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 "تقدير حجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي"

 م(2010-1981خالل المدة )
 *باكيرأ. سمية ميالد 

 

 الملخص: 
ات وهذا اية الثمانيني يف بدل إاليعد اقتصاد الظل ظاهرة حديثة يف ليبيا، فلم تعرف ليبيا أدبيات اقتصاد الظ

 مت تطبيقها ءات اليتاإلجرالبعض السياسات و يعود ألسباب وجوده املرتبطة هبيكل االقتصاد الوطين، وكذلك 
ىل جنب مع إل جنبا د الظعلى مجيع األنشطة االقتصادية اليت أسهمت يف إجياد بيئة مالئمة لوجود اقتصا

سهمت يف ظهور ، فقد أتعددةاالقتصاد الرمسي، ولقد كان هذا انعكاسا لتطبيق  الدولة لسياسات اقتصادية م
م( سواء  1999-1982) اليت متثلت يف ظهور السوق املوازية، خالل املدة عدد من أشكال اقتصاد الظل،

دود الليبية فتح احلكخدام  كانت يف العمالت أو يف السلع، باإلضافة إىل أن الدولة اتبعت إجراءات لالست
  متارس أنشطة ية اليتألجنبللعمالة األجنبية دون قيود، وهو ما أدى إىل وجود أعداد كبرية من العمالة ا

رييب، ولقد طاع الضالستقلاقتصادية دون تسجيل أو ترخيص من اجلهات احلكومية، وحتقق دخوالا غري خاضعة 
دير إلضافة إىل تقييب، باد اللهدفت هذه الدراسة إىل تقدير حجم اقتصاد الظل وعدد العاملني فيه يف االقتصا

واعتمدت هذه الدراسة على  م(2010-1981األمهية النسبية القتصاد الظل، حيث غطت الدراسة املدة )
ي م املنهج الكماستخدا ة إىلاملنهج التحليلي الوصفي للمتغريات االقتصادية ذات العالقة بالبحث، باإلضاف
   لطرق قياس حجم اقتصاد الظل وعدد العاملني يف اقتصاد الظل.                

 

 
 

 

 

 
                                                           

 مية.اجلامعة األمسرية اإلسال -سالتةم -لية: التجارة واالقتصاد اإلسالميك-قسم: االقتصاد اإلسالمي -حماضر مساعد *



  أ. سمية ميالد باكير                                                           تقدير حجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي                 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
70 

 المبحث األول: اإلطار العام للبحث:

 مقدمة:
 غري املشروعة"و شروعة ية املف اقتصاد الظل بأنه: "ذلك االقتصاد الذي يتضمن األنشطة االقتصاديُعر    

ة دا من األنشطوبذلك فإن اقتصاد الظل يغطي جماالت واسعة ج م(،2004،والعريب:2006بولسني:أ)
ولتها مسموح مزاتعد و لظل، ااالقتصادية، فمن أهم األنشطة االقتصادية املشروعة اليت تعمل يف ظل اقتصاد 
و عات احلرفية أاملشرو  وولني القيام هبا، ولكن هذه املزاولة تكون من دون ترخيص، مثل: نشاط الباعة املتج

 اد غري الرمسياالقتص مظلة الصناعية أو مشروعات البناء، ويصنف هذا النوع من األنشطة أو املشروعات حتث
، ارة املخدراتجتملثال: بيل اغري املشروعة، فمنها علي س أو غري املنظم، أما بالنسبة لألنشطة االقتصادية

 سود.اد األواألسلحة، ويصنف هذا النوع من األنشطة حتت مظلة اقتصاد اجلرمية، أو االقتص

كلة ، فقد أصبح مشملختلفةايات ويُِعدُّ اقتصاد الظل من بني املشكالت املهمة اليت تعاين منها االقتصاد  
ايل غري ج احمللي اإلمجن الناتسبة ماقتصاد ما، وهلا تأثرياهتا يف االقتصاد، فهي تشكل ن عاملية ليست حمصورة يف

ض الدراسات اليت أجريت وتشري بع (،20،ص: 2008)نبيه:حمسوبة يف احلسابات القومية، وال ميكن إمهاهلا 
ول % يف الد30: سط إىلتو  املعن ظاهرة اقتصاد الظل إىل أن نسبة إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل تصل يف

 لي:)عألخرى تلف من دولة% يف الدول النامية آخذين يف احلسبان أن نسبة اإلسهام خت50 املتقدمة، وإىل:
 م(.2008

ا، وهذه لى دخلهعبية كما أن هناك نسبة من العمالة يف سوق العمل تتهرب من دفع املستحقات الضري  
 لظل يف البالد. النسب تتفاوت حبسب درجة تشعب مشكلة اقتصاد ا

 مشكلة البحث: -
ن مه ويتفاوت حجم ستثناء،ون ادإن اقتصاد الظل موجود يف مجيع االقتصاديات العاملية املتقدمة والنامية   

تصاد الظل القي اقيراهن دولة إىل أخرى فهو يغطي جماالت واسعة من األنشطة االقتصادية، ويف الوقت ال
 الناتج يفت نسب إسهامه ا لتفاو ؛ نظر سؤولني؛ ملا يشكله من درجة عالية األمهيةاهتماماا كبرياا من الباحثني وامل

 احمللي اإلمجايل واالستخدام من دولة ألخرى.

ة االقتصاد اللييب ميكن مالحظة وجود هذه األنشطة اليت اتسع نطاقها، مما يبتشخيص العام لرتكومن ال  
د مستمر، حيث أشارت عديد الدراسات إىل وجود ظاهرة يعتقد أن األمهية النسيبة القتصاد الظل يف تزاي

وأن هذه الظاهرة حتتاج إىل  م(2008واجليالين: ،2008والزين: ،2004القالل:)اقتصاد الظل يف ليبيا 
 .دراسات هتتم باألسباب واآلثار وقياس حجم اقتصاد الظل وعدد العاملني فيه
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 التساؤالت التالية: املشكلة البحثية يف ومن خالل ما سبق ميكن أن نصوغ

 ما احلجم التقديري القتصاد الظل يف االقتصاد اللييب؟. -
 يب؟.ما األمهية النسبية حلجم اقتصاد الظل، وعدد العاملني فيه يف االقتصاد اللي -

 أهداف البحث: -
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

 م(.2010-1981دة )قدير حجم اقتصاد الظل يف االقتصاد اللييب خالل املت-1

 لييب.ة النسبية حلجم اإلنتاج واالستخدام القتصاد الظل يف االقتصاد الحتديد األمهي-2

 فرضيات البحث: -
 يتمحور هذا البحث حول الفرضيات التالية:  

 م(.2010-1981جم إنتاج اقتصاد الظل يتزايد مبعدالت متزايدة خالل املدة )ح - 

 .م(2010-1981دالت متزايدة خالل املدة )ل يف يتزايد مبععدد العاملني يف اقتصاد الظ -

 أهمية البحث: -
ث حماولة ذا البحهعد يإذ  كلها املوضوع الذي يتناوله،يستمد هذا البحث أمهيته من األمهية اليت يش

ي لذذا املوضوع اأمهية هبلوعي لتسليط الضوء على واقع اقتصاد الظل يف االقتصاد اللييب، واإلسهام يف نشر ا
، ائدة للباحثنيون ذا فث سيكأصبح يشكل حمورا جديدا للبحث والدراسة يف هذا اجملال، ومن مث فإن هذا البح

 واملهتمني بواقع اقتصاد الظل يف ليبيا.
  منهجية البحث: -

تاحة؛ ائية املإلحصايف هذا البحث سيتم استخدام )منهج التحليل الوصفي( مقرونا ببعض التطبيقات 
 لنقدية لفشر ادالت ااملب ر حجم اقتصاد الظل باالعتماد علي الطريقة النقدية، وفقا ملعادلةوذلك لتقدي

دة للييب خالل املقتصاد اى االكما يف النظرية االقتصادية، وحتليل األمهية النسبية القتصاد الظل على مستو 
 م(.1981-2010)
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 مصادر البيانات والمعلومات: -
من حيث  لظل،ا، والبحوث والدراسات اليت تناولت موضوع اقتصاد الكتب ىيعتمد هذا البحث عل

واألجهزة  اجلهات ن قبلاألسس النظرية ألدبيات هذا املوضوع، وكذلك البيانات واملعلومات املنشورة م
تاجها يانات اليت احات والبعلوماحلكومية الرمسية ومراكز البحوث احمللية اليت مت االعتماد عليها يف مجع امل

 حث.الب

 الدراسات السابقة: -

 ستكمال اإلطارافيد يف ا تإن مراجعة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اقتصاد الظل تعد مهمة؛ ألهن
يف هذا  ن نتائجليه مالنظري للبحث من جهة، ومن جهة أخرى تعد مفيدة يف تعزيز ما قد يتم التوصل إ

 يلي: البحث، وسوف يتم فيما يلي عرضها بشكل خمتصر كما

لدراسة إىل حتديد وقد هدفت ا م(2004:)القالل،ع غير المنظم في ليبياالدراسة األولى: القطا  -1
لي الوصفي التحلي نهجأسباب منو القطاع غري املنظم وأساليب معاجلته، وقد اعتمدت الدراسة على امل

ا م، علم1999ة: توثيق سنوال بطريقة حتليل بيانات املسح اإلحصائي الذي أجرته اهليئة الوطنية للمعلومات
، وقد مت ضواحيهاو بلس بأن هذا املسح اإلحصائي قد نفذ عن طريق اختيار عينة عشوائية من مدينة طرا

 تعميم نتائج الدراسة على مستوى ليبيا.

آت من العينة املختارة % من املنش17.3ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي: هناك:  
نشاطها، وأن  % ليس لديها سجالت تنظم81.3ت خبصوص نشاطها التجاري، يف حني أن: لديها سجال

ىل القطاع لدخول إليسة الرئ ث متطلبات أسرهم يعد أحد األسبابالعامل االجتماعي لألفراد خصوصا من حي
ا ط موى التعليم املتوس% من األفراد هم متزوجون، ميثل مست61.5غري املنظم، وقد أظهرت الدراسة أن: 

يم ميثلها التعل تعليميةستويات ال% من األفراد العاملني يف القطاع غري املنظم، وأقل نسبة من امل50.8نسبته: 
 اجلامعي.

تناولت هذه الدراسة م( 2009)التايب،الدراسة الثانية: أسباب ظاهرة االقتصاد الخفي في ليبيا: -2
م(، وقد هدفت الدراسة إىل دراسة 2008-1980أسباب ظاهرة االقتصاد اخلفي يف ليبيا خالل املدة )

وحتليل أسباب ظاهرة االقتصاد اخلفي وتناميه، ومع أن عنوان الدراسة يهتم بأسباب ظاهرة االقتصاد اخلفي، 
إال أن الدراسة تناولت قياس االقتصاد اخلفي بأسلوب معدل النقود املتداولة إىل الودائع حتت الطلب، وقد 

نهج التحليلي الوصفي، واستخدمت بعض املقاييس اإلحصائية من أجل حتقيق اعتمدت الدراسة على امل
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م( على مستوى االقتصاد الكلي، ومن أهم النتائج اليت 2008-1980هدف الدراسة خالل املدة: )
 توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 أن ظاهرة االقتصاد اخلفي منتشرة ومتنامية بشكل واضح يف االقتصاد اللييب. -

لرواتب، وعدم جور واستوى األمأهم العوامل اليت أدت إىل انتشار ظاهرة االقتصاد اخلفي ما يلي: تدين من  -
، وعدم صون ترخيدمن  تناسبها مع مستوى املعيشة، ونقص فرص العمل، مما جعل األفراد يتجهون للعمل

 الفساد املايل ي ظاهرةنامتو للحصول على ترخيص ملزاولة األنشطة االقتصادية،  سهولة اإلجراءات اإلدارية
الضرييب  للتهرب فرادالقطاع اخلاص، مما دفع األ لك فرص ضرائب ال تتناسب مع أرباحواإلداري، وكذ

 وإخفاء نشاطاهتم.

هدفت الدراسة إىل  م(،2009سى،)مو :الدراسة الثالثة: العوامل المؤثرة في االقتصاد الخفي في ليبيا -3
 اليت تؤثر يف أنشطة االقتصاد اخلفي.حتديد وحتليل العوامل املختلفة 

د صنية منع األفنرابلنة الشخاعتمدت الدراسة على املننهج التحليلني الوصنفي واسنتخدام أسنلوب االسنتبانة واملقا
الدراسنننة مت  حقينننق هنننذهالنننذين ميارسنننون أنشنننطة االقتصننناد اخلفننني، ومنننن أجنننل احلصنننول علنننى البياننننات املطلوبنننة لت

 سنننة وصنننلت إليهنننا الدراتامنننل لينننيب مبديننننة بنغنننازي، ومنننن أهنننم النتنننائج النننيت فنننرد ع100اختينننار عيننننة تتكنننون منننن: 
 ما يلي:

 ن ويتهربنننون مننننلنننى القنننانو أن منننن أهنننم ممينننزات األفنننراد العننناملني يف أنشنننطة االقتصننناد اخلفننني أهننننم يتحنننايلون ع -
 تطبيقه.

لضنريبية اعلنى العدالنة  ضنا األفنرادر يف االقتصناد اخلفني؛ ألن تنأثري قنوي يف األفنراد العناملني  أن عدالة الدولة هلا -
يف  ا مننع مواطنيهنناعالقاهتنن العدالننة يفال بنند وأن يؤخننذ يف احلسننبان، وعلننى الدولننة أن تأخننذ يف حسنناباهتا ميننزة 

 مجيع القضايا اليت متس املوضوعات االقتصادية.

للعمننننل يف  ئمننننةئننننة مالإن تنننننامي االقتصنننناد اخلفنننني هننننو نتيجننننة السياسننننات االقتصننننادية املنفننننذة الننننيت خلقننننت بي -
 االقتصاد اخلفي وزيادة نسبة إسهامه يف حركة النشاط االقتصادي.

تناولننننت هننننذه الدراسننننة دراسننننة  م(،2009الدراسةةةةة الرابعةةةةة: االقتصةةةةاد الخفةةةةي فةةةةي ليبيةةةةا: )الجيالنةةةةي: -4
م( وهندفت  2006-1980االقتصاد اخلفي من حيث: أسبابه، وحجمه، وآثاره االقتصادية خالل املندة: )

راسنة إىل تسننليط الضنوء علننى ظناهرة االقتصنناد اخلفني يف ليبيننا منع تقنندير حجمنه وبيننان نسنبة إسننهامه هنذه الد
يف الناتج احمللي اإلمجنايل، إضنافة إىل ذلنك هندفت الدراسنة إىل تنناول أسنباب تننامي االقتصناد اخلفني يف ليبينا 
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للمتغنريات حمنل البحنث منع  والتعرض إىل آثناره االقتصنادية، وقند اعتمندت الدراسنة أسنلوب التحلينل الوصنفي
م(، منننع األخنننذ يف احلسنننبان أن هنننذه  2006-1980اسنننتخدام بعنننض املقننناييس اإلحصنننائية  خنننالل املننندة )

الدراسننة تناولنننت موضننوع االقتصننناد اخلفنني منننن ثالثننة جواننننب هنني: األسنننباب، واحلجننم، واآلثنننار، فهنني عنننند 
ىل الودائنننع  حتنننت الطلنننب، ومنننن أهنننم قياسنننها حلجنننم االقتصننناد اسنننتخدمت أسنننلوب معننندل النقنننود املتداولنننة إ

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:

ينيات نينيات والتسعد الثماالل عقخأن االرتفاع النسيب يف إسهام االقتصاد اخلفي يف الناتج احمللي اإلمجايل  -
ات ود على الواردقي والألجنيباملتعلقة بالرقابة على الصرف ا املاضي هو نتيجة تطبيق اإلجراءاتمن القرن 

 وفتح اجملال أمام القطاع اخلاص لالسترياد دون حتويل عملة.

ود ملتجولني، ووجاالباعة و شعبية أن ظاهرة االقتصاد اخلفي يف االقتصاد الوطين متثلت يف انتشار األسواق ال -
 ت األجرة اليتران سيامبري عديد الفالحني الذين يقومون بإنتاج السلع يف مزارعهم اخلاصة، ووجود عدد ك

 ل اجملاورة.ىل الدو ود إال ختضع للضرائب، والتجارة يف النقد األجنيب، وكذلك هتريب السلع عرب احلد

ذه الدراسة إىل كيفية هدفت هم(  2011الدراسة الخامسة: قياس حجم اقتصاد الظل: )يحي:  -5  
فة وس مصفو معكو املخرجات قياس حجم اقتصاد الظل باستخدام الطرق الرياضية بأسلوب املدخالت و 
لع مجايل من السلي االج احملاملعامالت الفنية باإلضافة إىل قياس األثر اجلزئي القتصاد الظل على النات

 دية، مث إضافةت اقتصاطاعاواخلدمات، واستندت هذه الدراسة إىل افرتاض أن االقتصاد حيتوي على ثالثة ق
صفوفات جرب امل ة مناخِلْدمات الرمسي، وباالستفاد ظل قطاع اخلدمات إىل النموذج كنسبة من قطاع

 توصلت الدراسة إىل النقاط التالية:

دمات الرمسي من قطاع اخل %3أن تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل عند إضافة ظل قطاع اخلدمات بنسبة:  -
 هي أعلى من القيم املتحصل عليها يف االقتصاد الرمسي.

ن القيم مي أعلى هدمات لنهائي والقيمة املضافة عند إضافة ظل قطاع اخلأن تقديرات كلٍّ من الطلب ا -
                     املتحصل عليها يف االقتصاد الرمسي.                                     

 الدراسةةةةة السادسةةةةة: اقتصةةةةاد الظةةةةل ومظةةةةاهر وبةةةةودس فةةةةي االقتصةةةةاد الليبةةةةي: )السةةةةا د  والبصةةةةير: -6
ه الدراسننة إىل تسننليط الضننوء علننى ظنناهرة اقتصنناد الظننل يف االقتصنناد الليننيب ومظنناهر هنندفت هننذ م( 2013 

وجننوده واملعاجلننات الننيت ميكننن اختادهننا لتنندارك حجمننه، ولقنند اسننتندت هننذه الدراسننة إىل افننرتاض وجننود عالقننة 
قننننار وطيننندة منننن أسنننلوب التقننندير املباشنننر القتصننناد الظننننل واالقتصننناد اللينننيب، وتوصنننلت هنننذه الدراسنننة إىل افت

االقتصنناد اللينننيب اىل عمالننة مننناهرة، باإلضنننافة هيمنننة القطننناع العننام علنننى النشننناط االقتصننادي وتقلنننيص حجنننم 
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القطنناع اخلنناص األمننر الننذي أسننهم يف تنندين إسننهامه يف إجينناد فننرص عمننل السننتيعاب القننوى العاملننة، وأيضننا 
سنننبة القتصننناد الظنننل يف وجنننود القينننود املفروضنننة علنننى الصنننرف األجننننيب، كنننل تلنننك األسنننباب خلقنننت بيئنننة منا

 االقتصاد اللييب.

بمجوم وبن ليبيا ) فيصاد  الدراسة السابعة: تقدير حجم االقتصاد الخفي وأثرس في النمو االقت -7
دفت هذه الدراسة إىل م(، وه 2012 -1986دراسة حتليلية قياسية خالل املدة ) م(:2012صالح: 

ندت م(، است 2012-1986و االقتصادي خالل املدة)تقدير حجم االقتصاد اخلفي، وقياس أثره يف النم
 خلفي يف ليبياقتصاد ااال الدراسة إىل افرتاض أن هناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بني حجم

صغرى من ة املربعات الام طريقستخدوالنمو االقتصادي املعرب عنه )بالناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(، مت ا
ة ذات داللة قة طرديعال دار املتعدد الختبار فرضية الدراسة، ومت التوصل إىل وجودخالل منوذج االحن

 إحصائية معنوية بني حجم االقتصاد اخلفي والنمو االقتصادي يف ليبيا.

ة بادالت النقديامل يقةم طر ه من دراسات يف أنه يستخدوجتدر اإلشارة إىل أن هذا البحث خيتلف عم ا سبق
سبية ات أمهيته النان مؤشر وبي وحتديد ىل تقدير عدد العاملني فيه،قتصاد الظل، باإلضافة إلفشر لتقدير حجم ا
 يف االقتصاد اللييب. 

 المبحث الثاني: "واقع اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي"
 أهم األسباب التي أسهمت في وبود ظاهرة اقتصاد الظل في ليبيا: -

يت تتمثننل يف قطنناعني: األول: قطنناع عننام مهننيمن علنني مجيننع النشنناطات إن الرتكيبننة العامننة لالقتصنناد الليننيب النن
االقتصادية، مما جعله غري فعال ومنهك ويعناين كثنرياا منن املشناكل النيت تتعلنق ببنينه اهليكلينة، باإلضنافة إىل غيناب 

ناسننبة، الشننفافية يف معظننم السياسننات الننيت طبقننت، وحبيننث ه يسننتطع  النهننوض بعمليننات التنميننة االقتصننادية امل
والثاين: قطاع خاص هش غري فعال، أثقلنت الدولنة بالتشنريعات واللنوائح علينه، األمنر النذي قلنل منن ثقنة األفنراد 
للعمنل فينه، وجعنل القطناع العنام كصنمام أمنان ميكنن االعتمناد علينه يف تنوفري مصندر رزق دائنم، باإلضنافة إىل أن 

قطع من رؤوس األموال، وهو منا تسنبب يف تآكنل الضرائب فرضت كشرائح تصاعدية على األنشطة اخلاصة تست
وهلنذا ه يقنم القطناع اخلناص بندوره املالئنم يف  (م 2011اجلديندي:) رؤوس األموال وتالشيها يف بعنض األوقنات

عمليننات التنميننة االقتصننادية، لقنند متيننزت أنشننطة القطنناع اخلنناص بأهنننا أنشننطة عارضننة أو مؤقتننة كوهنننا مشننروعات 
ث نفسها، لعدم محاسها من الدولنة؛ هلنذا بقينت تعمنل بشنكل غنري رمسني دون أن تكنون صغرية ه تستطع أن تتب

هلننا سننجالت رمسينننة أو مقننر رمسننني، وغالبننا منننا تكننون مملوكنننة لفننرد واحننند فقننط، باإلضنننافة إىل القيننود والتشنننريعات 
ننا اقتصنن اديا يقننوم علننى تشننجيع دور القانونيننة املتعلقننة مبزاولننة األنشننطة االقتصننادية  الننيت تبنتهننا  الدولننة الليبيننة توجها
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القطاع العام، وفرض هيمنته على مجيع األنشطة االقتصادية، سنعيا منهنا للنهنوض بنربامج وخطنط التنمينة  والبنينة 
التحتيننة، واختننارت أسننلوب التشنندد يف تطبيننق السياسننات الننيت اتسننمت بننالرتدد وعنندم الشننفافية يف الوقننت الننذي  

هننننذه القيننننود والتشننننريعات مننننا يتعلننننق باإلفصنننناح الضننننرييب، وارتفنننناع  كننننان األفننننراد يتجهننننون القتصنننناد الظننننل، ومننننن
معنندالت الضننرائب والرسننوم اجلمركيننة، وتعنندد اإلجننراءات وتعقينندها، وتعنندد األجهننزة الرقابيننة، وكثننرة اإلجننراءات 
املطلوبنننننة للموافقنننننة علنننننى البننننندء يف املشنننننروعات اجلديننننندة، وهنننننو منننننا أسنننننهم يف تفشننننني مظننننناهر الرشنننننوة والفسننننناد 

 . م(1993:)املنيسي

شري الذي لي والبتمويأيضا فإن ضعف معدالت النمو يف القطاعات غري النفطية، مع ضخامة اإلنفاق ال
ات  مجيع القطاعيفقيقية، فية حتكبدته الدولة على عاتقها خالل العقود السابقة فإهنا ه تستطع خلق قيم إضا

و تتناسب مع من حقيقية عمل خلق فرص ه تستطعاالقتصادية غري النفطية "الصناعية والزراعية والتجارية"، و 
ت تولد من خمرجاعمل املئض المعدالت القوة العاملة يف االقتصاد، باإلضافة إىل عدم القدرة على امتصاص فا

ناطق اهلجرة من املو لسكاين نمو اه تستطع التعامل مع زيادة معدالت ال، والتعليم ومركز تأهيل القوى العاملة
على  كانية الرئيسةعات السجملتمافة إىل اهلجرة من دول اجلوار  الشرعية وغري الشرعية  إىل االريفية، باإلض

عمال ىل ممارسة األإألفراد الء االشريط الساحلي، وهذا ما يشكل ضغطاا على املوارد املتاحة، ومن مث يدفع  هؤ 
 اهلامشية واحلرف الصغرية واملتنوعة.

 صاد الظل في ليبيا:األنشطة التي يوبد بها اقت أهم -2
ص العمنل كني، ويزيند فنر املستهل يف ليبيا ينظر إىل اقتصاد الظل بكونه نشاطاا عادياا جيلب إليه عددا كبريا من

و  د الظننل واسننعااعنند اقتصننالفئننة كبننرية مننن السننكان، إضننافة إىل أنننه ميثننل مصنندر رزق لعنندد كبننري مننن العننائالت، وي
الدولنة  ات الرمسينة يفء منن اجلهناليت ال ختضع إىل أجهنزة املراقبنة واإلحصنامتنوعاا يضم جمموعة كبرية من األنشطة 

ة لنه، حينث ون مالزمنسواء بشكل جزئي أو كلي، وهذه األنشطة تنشأ على هامش االقتصاد الرمسني، وتكناد تكن
مننة لالز لقانونيننة ااتطلبننات متننارس مننن قبننل فننرد أو جمموعننة أفننراد هبنندف حتقيننق دخننل أو ربننح سننهل دون االلتننزام بامل

 ه األنشنننننطة ة عمنننننل هنننننذللقينننننام هنننننذه األنشنننننطة، ومنننننن اإلجنننننراءات القانونينننننة النننننيت حنننننددهتا الدولنننننة لتنظنننننيم مزاولننننن
 :م(2004)الزين:ما يلي

 .أو إذن مزاولة النشاط االقتصادي احلصول على ترخيص -

 لسجل التجاري أو الصناعي الذي يضم هذا النشاط.التسجيل يف ا -

 دة يف قوانني العمل.استخدام العاملني احملد االلتزام بضوابط ولوائح -

 ا.ا أو تأمينيا تغطية العاملني ضمانيا  -
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 تسجيل النشاط االقتصادي يف مصلحة الضرائب ودفع الضرائب املستحقة عنه. -

 :لظلاندرج تحت بند نشاطات اقتصاد وإبماال يمكن أن نذكر أهم األنشطة التي ت 
صيد  لدواجن، وكذلكطيور، وااصيل الزراعية، وتربية املواشي، والتاج احملاألنشطة الزراعية املتمثلة يف إن -

ا العمالة، أيض برية منكداا  األمساك، واملناحل وهي األنشطة الرئيسة لألسر يف الريف، اليت تستوعب أعدا
ستفيدون يت ي الدول الرمسية يفة المتثل نسبة أمهية كبرية يف إمجايل العمالة، إال أهنم ال خيطرون هبا األجهز 

 .م(2004: )الزينمنها ذاتيا كاستهالك ذايت هلم، باإلضافة إىل بيع ما يزيد عن حاجتهم 

ة دلة االقتصاديوب املباألنشطة اليت يبادهلا األفراد فيما بينهم دون أن يكون هلا مقابل نقدي وفق أسلا -
 ة.دولارية لل)املقايضة( سلعة بسلعة وال يتم تسجيل هذه العمليات يف السجالت التج

 ملتجولني، حيثلباعة اانطاق  أنشطة الباعة املتجولني وهو أوسع القطاعات اليت متثل اقتصاد الظل، ويتسع -
 لشوارع، وكذلكت ويف اطرقايتخذ هؤالء الباعة عرباهتم ويتجولون هبا لنقل بضاعتهم من مكان آلخر يف ال

)استهالكية  قد تكونفسلع هم، وختتلف طرق هذه البني املنازل واألحياء السكانية حبثا عن طلب على سلع
 أو غري استهالكية(.

شبية، عامل اخلكالورش، وامل   هلا،األنشطة احلرفية والتجارية والصناعية الصغرية اليت تعمل دون ترخيص قانوين -
املنازل داخل  طة تكونألنشاوالصيانة، ومعامل النسج، والبناء، اليت ختتلف يف أماكنها، إذ إن بعض هذه 

 .م(2004)القالل:أو األراضي الزراعية اخلاصة بأصحاهبا، وهوما جيعلها تعمل يف الظل 

ذين  واألطباء الاملمرضنيو صيني، األعمال اليت يقوم أصحاهبا ويتقاضون عنها أجراا ماديًّا كاملعلمني اخلصو  -
ملني األفراد العا قوم بعضك يكذل  يذهبون إىل منازل املرضى، إلعطاء األدوية، وال يتم تسجيلها يف الدولة،

دي، وال ردود مالى معيف القطاع العام أو اخلاص بأعمال مالية خارج أوقات العمل الرمسي وحيصلون 
 . م(2008)التايب:خيطرون اجلهات الرمسية به 

 ىعب علحبيث يص قيقية،حهم احلاألرباح املتحققة على األنشطة املسجلة اليت ال خُيطر أصحاهُبا عنها أربا -
يف  م من العاملني وغريهندسنياألجهزة احلكومية حتديد دخوهلم احلقيقية، مثل أصحاب املهن كاألطباء وامله

كومية وم األجهزة احلوعات تقملشر اجملاالت اإلعالنية، والفنية، واهلندسية، واملعامل الطبية، ويف مثل هذه ا
ن فصاح عن اإلدي، فيتهرب األفراد مبفرض ضرائب مباشرة على دخول هذه املشروعات بشكل تصاع

 .م(2011)الكوين:أرباحهم، خوفاا من تآكل رؤوس األموال يف هذه املشروعات 
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ك األراضي والعقارات املبنية، والزراعية غري املسجلة رمسيا، واململوكة باملرياث أو مبوجب عقود  - إيرادات ُمالا
مسية خوفا على ضياع أمالكهم، وذلك من خالل عرفية، حيث يتهرب األفراد من التسجيل بالسجالت الر 

 التشريعات اليت كانت مطبقة خالل املدد السابقة.

 آلثار االقتصادية القتصاد الظل في االقتصاد الليبي:ا -3
وانب يف اجل متعددة اراا األمر الذي من شأنه أن يرتك آث ،تصاد الظل بتعدد نشاطاته وجوانبهيتميز اق

إال أنه من  ،ره اآلثاصر هذحيث إنه ال ميكن حب ،وعلى هامش األنشطة االقتصادية ،االقتصاد الرمسي للدولة
 .الظل خالل حتليل الواقع االقتصادي تأكد وجود آثاٍر إجيابية وأخرى سلبية القتصاد

 فيما يلي نعرض لآلثار املرتتبة على وجود اقتصاد الظل يف ليبيا:

 أواًل: اآلثار اإليجابية:
اقتصاد  ىل ظهورإفعت دأن تشخيص الواقع االقتصادي من خالل معرفة األسباب اليت  من اجلدير بالذكر

 :م(2008)التايب:  كر منهايا نذ الظل ميكن أن نتعرف على أهم اآلثار اإلجيابية لوجود االقتصاد اخلفي يف ليب

 خلق فرص عمل وامتصاص فائض البطالة. -

لعمالة ا يضة من  اد الوطين من خالل تكوين قاعدة عر تعددة يف االقتصمخلق مهارات معينة يف جوانب  -
 املاهرة.

 وسيع قاعدة امللكية من خالل توسيع قاعدة النشاط الفردي )اخلاص( وانتشارها.ت -

بُكَلٍف أقل  لمواطننيإلسهام يف حتقيق االكتفاء الذايت يف بعض السلع واخلدمات الضرورية وتقدميها لا -
 .م(2011)اخلشايل:

ع ملني يف القطا راد العاوفري مصادر دخل إضافية لفئات وشرائح كثرية من األفراد يف اجملتمع وخاصة األفت -
 العام.

فاض خالل اخن نشيط الصناعات واملشروعات الصغرية واحلرف ودوافع العمل االستثماري اخلاص، منت -
 تكليف الفرص البديلة لعمل هذه األنشطة.
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 ة لوبود اقتصاد الظل في ليبيا:: اآلثار السلبيثانياً 

 لي:يلك كما ين وذميكن ذكر أهم اآلثار السلبية اليت يرتكها اقتصاد الظل على االقتصاد الوط  

ملؤشرات ا تشويه ن اخنفاض دقة البيانات االقتصادية واالفتقار إىل قاعدة بيانات صحيحة تؤدي إىلأ -
ة، مثل سات االقتصاديبالسيا علقةالقرارات واإلجراءات املت االقتصادية للدولة، وهذا يؤثر على فعالية وجناح

اكل هيكليه  يف مشلوطيندخول االقتصاد ا ىنت، والتضخم، والنمو، مما يدل علمعدالت البطالة، واإلمس
 . م(2004م( )الزين:2011)املعريف:تتعلق بالبنية اهليكلية هلذا االقتصاد 

ة ئة، وغري فعالدية خاطت اقتصااالقتصادية من ناحية، وتبين سياسايرتتب علي عدم دقة البيانات واملؤشرات  -
تصادي ود االقالركو من ناحية أخرى، اخنفاض القدرة على التحكم يف عرض أو قياس معدالت التضخم، 

 .م(2011)الذوادي:بشكل دقيق 

توفر معاير  لعدمى، األخر  دخول سلع وخدمات إىل األسواق احمللية ضعيفة وغري قادرة على منافسة السلع -
 اد اللييباالقتص ة يفجودة هبا، األمر الذي ال يسهم يف تغطية العرض الكلي الذي ميثل مشكلة كبري 

 .م(2011الكوين: )

 نصر العمل.عنتاجية ا يف إظهور أنشطة اقتصادية تستخدم تقنيات منخفضة الكفاية، األمر الذي يؤثر سلب -

فاظ بالنقود  االحتدفع إىلالعملة وهذا ي ىلطلب علزيادة معدل ا تؤدي زيادة معامالت اقتصاد الظل إىل -
 .م(2008)اجليالين:بشكل سائل، ويؤثر سلبا يف فاعلية السياسة النقدية املتبعة 

 "اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي "تقدير حجم المبحث الثالث:
 سلوب تقدير حجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي:أ-1

دير اد اللييب وتقاالقتص لظل يفالتقدير حجم اقتصاد بأسلوب املبادالت النقدية  يقة النقديةمت اعتماد الطر 
الظل  ملة يف اقتصادوى العاالق مالنفطي، باإلضافة اىل تقدير حج نسبة إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل غري

 أمهها: أسباب، لعدة سلوبحيث مت اتباع هذا األوتقدير نسبة إسهامها إىل اإلمجايل القوي العاملة، 
 عن املتغريات ت موثقةبيانا تتوافر يف الطرق غري املباشرة لتقدير حجم اقتصاد الظل سابقة الذكر قاعدة -

 االقتصادية الالزمة لعملية التحليل والقياس.

ننلقياس و قدير واية التمالءمة تلك الطرق لطبيعة االقتصاد اللييب، وهوما يعطي املصداقية على عمل - ا من ميكِّ
 اخلروج ببعض النتائج الواقعية.
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ادرة ك الكوادر القني، وكذلن طرق التقدير املباشرة القتصاد الظل حتتاج إىل عدد كبري من اخلرباء واملختصأ -
 ا.ام هبعلى النشاط االقتصادي على املستوى الكلي، وهوما ال يستطيع فرد واحد القي

  صاد الليبي:تقدير حجم اقتصاد الظل في االقت -2
م صاد الرمسي تتواالقت الظل تقوم هذه الطريقة على افرتاض أساسي، هو أن املبادالت اليت تتم يف اقتصاد

شر( عادلة فيموباستخدام ) ابتة،ثباستخدام النقود، حبيث تكون العالقة بني النقود واملبادالت النقدية عالقة 
يف  لة يف التداولمة العمرب قيلعملة يف التداول عن طريق ضاليت توضح كيفية تقدير حجم املبادالت النقدية ل

 سرعة دوران النقود، فنحصل على سلسة زمنية حلجم التبادل للعملة يف التداول.
ن تقدير معدل يث ميكحبفطي، وعلى افرتاض ثبات النسبة بني حجم التبادل النقدي والناتج احمللي غري الن

ل النسبة تطرأ على معد ات اليتلتغري اناتج احمللي اإلمجايل، ومن خالل معرفة النمو يف نسبة املبادالت النقدية لل
 الثابتة.

طي، إلمجايل غري النف" ونسبة إسهامه يف الناتج احمللي اHEحساب حجم اقتصاد الظل "  عليه ميكن   
 وسيتم تقدير حجم اقتصاد الظل عن طريق اتباع املعادالت اآلتية:

 ساساا اليوجد هبا اقتصاد ظل.سنة أ 1981اختيار سنة:  -

 ((Vالنقود  (سرعة دورانCحساب حجم التبادل يف العملة املتداولة =العملة يف املتداول ) -

(، وذلك بطرح (rKساب ححساب معدل النمو يف نسبة املبادالت إىل الناتج احمللي اإلمجايل من خالل  -
 ".1981اس املختارة: "يف سنة األس rK( يف سنة املقارنة من املعدل rKاملعدل )

مجايل تج احمللي اإلمن خالل ضرب معدل النمو يف نسبة املبادالت للنا HEحساب حجم اقتصاد الظل  -
 يف حجم التبادل يف العملة املتداولة.

 non oilإىل الناتج احمللي اإلمجايل  REHنقوم حبساب نسبة إسهام اإلنتاج يف اقتصاد الظل  -
GDP تية:عن طريق املعادلة اآل 

R(EH) = HE / non oil GDP * 100 
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 (1بدول رقم )

 "متوسط حجم إنتاج اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي"
 "2003( باألسعار الجارية وأسعار"2010-1981خالل المدة )

 (.1) المصدر: الملحق رقم
م إنتاج اقتصاد الظل يف ( الذي يوضح تقدير حج1من خالل البيانات املتاحة الواردة يف اجلدول رقم: )

 م( ميكن مالحظة اآليت:2010-1981ليبيا خالل املدة )

جم القتصاد اللييب بروز ظاهرة اقتصاد الظل، حيث سجل حم( شهد ا1987-82الل املدة الزمنية: )خ -
على  2003أسعار ( م.د.ل باألسعار اجلارية، وب787.7و383.3انتاج اقتصاد الظل يف املتوسط: )

لغ: ، حيث ب1986ام: التوايل، وجتدر اإلشارة إىل أن حجم إنتاج اقتصاد الظل سجل أعلى قيمة له ع
دثت خالل اليت ح ياسية( م.د.ل باألسعار اجلارية، وذلك يتواكب مع الظروف االقتصادية والس 503.9)

 م.1986العام: 

 ث بلغ يفجم إنتاج اقتصاد الظل منواا كبرياا يف االنتاج، حيحم( شهد  1999-88خالل املدة الزمنية: ) -
 .م على التوايل2003أسعار: رية، وب( م.د.ل باألسعار اجلا1758.6-1332.7املتوسط: )

حيث بلغ  م1993م ه عاوهذه املدة هي مدة اإلنعاش يف اقتصاد الظل، وسجل حجم االنتاج أعلى قيمة ل
 م.2003( م.د.ل بأسعار 2594.1( م.د.ل باألسعار اجلارية ) 1820.3اإلنتاج:) 

توسط فقد بلغ يف امل م( شهد حجم إنتاج اقتصاد الظل ارتفاعاا ملحوظاا،2005-2000خالل املدة ) -
 م على التوايل.2003( م.د.ل باألسعار اجلارية، وأسعار: 5418.3و84589.3)

م( فسجل حجم إنتاج اقتصاد الظل االرتفاع واالخنفاض، إال أنه 2010-2006أما خالل املدة الزمنية ) -
 وايل.م على الت2003( م.د.ل باألسعار اجلارية، وأسعار: 6565و8500.4يف املتوسط بلغ: )

 المدة الزمنية
 تقدير متوسط إنتاج اقتصاد الظل

 "2003بأسعار  ام"  باألسعار الجارية
1982-1987 383.33 787.74 
1988-1999 1332.75 1758.63 
2000-2005 4589.36 4518.30 
2006-2010 8500.48 6565.00 
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 يوضح حجم إنتاج اقتصاد الظل يف االقتصاد اللييب. (1وامللحق رقم )

 في االقتصاد الليبي: تقدير  دد العاملين في اقتصاد الظل -3

 ومن معادالت اإلنتاجية العمل:( HEانطالقا من تقدير حجم اقتصاد الظل: ) 

                                                     (Q = 𝑸/𝑳.) 

قتصاد الظل عن طريق ايف  (L)فإنه ميكن اشتقاق معادلة مقلوب اإلنتاجية وتقدير حجم العمالة:      
 تساوية.مخلفي االفرتاض السابق وهي أن إنتاجية العمل واحدة يف كال االقتصاديني الرمسي وا

 :حيث إن 

APL = 𝑸/𝑳 
APL .إلنتاجية املتوسط للعمل 

Q م(.2003)بأسعار:  مجايل غري النفطيالناتج احمللي اإل 
L  ية.لنفطاحجم القوى العاملة املسجلة واملستخدمة فعال يف النشاطات االقتصادية غري 

 𝟏/𝑨𝑳𝑷(𝑳/𝑸)ومن خالل تقدير مقلوب اإلنتاجية 
 حيث إن:(L)نتمكن من تقدير عدد العاملني يف اقتصاد الظل 

(2)- L = 𝟏/𝑨𝑳𝑷∗  𝑯𝑬 

(Lع ).دد العاملني يف اقتصاد الظل 

(HE.حجم اقتصاد الظل املتحصل عليه سابقا ) 

قدير حجم تيها من ل علمن خالل تطبيق معادلة مقلوب اإلنتاجية، ومن خالل استخدام البيانات املتحص
 (.2م: )يل رقاإلنتاج يف اقتصاد الظل مت احلصول على أهم النتائج املبينة يف اجلدول التا
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 (2بدول رقم )

 "متوسط  دد العاملين في اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي"
 م(2010-1981خالل المدة )

 المدة الزمنية
متوسط  دد العاملين في 

 اقتصاد الظل
1982-1987 47.53 
1988-1999 133.27 
2000-2005 196.42 
2006-2010 131.92 

 (2الملحق رقم )المصدر:                      
ألف  (47.5قتصاد الظل يف املتوسط إىل:)م( وصل عدد العاملني يف ا1987-1982دة )خالل امل -

 عامل، حيث كان متوسط عدد العاملني منخفضاا يف بداية مرحلة الثمانينيات.

املمتدة من   املدةيفقتصاد الظل مث ارتفع تدرجيياا يف منتصف الثمانينيات حيث سجل عدد العاملني يف ا -  
( ألف عامل، 133.27، فقد وصل يف املتوسط إىل: )واا ملحوظاا يف عدد العاملنيم( من1987-1999)

 .على معدالت العمل خالل مدة البحثومثلت هذه املرحلة أ

 معدالت العمل بالنسبة لعدد العاملني يف اقتصاد الظل مرتفعة م( بقيت2005 -2000خالل املدة )و  -
 ألف عامل.( ب196.4قليالا، حيث وصل يف املتوسط إىل: )

 ألف عامل. (131.9م( إىل )2010-2006مث اخنفض معدل العمل يف املتوسط خالل املدة ) -

 ألهمية النسبية لحجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي: ا -4

م املؤشرات على أه حلصولامن خالل تقدير حجم اإلنتاج يف اقتصاد الظل وتقدير عدد العاملني فيه مت    
ار الثابتة جلارية واألسعاألسعار طي بانتاج يف اقتصاد الظل إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفالنسبية حلجم اإل

صاد املة يف االقتلقوى العامجايل م، باإلضافة إىل أهم املؤشرات النسبية للعاملني يف اقتصاد الظل إل2003لعام 
 ( يوضح ذلك:3لييب، واجلدول رقم )ال
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 (3بدول رقم )  

 النسبية القتصاد الظل في االقتصاد الليبي" "األهمية
 (م2010-1981خالل المدة الزمنية ) 

 (3المصدر: الملحق رقم )      
 تية:( مت استخالص أهم النتائج اآل3من خالل البيانات املوضحة باجلدول السابق ) -

: اد الظل يف املتوسطم( وصلت األمهية النسبية حلجم إنتاج اقتص1987-1982يف املدة الزمنية: ) -
م، حيث 2003ام: عسعار إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي باألسعار اجلارية وأ ( من8.54)

 %( من إمجايل القوى العاملة.4.73بلغت االمهية النسيب للعمل يف املتوسط: )

ملتوسط اصلت األمهية النسبية حلجم إنتاج اقتصاد الظل يف م( فقد و 1999-1988أما يف املدة الزمنية ) -
م، يف 2003 ار عام:ية وأسع%( من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي باألسعار اجلار 18.4إىل )

عاملة، ولقد مثلت هذه %( من إمجايل القوى ال11.03حني بلغت األمهية النسبية للعمل يف املتوسط: )
 املرحلة مدة االنتعاش إلنتاج اقتصاد الظل.

صلت األمهية النسبية إلنتاج م( فقد و 2005-2000لتحديد يف املدة )أما خالل بداية األلفية الثالثة، وبا -
مجايل غري النفطي %( من إمجايل الناتج احمللي اإل 30.7%و32.8اقتصاد الظل يف املتوسط إىل: )

للعمل يف  النسبية ياا، أما األمهيةم على التوايل، ويعد اإلسهام مرتفعاا نسب2003باألسعار اجلارية، وبأسعار: 
 %( من إمجايل القوى العاملة. 11.9املدة فقد وصلت إىل: )تلك 

 السنوات
األهمية النسبية لحجم انتاج اقتصاد 

األهمية النسبية للعمل في  الظل%
 اقتصاد الظل%

 م2003بأسعار:  باألسعار الجارية
1982-1987 8.54 8.54 4.73 
1988-1999 18.40 18.40 11.03 
2000-2005 32.89 30.74 12.74 
2006-2010 26.86 26.38 8.11 
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م( وصلت األمهية النسبية إلنتاج اقتصاد الظل يف املتوسط إىل: 2010 -2006وخالل املدة الزمنية: ) -
%( من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي، يف حني بلغت األمهية النسبية للعمل يف  26.38)

 %( من إمجايل القوى العاملة. 8.11ك املدة يف املتوسط: )اقتصاد الظل يف تل
 النتائج:  -

 من أهم النتائج اليت توصل إليها البحت ما يلي:     

 ثية.ل املدة البحايدة خالنتاجه متز يف االقتصاد اللييب متزايد، واألمهية النسبية إليعد حجم اقتصاد الظل  -1

ا يف اقتصا -2  .ثيةالل املدة البحخ زايدة فيه متد الظل، واألمهية النسبية للعاملنييعد عدد العاملني متزايدا

منها البحث،  يت انطلقديرات حجم اإلنتاج والعمل يف اقتصاد الظل أثبتت صحة الفرضيات الإن نتائج تق -3
دد م( وأن ع2010-1982ومفادها: أن حجم إنتاج اقتصاد الظل يتزايد باستمرار خالل املدة: )

 م(.2010 -1982خالل املدة )اقتصاد الظل يف تزايد  عاملني يفال

 التوصيات: -

 من أهم التوصيات اليت يقرتحها البحث:   

 فية معاجلتها،ها، وكي، وتناميدراسة األسباب اليت التزال قائمة خبصوص أسباب وجود ظاهرة اقتصاد الظل -1
سعار وعدم لعام لألااع ها مع االرتفخاصة وجود ظاهرة البطالة واخنفاض األجور واملرتبات وعدم تالؤم

  قطاع البناءيفخصوصا  عينةمضبط احلدود الليبية مع الدول اجملاورة وعدم تفضيل الليبيني للعمل يف مهن 
 والتشييد والنظافة، وذلك بسبب النظرة الدنيوية هلذه املهن. 

قها إدماج عن طري يت ميكنال دراسة األنشطة اليت يوجد هبا اقتصاد الظل والبحث عن السبل املختلفة -2
ل اىل اع اقتصاد الظتقال قطم انقطاع اقتصاد الظل يف االقتصاد الرمسي، مثل: تسهيل اإلجراءات اإلدارية أما

 االقتصاد الرمسي، وذلك وفق خطط اقتصادية مدروسة.  

يث يراعى ، حبيدةريعات جدمراجعة التشريعات املنظمة لعمل القطاع اخلاص وذات العالقة، وإصدار تش -3
ة إسهام ىل زيادلك إذيف هذه التشريعات أن تكون متالئمة مع آلية تنشيط القطاع اخلاص، وأن يؤدي 

ستيعاب االستخدام وا هامه يفا إسالقطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل لألنشطة غري النفطية، وزيادة أيض
وما ميكن من اص، وهع اخلنظم يف جانب القطا األفراد الباحثني عن العمل، ويعين هذا توسيع القطاع امل

 إدماج قطاع اقتصاد الظل يف االقتصاد الرمسي.   
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 :قائمة المرابةةةةةع

 الكتب العربية: -أوال
درية، النشر، اإلسكنلطباعة و ، دار الوفاء لدنيا االطبعة األوىل-نبيه، نسرين عبد احلميد: االقتصاد اخلفي (1) 

 م.2008مصر، 

 م. 2005 كندرية،ة، اإلسعاطف أندراوس: االقتصاد الظلي، الطبعة األوىل مؤسسة شباب اجلامعوليد،  (2)

 :الدراساتو تمراتالدوريات والمؤ  -ثانيا

ية، العلوم السياسو القتصاد اطرق تقديره وأثاره، جملة اهيته و م-ربوك: االقتصاد اخلفي ( أبو لسني، أمحد امل3)
 م.2006معة طرابلس، السنة الثالثة، العدد اخلامس، جا

س، ، طرابلد الظلبن حيي، عبد السالم: قياس حجم اقتصاد الظل، معهد التخطيط، مؤمتر اقتصا (4)
 م. 2011مارس

د الظل، ر اقتصا، مؤمتاجلديدي، املهدي احممد: اآلثار االجتماعية القتصاد الظل، معهد التخطيط (5)
 م.2011طرابلس، مارس 

ة، شرة االقتصاديدية النالقتصاالقتصاد اخلفي يف ليبيا، أسبابه، حجمه، آثاره ااجليالين، أسامة علي: ا (6)
 م.2009مصرف ليبيا املركزي،

، اجمللة قتصادينمو االمجوم، بن صاحل، طارق ورضا علي: تقدير حجم االقتصاد اخلفي وأثره على ال (7)
 م. 2017الليبية للدراسات، دار الزاوية للكتاب، العدد: الثاين، 

، مؤمتر طمعهد التخطي الظل، اخلشايل، منجد عبد اللطيف: االختالالت اهليكلية املولدة لظاهرة اقتصاد (8)
 م.2011اقتصاد الظل، طرابلس، مارس 

ؤمتر اقتصاد متخطيط، عهد المالذوادي، مصطفى خليفة: اآلثار السلبية النامجة عن ظاهرة اقتصاد الظل،  (9)
 م.2011الظل، طرابلس، مارس

ط التعليم طيؤمتر ختمقائع و الزين، عبد الباري شوشان: القطاع الغري الرمسي يف سوق العمل اللييب،  (10)
 م.2008احتياجات سوق العمل، معهد التخطيط، طرابلس، والتدريب بني الواقع و 

صرف ندوة سعر  ، وقائعآلثار( عبد احلميد، أمحد منيسي: السوق السوداء للدوالر يف ليبيا، األسباب وا11)
 م.1993الدينار اللييب، منشورات مجعية االقتصاديني الليبيني 
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جملة العلوم اإلنسانية، السنة  ،األسباب واحللول-في يف اجلزائر( علي، بو دالل: مشكلة االقتصاد اخل12)
 م.2008، ربيع 37اخلامسة، يف العدد: 

وث، ندوة ب والبحلتدريلهد العريب القالل، راضي حممد: جتربة ليبيا يف القطاع غري املنظم، املع (13)
 م.2004إحصاءات القطاع غري املنظم، اليمن، يوليو 

اد ط، مؤمتر اقتصالتخطي ، معهدالكوين، ساه املهدي الكوين: األبعاد النفسية والسلوكية القتصاد الظل (14)
 م.2011الظل، طرابلس، مارس

تصاد طيط، مؤمتر اقهد التخدية، مععلى التنمية االقتصااملدنيين، إبراهيم أبوبكر: االقتصاد اخلفي وأثره  (15)
 م.2011الظل، طرابلس، مارس

 اقتصاد الظل، ، مؤمترلتخطيطاملعريف، ناصر ميالد: خماطر اقتصاد الظل على االقتصاد الرمسي، معهد ا (16)
 م.2011طرابلس، مارس

اءات دوة إحصنقائع و  املنظم املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية: إحصاءات القطاع غري (17)
 م.2004يوليو 5-4القطاع غري املنظم املنعقدة يف صنعاء اليمن، يف 

  ثالثاً: الرسائل العلمية:
-1981لمدة )يقية لالتايب، جنوى احممد: أسباب ظاهرة االقتصاد اخلفي يف ليبيا، دراسة تطب (18)

 م.2009الزاوية،  م(، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد، جامعة الزاوية،2006

 ة،كلية التجار   اجستري،مسالة ر ( موسى، حممد: العوامل املؤثرة يف االقتصاد اخلفي يف االقتصاد اللييب، 19)
 م.2009جامعة أثرا، ماليزيا، 

 رابعاً: النشرات والتقارير:
 فة.د خمتلمصرف ليبيا املركزي: إدارة البحوث واإلحصاء، النشرة االقتصادية، أعدا (20)

 ة.خمتلف مصرف ليبيا املركزي: إدارة البحوث واإلحصاء، التقارير السنوية، أعداد (21)
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 المالحق:

 (1ملحق رقم )
 م(2010-1981في االقتصاد الليبي خالل المدة )تقدير حجم اإلنتاج اقتصاد الظل 

 
 السنوات

العملة في 
 التداول

سر ة 
دوران 
 النقود

حجم 
 التبادالت

الناتج المحلي 
ي غير االبمال

 النفطي م.د.ل

معدل النمو 
في نسبة 
المبادالت 
الى الناتج 
المحلي 
غير 
 النفطي*

 
حجم  اقتصاد الظل تقدير 

 م.د.ل

باألسعار 
 الجارية

 2003باسعار

1982 889.9 2.8 2491.7 4696.60 20.4 508.0 1105.37 
1983 838.2 2.8 2347 4688.10 16.9 396.6 850.05 
1984 767.6 2.8 2149.3 4594.90 13.2 283.7 601.70 
1985 985.1 2.2 2167.2 4351.70 16.6 359.8 727.27 
1986 1023.1 2.3 2354.7 4364.90 21.4 503.9 987.73 
1987 1068.3 1.8 1922.8 4136.20 12.9 248.0 454.35 
1988 899.7 2.1 1889.2 4616.00 6.6 124.7 227.51 
1989 1131.7 2.0 2263.4 5135.50 10.2 230.9 396.59 
1990 1461.1 2.2 3214.4 5003.10 33.0 1060.8 1785.53 
1991 1620.9 2.5 4052.3 5653.00 41.3 1673.6 2624.33 
1992 1982.2 2.2 4360.8 6306.20 38.5 1678.9 2396.68 
1993 2216.9 2.1 4655.5 6677.60 39.1 1820.3 2594.11 
1994 1989.8 2.0 3979.6 6777.90 26.7 1062.6 1398.23 
1995 2035.4 2.1 4274.3 7292.30 26.5 1132.7 1526.20 
1996 2419.8 2.3 5565.5 8367.00 35.5 1975.8 2431.61 
1997 2534.2 2.4 6082.1 9294.70 34.2 2080.1 2347.35 
1998 2698.6 2.2 5917.1 9824.60 28.4 1686.1 1813.65 
1999 26348 2.2 5796.6 10079.30 25.3 1466.5 1561.87 

  



            

 م2019 نايري( 1العدد ) - (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
89 

 
 السنوات

العملة في 
 التداول

سر ة 
دوران 
 النقود

حجم 
 التبادالت

الناتج المحلي 
االبمالي غير 
 النفطي م.د.ل

معدل النمو 
في نسبة 
المبادالت 
الى الناتج 
المحلي 
غير 
 النفطي*

 
حجم  اقتصاد الظل تقدير 

 م.د.ل

باألسعار 
 2003باسعار الجارية

2000 2699.2 2.8 7557.8 10959.20 38.3 2894.6 3003.25 
2001 2559.6 2.8 7166.9 11294.80 32.1 2300.6 2376.89 
2002 2613.5 3.5 9147.3 12283.40 44.5 4070.5 4156.23 
2003 2763.5 4.1 11330.4 12791.10 60.4 6843.5 6843.50 
2004 2612.7 4.6 10638.4 14258.40 44.6 5360.2 5159.00 
2005 3308.7 4.8 15881.7 23046.90 38.2 6066.8 5570.98 
2006 3932.9 4.8 18877.9 23695.00 50.4 9514.5 8442.32 
2007 5769 3.9 22499.1 30411.00 43.9 9877.1 7932.60 
2008 8987.6 3.1 27861.6 35490.00 45.0 13652.2 9950.06 
2009 9611.6 2.1 20184.4 39202.00 18.6 3754.3 2620.79 
2010 10248.5 2.3 23571.6 42002.00 24.2 5704.3 3884.17 

 المصدر:
 ختلفة.نشرة االقتصادية، أ داد مإدارة البحوث واإلحصاء، ال ،مصرف ليبيا المركز  -

 .ثابتة ، كنسبةإلبماليامحلي تم احتساب المعدل بالمعادلة: حجم تبادل العملة في التداول/الناتج ال *
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 (2ملحق رقم )

 تقدير  دد العاملين في اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي 
 م(، بألف مستخدم.2010-1981خالل المدة )

  دد العاملين في اقتصاد الظل السنوات
1982 61.93 
1983 54.66 
1984 32.82 
1985 39.18 
1986 61.50 
1987 35.08 
1988 17.63 
1989 31.66 
1990 119.30 
1991 173.24 
1992 168.98 
1993 206.36 
1994 118.14 
1995 118.50 
1996 183.60 
1997 176.86 
1998 158.31 
1999 126.73 
2000 205.36 
2001 164.91 
2002 208.13 
2003 292.12 
2004 179.09 
2005 128.93 
2006 179.10 
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  دد العاملين في اقتصاد الظل السنوات
2007 146.32 
2008 162.75 
2009 62.49 
2010 108.98 

 المصدر:

 ( من قبل الباحثة.1تم احتساب النتائج وفق البيانات في الملحق رقم ) -
 (3ملحق رقم )

 األهمية النسبية القتصاد الظل في االقتصاد الليبي

 م( 2010 – 1981خالل المدة ) 

 السنوات
 األهمية النسبية لالستخدام في اقتصاد النسبية لحجم إنتاج اقتصاد الظل%األهمية 

 2003بأسعار  ام باألسعار الجارية الظل
1982 10.8 10.8 5.38 
1983 8.5 8.5 4.45 
1984 6.2 6.2 3.51 
1985 8.3 8.3 4.38 
1986 11.5 11.5 6.75 
1987 6.0 6.0 3.96 
1988 2.7 2.7 1.98 
1989 4.5 4.5 3.35 
1990 21.2 21.2 11.40 
1991 29.6 29.6 16.04 
1992 26.6 26.6 15.39 
1993 27.3 27.3 16.61 
1994 15.7 15.7 9.90 
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 السنوات
 األهمية النسبية لالستخدام في اقتصاد النسبية لحجم إنتاج اقتصاد الظل%األهمية 

 2003بأسعار  ام باألسعار الجارية الظل
1995 15.5 15.5 9.60 
1996 23.6 23.6 13.81 
1997 22.4 22.4 13.10 
1998 17.2 17.2 11.79 
1999 14.5 14.5 9.44 
2000 26.4 26.4 14.11 
2001 20.4 20.4 11.29 
2002 33.1 33.1 13.58 
2003 53.5 53.5 17.74 
2004 37.6 24.2 11.44 
2005 26.3 26.9 8.29 
2006 40.2 37.8 10.93 
2007 32.4 32.5 9.63 
2008 38.5 38.5 10.48 
2009 9.6 9.6 4.17 
2010 13.7 13.6 5.37 

 المصدر:

 .تم احتساب النتائج وفق البيانات في الجداول السابقة من قبل الباحثة -
 
 


