الفلسل ل للفينية وتعيف
الحكومية.

ومن اجل تنظيم هذا االةتصاد الخفي وصد االثار الناتجة عنه وتقليل حدتها عمد

السلفة الفلسفينية

الى العمل على تنظيم القفا االةتص ل ل للادي الفلس ل ل للفيني من خالل اص ل ل للدار القوانين والتش ل ل للر عا

التي

تس ل ل للاعد على تحديد مالمح هيكل االةتص ل ل للاد الفلس ل ل للفيني وتس ل ل للمح ببناو أرا ل ل للية لممارس ل ل للة األنش ل ل للفة
االةتصلادية .اال ان هذه القوانين والتشلر عا

غالبا ما تصلفدم مع اإلجراوا

االةتصاد الفلسفيني.
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اإلسلرائيلية التعسلفية بحف

 5.2الدراسات السابقة
 1.5.2تمهيد
تكمن أهمية الد ارسل ل للا

السل ل للابقة في اثراو الباحث بالمعلوما

د ارسللته واالسللتفادة من نتائ الد ارسللا

الال مة حول الظاهرة ةيد الد ارسل ل للة واغناو

االخر في بناو الباحث لد ارسللته وةد سللاعد

الباحث على وال للع تصل للور عام لمشل للكلة البحث واالهداف والفرال لليا
مكن

الباحث من االطال على األسل ل ل ل ل للالي

والتعار ف المتعددة التي اعتمد

الد ارسللا

السللابقة

المسل للتخدمة في الد ارسل للة ،كما

المختلفة المسلل ل ل ل للتخدمة في ةياس حجم االةتصلل ل ل ل للاد الخفي

عند ةياس ل لله و ل من خالل عر

االمر الذي مكن من التعرف على عناصل ل ل للر هذا االةتصل ل ل للاد الغام

د ارس ل للا

متنوعة من دول مختلفة

ومواطن نشل ل ل للاطه في االةتصل ل ل للاد

الرسمي.
دفع القصللور في الد ارسللا

المتعلقة باالةتصللاد الخفي في فلسللفين الباحث الى إاللافة د ارسللا

بأنشل ل للفة االةتصل ل للاد الخفي كالد ارسل ل للا

المتعلقة بالتهرب الضل ل للر بي وبرغم ان هذه الد ارسل ل للا

االةتصاد الخفي بشكل مباشر اال انها تناول

أنشفة مهمة في هذا االةتصاد ،حيث هدف

لم تتناول
الدراسة من

غير المباشرة الى دعم اإلطار النظري في الدراسة باإلاافة الى تعز ز فرايا

إاافة هذه الدراسا

الد ارس للة بدور هذه األنش للفة في ارتفا حجم االةتص للاد الخفي فلس للفين .وةام الباحث بعر
التي تناول

متعلقة

االةتصاد الخفي بشكل مباشرة أوال متبوعة بالدراسا

سلعى الباحث جاهدا الى عر

د ارسلا

اسلتخدم

التي تناول

الد ارس للا

انشفته.

أسللوب األسلباب المتعددة والمؤشل ار المتعددة وهو

األسلوب اته الذي تم استخدامه في الدراسة لكن النقص الوااح في استخدام هذا األسلوب عربيا دفع
الباحث عر

د ارسل للا

اسل للتخدم

أسل للالي

مختلفة وةد ةام الباحث بعر

الد ارسل للا

التي اسل للتخدم

أس ل ل ل لللوب األس ل ل ل للباب المتعددة والمؤشلل ل ل ل ار المتعددة أوال بغ

النظر عن التس ل ل ل لللس ل ل ل للل التار خي متبوعة

بتقدير حجم االةتصللاد الخفي بأسللالي

األجنبية فقد

بالد ارسللا

التي ةام

تم عر

الدراسا

التي استخدم

اخر  ،اما بالنسللبة للد ارسللا

أسلوب األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة فقط.
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 2.5.2الدراسات المحلية
 -1دراسة (االنصاري )1991 ،بعنوان" :االةتصاد غير الرسمي في رام هللا"
ةام

الباحنة بد ارسلة االةتصلاد الخفي في مدينة رام هللا و ل بعد المالحظة والمشلاهدة المتكررة لظاهرة
المنتشلرة في احياو المدينة باإلالافة الى إشلارة البيانا

الباعة المتجولين والبسلفا

واألبحا

الخاصة

في حسللاب الدخل القومي في الضللفة والقفا الى انهيار االةتصللاد الفلسللفيني وانه على حافة اإلفالس
في حين ان مجر للا

اليوميللة من وجهللة نظر البللاحنللة تشل ل ل ل ل ل للير الى العكن ،االمر الللذي دفع

االحللدا

الباحنة الى اجراو هذه الد ارسللة والتي تعد الد ارسللة األولى المتعلقة باالةتصللاد الخفي في فلسللفين حس ل
اطال الباحث.
هاهرة االةتص ل للاد الخفي في مدينة رام هللا ووص ل للف خص ل للائص ل للها وابعادها

ركز الد ارس ل للة على عر

ومحاولة اسللتنتاج طبيعة العالةة بين االةتصللاد الرسللمي والخفي في المدينة من خالل المدخل المباشللر.
وةد اس ل للتخدم
البسفا
اس ل ل ل للتفاع

الباحنة المنه الوص ل للفي وةد اعتمد

والباعة المتجولين.
الد ارس ل ل ل للة حص ل ل ل للر اش ل ل ل للكال االةتص ل ل ل للاد الخفي الموجودة في مدينة رام هللا والمتمنلة بالباعة

المتجولين وأص ل للحاب البس ل للفا
الخاصة وخادما
وخلصل ل ل

الد ارس ل للة على المقابلة الش ل للخص ل للية مع أص ل للحاب

والعتالين والش ل للحدة والس ل للائقين باألجرة واالثا

البيو والكا ا

وتجارة االدو ة والسرةا

القديم وس ل لليا ار البيجو

والمخد ار والتهرب من الضرائ .

الد ارس ل للة الى ارتفا هاهرة االةتص ل للاد الخفي بش ل للكل كبير في هل االنتفاا ل للة بس ل للب

تدهور

األحوال االجتماعية واالةتصل ل ل ل ل ل للادية في المناطف المحتلة مما دفع االفراد للتوجه الى األنشل ل ل ل ل ل للفة الخفية
لتوفير متفلبا

المعيشل ل للة .كما خلص ل ل ل

االجرام والجرائم والسرةا

أيضل ل للا الى دور االنتفاال ل للة والعوامل الوطنية في كبح نسل ل للبة

وهي شكل من اشكال االةتصاد الخفي وتوفير انشفة أخر ةانونية لممارسة

االةتصاد الخفي.

46

 -2دراسة (األستا  )2013 ،بعنوان" :تقدير حجم االةتصاد الخفي في األرااي الفلسفينية–
دراسة ةياسية"
الدراسة الى تقدير حجم االةتصاد الخفي في األرااي الفلسفينية خالل الفترة الممتدة بين عامي

هدف

( )2010-2000والتعرف على مكونا

هذا االةتص ل ل ل ل ل ل للاد واهم اإلجراوا

المتخلذة للحلد منله والخروج

بتوص لليا من ش للأنها مس للاعدة متخذي الق ار ار االةتص للادية والس للياس للية على التعامل مع هذا االةتص للاد
ومواجهته.
اعتمد
اس للتع ار

الد ارسللة على المنه الوصللفي في الد ارسللة و ل ألجل التعرف على المفاهيم األسللاسللية وكذل
خص للائص لله واس للبابه واالثار الناجمة عنه .كما اس للتخدم

الد ارس للة المنه التحليلي القياس للي

و ل لتقدير حجم االةتص ل للاد الخفي باالعتماد على أس ل لللوب ( )CDAالمعروفة باس ل للم "أس ل لللوب الفل
على العملة" وفف المعادلة التالية:
ln(CC/M2)t = β0 + β1 ln(1+(T/Y))t + β2 ln(W/Y)t + β3 (R)t + β4 ln(SE)t
+ β4 ln(GNIPC)t + DD + εt
حيث:
 المتغير المستقل: :(CC/M2)tنسبة العملة المتداولة عر

النقود بمعناها الواسع

 المتغي ار التابعة :(T/Y))tنسبة الضر بة بدون مقاصة الى النات المحلي االجمالي
 :(W/Y)tنسبة األجور و الروات

الى النات المحلي االجمالي

 :(R)tسعر الفائدة على الودائع االدخار ة بالشيكل االسرائيلي في البنو التجار ة كمقياس لتكلفة
الفرصة البديلة لالحتفاظ بالعملة
 :(SE)tنسبة العاملين الفعليين في مصالحهم الخاصة الى العاملين الفعليين في األرااي الفلسفينية
 :(GNIPC)tنصي

الفرد من الدخل القومي اإلجمالي.
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 :DD tمتغير وهمي يأخذ القيمة  1لفترة ما بعد االنقسام  2007/6و  0غير ل .

وةد اشل ل ل ل للار نتيجة الد ارسل ل ل ل للة الى ان حجم االةتصل ل ل ل للاد الخفي متذبذب عبر الزمن وفي المتوسل ل ل ل للط بلغ
 %16.6من اجمالي النات المحلي اإلجمالي والبالغ  816مليون دوالر .وخرج

الد ارس ل ل للة بتوص ل ل لليا

أهمها ارورة اعداد خفة استراتيجية من ةبل السلفة الفلسفينية لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على رفع
امام انتقال انشللفة االةتصللاد الخفي الى االةتصللاد

وتفو ر كفاوة األجهزة الضللر بية وتسللهيل اإلجراوا
الرسمي.
 -3دراسة ) (Alfar, 2014بعنوان:

""The Shadow Economy and its Effect on the Palestinian Economy
هدف

الدراسة الى ةياس حجم اةتصاد الظل واسبابه للفترة الممتدة بين عامي ( )1995-2012وواع

التوص ل ل لليا

المناس ل ل للبة في محاولة لتقليص اثر هذه األس ل ل للباب ومحاولة دم هذا االةتص ل ل للاد في القفا

الرسمي من اجل الوصول الى نتائ تساعد االةتصاد الفلسفيني على التعافي.
اعتمد

الد ارسللة على المنه الوصللفي في التعرف على اةتصللاد الظل باإلاللافة الى األسلللوب القياسللي

في تقدير حجم اةتصاد الظل من خالل نمو جين ،االول تمنل باستخدام نمو ج تحليل االنحدار المتعدد
للتنبؤ بقيمة النات المحلي ثم طرح النات المحلي األصلي من النات الذي تم التنبؤ به.
افترا ل ل ل ل

الد ارسل ل ل للة ان كال من الوعاو الضل ل ل للر بي ومعدل البفالة ومعدل النمو االةتصل ل ل للادي والملكية

الخاصة األسباب الرئيسية الةتصاد الظل وفف المعادلة التالية:
Log(Yt)= c+ β1log(Tbt) + β2log(UnEt) + β3log(Grt) + β4log(Ot) +ε
حيث:
 :Ytالنات المحلي اإلجمالي الحقيقي
 :Tbtالوعاو الضر بي
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 :UnEtمعدل البفالة
 :Grtمعدل النمو االةتصادي
 :Otالملكية الخاصة
النمو ج الناني تمنل باس ل ل للتخدام أس ل ل لللوب س ل ل للوت العمل والذي يفتر
السكان ثاب

بمرور الوة

ان النس ل ل للبة بين ةوة العمل وحجم

وان االختالف في هذه النسبة يعز الى عمل االفراد باالةتصاد الخفي وفف

النمو ج التالي:
Lbt − lbt − 1
Lbt − 1

= Lbrt

Pt − Pt − 1
Pt − 1

= Pr

Prt
Lbrt

= 0t

0t
1 + 0t

= Pt

حيث :Lb :ةوة العمل :Lbr ،معدل نمو ةوة العمل :P ،السللكان :Pr ،معدل نمو السللكان:0t ،اةتصللاد
الظل :Pt ،حجم اةتصاد الظل في االةتصاد :t ،الزمن
خرج

الد ارس ل ل ل للة بمجموعة من النتائ منها ارتفا حجم اةتص ل ل ل للاد الظل في فلس ل ل ل للفين حيث تراوح بين

 %47-%36من النات المحلي اإلجمالي باستخدام النمو ج القياسي وبلغ

بين  %60-%10.5من

اجمالي النات المحلي اإلجمالي باس ل ل للتخدام طر قة س ل ل للوت العمل وعز الد ارس ل ل للة هذا االرتفا في حجم
اةتصاد الظل الى األواا السياسية غير المستقرة باإلاافة الى سياسة االغالت التي تتبعها إسرائيل
باتجاه ةفا غزة كما خلص

الدراسة بأن ارتفا نسبة الملكية الخاصة هو السب

الرئيسي في ارتفا

اةتصللاد الظل حيث ان ارتفا الملكية الخاصللة بنسللبة  %1يؤدي الى االرتفا في اةتصللاد الظل بنسللبة
.0.57
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اما من اهم توصيا

الدراسة فكان ارورة العمل على دم اةتصاد الظل مع القفا الرسمي بدال من

العمل على الغاوه والعمل على فصل الملكية عن إدارة المشار ع ومراجعة القوانين الضر بية الفلسفينية
وتفو رها.
 -4دراسة (ةاسم )2003 ،بعنوان" :التهرب من ار بة الدخل في فلسفين"
هدف

الد ارسللة الى التعرف على ماهية واشللكال التهرب من اللر بة الدخل في الضللفة الغربية باإلاللافة

الى التعرف على األس للباب الكامنة وراو هاهرة التهرب من ا للر بة الدخل واالثار الناجمة عنها ووا للع
آلية لمعالجتها وتقديم التوصيا
اعتمد

المناسبة للجها

المختصة لالستفادة منها.

الد ارس للة على المنه الوص للفي التحليلي وص للمم

اس للتبانة اعد

تم تو عها على

لهذا الغر

ومأموري

عينة الد ارس للة .وتمنل مجتمع الد ارس للة في مدةقي الحس للابا

القانونيين ومس للتش للاري الضل لرائ

التقدير في الدوائر الض للر بية الفلس للفينية والمكلفين وةد بلغ

العينة العشل لوائية التي تم اختيارها  60من

عينة من حجم المجتمع.
بين

نتائ الد ارس ل للة ان التهرب من ا ل للر بة الدخل يرجع الى عدة عوامل اةتص ل للادية و دار ة وتش ل للر عية

ونفس للية أهمها انعدام االس للتقرار االةتص للادي وا للعف التنس لليف بين اإلدا ار الحكومية عامة والض للر بية
خاصل للة باإلال للافة الى غياب العدالة في تفبيف القوانين الضل للر بية ،كما ان غمو
المفبف وال ل ل للعف الوعي الضل ل ل للر بي وال ل ل للعف الراد الذي يفر
عمليا

التهرب الضر بي.

خرج

الد ارسللة بمجموعة من التوصلليا

على المتهربين يلع

دور كبير في

أهمها اللرورة إةرار مشللرو ةانون اللر بة دخل والعمل على

تنفيذه بدال من القانون األردني رةم ( )25المفبف حاليا والعمل على تناس ل ل

وتالئم الش ل لرائح الضل للر بية

مع القدرة التكليفية لألفراد باإلاللافة الى العمل على تنمية الوعي الضللر بي وفر
المتهربين وتفعيل عمليا

القانون الضل للر بي

التفتيش الميداني.
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عقوبا رادعة على

كما اوصل ل

الدرس للة بض للرورة العمل على تأس للين دائرة معلوما
ا

كافة المكلفين و لزام مدةقي الحسل ل ل ل للابا
يتسنى لإلدارة الضر بية فر

تقديم كشل ل ل ل للوفا

ا للر بية وتفو ر ةواعد للبيانا

عن

تحوي أسل ل ل ل للماو عمالئهم وعناو نهم و ل حتى

الرةابة عليهم.

الضر بية ومد فاعليتها في مكافحة التهرب من

 -5دراسة (منصور )2004 ،بعنوان" :العقوبا
ار بة الدخل في فلسفين"
هدف

الد ارسل للة الى التعرف على طبيعة التهرب من ال للر بة الدخل في فلسل للفين ومحاولة الكشل للف عن

األسباب التي تقف وراو ل لما لها من اثار سلبية على االةتصاد الوطني.
اس ل للتخدم
المعلوما

الد ارس ل للة المنه الوص ل للفي التحليلي واس ل للتخدم
والبيانا

وموهفي الض لرائ

األولية باإلالافة الى المقابال
ومنش ل

الشلخصلية وةد تمنل مجتمع الد ارسلة في محاسلبين

كبيرة (تضللم عشللر موهفين فأكنر) ومهنيين (أطباو ومهندسللين ومحاسللبين

ومحامين) وةد تم تو ع أداة الد ارس ل ل ل ل للة على عينة ا ل ل ل ل للم
محافظا
خرج

من محافظا

ما يقارب  %5من مجتمع الد ارس ل ل ل ل للة في 5

الضفة الغربية.

الد ارس ل ل ل للة بمجموعة من النتائ منها النفور الفبيعي من الضل ل ل ل لرائ

الضر بي لد المكلفين و ل بسب
االةتصل ل للادية السل ل لليئة تعد سل ل للب
الخدما

االس ل للتبانة كأداة أس ل للاس ل للية للحص ل للول على

عدم االلمام بمتفلبا

بش ل ل ل للكل عام وغياب الوعي

اإلفصاح الضر بي ،كما بين

ان أوااعهم

رئين في التهرب الضل ل للر بي باإلال ل للافة الى عدم رال ل للا المكلفين عن

المقدمة لهم وعدم وجود عقوبا

رادعة وغياب القوانين الضل ل للر بية الحدينة من األسل ل للباب التي

تدفع المكلفين للتهرب الضل للر بي .اما التوصللليا

فكان من أبر ها ال للرورة إةرار مشل للرو ةانون ال للر بة

الدخل الفلس ل ل ل للفيني والقيام بتفبيف ةانون العقوبا

بحف المتهربين ا ل ل ل للر بيا باإلا ل ل ل للافة الى ادة مبلغ

الغرامة ليكون مؤثر وفعال والعمل على ادة الوعي الضر بي.
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 -6دراسة (األغا وأبومدللة )2011 ،بعنوان" :اةتصاد االنفات بقفا غزة :ارورة وطنية!! أم
كارثة اةتصادية واجتماعية"
هدف

الد ارس للة الى التعرف على اثر هاهرة االنفات على األوا للا االةتص للادية واالجتماعية في ةفا
على القفا وما هي اهم السل ل لللبيا

غزة في هل الحصل ل للار اإلس ل ل لرائيلي المفرو

وااليجابيا المترتبة

عليها.
الد ارسل للة بالعديد من االسل للتنتاجا من أهمها تقو

اتبع الباحنان المنه الوصل للفي وةد خلص ل ل

االنفات امكانية بناو اةتص ل ل ل ل ل للاد منت يقوم على تعظيم الموارد الذاتية حيث أد

تجارة االنفات الى برو

طبقة من امراو الحرب واالثر او الجدد باإلا ل ل ل ل ل للافة الى فقدان العاملين في االنفات لمقوما
بس ل ل للب

هروف العمل الخفرة ،كما انعكسل ل ل ل

واألمنية .اما اهم توص ل ل لليا

الس ل ل ل ل ل للالمة

تجارة االنفات على الس ل ل للوت الفلس ل ل للفيني بتحو له لس ل ل للوت

اسل ل للتهالكي يقوم بتصل ل للدير المال فقط مقابل السل ل لللع وانتشل ل للار المخد ار
الد ارس ل ل للة فكان

تجارة

والترامال واالنحرافا

األخالةية

ا ل ل للرورة القض ل ل للاو على هاهرة تجارة االنفات بأس ل ل للر وة

باإلاافة الى ارورة انهاو االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

 3.5.2دراسات عربية
 -1د ارس ل ل للة (حس ل ل للن )2005 ،بعنوان" :حجم االةتص ل ل للاد الس ل ل للري في مص ل ل للر من خالل األس ل ل للباب
والمؤش ار – دراسة كمية تحليلية عن الفترة "2000-1966
هدف

الد ارسل ل للة الى ةياس حجم االةتصل ل للاد السل ل للري في مصل ل للر واسل ل للتخدم

والمؤش ل ل ار لتجن

االنتقادا

التي وجه

الد ارسل ل للة طر قة األسل ل للباب

الفرت المباش ل لرة وغير المباش ل لرة واعتمد الباحث على المنه

القياسي في الدراسة والذي تمنل باستخدام النمو ج التالي:
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• المعادلة الهيكلية

1 X1 2 X 2 3 X 3 4 X 4 5 X 5 6 X 6 
حيث :
 :متغير تابع وهو االةتصاد السري
 :معامل االرتباا

 :nمعامل االرتباا الذي يواح العالةة بين المتغير التابع والسب
 :Xnاألس ل ل للباب الملحوهة وكان (معدل البفالة  ،التض ل ل للخم  ،االس ل ل للتهال الحكومي كنس ل ل للبة من
النات المحلي اإلجمالي  ،مد فاعلية النظام القضائي  ،التوجه االةتصادي  ،سوو تو ع الدخل

 ،سعر صرف الجنيه بالنسبة للدوالر)
 :معامل التشت
• معادلة القياس

Yn 1 11

حيث:
 :Ynالمؤش ل ل ل ل ل ل ار االةتصل ل ل ل ل للادية وكان
الفل

(معدل النمو في النات المحلي اإلجمالي  ،معدل النمو في

على النقود)

 :,معامال االنحدار لمتغير االةتصاد الخفي 
 :االةتصاد السري  -متغير مستقل -
 :2الخفأ العشوائي 
من اهم نتائ الد ارس للة ا دياد حجم االةتص للاد الس للري بص للفة مس للتمرة حيث وص للل عام  2000الى أكنر
من  %70من اجمالي النات المحلي اإلجمالي باإلا ل ل للافة الى ان اهم أس ل ل للباب االةتص ل ل للاد الس ل ل للري في
مصر كان تفاةم معدال

البفالة وا دياد اللوائح والقوانين المنظمة للحياة االةتصادية.
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 -2دراسة ( )Alkhdour, 2011بعنوان:
"ESTIMATING THE SHADOW ECONOMY IN JORDAN: CAUSES,
"CONSEQUENCES, AND POLICY IMPLICATIONS
هدف

الد ارسللة الى تقدير حجم اةتصللاد الظل في األردن خالل الفترة  2010-1976باسللتخدام طر قتي

الفل

على النقود وطر قة األسل للباب المتعددة والمؤش ل ل ار المتعددة باإلال للافة الى التعرف على العالةة

بين األنوا المختلفة من الضل لرائ
والسللياسللا

واةتصل لاد الظل ومحدداته الرئيس للية والتعرف على اثر هذا االةتص للاد

المتبعة لمواجهته واعتمد الباحث على المنه الوصلفي واألسلللوب القياسللي في الد ارسللة .وةد

استخدم الباحث نمو ج الفل

على العملة التالي:

RCRPt= βo + β1TSt + β2TIt + β3TMt+ β4RGNPPt+ β5RSt + β6ISBPt+
β7XDt + µ
حيث:
 :RCRPنصي

الفرد من العملة الحقيقية المتداولة

 :TSالعوائد من ار بة المبيعا

الى النات المحلي اإلجمالي

 :TIالعوائد من ار بة الدخل الى النات المحلي اإلجمالي
 :TMالرسوم الجمركية الى الواردا
 :RSمتوسط الفائدة على المدخ ار
 :ISBPنسبة البنو اإلسالمية لكل الف شخص
 :XDمتغير وهمي النخفا

ةيمة الدينار األردني عام 1988

 :µالخفأ العشوائي
اما بالنس للبة لنمو ج األس للباب المتعددة والمؤشل ل ار المتعدد اس للتخدم الباحث نس للبة الضل لرائ
المحلي اإلجمالي ومعدل البفالة والقيود الحكومية وانخفا

الى النات

ةيمة الدينار عام  1988كأسباب الةتصاد

الظل والنمو الحقيقي في النات المحلي اإلجمالي واالسللتهال كمؤش ل ار تدل عليه واعتمد الباحث على
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د ارس ل ل ل ل للة ) Schneider (2007) Schneider et al. (2010في تقدير حجم االةتص ل ل ل ل للاد الخفي في
األردن وةد بلغ متوسط االةتصاد الخفي بناوا على الدراستين  %19.4من النات المحلي وفف المعادلة
التالية:
• المعادلة الهيكلية:

• معادلة القياس:

Δ𝜂̃ t
= ΔX1t + ΔX2t + ⋯ + ΔXnt
𝐺𝐷𝑃t

𝜂̃ t
𝜂*1999 𝐺𝐷𝑃1999 𝐺𝐷𝑃1999
𝜂̂ t
=
𝐺𝐷𝑃1999 𝐺𝐷𝑃1999 𝜂̃ 1999
𝐺𝐷𝑃t
𝐺𝐷𝑃t
حيث:
̃t
𝜂
𝐺𝐷𝑃1999
𝜂*1995
𝐺𝐷𝑃1999
̃ 1999
𝜂
𝐺𝐷𝑃1999
𝐺𝐷𝑃1999
𝐺𝐷𝑃t
̂t
𝜂
𝐺𝐷𝑃t

 :مؤشر االقتصاد الخفي المحسوب في المعادلة الهيكلية.
 :التقدير الخارجي لالقتصاد الخفي في سنة األساس.
 :مؤشر االقتصاد الخفي في سنة األساس.
 :نسبة الناتج المحلي في سنة األساس الى الناتج المحلي الحالي.

 :حجم االقتصاد الخفي المقدر كنسبة من الناتج المحلي.

الد ارسل ل ل ل للة أههر ان حجم االةتصل ل ل ل للاد الخفي بفر قة الفل

على العملة بلغ بالمتوسل ل ل ل للط  %14.7من

اجمللالي النللات المحلي اإلجمللالي حيللث ارتفع من  %6.1من اجمللالي النللات المحلي اإلجمللالي عللام
 1976الى  %22.1من اجمالي النات المحلي عام  .2010وبفر قة األس ل ل للباب المتعددة والمؤشل ل ل ل ار
المتعددة فقد بلغ

نسبة االةتصاد الخفي الى النات المحلي  %20.1عام .2010
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 -3د ارسل ل ل ل للة (بودالل )2008 ،بعنوان" :االةتصل ل ل ل للاد الخفي والنمو في البلدان النامية :حالة الجزائر
دراسة ةياسية"
تركز جهود الد ارس ل ل للة على تعر ف هاهرة االةتص ل ل للاد الخفي وترابفاته وطرت ةياس ل ل لله واالس ل ل للتراتيجيا
الوطنية والدولية المتبعة لمكافحته وهدف
على الد ارس ل ل للا

الد ارس ل ل للة الى المعالجة الفكر ة لظاهرة االةتص ل ل للاد الخفي بناوا

النظر ة والقياس ل ل للية و يجاد الحلول التي من الممكن ان تس ل ل للاعد في رس ل ل للم الس ل ل للياس ل ل للا

االةتصادية واالجتماعية للتنمية والحد من االةتصاد الخفي.
الدراسة على المنه القياسي والوصفي التحليلي في وصف الواع القائم من خالل المعفيا

اعتمد

والللد ارس ل ل ل ل ل ل للا
واسل للتخدم

العلميللة المتوفرة ،ثم تحليللل تل ل المعفيللا
أسل لللوب الفل

والكشل ل ل ل ل ل للف عن الروابط الللداخليللة فيمللا بينهللا

على العملة في تقدير حجم االةتصل للاد الخفي خالل الفترة 2004-1970م

من خالل النمو ج التالي:
𝑎
𝑅
𝑥𝑇
𝛼 𝑙𝑜𝑔 ( ) = 𝑏0 + 𝑏1 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑚 ) + 𝑏2 𝑙𝑜𝑔 ( ) + 𝑏3 𝑙𝑜𝑔 ( ) + 𝑏4 𝑙𝑜𝑔(ⅈ) +
𝑇2
𝑦
𝑦
حيث:
𝑎

 :نس ل ل للبة العملة الى النقود بمعناها الواس ل ل للع (الس ل ل لليولة المحلية) :𝑎 ،مقدار العملة المتداولة:𝑇2 ،

𝑇2

اجمالي النقود المتداولة وودائع الفلي والفل

االجل

𝑚𝑦  :النات الداخلي الخام
𝑅

 :نسبة األجور الى النات الداخلي

𝑦
𝑥𝑇
𝑦

 :نسبة الضرائ

الى النات الداخلي الخام

 : ⅈنسبة الفائدة
أههر الد ارسلة ان نسلبة االةتصلاد الخفي تتراوح بين  %25-%24من النات الداخلي الخام باإلالافة
الى ان أثر هذا االةتص للاد انعكن بش للكل س لللبي على الموا نة العامة في الجزائر .وةدم
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الد ارس للة عدد

من التوصيا

منها العمل إيجاد فرص عمل وتحسين الدخل في جميع المناطف واالةاليم باإلاافة الى

ارورة التركيز على االستنمار في رأس المال البشري.
 -4دراسة (محمد )2010 ،بعنوان" :هاهرة االةتصاد الخفي"
الد ارس ل للة الى التعرف على هاهرة االةتص ل للاد الخفي وتوا ل لليح أس ل للباب ههوره والعمل على تقدير

هدف

حجمه في السل ل ل ل للودان خالل الفترة  2007-1980واعتمد
واستخدم

الد ارسل ل ل ل للة على المنه الوصل ل ل ل للفي التحليلي

الدراسة في تقدير حجم االةتصاد الخفي نمو ج  Tanziالتالي:
Y=b0 + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4 + ui

حيث:
 :Yنسبة العملة الى النقود المتداولة
 :X1متوسط النات المحلي االجمالي.
 : X2نسبة األجور إلى النات المحلي االجمالي.
 :X3نسبة الضرائ

إلى النات المحلي االجمالي.

 :X4معدل الفائدة وهوامش المرابحا .
بين

نتائ الد ارسللة ان حجم االةتصللاد الخفي يتراوح بين  %45-%14وانه في توسللع وانتشللار مسللتمر

لعدم مواكبة النظام الضل ل ل ل ل للر بي للتفو ار الحاصل ل ل ل ل لللة عالميا والغمو
السودان باإلاافة الى تساهل السلفا
اوص

المحيط بالنظام الضل ل ل ل ل للر بي في

القضائية في تنفيذ االحكام

الدراسة بضرورة العمل على ادة معدل النمو االةتصادي الرسمي وتسجيل اإلجراوا

في مناطف المخالفا

اإلدار ة

والسكن العشوائي والعمل على التوسع االفقي والتكامل العمودي في القفا العام

والخاص لز ادة استيعاب العمال.
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 -5د ارس ل ل ل ل ل ل ل للة (المفيري )2012 ،بعنوان" :ةي للاس حجم االةتص ل ل ل ل ل ل ل للاد الخفي وأثره على المتغي ار
االةتص ل ل ل ل للادية الكلية مع د ارس ل ل ل ل للة تفبيقية على المملكة العربية الس ل ل ل ل للعودية خالل الفترة-1390:
1430ه (1970-2009م)"
الدراسة بتقدير حجم االةتصاد الخفي في المملكة العربية السعودية باستخدام عدة أسالي

ةام

النقدية كان أهمها أسلللوب الفل

على العملة وهدف

وخاصة

الد ارسللة الى تحليل و د ارسللة األسللباب التي تؤدي

الى نش للوو ونمو االةتص للاد الخفي في المملكة العربية الس للعودية وس للبل عالجها في التش للر ع اإلس للالمي
والتعرف على ابع للاد ومح للددا

وأنوا االةتص ل ل ل ل ل ل ل للاد الخفي في المملك للة وةي للاس ت للأثيره على المتغي ار

االةتصل للادية الكلية وعلى االةتصل للاد الحقيقي ومن ثم على السل للياسل للا

االةتصل للادية باإلال للافة الى اب ار

مد التأثير في تنفيذ االستراتيجية األمنية وأهدافها .وةد استخدم الباحث النمو ج التالي:
𝑐t = 𝛽0 + 𝛽1𝑦t +β2TR1t + β3RSt + β4REMt + β5Wt + ϖ t
حيث:
 :𝑐tاللوغار تم الفبيعي للعملة المتداولة خارج البنو بالنسبة الى النات المحلي.
𝑦 :لوغار تم النات المحلي الحقيقي.
 :TR1لوغار تم اإليرادا

الكلية الى النات المحلي الحقيقي.

 :RSلوغار تم الفائدة الحقيقية على الودائع (بالدوالر).
 :REMلوغار تم التحو ال

النقدية الى النات المحلي.

 :Wالعمالة االجنبية.
 :ϖحد الخفأ العشوائي
ومن اهم النتائ التي توصللل

اليها الد ارسللة وجود عناصللر االةتصللاد الخفي في القفاعا

االةتصللادية

المختلفة في المملكة مع تباين تل العناصر فيما بينها من حيث الحجم واالثر ولكنها تشتر جميعا في
عالةتها السل لللبية بكل من النمو االةتصل للادي في المملكة واالسل للتراتيجية الس للياسلللة األمنية باإلال للافة الى
اختالف طبيعة االةتص ل للاد الخفي في المملكة عن غيره من الدول بأنه لين نات عن التهرب الض ل للر بي
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وحده او ةصللور السللياسللا

االةتصللادية لوحدها وانما يرجع الى اللعف تفبيف األنظمة في سللوت العمل

وفي سوت السلع والخدما .
اوصل ل

الد ارس للة بض للرورة االهتمام باالةتص للاد الخفي وتكنيف البحو التي تتناول أس للبابه واثاره وتقدير

حجمه وتوحيد األنظمة التي تتناوله في نظام واحد متكامل وانش ل ل ل ل ل ل للاو هيئة مسل ل ل ل ل ل للتقلة تعنى بمكافحته
ومعالجته وادماج الجان

المشرو منه في االةتصاد الرسمي وتفو ر األنظمة والقوانين لتكون رادعة.

 -6دراسة (عبد الراا وفالح )2012 ،بعنوان" :االةتصاد غير الرسمي في العرات"
هدف

الدراسة الى التعرف على هاهرة االةتصاد غير الرسمي في العرات واألسباب التي أد

الى نموه

واالثار المترتبة على انش للفته ،حيث ةام

الد ارس للة بتقدير نس للبة المش للاركة في األنش للفة غير الرس للمية

وحجمها في العرات من خالل المس للوحا

الميدانية حيث تم تص للميم اس للتبانة تم تو عها على  800فرد

في عشر محافظا
توصللل

عراةية واعتمد الدراسة على المنه الوصفي التحليلي في اجراو الدراسة.

الد ارسللة الى ان حجم العمل غير الرسللمي بلغ  %29.43من النات المحلي اإلجمالي العراةي

و ان  %60.8من ةوة العمل بين  65-15عاما تعمل ا ل ل للمن األنش ل ل للفة غير الرس ل ل للمة وان مش ل ل للاركة
الرجال في العمل غير الرس ل للمي بلغ  %79والنس ل للاو  %21وان الفئة العمر ة  45-24س ل للنة هم األكنر
ممارس ل للة لألنش ل للفة االةتص ل للادية غير الرس ل للمية بنس ل للبة  %47من المس ل للتفلعة آرائهم تليهم الفئة العمر ة
األكنر شل ل للبابا بين  25-14سل ل للنة وان العاملين في األنشل ل للفة غير الرسل ل للمية كان من وي المسل ل للتو ا
التعليمية المنخفضللة (دون الشللهادة اإلعدادية) كما بين
فعالية السياسا

ان االةتصللاد غير الرسللمي له دور في خف

االةتصادية وانتشار أنشفة الجر مة والمخد ار .

 -7دراسة (نجوم )2013 ،بعنوان" :اةتصاد الظل في سور ة :حجمه ،أسبابه ،وأثاره"
هدف

الدراسة الى فهم ابعاد هاهرة اةتصاد الظل ومعرفة أسبابه االجتماعية واالةتصادية وتحديد اثارها

في تركيبة االةتصللاد السللوري وتقدير حجمه من خالل اسللتخدام طر قتين من الفرت المباش لرة في تقدير
59

حجم اةتص ل ل للاد الظل وهما طر قة س ل ل للوت العمل لتحديد حجم العمالة في االةتص ل ل للاد غير المنظم وطر قة
الفروت حيث عمد

الد ارس للة الى تقدير الفروت بين دخل االسل لرة وانفاةها وفف مس للوحا

التي يجر ها المكت

المركزي لإلحصاو السوري واستخدم

ميزانية االسل لرة

الدراسة المنه الوصفي التحليلي.

اههر نتائ الدراسة ان حجم العمالة غير الرسمية يتراوح بين  %34-%30وفقا لفر قة سوت العمل
خالل الفترة خالل الفترة  2010-2006وان حجم الدخل غير المنظم في ميزانية االسل ل ل لرة كان -%34
 %35من اجمالي االنفات الشهري لألسر خالل الفترة  2010-2004وبين
يشل للجع ممارسل للا

الفسل للاد و ضل للر بالمسل للتو التعليمي نتيجة المسل للاهمة في رفع مس للتو ا التسل للرب من

التعليم و عمل على تشل ل ل للو ه ةاعدة بيانا
إيجابية تمنل
ةدم

الدراسة ان اةتصاد الظل

سل ل ل للوت العمل كما بين

في توليد الدخل وتشغيل فوائ

الد ارس ل للة العديد من التوص ل لليا

الد ارسل ل ل للة ان لالةتصل ل ل للاد الخفي فوائد

اليد العاملة

منها إعادة النظر في الس ل للياس ل للا

االس ل للتنمار ة بحيث تأخذ بعين

اال عتبار التنمية المكانية المتوا نة بين المدن واالر اف وال ل ل ل للرورة العمل على تحديث القوانين واألنظمة
واإلجراوا

الخاصل للة ببيئة االعمال وتبسل لليفها وتحديث المؤس ل لسل للا

والهيئا

العاملة في مجال اإلدارة

الحكومية.
 4.5.2دراسات اجنبية
 -1دراسة ( )Dobre, 2009بعنوان:
"ESTIMATING THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY IN JAPAN: A
"STRUCTURAL MODEL WITH LATENT VARIABLES
هدف

الى ةياس حجم االةتص ل ل ل للاد الخفي في اليابان خالل الفترة  2008-1980وتحليل أس ل ل ل للباب نموه

باالعتماد على طر قة األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة.
اسللتخدم

الد ارسللة الوعاو الضللر بي والعمالة الحكومية في القفاعا

المدنية ومعدل البفالة واشللتراكا

الضللمان االجتماعي كأسللباب لنمو واتسللا هاهرة االةتصللاد الخفي كما اسللتخدم
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مؤشللر النات المحلي

اإلجمالي الحقيقي ومعدل المشل للاركة في القو العاملة وعر

النقود الواسل للع  M2كمؤش ل ل ار تدل على

وجود االةتصاد الخفي.
اعتمد الباحث على متوسل للط حجم االةتصل للاد الخفي  %10.4في سل للنة األسل للاس التي افترال للها الباحث
وهي عام  1990و المحسوب من ةبل ) Lacko(1999) ، Johnson et.al(1998و Schneider
) and Enste(2000والبالغ  %9.5 ،%13.2 ،%8.5على التوالي وفف المعادلة التالية:
• المعادلة الهيكلية:
Δ𝜂̃ t
= ΔX1t + ΔX2t + ⋯ + ΔXnt
𝐺𝐷𝑃1990
• معادلة القياس:
𝜂̃ t
𝜂*1990 𝐺𝐷𝑃1990
𝜂̂ t
=
𝐺𝐷𝑃1990 𝜂̃1990 𝐺𝐷𝑃t
𝐺𝐷𝑃t
حيث:
̃t
𝜂
𝐺𝐷𝑃1990
𝜂*1990
𝐺𝐷𝑃1990
̃ 1990
𝜂
𝐺𝐷𝑃1990
𝐺𝐷𝑃1990
𝐺𝐷𝑃t
̂t
𝜂
𝐺𝐷𝑃t

 :مؤشر االقتصاد الخفي المحسوب في المعادلة الهيكلية.
 :التقدير الخارجي لالقتصاد الخفي في سنة األساس.
 :مؤشر االقتصاد الخفي في سنة األساس.
 :نسبة الناتج المحلي في سنة األساس الى الناتج المحلي الحالي.

 :حجم االقتصاد الخفي المقدر كنسبة من الناتج المحلي.

أههر الد ارسل ل للة ان حجم االةتصل ل للاد الخفي خالل الفترة المدروسل ل للة تراوح بين  %11-%8من اجمالي
النات المحلي اإلجمالي وان حجم هذا االةتصل للاد يتأثر بشل للكل كبير بحجم الوعاو الضل للر بي (الض ل لرائ
المباش ل لرة والض ل لرائ
مؤش ل للر عر

غير المباشل للر واشل للتراكا

الضل للمان االجتماعي) كما أههر الد ارسل للة ان كل من

النقود ومعدل المش ل للاركة في ةوة العمل لم يكونا على عالةة بحجم االةتص ل للاد الخفي وان

كل من االعمال الحرة ومعدل البفالة لم تكن من أسباب العمل في االةتصاد الخفي.
61

 -2دراسة ( )Barbosa et al., 2013بعنوان:
"" The Shadow Economy in Portugal: An Analysis Using the MIMIC Model
هدف

الد ارس للة الى التعرف على األس للباب الرئيس للية التي تقف خلف نمو حجم االةتص للاد الخفي والعمل

على تقدير حجمه في البرتغال خالل الفترة الممتدة بين  2011-1977باس ل ل ل ل ل للتخدام طر قة األس ل ل ل ل ل للباب
المتعددة والمؤشل ل ل ل ار المتعددة واس ل ل للتخدم

الد ارس ل ل للة كل من عدد الموهفين الحكوميين الى ةوة العمل،

نسلللبة الوعاو الضل للر بي الى النات المحلي اإلجمالي ،نسلللبة المسلللاعدا

الى النات المحلي االجمالي ،

المنافع االجتماعية المقدمة من الحكومية الى النات المحلي اإلجمالي ،العاملين لحس ل ل ل ل ل ل للابهم الخاص
ومعدل البفالة كمتغي ار سللببية لتوسللع وانتشللار هاهرة االةتصللاد الخفي .كما اسللتخدم

الد ارسللة النات

المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل المشل ل ل ل للاركة الفعلية في ةوة العمل كمؤش ل ل ل ل ل ار على وجود االةتصل ل ل ل للاد
الخفي.
اعتمد الباحنون عام  1995كس ل ل للنة أس ل ل للاس لتقدير حجم االةتص ل ل للاد الخفي في د ارس ل ل للته والمقدر بحوالي
 %22من النات المحلي بناوا على دراسة ) Schneider (2005وفف المعادلة التالية:
•

المعادلة الهيكلية:
Δ𝜂̃t
= ΔX1t + ΔX2t + ⋯ + ΔXnt
𝑃𝐼𝐵1995

• معادلة القياس:
𝜂̃ t
𝜂*1995 𝐺𝐷𝑃1995 𝐺𝐷𝑃1995
𝜂̂ t
=
𝐺𝐷𝑃1995 𝐺𝐷𝑃1995 𝜂̃ 1995
𝐺𝐷𝑃t
𝐺𝐷𝑃t
حيث:
̃t
𝜂
𝐺𝐷𝑃1995
𝜂*1995
𝐺𝐷𝑃1995
̃ 1995
𝜂
𝐺𝐷𝑃1995

 :مؤشر االقتصاد الخفي المحسوب في المعادلة الهيكلية.
 :التقدير الخارجي لالقتصاد الخفي في سنة األساس.
 :مؤشر االقتصاد الخفي في سنة األساس.
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𝐺𝐷𝑃1995
𝐺𝐷𝑃t
̂t
𝜂
𝐺𝐷𝑃t

خلص ل ل

 :نسبة الناتج المحلي في سنة األساس الى الناتج المحلي الحالي.

 :حجم االقتصاد الخفي المقدر كنسبة من الناتج المحلي.

الد ارسل للة بالعديد من النتائ  ،أهمها كان الدور الكبير لمعدل البفالة في تفور حجم االةتصل للاد

الخفي واتس للاعه في البرتغال كما بين

من  %52من حجم

الد ارس للة ان حجم االةتص للاد الخفي انخف

النات المحلي اإلجمالي عام  1997الى  %13.4عام  ،2000اال انه ارتفع تدر جيا حتى وصل ل للل الى
 %24.2عام 2011
 -3دراسة ( )Vo & Ly, 2014بعنوان:
"Measuring the Shadow Economy in the ASEAN Nations: The MIMIC
"Approach
هدف

الد ارس ل ل للة ةياس حجم االةتص ل ل للاد الخفي واتجاهاته في دول جنوب ش ل ل للرت اس ل ل لليا باس ل ل للتنناو دولتي

سل ل ل ل ل ل للنغافورة وبروناي خالل الفترة الممتدة بين  2014-1995باسل ل ل ل ل ل للتخدام طر قة األسل ل ل ل ل ل للباب المتعددة
والمؤش ل ل ل ل ار المتعددة وةد اسل ل ل للتخدم

الد ارسل ل ل للة المتغي ار معدل الض ل ل ل لرائ  ،االنفات الحكومي ،الحر ة

المالية ،حر ة س ل ل للوت العمل ،حر ة االعمال ومعدل البفالة كمس ل ل للببا

لالةتص ل ل للاد الخفي .حيث تش ل ل للير

الحر ة المالية الى مد اثر اللوائح والتنظيما الحكومية على االفراد والشركا

في االةتصاد اما حر ة

س ل ل للوت العمل الى ةدرة الفرد على العمل في أي مكان بدون ةيود في حين اس ل ل للتخدم حر ة س ل ل للوت العمل
كنائ

عن ةدرة االفراد على انشاو وتشغيل مشار ع جديدة بدون تعقيدا .

كما اسللتخدم
ونصي

الد ارسللة كل من عر

النقود الضلليف وعوائد الضللر بة ومعدل المشللاركة في ةو العمل

الفرد من النات المحلي اإلجمالي كمؤش ار على وجود االةتصاد الخفي .واعتمد الباحنان عام

 1999كسنة أساس بناوا على دراسة ) Schneider(2010وفف المعادلة التالية:
𝜂̃t
𝜂*1999
̂𝜂
1999

63

= η̂t

حيث:
̂
 : ηtحجم االقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي.
 : 𝜂̃tمؤشر االقتصاد الخفي في السنة .t
̂
 : 𝜂1999مؤشر االقتصاد الخفي في سنة األساس .1999
 : 𝜂*1999التقدير الخارجي لحجم االقتصاد الخفي في سنة األساس.
اشللار نتيجة الد ارسللة الى ارتفا متواصللل في حجم االةتص لاد الخفي في دول جنوب شللرت اسلليا وكان
بشل ل ل ل ل ل للكل الف

في فيتنام حيث تراوح بين  %30-%25من حجم اجمالي النات المحلي اإلجمالي كما

بين

الد ارس ل للة ان كل من حر ة س ل للوت العمل وحر ة االعمال تلع

كان

العالةة عكسية بين كل من حر ة سوت العمل وحر ة االعمال مع حجم االةتصاد الخفي واوص

دور مهم في حجم االةتص ل للاد حيث

الدراسة بضرورة منح المز د من الحر ة والتخلي عن القيود المفرواة على سوت العمالة واالعمال.
 -4دراسة ( )Nchor & Adamec , 2015بعنوان:
"Unofficial Economy Estimation By The MIMIC Model: The Case Of Kenya,
"Namibia, Ghana and Nigeria
هدف

الد ارسل للة الى فحص حجم االةتصل للاد الخفي واتجاهاته في عدة دول افر قية مختارة (كينيا  ،نامبيا

 ،غانا  ،نيجير ا) باسل ل ل ل للتخدام طر قة األسل ل ل ل للباب المتعددة والمؤش ل ل ل ل ل ار المتعددة خالل الفترة الممتدة بين
.2012-1990
استخدم

الدراسة كل من حجم االستهال الحكومي ،معدل الضرائ

المعدل الكلي للض ل لرائ  ،معدل البفالة ،نصل للي
العامة كمس ل للببا

المباشرة ،والقيود على االعمال،

الفرد من النات المحلي اإلجمالي وجودة المؤس ل لسل للا

لوجود االةتص ل للاد الخفي في البلدان المختارة بينما اس ل للتخدم

المشل ل للاركة في ةوة العمل ونمو نصل ل للي

الد ارس ل للة كل من معدل

الفرد من النات المحلي اإلجمالي والنقود المتداولة خارج النظام

المصرفي كمؤش ار على وجود االةتصاد الخفي .واعتمد
دراسة ) Schneider et al.(2010وفف المعادلة التالية:
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الدراسة عام  1990كسنة أساس بناوا على

𝜂*1990

𝜂̃ t
𝜂̃ 1990

η̂t = 100

حيث:
̂
 : ηtحجم االقتصاد الخفي كنسبة من الناتج المحلي.
 : 𝜂̃ tمؤشر االقتصاد الخفي في السنة .t
 :𝜂̃1990مؤشر االقتصاد الخفي في سنة األساس .1990
 : 𝜂*1990التقدير الخارجي لحجم االقتصاد الخفي في سنة األساس.
أههر الد ارس ل للة ان حجم االةتص ل للاد الخفي في كل من كينيا  ،نامبيا  ،غانا  ،نيجير ا بلغ ، %33.7
 %36 ، %29.1و  %47على التوالي من اجمالي النات المحلي اإلجمالي وان مس ل ل للببا
الخفي تختلف بين الدول ةيد الد ارس للة اال ان معدل البفالة يعد س للب
حجم االةتصاد الخفي وتوسعه و من توصيا الدراسة ارورة تخفي

االةتص ل ل للاد

مش للتر بين هذه الدول في ارتفا
حجم الحكومة في كل من كينيا

ونيجير ا ورفع حجم الحكومة في كل من نامبيا وغانا.
 -5دراسة ) (Hassan and Schneider, 2016بعنوان:
"Size and Development of the Shadow Economies of 157 Worldwide Countries:
"Updated and New Measures from 1999 to 2013
هدف

الد ارسل ل ل ل ل ل للة الى معرفة حجم االةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي في  157دولة خالل الفترة الممتدة بين -1999

 2013باستخدام طر قة األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة.
استخدم

الدراسة الوعاو الضر بي والقيود الحكومية ومعدل البفالة والعاملين لحسابهم الخاص والحر ة

االةتصللادية وحر ة ممارسللة االعمال كأسللباب لالةتصللاد الخفي ،كما اسللتخدم

النمو في النات المحلي

ومعدل المش ل ل ل ل ل للاركة في ةوة العمل والعملة المتداولة خارج النظام المصل ل ل ل ل ل لرفي كمؤشل ل ل ل ل ل ل ار على ههور
االةتصاد الخفي بناوا على المعادلة التالية:
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• المعادلة الهيكلية:
𝜁 η = γ̀ 𝑥 +
حيث:
 : ηالمتغير الكامن.
̀ : γمعامالت القياس.
𝑥  :المتغيرات السببية.
𝜁  :الخطأ.

• معادلة القياس:
𝜀 𝑦 = 𝜆𝜂 +
حيث:
𝑦  :متجه مؤشر المتغيرات.
𝜆  :معامل المتغير الكامن
 : ηالمتغير الكامن.
𝜀  :خطأ القياس.
اههر الد ارسل للة التفاو الكبير في حجم االةتصل للاد الخفي بين الدول التي اجر
الوة

عليها الد ارسل للة ،ففي

الذي بلغ متوس للط االةتص للاد الخفي في س للو سل ل ار خالل فترة الد ارس للة  %9.09من النات المحلي

وصللل الى  %72.30في بوليفيا .وبين

الد ارسللة ان ارتفا الضلرائ

والقيود الحكومية ومعدل البفالة

والعاملين لحسابهم تساهم بشكل كبير في ارتفا حجم االةتصاد الخفي.
 -6دراسة ) (Ene & Ştefănescu, 2011بعنوان:
"Size and Implication of Underground Economy in Romania-a MIMIC
"Approach
هدف

الد ارس ل ل ل للة الى ةياس حجم االةتص ل ل ل للاد الخفي في رومانيا خالل الفترة  2010-1992باس ل ل ل للتخدام

أسلللوب األسللباب المتعددة والمؤش ل ار المتعددة .اسللتخدم
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الد ارسللة الوعاو الضللر بي والفسللاد والض لرائ

المباشل لرة والضل لرائ

غير المباشل لرة ونص للي الفرد من النات المحلي ومعدل البفالة وص للافي االس للتنمار

والقيود على ممارس ل للة االعمال والحر ة االةتص ل للادية كأس ل للباب لنمو االةتص ل للاد الخفي واس ل للتخدم
األنشفة والنمو في النات المحلي وعر
الخفي .وةد اعتمد

النقود  1الى عر

معدل

النقود  2كمؤش ار على وجود االةتصاد

الد ارس ل ل للة عام  1990كس ل ل للنة أس ل ل للاس حيث بلغ حجم االةتص ل ل للاد الخفي  %18من

النات المحلي بناوا على د ارس للة ) Schneider (2010وةد اس للتخدم الباحنان المعادلة التالية في تقدير
حجم االةتصاد الخفي:
• المعادلة الهيكلية:
𝜁 η = γ̀ 𝑥 +
حيث:
 : ηالمتغير الكامن.
̀ : γمعامالت القياس.
𝑥  :المتغيرات السببية.
𝜁  :الخطأ.
• معادلة القياس:
𝜀 𝑦 = 𝜆𝜂 +
حيث:
𝑦  :متجه مؤشر المتغيرات.
𝜆  :معامل المتغير الكامن
 : ηالمتغير الكامن.
𝜀  :خطأ القياس.
أههر الدراسة ان متوسط حجم االةتصاد الخفي في رومانيا بلغ  %34.8من النات المحلي وخلص
الدراسة بضرورة اجراو اإلصالحا

االةتصادية واالجتماعية في هل النتائ التي توصل

حيث ان االةتصاد الخفي يعكن يعتبر بمنابة مرآه لالةتصاد الحقيقي.
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اليها الدراسة

 5.5.2التعقيب على الدراسات السابقة
عرا ل ل

الد ارسل للة د ارسل للا

صللعيد الد ارسللا

محلية سل للابقة متعلقة باالةتصل للاد الخفي بشل للكل مباشل للر وغير مباشل للر ،فعلى

غير المباشللرة عرا ل

واةتصل للر على بع

الد ارسللة د ارسللا

لم تشللر الى االةتصللاد الخفي بشللكل وااللح

األنشلللفة المتعلقة به كالتهرب الضل للر بي وتجارة االنفات التي تتم بين ةفا غزة

ومص ل للر منل د ارس ل للة (ةاس ل للم( ،)2003،منص ل للور )2004 ،و(األغا وأبومدللة .)2011 ،اما الد ارس ل للا
السابقة المباشرة فقد تناول

هاهرة االةتصاد الخفي بشكل وااح وصر ح من حيث التعر ف واألنشفة

المتعلقة به وصل ل ل لوال الى تقدير حجمه و ظهر ل جليا في د ارس ل ل للة (االنص ل ل للاري( ،)1991 ،األس ل ل للتا ،
.)Alfar, 2014( ،)2013
عند مقارنة الد ارسللا

التي تناول

تقدير حجم االةتصللاد الخفي في فلسللفين االختالف يبدو وااللحا في

نتائ التقدير بين د ارسل ل ل ل ل للتي ( )Alfar, 2014و (األسل ل ل ل ل للتا  )2013 ،و ل في الفترة المشل ل ل ل ل للتركة بين
الد ارسل ل ل ل للتين خالل األعوام  .2010-2000ففي الوة

الذي بلغ فيه متوسل ل ل ل للط حجم االةتصل ل ل ل للاد الخفي

 %44.33في د ارسللة ( )Alfar, 2014بلغ في د ارسللة (األسللتا  16.65% )2013 ،وهي نسللبة ةر بة
من كندا في د ارسلل ل للة األسلل ل للتا حيث بلغ حجم االةتصلل ل للاد الخفي فيها خالل فترة المقارنة  %16.1بناوا
على د ارس ل ل ل ل للة ) (Hassan and Schneider, 2016وبالتالي فإن تقدي ار (األس ل ل ل ل للتا  )2013 ،غير
معقولة في هل دولة تشهد احتالل وتعاني من عدم السيفرة األمنية واإلدار ة على الكنير من المدن.
غالبا نمو ج  Tanziلتقدير حجم االةتصل للاد

اما على صل للعيد الد ارسل للا

العربية السل للابقة فقد اسل للتخدم

الخفي بعد اجراو التعديال

المناس ل للبة ليتوافف مع طبيعة االةتص ل للاد في الدولة كما في د ارس ل للة (بودالل،

 )2008ودراسة (محمد )2010 ،ودراسة (المفيري )2012 ،التي ةام

بتقدير حجم االةتصاد الخفي

طرت التقدير ،اما الد ارسللا

باسللتخدام نمو ج

في المملكة العربية السللعودية باسللتخدام اغل
األس ل ل ل للباب المتعددة والمؤشل ل ل ل ل ار المتعددة كان
الضل ل ل ل لرائ

التي ةام

د ارسل ل ل ل لة (حس ل ل ل للن )2005 ،التي أههر عدم معنو ة

في تقدير حجم االةتص ل ل ل للاد الخفي ود ارس ل ل ل للة ( )Alkhdour, 2011التي ةام

االةتصللاد الخفي باسللتخدام اسلللوبي الفل

بتقدير حجم

على العملة وأسلللوب األسللباب المتعددة والمؤشل ار المتعددة.
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اما د ارس ل ل ل ل ل للتي (عبد الرا ل ل ل ل ل للا وفالح )2012 ،و (نجوم )2013 ،ةامتا بتقدير حجم االةتص ل ل ل ل ل للاد الخفي
باالعتماد على المسوحا
اس للتخدم

الد ارس للا

الخفي وتنوع
أجر

االستقصائية.

األجنبية طر قة األس للباب المتعددة والمؤشلل ار المتعددة في تقدير حجم االةتص للاد

المتغي ار المسل ل للتخدمة في الد ارسل ل للا

األجنبية بما يتناس ل ل ل

مع اةتصل ل للادا

الدول التي

فيها الد ارس للة وةد ههر االختالف واا للحا بين أس للباب نمو االةتص للاد الخفي في الدول األجنبية

ففي الوة

الذي كان فيه الوعاو الض ل ل ل ل للر بي الذي يتحمله الفرد في اليابان مؤث ار على حجم االةتص ل ل ل ل للاد

الخفي بناوا على د ارس ل ل ل للة ) (Dobre, 2009كان حر ة س ل ل ل للوت العمل وحر ة ممارس ل ل ل للة االعمال األثر
األكبر في ارتفا حجم االةتصاد الخفي في دول اسيا بناوا على دراسة (.)Vo & Ly , 2014

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسا

المحلية األخر هو ةدرتها على اههار العوامل الرئيسية المسببة

لالةتصللاد الخفي في فلسللفين من خالل ةيامها بتقدير حجم االةتصللاد الخفي بفر قة األسللباب المتعددة
والمؤش ل ل ار المتعددة والتي تعد من ادت الفرت المسل للتخدمة في تقدير حجم االةتصل للاد الخفي باإلال للافة
على ةدرتها على اههار العوامل المتسببة في انتشار األنشفة الخفية.
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الفصل الثالث
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اإلطار المنهجي للدراسة
تمهيد

1.3

تتناول الد ارسل ل ل ل للة في هذا الفصل ل ل ل للل التفبيف العملي لتقدير حجم االةتصل ل ل ل للاد الخفي في فلسل ل ل ل للفين و ل
باالعتماد على االدبيا

والد ارس للا

التي تم عرا للها في الفص للول الس للابقة ،وبعد االطال الواس للع على

مناه تقدير حجم االةتصاد الخفي والتعرف على إيجابيا
معلوما

وسلبيا

كل منه وفي اوو ما يتوفر من

صل للادرة عن الجها المركزي لإلحصل للاو الفلسل للفيني وسل لللفة النقد الفلسل للفينية ةرر الد ارسل للة

استخدام نمو ج األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة في تقدير حجم االةتصاد الخفي في فلسفين.
في ال ل للوو ما تم عرال ل لله في الفصل ل للل الناني والمتعلف بتقدير حجم االةتصل ل للاد الخفي بفر قة األسل ل للباب
المتعددة والمؤشلل ل ل ار المتعددة نجد الحاجة الى س ل ل للنة أس ل ل للاس مقدرة س ل ل للابقا لحجم االةتص ل ل للاد الخفي في
فلسللفين تكون بمنابة نقفة انفالت لتقدير حجم االةتصللاد الخفي ،حيث يعني ل توفر د ارسللا
ةام

سللابقة

بتقدير حجم االةتص ل ل ل ل للاد الخفي في فلس ل ل ل ل للفين وبالرغم من توفر د ارس ل ل ل ل للتي ( )Alfar, 2014و

(األسللتا  )2013 ،اال ان المعضلللة الحقيقية تكمن في الفرت الشللاسللع بين حجم االةتصللاد الخفي المقدر
في الد ارس ل ل للتين لفلس ل ل للفين ولذل تم االعتماد على د ارس ل ل للة ( )Alfar, 2014في تقدير حجم االةتص ل ل للاد
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الخفي حيث ان نتيجة (األس ل للتا  )2013 ،ال تبدو منفقية عند مقارنتها بدول الجوار باإلا ل للافة الى ان
فلس للفين دولة تعاني من حص للار اةتص للادي وس للياس للي يض لليف الخنات على الحياة االةتص للادية في فيها
االمر الذي يدفع االفراد والمنش

2.3

الى اللجوو األنشفة غير رسمية غالبا.

منهجية الدراسة

اعتمد الباحث على المنه الوصل ل للفي واالسل ل لللوب القياسل ل للي في اجراو الد ارسل ل للة لمالئمتهم في تحقيف
اهداف الد ارس ل للة ،حيث اس ل للتخدم الباحث المنه الوص ل للفي في وص ل للف هاهرة االةتص ل للاد الخفي من
السللابقة ا

الصلللة بمواللو الد ارسللة من اجل التعرف على

خالل اسللتع ار

االدبيا

والد ارسللا

النات المحلي وطرت تقديره والعيوب التي ارتبف

به باإلاللافة الى التعرف على المفاهيم المختلفة

لالةتصل ل ل للاد الخفي واالسل ل ل للباب المؤدية لحدوثة واالثار الناجمة عنه ،كذل اسل ل ل للتخدم الباحث المنه
الوصفي في استع ار

أسالي

ةياس حجم االةتصاد الخفي .كما استخدم الباحث االسلوب القياسي

في بناو نمو ج لقياس حجم االةتصاد الخفي والتعرف على أسباب ارتفا حجمه.
3.3

الطريقة واإلجراءات

اعتمد الباحث في اجراو الد ارسل ل ل للة على االدبيا

السل ل ل للابقة في طرح اإلطار النظري وعر

الد ارسل ل ل للا

السابقة كما اعتمد الباحث على الدراسا

السابقة وثيقة الصلة بالدراسة في حصر المتغي ار المستخدمة

في الد ارس ل ل للة ثم ةام الباحث بجمع البيانا

الال مة للنما ج القياس ل ل للية التي تم اختيارها من خالل الموةع

االلكتروني للجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني ،الشكل رةم ( )1.3يواح إجراوا
بها الباحث.
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الدراسة التي ةام

شكل ( :)1.3طر قة اجراو الدراسة

4.3

حدود الدراسة:

• حدود مكانية :دولة فلسفين
• حدود مانية2016-2000 :

5.3

نموذج األسباب المتعددة والمؤشرات المتعددة.

أوال :متغيرات النموذج
• األسباب
 معدل البفالة ()UN.Rترتبط البفللالللة غللالبللا في غيللاب فرص العمللل المتللاحللة وبللالتللالي يؤدي ارتفللا البفللالللة في هللل تللدني
فرص العمل الرسللمية الى التحول الى األنشللفة غير الرسللمية التي تفتقد الى معايير العمل الرسللمية
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مما يولد نقود غير شرعية تسهم في ارتفا حجم االةتصاد الخفي .و ظهر الجدول رةم ( )1.3معدل
البفالة في فلسفين خالل فترة الدراسة (.)2016-2000
جدول رةم ( :)1.3معدل البفالة
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

السنة

14.3

معدل البطالة
السنة

25.3

31.2

25.5

26.8

23.5

23.7

21.7

26.6

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
24.5

معدل البطالة

23.7

20.9

23.4

23

26.9

25.9

26.9

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

الى النات المحلي()TX/GDP

 نسبة الضرائتعتبر الضل ل لرائ
على السلللفا

الضللر بية او اللجوو الى األنشللفة الخفية لتجن

حجم الض ل ل ل لرائ
الضرائ

من األس ل للباب الرئيس ل للية التي تدفع االفراد والمنشل ل ل

نسبة الضرائب
السنة
نسبة الضرائب

دفع الضلرائ  ،كما يلع

ارتفا

دور فعال في التحول الى االةتصل ل ل للاد الخفي و ظهر الجدول رةم ( )2.3نسل ل ل للبة

من النات المحلي خالل فترة الدراسة.
جدول رةم ( :)2.3نسبة الضرائ

السنة

الى القيام بعمليا

التحايل

من النات المحلي

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
0.19

0.05

0.06

0.16

0.21

0.23

0.12

0.28

0.21

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
0.19

0.19

0.19

0.18

0.18

0.21

0.21

0.22

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

 النمو في نصيعادة ما يدفع انخفا

الفرد االسمي من النات المحلي()N.PC
نصي

الفرد من النات المحلي االفراد الى االتجاه لألعمال غير الرسمية في

محاولة للحصول على دخول إاافية لتأمين متفلبا
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المعيشة .هذه الدخول عادة ما يتم انفاةها في

القفا الرس ل ل ل ل ل للمي .و ظهر الجدول رةم ( )3.3نس ل ل ل ل ل للبة النمو في نص ل ل ل ل ل للي

الفرد من النات المحلي

االسمي.
جدول رةم ( :)3.3نسبة النمو في نصي

الفرد من النات المحلي االسمي

السنة

2000

2001

2002

2004 2003

2005

2006

2008 2007

نسبة النمو

-0.02

-0.1

-0.14

0.08

0.06

0.08

-0.01

0.09

0.18

السنة

2009

2010

2011

2013 2012

2014

2015

2016

نسبة النمو

0.06

0.19

0.14

0.07

-0.01

-0.03

0.03

0.05

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

 العاملين في القفا العام()GV.Eيمنل هذا المتغير نسل ل ل ل ل ل للبة العاملين في القفا الحكومي الى حجم القو المشل ل ل ل ل ل للاركة في العمل كنائ
يعكن درجة الحر ة االةتص ل ل ل ل للادية من خالل حجم الوهائف الحكومية فاالةتص ل ل ل ل للاد الخفي يمنل رد فعل
المواطنين اللد القيود المفرواللة على الحر ة االةتصللادية )Barbosa et al., 2013( .و بين الجدول
رةم ( )4.3نسبة العاملين في القفا العام
جدول رةم ( :)4.3نسبة العاملين في القفا العام
السنة
نسبة العاملين
السنة
نسبة العاملين

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
19.3

22.9

23.3

20.5

22.1

22.5

23.2

22.7

24.2

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
24.8

24

22.5

22.7

23

22.9

22

21.6

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

• المؤش ار
 النمو في النات المحلي الحقيقي()G.RGDPال يوجد اجما بين الباحنين على وجود واتجاه العالةة بين النمو في النات المحلي واالةتصل ل للاد الخفي،
حيث تختلف طبيعة هذه العالةة من دولة الى أخر  ،اال ان العديد من الباحنين أشار الى وجود عالةة
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طردية بين نمو النات المحلي واالةتص ل للاد الخفي ،حيث ان ارتفا نس ل للبة النمو في النات المحلي يؤدي
الى ارتفا الفل

في االةتصل ل للادين الرسل ل للمي والخفي معا .وعادة ما يتم وال ل للع

على السل ل لللع والخدما

النمو في النات المحلي في النمو ج كمتغير ةياس معامله اما ( )1+او ()Alkhdour, 2011(.)1-
جدول رةم ( )5.3نسبة النمو في النات المحلي الحقيقي.
جدول رةم ( :)5.3نسبة النمو في النات المحلي الحقيقي
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

نسبة النمو

-0.09

-0.09

-0.12

0.14

0.1

0.11

السنة

2009

2010

2011

2012

2013

2015 2014

2006 2005

نسبة النمو

0.09

0.08

0.12

0.06

0.02

0

2008 2007
0.07

-0.04

0.06

2016
0.04

0.03

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

 -نصي

الفرد من النات الحقيقي()R.PC

يعتبر ارتفا نص ل للي

الفرد من النات المحلي الحقيقي مؤش ل للر على وجود االةتص ل للاد الخفي في هل

تدني فرص العمل وانخفا

األجور الرسل ل ل ل ل ل للمية و بين جدول رةم ( )6.3نصل ل ل ل ل ل للي

الفرد من النات

المحلي الحقيقي.
جدول رةم ( :)6.3نصي
السنة
نصيب الفرد
السنة
نصيب الفرد

الفرد من النات المحلي الحقيقي

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1527

1345

1144

1267

1358

1459

1360

1406

1449

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1530

1606

1753

1808

1793

1737

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني
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1744

دوالر
 1766امريكي

ثانيا :الشكل الرياضي العام ألسلوب األسباب المتعددة والمؤشرات المتعددة المستخدم في الدراسة.
يتكون نمو ج األسباب المتعددة والمؤش ار المتعددة من معادلتين وهما:
• المعادلة الهيكلية
1UN.R 2TX/GDP3 N.PC + 4 GV.E
حيث:
 : مؤشر االةتصاد الخفي -متغير تابع-
 :UN.Rمعدل البفالة
 : TX/GDPنسبة الضرائ
 : N.PCنصي

الى النات المحلي

الفرد من النات المحلي االسمي

 : GV.Eالعاملين في القفا العام
• معادلة القياس
G.RGDP 1 11
R.PC 2 22

حيث:
 :G.RGDPالنمو في النات المحلي الحقيقي
 :R.PCنصي

الفرد من النات المحلي الحقيقي

:,معامال االنحدار لمتغير االةتصاد الخفي 
:االةتصاد الخفي  -متغير مستقل -
:2خفأ القياس
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ثالثا :المعالجة اإلحصائية
تم اس ل ل ل ل ل للتخدام كل من برنام  Spss v24و  Amos v24و  Eviews v10و  Excel 2016في
الد ارس ل للة حيث تم ادخال البيانا

الال مة الى برنام  Eviewsالختبار س ل للكون متغي ار الد ارس ل للة وبعد

اخللذ الفروت الال مللة تم تحو للل البيللانللا

الى برنللام  Spssثم تحو لهللا الى برنللام  Amosحيللث تم

انش ل ل للاو نمو ج الد ارس ل ل للة الموا ل ل للح في ش ل ل للكل ( )2.3وةد تم تحليل النمو ج باس ل ل للتخدام طريقة اإلمكان
األعظم ( )maximum likelihoodالتي يوفرهلا برنلام  Amosوبعلد التحقف من جودة مؤش ل ل ل ل ل ل ل ار
النمو ج تم القيام بتقدير حجم االةتصاد الخفي وعر

الرسوما

والجداول باستخدام برنام .Excel

شكل ( :)2.3نمو ج الدراسة

ونعر

فيما يلي الخفوا

المتبعة في تقدير حجم االةتصاد الخفي بالترتي .

 .1اختبار جذر الوحدة
تكمن أهمية اختبار جذر الوحدة في تحديد درجة سل ل ل ل للكون السل ل ل ل للالسل ل ل ل للل الزمنية لنتمكن من اخذ الفروت
المناسل ل للبة و ل للتغل

على الصل ل للعوبا

الخفيرة المترتبة على اسل ل للتخدام بيانا
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سل ل للالسل ل للل منية غير

الخصللائص اإلحصللائية التي ولد

سللاكنه خصللوصللا ا ا كان

السلللسللة الزمنية المرصللودة غير سللاكنة

وما يتبعها من ص للعوبة تفس للير المؤشل ل ار الرئيس للية واس للتحالة تقدير هذه المؤشل ل ار بدةة باإلا للافة الى
ص ل للعوبة نمذجة البيانا

بواس ل للفة نمو ج احص ل للائي يعكن الخص ل للائص الحقيقية للعملية .وبش ل للكل عام

تكمن أهمية اس للتقرار الس للالس للل الزمنية بش للكل عام في تخفي

عدد المعالم وس للهولة تفس لليرها وامكانية

تقديرها وس ل للهولة وجودة نمذجة البيانا ( .ش ل للعراوي )2005 ،و عر
فيليبن -بيرون الختبار سكون السالسل الزمنية للعينا

الجدول رةم ( )2.3نتائ اختبار

الصغيرة.

جدول رةم ( )7.3نتائ اختبار معنو ة سكون متغي ار الدراسة
الفرت األول

المستو
ثاب
ثاب
UN.R

بدون

ومتجه

ثاب
ثاب

ومتجه

بدون

0.0000 0.0028 0.0003 0.7697 0.0126 0.0025

0.0000 0.0001 0.0000 0.5396 0.0537 0.0775 TX/GDP
0.0000 0.0001 0.0004 0.0423 0.3921 0.1694
N.PC
GV.E

0.0000 0.0001 0.0003 0.8047 0.0962 0.0100

0.0001 0.0001 0.0012 0.0227 0.3132 0.0694 G.RGDP
0.0043 0.1766 0.0330 0.8112 0.0493 0.8438
R.PC
مخرجا

برنام Eviews

بعد اجراو اختبار درجة اسللتقرار متغي ار الد ارسللة عند مسللتو معنو ة  %5باسللتخدام برنام Eviews
تبين عدم اس ل ل ل ل للتقرار متغي ار الد ارس ل ل ل ل للة في المس ل ل ل ل للتو وبذل تم اخذ الفرت األول حيث تم تحو ل كافة
متغي ار الد ارسل ل ل ل ل ل للة الى الفرت األول بعد اسل ل ل ل ل ل للتقرارها فيه باسل ل ل ل ل ل للتنناو متغير نصل ل ل ل ل ل للي
المحلي( )R.PCالذي لم يستقر في الفرت األول عند ثاب

الفرد من النات

ومتجه حيث تم اخذ الفرت الناني له.

 .2التحقق من مؤشرات جودة النموذج
تم اختبار النمو ج باسل ل ل ل ل ل للتخدام برنام  AMOSوفف طر قة اإلمكان االعظم حيث هنا العديد من
التحليال

التي تظهر لنا في صل للفحة النتائ ولعل أبر ها وما نحتاجه هو نتائ تحليل بع
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مؤش ل ل ار

كل من ) (AFIو( .)IFIلكن ةبل ةراوة نتائ التحليال

البيانا

ال بد لنا ان نتأكد فيما إ ا كان

تتبع

التو ع الفبيعي متعدد المتغي ار ( )Multivariate Normality Testام ال.
 -1التو ع الفبيعي متعدد المتغي ار ()Multivariate Normality Test
يتم االعتماد على اختبار  Mardia's Coefficientفي فحص البيانا
الفبيعي متعللدد المتغي ار

ولكي تتبع البيللانللا

للتأكد من انها تتبع التو عي

التو ع الفبيعي متعللدد المتغي ار

ال بللد ان تكون ةيمللة

االختبار اةل من ( .1.96البرت واخرون)2013 ،
ووفف نتلل للائ برنلل للام  AMOSجل ل للاو
 0.183 Coefficientلبيانا

نتيجلل للة اختبل ل للار التو ع الفبيعي وفف اختبل ل للار Mardia's

الد ارس ل ل ل ل ل ل للة وهي اةل من  1.96وبذل تتبع البيانا

التو ع الفبيعي

متعدد المتغي ار .
 -2مؤش ار المفابقة المفلقة )(AFI
تعمل مؤش ار المفابقة المفلقة توفير التقييم األساسي لمد مالئمة نظر ة الباحث لبيانا
مقياس مباش ل للر لمد نجاح النمو ج المحدد من ةبل الباحث في تحديد البيانا

العينة وهو

المالئمة للنمو ج ،ومن

المهم كره ان مؤش ل ار جودة المفابقة ال تقوم على مقارنة نمو ج ب خر بل يتم تقييم كل نمو ج بشللكل
مسل للتقل عن النما ج األخر ومن اهم مؤش ل ل ار المفابقة المفلقة والتي نعر

نتائجها هي مؤشل للر كل

من مؤشل ل ل ل ل ل للر حسل ل ل ل ل ل للن المفابقة ( )GFIومؤشل ل ل ل ل ل للر الجذر التربيعي لمتوسل ل ل ل ل ل للط مربعا

خفأ االةتراب

()Hair et al., 2014) .)RMSEA
 مؤشر حسن المفابقة ()GFIيبين هذا المؤش ل للر ةدرة النمو ج المفتر

على تزو دنا بمعلوما

المقابل له في المجتمع ولكي يدل النمو ج المفتر

عن العالةا

المفترا ل للة في النمو ج

على مفابقة جيدة في المجتمع األص ل لللي يج

تتجاو ةيمته ( .0.90تيغزة)2012 ،
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ان

 الجذر التربيعي لمتوسط مربعايعتبر من اهم تحليال

خفأ االةتراب ()RMSEA

مؤش ل ل ل ل ل ل ار المفابقة المفلقة ومتابعة التحليال

المؤشل ل ل ل ل ل للر الذي ال يج

األخر يتوةف على نتيجة هذا
من ةبل

ان تتجاو ةيمته  0.08فهو يدل على مد نجاح النمو ج المفتر

الباحث مع النمو ج الحقيقي( .البرت واخرون)2013 ،
ونعر

في الجدول رةم ( )8.3نتائ مؤش ل ل ل ل ل ار المفابقة المفلقة التي حصل ل ل ل لللنا عليها من الصل ل ل ل للفحة

الخاصة بالنتائ في برنام .AMOS
جدول رةم ( :)8.3نتائ مؤش ار المفابقة المفلقة
مؤش ار المفابقة المفلقة
المؤشر

مد ةبول المؤشر

نمو ج الدراسة

مؤشر حسن المفابقة

<.9

.967

>.08

.000

الجذر التربيعي لمتوسط مربعا

خفأ االةتراب

برنام AMOS

المصدر :مخرجا

 -3مؤش ار المفابقة التزايدية ()IFI
تقيم مؤشل ل ار المفابقة التزايدية مد مالئمة النمو ج المقدر بالنس للبة الى بع

النما ج األس للاس للية

البديلة )Hair et al., 2014).أي انها تبين مقدار التحس ل ل للن النس ل ل للبي في المفابقة التي يتمتع بها
النمو ج المفتر

مقللارنللة بنمو ج العللدم الللذي يقوم على افت ار

ان تغللاي ار

المتغي ار

المالحظللة

منعدمة أي تس ل للاوي ص ل للفر( .تيغزة )2012 ،ومن أش ل للهر مؤشل ل لراته مؤش ل للر كل من مؤش ل للر حس ل للن
المفابقة المصحح ) (AGFIو مؤشر المفابقة المعياري ).(NFI
 مؤشر حسن المفابقة المصحح )(AGFIيحاول مؤشللر حسللن المفابقة المصللحح ان يأخذ باالعتبار درجا

مختلفة من تعقيد النمو ج و ل عن

طر ف تعديل مؤش ل ل للر حس ل ل للن المفابقة ) (GFIمن خالل تعديل نس ل ل للبة درجا
النمو ج الى اجمالي درجا

الحر ة المس ل ل للتخدمة في

الحر ة المتوفرة وتتراوح ةيمته بين الصل للفر و الواحد والمؤش ل ل ار القر بة من

واحد تدل على مفابقة جيدة)Hair et al., 2014).
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 مؤشر المفابقة المعياري )(NFIيعبر هذا المؤشل ل ل ل ل ل للر عن الفرت بين ةيمة مربع كاي لنمو ج العدم وةيمة مربع كاي للنمو ج المفتر
مقسل ل للوما على ةيمة مربع كاي لنمو ج العدم وتقع ةيمته بين الصل ل للفر و الواحد وتشل ل للير القيمة واحد الى
مفابقة تامة )Hair et al., 2014).و عني ل انه ا ا كان
منال .فللإن النمو ج المفتر
المفتر

ةيمة مؤش ل ل ل للر المفابقة المعياري 0.90

يتفوت على نمو ج العللدم بنس ل ل ل ل ل ل لبللة  .0.90أي انلله يقوم بمقللارنللة النمو ج

من ةبللل البللاحللث مع نفن النمو ج لكن بللدون احتوائلله على عالةللا

بين المتغي ار

(نمو ج

العدم)( .تيغزة.)2012 ،
ونعر

في الجدول رةم ( )9.3نتائ مؤشل ل ل ل ل ار المفابقة التزايدية التي حص ل ل ل لللنا عليها من الص ل ل ل للفحة

الخاصة بالنتائ في برنام .AMOS
جدول رةم ( :)9.3نتائ مؤش ار المفابقة التزايدية
مؤش ار المفابقة التزايدية
المؤشر

مد ةبول المؤشر

نمو ج الدراسة

مؤشر حسن المفابقة المصحح

<.5

مؤشر المفابقة المعياري

<.9

.77
.985

برنام AMOS

المصدر :مخرجا

 .3تقدير حجم االقتصاد الخفي
بعد التحقف من جودة نمو ج الد ارسل للة ولكي يتم حسل للاب حجم االةتصل للاد الخفي ال بد من االعتماد على
مصللدر خارجي ةام بتقدير حجم االةتصللاد الخفي في فترة تشللتر بها مع الد ارسللة الحالية واختيار سللنة
معينة من الد ارس للة الخارجية تكون بمنابة س للنة أس للاس لتقدير حجم االةتص للاد في هذه الد ارس للة ولذل تم
االعتماد على د ارسللة ( )Alfar, 2014وتم اختيار سللنة  2000كسللنة أسللاس حيث بلغ حجم االةتصللاد
الخفي في تل الفترة  %41.77من النات المحلي وفف د ارس ل للة ( .)Alfar, 2014ثم ةمنا بتقدير حجم
االةتص ل ل للاد الخفي وفف أس ل ل لللوب ( )Vo & Ly , 2014من خالل تعويض بيانات الدراسةةةة في معادلة
القياس التالية:

81

𝜂̃t
𝜂*2000
̂𝜂
2000

= η̂t

حيث:
 : η̂tحجم االةتصاد الخفي كنسبة من النات المحلي.
 : 𝜂̃ tمؤشر االةتصاد الخفي في السنة .t
̂𝜂  :مؤشر االةتصاد الخفي في سنة األساس .2000
2000
 : 𝜂*2000التقدير الخارجي لحجم االةتصاد الخفي في سنة األساس والبالغ  %41.77وفف دراسة
(.)Alfar, 2014
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الفصل الرابع
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نتائج الدراسة ومناقشتها
1.4

تمهيد
اليها الد ارسل ل ل للة و ل وفقا لإلطار النظري والنمو ج

يتناول هذا الفصل ل ل للل عرال ل ل للا للنتائ التي توصل ل ل للل

المسللتخدم بالد ارسللة و قدم هذا الفصللل النتائ المتعلقة بالنمو ج المسللتخدم في الد ارسللة حيث يعر
الجزو نتائ النمو ج المقترح ومد تفابقها مع الدراسا

هذا

السابقة باإلاافة الى اإلجابة على الفرايا

واالسئلة المتعلقة بالدراسة.
2.4

النتائج المتعلقة بأسئلة وفرضيات الدراسة

السؤال الرئيسي :ما هو حجم االقتصاد الخفي في فلسطين؟
حتى نتمكن من تقدير حجم االةتص للاد الخفي باس للتخدام أس لللوب األس للباب المتعددة والمؤشل ل ار المتعددة
واإلجابة على س ل ل لؤال الد ارسلل للة الرئيسلل للي البد لنا من اإلجابة عن األس ل للئلة الفرعية و ل لتقدير معلما
النمو ج و ل في هل اثبا

او نفي ص للحة فرا لليا
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الد ارس للة لتحديد أي المتغي ار س لليتم إدخالها الى

المعادلة الهيكلية وايها سلل ل لليتم اسلل ل للتبعادها و ل باالعتماد على الجدول رةم ( )1.4الذي يوالل ل للح نتائ
الداللة اإلحصائية لمتغي ار الدراسة ومعلماتها المقدرة.
جدول رةم ( :)1.4نتائ معلما

ومعنو ة متغي ار الدراسة

المتغي ار السببية

المعامال

معدل البفالة ()UN.R
نسبة الضرائ
النمو في نصي

المقدرة

-0.178
**0.323

الى النات المحلي()TX/GDP
الفرد االسمي من النات المحلي()N.PC

نسبة العاملين في القفا العام()GV.E

**0.297
**-0.364

المؤش ار
النمو في النات المحلي الحقيقي()G.RGDP
نصي

1
***0.99

الفرد من النات الحقيقي()R.PC

** تشير الى معنو ة عند  %95و *** تشير الى معنو ة عند %99
المصدر :مخرجا

برنام Amos

حيث يواللح الجدول رةم ( )1.4نتائ معنو ة متغي ار الد ارسللة التي حصلللنا عليها من نمو ج الد ارسللة
الذي ةمنا بتص ل ل ل للميمه لمعرفة الداللة اإلحص ل ل ل للائية ومعلما

متغي ار الد ارس ل ل ل للة بفر قة اإلمكان األعظم

باستخدام برنام  Amosلكي نتمكن من تقدير حجم االةتصاد الخفي في فلسفين.
السرررررررؤال الفرعي األول :ما هو دور معدل البطالة في ارتفاع حجم االقتصررررررراد الخفي في االقتصررررررراد
الفلسطيني؟
لإلجابة على الس ل ل ل ل ل ل لؤال الفرعي األول تم اختبار الفر

القائل بأنه ال توجد عالةة بين معدل البفالة

وحجم االةتصل ل ل ل ل للاد الخفي و شل ل ل ل ل للير الجدول ( )1.4عدم معنو ة معدل البفالة وبالتالي نقبل الفرال ل ل ل ل للية
الصفر ة التي تنص على عدم وجود عالةة بين معدل البفالة وحجم االةتصاد الخفي ونرف

الفراية

البديلة حيث تشل ل للير الداللة اإلحصل ل للائية المتعلقة بمعدل البفالة الى عدم معنو ته عند  .%95وبسل ل للب
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ةبول الفرا للية الص للفر ة يتبين عدم وجود تأثير لمعدل البفالة على حجم األنش للفة الخفية في فلس للفين
وفف النمو ج المفتر

ولذل تم اةصائه من المعادلة الهيكلية الخاصة بتقدير حجم االةتصاد الخفي.

السرررؤال الفرعي الثاني :ما هو دور العبء الضرررريبي في ارتفاع حجم االقتصررراد الخفي في االقتصررراد
الفلسطيني؟
ولإلجابة على السل لؤال الفرعي الناني تم اختبار الفر

القائل بأنه ال توجد عالةة بين الع و الض للر بي

وحجم االةتص ل ل للاد الخفي ،حيث يتض ل ل للح من الجدول أعاله ( )1.4معنو ة متغير الع و الض ل ل للر بي عند
 %95مما يدفعنا الى رف

الفراية الصفر ة التي تنص على عدم وجود عالةة بين الع و الضر بي

وحجم االةتصاد الخفي وةبول الفراية البديلة التي تنص على وجود عالةة بين الع و الضر بي وحجم
االةتصاد الخفي حيث جاو متغير الع و الضر بي معنوي عند .%95
وتشللير معلمة الع و الضللر بي في الجدول السللابف ( )1.4الى وجود عالةة طردية بين حجم االةتصللاد
الخفي وارتفا الع و الضل ل ل ل ل ل للر بي حيث انه كلما اد الع و الضل ل ل ل ل ل للر بي بمقدار وحدة واحدة فإن حجم
االةتصللاد الخفي سلليرتفع بمقدار  %32.3وهذه النتيجة تتفف ما توصللل اليه كل من (األسللتا )2013 ،
و ( )Alfar,2014بشأن الدور الذي يلعبه الع و الضر بي في ارتفا نسبة االةتصاد الخفي حيث انه
من الفبيعي ان يؤدي ارتفا الع و الضللر بي الى ارتفا األنشللفة الخفية بسللب
المنش

بتجن

رغبة س لواو االفراد او

دفع المز د من الضرائ .

السؤال الفرعي الثالث :ما هو دور النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي االسمي في ارتفاع حجم
االقتصاد الخفي في االقتصاد الفلسطيني؟
تم اختبار الفرال للية الصل للفر ة التي تنص على عدم وجود عالةة بين النمو في نصل للي

الفرد من النات

المحلي االسللمي وحجم االةتصللاد الخفي لإلجابة على س لؤال الد ارسللة الفرعي النالث وبناوا على جدول
رةم ( )1.4فإننا نرف

الفراية الصفر ة التي تنص على عدم وجود عالةة بين النمو في نصي

الفرد

من النات المحلي االسللمي وحجم االةتصللاد الخفي ونقبل الفراللية البديلة التي تنص على وجود عالةة
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الفرد من النات المحلي االس للمي وحجم االةتص للاد الخفي حيث اش للار الداللة اإلحص للائية

بين نص للي

الى معنو ة متغير النمو في نصي

الفرد من النات المحلي االسمي عند .%95

بالنسلل ل للبة الى معلمة متغير النمو في نصلل ل للي

الفرد من النات المحلي االسل ل ل للمي فقد جاو

طردية مع حجم االةتصللاد و ل يعني انه كلما ارتفع النمو في نصللي

الفرد من النات المحلي االسللمي

بمقدار وحدة واحدة ارتفع حجم االةتص ل للاد الخفي بمقدار  %29.7وةد اتفق

نتيجة الد ارس ل للة الحالية مع

د ارسلة كل من (األسلتا  )2013 ،و ( )Alfar,2014بوجود عالةة عكسلية بين نصلي
المحلي واالةتصل ل للاد الخفي و مكن تفسل ل للير العالةة العكسل ل للية بين نمو نصل ل للي
المحلي من خالل نقفتين االولى وهي ان االرتفا والنمو في نصل للي
يعني اد الدخل المتحقف لألفراد وبالتالي توس ل للع المجاال

ا

عالةة

الفرد من النات

الفرد االسل ل للمي من النات

الفرد من النات المحلي االسل للمي

واألنش ل للفة التي يمكن ان يش ل للار بها وهي

طبيعة االةتصللاد الفلسللفيني وحداثة الجها المص لرفي نسللبيا وعدم

غالبا مجاال

وانشللفة خفية بسللب

ةدرة الس لللفا

المختص للة من ا للبط الس للوت الفلس للفيني واخض للاعه للس لللفا

االةتص للادية والض للر بية

المختصللة والنقفة النانية تقدم بها (األسللتا  )2013 ،وهي ان المواطن الفلسللفيني ال يفكر باللجوو الى
التعامل باألوجه النقدية الحدينة كالبفاةا

االئتمانية والشل لليكا

مما يعني إص ل ل ارره على التعامل بشل للكل

نقدي لكي يتنقل بسهولة بين االةتصاد الخفي والرسمي دون تر اثر خلفه.
السررؤال الفرعي الرابع :ما هو دور نسرربة العاملين في القطاع العام في ارتفاع حجم االقتصرراد الخفي
في االقتصاد الفلسطيني؟
ولإلجابة على الس ل ل لؤال الفرعي الرابع تم اختبار الفرال ل للية التي تنص على عدم وجود عالةة بين نسل ل للبة
العاملين في القفا الحكومي وحجم االةتصل ل للاد الخفي .وةد اشل ل للار الداللة اإلحصل ل للائية للفرال ل للية الى
معنو ة متغير نسبة العاملين في القفا العام عند  %95وبالتالي فإننا نرف

الفراية الصفر ة ونقبل

الفراية البديلة التي تنص على وجود عالةة بين العاملين في القفا العام وحجم االةتصاد الخفي.
وةد جاو
ارتفع

معلمة العاملين في القفا العام سالبة أي انها تشير الى عالةة عكسية ،وبالتالي فإنه كلما
نسل للبة العاملين في القفا العام بمقدار وحدة واحدة انخف
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االةتصل للاد الخفي بمقدار %34.6

و مكن تبر ر ل بأن القفا العام في فلسل للفين يتحمل نصل للي

األسل للد في توهيف المواطنين العاملين

في السل ل ل ل ل للوت الفلسل ل ل ل ل للفيني مما يعني عدم ةدرة االفراد العاملين في القفا الحكومي من القيام بعمليا
تحايل على السل ل ل لللفا

الضل ل ل للر بية بحكم ان روات

الموهفين تمر من خالل و ارة المالية الفلسل ل ل للفينية،

وبالرغم من ان كبر حجم القفا الحكومي يعكن غالبا فر

المز د من القيود االةتصادية وتقييد حر ة

السل ل ل للوت مما ينعكن سل ل ل لللبا على ارتفا حجم االةتصل ل ل للاد الخفي اال انه في الحالة الفلسل ل ل للفينية يحد من
الفواى المنتشرة في سوت العمالة الفلسفينية و قوم بتنظيمه.
أههر نتائ النمو ج معنو ة كافة متغي ار الد ارس ل ل ل ل ل للة باس ل ل ل ل ل للتنناو متغير معدل البفالة وبالتالي فقد تم
اسل ل ل للتبعاد متغير معدل البفالة من المعادلة الهيكلية بحيث يمكننا صل ل ل للياغة المعادلة الهيكلية الخاصل ل ل للة
بالنمو ج كالتالي:

 1 * (TX/GDP) +  * (N. PC) - 3 * (GV.E)
حيث:
 :مؤشر االقتصاد الخفي
 :1,2,3معلمات المتغيرات
) :(TX/GDPالعبء الضريبي
) :(N. PCالنمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي االسمي
) :(GV.Eالعاملين في القطاع العام
باالعتماد على نتائ تقدير معلما

متغي ار الد ارسلل ل ل ل ل للة كما هو مبين في الجدول رةم ( )1.4فإننا نعيد

كتابة المعادلة الهيكلية على الصورة التالية:

.323*(TX/GDP) +.297* (N. PC) -.364* (GV.E)
حيث:
 :مؤشر االقتصاد الخفي
) :(TX/GDPالعبء الضريبي
) :(N. PCالنمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي االسمي
) :(GV.Eالعاملين في القطاع العام
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ولإلجابة على س لؤال الد ارسللة الرئيسللي المتعلف بحجم االةتصللاد الخفي في فلسللفين ةمنا بحسللاب مؤشللر
البيانا

االةتص للاد الخفي في فلس للفين خالل فترة الد ارس للة ( )2016-2000و ل بتعو

الواردة في

الجدول رةم ( )2.4في المعادلة الهيكلية السابقة.
جدول ( :)2.4البيانا
السنة

الضرائ

من النات المحلي

المستخدمة في حساب مؤشر االةتصاد الخفي
النمو في نصي

الفرد االسمي

العاملين في القفا الحكومي

2000

0.19

-0.02

19.3

2001

0.05

-0.1

22.9

2002

0.06

-0.14

23.3

2003

0.16

0.08

20.5

2004

0.21

0.06

22.1

2005

0.23

0.08

22.5

2006

0.12

-0.01

23.2

2007

0.28

0.09

22.7

2008

0.21

0.18

24.2

2009

0.19

0.06

24.8

2010

0.19

0.19

24

2011

0.19

0.14

22.5

2012

0.18

0.05

22.7

2013

0.18

0.07

23

2014

0.21

-0.01

22.9

2015

0.21

-0.03

22

2016

0.22

0.03

21.6

المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني

وبعد تعو

البيانا

الواردة في الجدول السابف ( )2.4في المعادلة الهيكلية التي ةمنا بتقدير معلماتها

حصلنا على مؤشر االةتصاد الخفي في فلسفين كما هو مبين في الجدول ()3.4
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الجدول ( :)3.4مؤشر االةتصاد الخفي
مؤشر االةتصاد الخفي

السنة

-6.62
2000
-7.94
2001
-8.08
2002
-7.02
2003
-7.56
2004
-7.69
2005
-7.99
2006
-7.74
2007
-8.25
2008
-8.50
2009
-8.19
2010
-7.68
2011
-7.78
2012
-7.88
2013
-7.86
2014
-7.55
2015
-7.39
2016
المصدر :حسابا الباحث

والخفوة األخيرة للحص للول على نس للبة االةتص للاد الخفي من النات المحلي واالجابة على سل لؤال الد ارس للة
الرئيسلل ل للي ةمنا بتعو

مؤشل ل ل للر االةتصلل ل للاد الخفي مع سلل ل للنة األس ل ل للاس التي اعتمدنا عليها من د ارسلل ل للة

( )Alfar,2014في معادلة القياس التي اتبعناها وفف أسل ل ل لللوب ( )Vo & Ly , 2014في تقدير حجم
االقتصاد الخفي وهي:
𝜂̃t
𝜂*2000
̂𝜂
2000

= η̂t

حيث:
 : η̂tحجم االةتصاد الخفي كنسبة من النات المحلي.
 : 𝜂̃ tمؤشر االةتصاد الخفي في السنة .t
̂𝜂  :مؤشر االةتصاد الخفي في سنة األساس .2000
2000
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 : 𝜂*2000التقدير الخارجي لحجم االةتصاد الخفي في سنة األساس والبالغ  %41.77وفف دراسة
(.)Alfar, 2014
و ظهر الجدول رةم ( )4.4نسبة االةتصاد الخفي من النات المحلي وةيمته النقدية خالل فترة الدراسة
.2016-2000
جدول رةم ( :)4.4نسبة االةتصاد الخفي وةيمته النقدية
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

نسبة االةتصاد الخفي
42.61%
51.07%
52.00%
45.14%
48.65%
49.45%
51.43%
49.79%
53.09%
54.70%
52.67%
49.43%
50.06%
50.68%
50.56%
48.60%
47.57%

القيمة :مليون دوالر امر كي
المصدر :حسابات الباحث

القيمة النقدية
1847.36
2008.18
1789.53
1770.97
2106.07
2371.73
2370.87
2446.42
2767.23
3097.86
3224.62
3401.84
3662.15
3789.19
3773.72
3751.62
3823.28

والشكل ( )1.4يظهر نسبة االقتصاد الخفي في فلسطين من الناتج المحلي خالل الفترة .2016-2000

90

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

شكل ( :)1.4نسبة االةتصاد الخفي في فلسفين من النات المحلي

نالحظ وكما هو مبين في شل ل ل ل ل ل للكل ( )1.4ان حجم االةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي يتراوح بين  %42.6من النات
المحلي الحقيقي عام  2000و %54.7عام  2009بمتوس ل ل ل للط بلغ  %49.85من النات الحقيقي .كما
ان نس ل ل ل للبة االةتص ل ل ل للاد الخفي في فلس ل ل ل للفين آخذة بالهبوا خالل الس ل ل ل للنوا
الفلسللفينية بفر

األخيرة بفعل ةيام الس ل ل ل لللفة

المز د من الض لوابط والرةابة على السللوت الفلسللفيني .وبشللكل عام نر ان االةتصللاد

الخفي متذبذب عبر الزمن وغير مس للتقر عند نس للبة معينة بفعل التقلبا

الس للياس للية التي تنعكن بش للكل

مباشللر على االةتصللاد الفلسللفيني و ظهر ل جليا بارتفا نسللبة االةتصللاد الخفي في عام  2001عن
العام الذي سبقه كردة فعل طبيعية النتفااة األةصى وما ترت
الفلسل ل ل للفيني ،كما نالحظ ان الفترة التي تل
انخفا

عليها من ةيود فرا

على االةتصاد

انتهاو انتفاال ل ل للة األةصل ل ل للى ( )2004-2003ةد شل ل ل للهد

وااح في نسبة االةتصاد الخفي اال انه ةد عاد لالرتفا بفعل الظروف السياسية التي تمنل

بفو حركة حماس في االنتخابا

التشل للر عية عام  2006وما تبعها من حصل للار لالةتصل للاد الفلسل للفيني

وما تبعه من االنقسل ل للام الفلسل ل للفيني عام  2007والعدوان اإلس ل ل لرائيلي على ةفا غزة عام  .2008كل
ل اثر بشكل وااح على نسبة االةتصاد الخفي في فلسفين .هذه النسبة انعكس
للمعامال

على القيمة النقدية

واألنش ل للفة الخفية كما هو مبين في الجدول الس ل للابف رةم ( )4.4الذي يبين نس ل للبة االةتص ل للاد

الخفي وةيمته النقدية.
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بلغ متوسل للط نسلللبة االةتصل للاد الخفي في فلسل للفين خالل فترة الد ارسلللة ( 49.85% )2016-2000من
النللات المحلي الحقيقي .وبش ل ل ل ل ل ل لكللل عللام يتللذبللذب حجم االةتص ل ل ل ل ل ل للاد الخفي عبر الزمن حيللث تراوح بين
 %42.6عام  2000أي العام الذي كان ربعه األخير بداية انتفااللة االةصللى و %54.7عام 2009
وهو العام ا لذي تال العدوان اإلس ل ل ل ل ل ل لرائيلي على ةفا غزة وةد كان أكبر حجم لالةتصل ل ل ل ل ل للاد الخفي عام
 2016حيث وصل الى  3823.28مليون دوالر امر كي وبالتالي فإن انخفا
بالسنوا

ةيمته النقدية التي ما ال

األخيرة من النات المحلي ال يعني انخفا

نسبة االةتصاد الخفي
في ارتفا مستمر.
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شكل ( :)2.4اتجاه القيمة النقدية لحجم االقتصاد الخفي
المصدر :نتائ الدراسة
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شكل ( :)3.4اتجاه مسببات نمو االقتصاد الخفي في فلسطين
المصدر :الجها المركزي لإلحصاو الفلسفيني
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2014

2008

TX/GDP

2015

2003
N.PC

GV.E

2016

-20.00

الفصل الخامس
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

االستنتاجات والتوصيات
1.4

تمهيد

يتناول الفص للل األخير من الد ارس للة عر
باإلاافة الى عر

2.5

التوصيا

االس للتنتاجا في ا للوو النتائ التي توص للل

اليها الد ارس للة

التي تقترحها الدراسة.

االستنتاجات

 يعتبر كبر حجم الوعاو الضل ل ل للر بي عامل مهم في ارتفا حجم األنشل ل ل للفة الخفية في فلسل ل ل للفينحيث يدفع ارتفا حجم الض لرائ

االفراد والمنشللئا

للقيام بأنشللفة خفية لتجن

دفع المز د من

الضرائ .
 -يؤدي ارتفا نص للي

الفرد من النات المحلي االس للمي الى ارتفا حجم األنش للفة غير الرس للمية

حيث يتمنل ل بز ادة االنفات في األسلوات الفلسللفينية التي تفتقد الى السلليفرة واالنضللباا من
ةبل السلفا

المختصة.
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 يعتبر ارتفا نس ل ل ل ل للبة العاملين في القفا الحكومي عامل مهم في الحد من انتش ل ل ل ل للار أنش ل ل ل ل للفةاالةتصل للاد الخفي لما يتمنل به هذا القفا من سل لليفرة السل لللفا

وا لليف المجاال

التي يمكن

ان يمارس بها أنشفة خفية في هذا القفا .
 -ال يلع

حجم البفالة أي دور في ارتفا حجم االةتصاد الخفي.
االحتالل الممنهجة والمسل ل للتمرة بحف االةتصل ل للاد الفلسل ل للفيني الى ارتفا حجم

 تؤدي ممارسل ل للااالةتصاد الخفي.
 -بالرغم من انخفا

االةتصل للاد الخفي كنسل للبة من النات المحلي خالل السل للنوا

األخيرة اال ان

حجمه النقدي اخذ باالرتفا .

 3.5التوصيات
استنادا الى النتائ التي توصل

اليها الدراسة ،يقدم الباحث مجموعة من التوصيا

نوجزها فيما

يلي:
 ا للرورة العمل على بناو ةاعدة اةتص للادية متينة ةادرة على مواجهة التقلبابين الفترة واألخر  ،حيث ان التقلبا

الس للياس للية الحاص لللة

السللياسللية تنعكن على االةتصللاد الفلسللفيني بشللكل مباشلر

االمر الذي يؤثر في حجم االةتصل للاد الخفي وبالتالي فإن وجود ةاعدة اةتصل للادية صل لللبة يحد من
أثر التقلبا

السياسية على االةتصاد الفلسفيني وحجم االةتصاد الخفي.

 ا للرورة العمل على تنظيم الس للوت الفلس للفيني ووا للع القوانين والضل لوابط المناس للبة التي تض للمنعمله بصلل للورة منظمة وةانونية .و ل بفر
اإلفصاح عن دخولهم وتنظيم التشر عا

المز د من القيود التي تجبر المنش ل ل ل

واالفراد على

بما يكفل سد النغ ار القانونية.

 اللرورة اخذ السلللفة الفلسللفينية لظاهرة االةتصللاد الخفي على محمل الجد ،حيث ان تجاهل هذااالةتص ل ل للاد يحرم موا نة الس ل ل لللفة الفلس ل ل للفينية من جزو كبير من اإليرادا  .و ل من خالل لف
انظار المؤسسا
 -ال ل ل ل ل للرورة فر

الحكومية الى هذه الظاهرة والبدو في خفة استراتيجية للحد من حجمه.
المز د من العقوبا

واإلجراوا

القانونية الرادعة بحف االعمال غير الرسل ل ل ل ل للمية

والتي ال تلتزم بالمعايير الرسمية الصادرة عن السلفة الفلسفينية.
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باآلثار المترتبة على ممارسل ل ل ل ل للة أنشل ل ل ل ل للفة خفية

 العمل على ادة الوعي بين االفراد والمنش ل ل ل ل ل لوارورة االلتزام بالمعايير الرسمية في المعامال
 ال للرورة ادة الوعي بأهمية اسل للتخدام األدواينفذها االفراد والمنش

و ل لتجن

الصفقا

االةتصادية.
المص ل لرفية كوسل لليلة لمتابعة الحركا

التي تعقد خارج اإلطار الرسمي والقانوني.

 إعادة النظر في النظام الضر بي الذي يعتبر سب -اجراو المز د من الد ارس ل للا

المالية التي

رئيسي للقيام بأنشفة خفية.

حول حجم االةتص ل للاد الخفي باس ل للتخدام الفرت النقدية إلتاحة المجال

لتقديره من خالل النما ج االةتصادية بهدف معرفة مسبباته واثاره.
 -اجراو الد ارس ل للا

حول أثر االةتص ل للاد الخفي لكل ةفا اةتص ل للادي على حدة بهدف معرفة االثار

المترتبة على هذا القفا جراو ارتفا حجم االةتصاد الخفي.
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