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Abstract 

Growing the phenomenon of shadow economy is known as one of 

many essential problems, which might be found in any economy 

including developed and growing economies. The problem that faces 

the planners and policy makers is that it's very hard and difficult to 

estimate the effect of shadow economy on the official economy 

(aggregative or micro levels). Accordingly, this paper aims to analyze 

and evaluate how to calculate the impact of shadow economy on the 

official economy by using a very popular method called Input- Output 

Model and the technique of Leontief inverse Matrix. Therefore, a 

hypothetical example of three and four sectors in the economy is 

treated and utilized in this paper and the main results shows that when 

the shadow of service sector is added to the economy the estimation of 

GDP is noticeably increased. Further, the values of final demand and 

value added is higher than the values of an official economy 

Therefore, policy and decision makers particularly in growing 

economies should consider the phenomenon of shadow economy in 

their future planning. 
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 مقدمة: -1

أو ما  Shadow Economy تعد مشكلة أو ظاهرة تنامي حجم اقتصاد الظل  
من ابرز المشاكل التي من الممكن  Informal Economy يعرف االقتصاد غير الرسمي

)المتقدمة والنامية( خاصة في ظل االنفتاح أن تتواجد في أي اقتصاد من اقتصاديات الدول 
عداد العدة لمواجهتها  ،الواسع علي العالم الخارجي األمر الذي يتطلب دراسة هذه الظاهرة وا 

قبل أن تنتشر في هيكل اقتصاد الدولة وما ينجم عن ذلك من مشاكل قد تتسبب في إعاقة 
 برامج التنمية وتؤثر سلبا في برامج النمو. 

 البحثية:المشكلة  -2

إن أهم المشاكل التي تواجه المخططين االقتصاديين وصانعي القرار االقتصادي 
والسياسي هو صعوبة التقدير الكمي لحجم اقتصاد الظل وأثاره علي االقتصاد الرسمي في 
الدولة سواء علي المستوي التجميعي أو علي المستوي القطاعي وذلك نتيجة لعدم وجود 

طات االقتصاد غير الرسمي األمر الذي يترتب عليه حسابات قومية بيانات مسجلة حول نشا
إن عدم معرفة حجم اقتصاد الظل قد يؤدي إلي عدم قدرة المخططين ، غير صحيحة للدولة

 االقتصاديين علي وضع خطط اقتصادية جيدة وفعالة ومطابقة للواقع.

 أهداف الورقة البحثية:-3
ية تهدف إلي تسليط الضوء حول كيفية من هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحث

القياس الكمي لحجم اقتصاد الظل وذلك باستخدام احدى الطرق الرياضية المعروفة أال وهي 
ومعكوس )مقلوب(  Input-Output Model  طريقة أو أسلوب المدخالت والمخرجات

 Wisely Leontief inverseليونتيفويزلي  المعروف المعامالت الفنية لألستاذ مصفوفة

matrix  ، إن هذا التحليل ال يعطي قياسا محددا لحجم اقتصاد الظل ولكنه أفضل من
وذلك  Aggregate Measurementsاألساليب األخرى )التي تعتمد علي القياس التجميعي

والمساعدة في قياس  ،سمي بقطاعات اقتصاد الظل من جانبلربطه قطاعات االقتصاد الر 
 ،إلجمالي من السلع والخدمات في المجتمع من الجانب االخراألثر الجزئي علي الناتج ا

باإلضافة إلي المساعدة في الحصول علي تنبؤات اقرب للواقع لقيم الناتج اإلجمالي المطلوب 
 عند تغير الطلب النهائي بنسب مختلفة. 
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 :يلي سوف تخصص إلى ما ةفإن البنود الالحقة من هذه الورقسبق  علي ما بناءا  
 ومجاالت اقتصاد الظل وعالقته بأنشطة االقتصاد  الرسمي. مكونات  -
 أسباب ظهور وتنامي حجم اقتصاد الظل.  -
 طـــــرق قيـــاس اقتصـــاد الظـــل.  -
 استخدام نموذج المدخالت والمخرجات في قياس اقتصاد الظل. -
 نموذج المدخالت والمخرجات والسياسات االقتصادية. -
ــــأهــــم المشــــاكل والصــــعو  - ــــاس اقتصــــاد الظــــل ةبات المتعلق ــــر الرســــمي(  بقي )االقتصــــاد غي

 باستخدام أسلوب المدخالت والمخرجات 

 النتائج والتوصيات. -

  :الرسمي االقتصاد الظل وعالقته بأنشطة مكونات ومجاالت اقتصاد -4
أو  Shadow Economyيزخر األدب االقتصادي بتعريفات كثيرة القتصاد الظل  

أو   Black Economyأو االقتصاد األسود  Invisible Economyاالقتصاد الخفي
ونورد هنا تعريفا واحدا القتصاد الظل   ،Informal Economyاالقتصاد غير الرسمي 

: فقد عرف شمولية حول أهم مكوناته وأنشطته تاركين المجال لفهمه من خالل إلقاء نظرة
اقتصاد الظل  ن القانون.( اقتصاد الظل علي انه اقتصاد خارج ع8ص ،8002،)حيان

أي انه  اقتصاد ال يخضع للرقابة  .يدمج األعمال الشريفة والقذرة في سلسلة حسابية واحدة
يعترف  الحكومية وال تدخل مدخالته ومخرجاته في الحسابات القومية للدولة كما انه ال
يوجد نظام بالتشريعات الصادرة  ولذلك يعتمد علي السرية في عملية  البيع والشراء )ال 

  .(28ص،8002،)عبدالعظيم مسك الدفاتر النظامية(. انظر أيضا

إن اقتصاد الظل قد يكون مرتبطا بمنشآت ثابتة ومحددة جغرافيا  مثل )مراكز  
ليلية، ورش ميكانيكا، حالقين، دكاكين، بعض الورش الصغيرة(، وقد ال يمالهالالصرافة، 

سجل رسميا  مثل )عمال األجرة، الباعة يكون غير مرتبط بمكان جغرافي محدد وغير م
المتجولين، خدام البيوت، مدرسين خصوصيين، متعهدي األعمال وضامني المواسم 

 الزراعية(.
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ونظرا الختالف وتنوع مجاالت اقتصاد الظل يطلق عليه أسماء مختلفة حسب نوع  
رمة من حيث فإذا كان النشاط هو التعامل مع السلع المح ،النشاط أو العمل الذي يمارس

رة في السر يسمي االقتصاد المتاج -سرقه –مخدرات –أسلحة :االستخدام مثل
 ن أهم أمثلته ــــوم Criminal Economyأو اقتصاد الجريمة   Black Economyاألسود

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 (2، ص2002المصدر: ) حيان،             
تعامل ممنوعا واستخدام السلعة أما إذا كان ال ،money  launderingظاهرة غسيل األموال

إنتاج بعض السلع  –لبعض السلع  (Black Market)مسموحا بها ) مثل السوق السوداء  
أعمال اجرة  –دروس خصوصية  –دكاكين برخص غير مسجلة  –بمعامل غير مرخص لها 

ورغم  ،(801ص ،8001وعقود باطنه غير موقعة يسمي االقتصاد غير الرسمي )منصور،
إال أن كال منهما يعتبر  ،بينهما من حيث األهداف واآلليات واآلثار المترتبة االختالف
 والشكل التالي يوضح هيكلية اقتصاد الظل. ،لخدمات العامة المقدمة من الدولةمستهلكا ل

 اقتصاد الظل  

 Shadow Economy 

 

:(1الشكل رقم )  
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بحكم التعامل واالستخدام محرمةسلع   سلع ممنوعة بالتعامل مسموحة باالستخدام 
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من ناحية أخري يمكن تقسيم مجاالت األنشطة )نقدية او غير نقدية( في اقتصاد 
ثل الجزء األول في األنشطة االقتصادية غير الشرعية حيث يتم -الظل إلي جزئيين رئيسين

تأخذ الطابع الشرعي  أو غير القانونية والجزء الثاني يحتوي على األنشطة االقتصادية التي
 والجدول التالي يوضح بعض األمثلة على هذه األنشطة.  ،أو القانوني

  (1الجدول رقم )

 مجــاالت األنشطــة في اقتصــاد الظــل

 تحويالت غير نددية ت ندديةتحويال 
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 .المتاجرة في السلع المسروقة. 0 

التعامل في تجارة وصناعة . 5

 .والدمار  /الدعارة /المخدرات

 .والخارج( التهريب )في الداخل. 3
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المدايضة في سلع . 0

 .وخدمات  قانونية

شخصي أو  عمل. 5

 .بمساعدة الجيران

 ( ,p820222 Schneider &  Enste ,) :المصدر 

 :لباب ظهور وتنامي حجم اقتصاد الظأس -5
( إلي أهم المناطق التي تنشط فيها ظاهرة اقتصاد 8تشير بيانات الجدول رقم )

% من 20 هل في كل من نيجيريا ومصر ما نسبتالظل فعلى سبيل المثل يكون اقتصاد الظ
في حين تشير البيانات إلي أن حجم اقتصاد الظل في  GDPحجم الناتج المحلي اإلجمالي

من الناتج المحلي  %00 إلي %20 هما نسبت ا تشكلال والمكسيك وبنمكل من غواتيما
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ومن الدول األخرى التي يشكل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من ناتجها المحلي ، اإلجمالي
هو في كل من سيرالنكا وماليزيا والفلبين وجنوب كوريا حيث تتراوح النسبة بين  االجمالي كما

كنسبة من الناتج المحلي % والجدول التالي يوضح حجم اقتصاد الظل 00% إلي 00
 اإلجمالي حسب المناطق في كل من الدول النامية ودول التحول االقتصادي. 

 : حجم اقتصاد الظل(0)رقم  جدولال

 ( ,p775111 Schneider & Enste ,) :المصدر                 

 قام ،ومن حيث األسباب التي تودي إلي تنامي اقتصاد الظل
Backer,1968,p14) )فراد الذين يعملون في اقتصاد الظل  وآخرون بتحليل عدد األ

لغرض الحصول على مردود مالي ووزن اإليراد المتوقع مع التكاليف المتوقعة ) معامالت 
الخطر( بطريقة غير متفقة مع مقدرات النظرية االقتصادية التقليدية وفي خالل تحليالتهم 

 :ها ظاهرة اقتصاد الظل هياتضح أن أهم المناطق التي تنشط في

 التهرب الضريبي والتهرب في دفع مساهمات الضمان االجتماعي. -

كثافة التنظيمات والقوانين )زيادة عدد القوانين واللوائح يقلل من خيـارات وفـرص األفـراد فـي  -
 االقتصاد الرسمي(

 دول التحول االقتصادي GDP% من  الدول النامية
% من 

GDP 

 أفريديا

 مصر+ نيجيريا
11-11 

 وسط أوروبا

هنغاريا + بلغاريا + 

 بولندا

51-51 

 

 42 -31 المغرب تونس +
 -سلوفاكيا -رومانيا

 يوغسالفيا
1 – 01 

 وسط أمريكا الجنوبية

غواتيماال + المكسيك              

 بيرو +  باناما

41 – 11 

 دول االتحاد السوفيتي

جورجيا +أوريجان  + 

 اوكرانيا

51 – 43 

 دول اسيا

الفليبين + سيرالنكا + 

 ماليزيا + جنوب كوريا

31-21 

 OECDد دول االونكتا

اليونان + ايطاليا + 

البرتغال + السويد + 

الدنمارك + فرنسا + 

 بريطانيا

03 – 31 

 01-1 دول اخري مثل اليابان 03 دول اخري مثل سنغافورة
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ي إلـــي زيـــادة التحـــوالت االجتماعيـــة مـــع نظـــام الثـــروة وتوزيعهـــا فـــي المجتمـــع يمكـــن أن يـــؤد -
معــدل الضــريبة الحديــه وبالتــالي يقلــل عــدد اإلفــراد المتضــررين عنــد المســاهمة فــي االقتصــاد 

 الرسمي.

بتقدير ظاهرة اقتصاد الظل في  (Loayz, 1997, p1727) وفي دراسة أخري قام  
دولة في أمريكا الالتينية واستنتج أن زيادة الضرائب وقوانين سوق العمل الصارمة  12

 في زيادة حجم اقتصاد الظل في هذه الدول. من ناحية أخرى تشير دراسةساهمت 

 (, p1055111 Schneider & Enste, إلي أن التطرف في اللوائح والقوانين المنظمة )
أضف إلي ذلك ، األساسية لزيادة حجم اقتصاد الظللسوق العمل الرسمي تعتبر احد الدوافع 
لي انخفاض إيرادات الدول وبالتالي انخفاض جودة أن زيادة نمو حجم اقتصاد الظل يؤدي إ

هذا بالتأكيد سوف يؤدي إلي زيادة الضرائب من قبل الدولة لتغطية ، كفاءة الخدمات العامةو 
 العجز في القطاع الرسمي.

تشير نتائجه إلي  ،وآخرون (Johnson et. al. 1989, p92) ويشير تحليل قام به
يمكن الوصول إليه إذا كان هناك إيرادات كبيرة من إن حجم اقتصاد الظل الصغير الحجم 

العبء  أو (lower tax rateالضرائب التي تدفع عند معدالت ضريبية منخفضة )
 الضريبي.

 ـل:طرق قياس اقتصــاد الظ -0
تكمن أهمية هده الورقة البحثية في محاولة تسليط الضوء حول طرق القياس الكمي      

صول إلي مجموعة من النتائج التي قد تساعد المخططين القتصاد الظل  علي أمل الو 
االقتصاديين وصانعي القرار االقتصادي والسياسي علي اتخاذ قرارات صحيحة ووضع  

األمر الذي يترتب عليه نجاح برامج النمو ، خطط اقتصادية جيدة وفعالة مطابقة للواقع
 والتنمية في المجتمع.

اس حجم اقتصاد الظل تركز على الحجم ن أغلب الدراسات السابقة حول قيإ  
التجميعي أو الكلي القتصاد الظل التي يعبر عنها في الغالب  كأحد مكونات االقتصاد 



 في قياس حجم اقتصاد الظل استخدام نموذج المدخالت والمخرجات
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الرسمي". في الحقيقة هناك محاوالت بسيطة لتقدير حجم اقتصاد الظل في قطاع محدد 
 ضمن بقية االقتصاد الرسمي.

( حجم اقتصاد  ,p875111Schneider & Enste ,على سبيل المثال قدر )
أي ما يعادل  ،GDP% من حجم الناتج المحلي االجمالي 10الظل في أمريكا بحوالي 

أن األدلة على حجم اقتصاد الظل في قطاع محدد في  بليون وحده نقديه؟ 1.2بليون إلي 
أوال  ،اقتصاد الظل تعتبر غير عملية ألنها ال تحاول ربط هدا القطاع مع القطاع الرسمي

من المهم اإلشارة إليه هو أن  ،قية القطاعات في االقتصاد الرسميدمجه ضمن ب تحاول
حجم اقتصاد الظل على المستوى التجميعي أو الكلى يتفاوت من دولة إلي أخرى نتيجة 

 للظروف السياسية واالجتماعية في الدولة.

قتصاد الرابط بين االقتصاد الرسمي وا السابقة حاولت إيجاد العالقة أو الدراسات
  (Houston,1987,pp9-87) ( فمثال  macro-levelالظل على مستوى االقتصاد الكلي )

 بالنسبة لــ طور نموذج الدورة االقتصادية بحيث يحتوى على الضرائب والسياسات النقدية، أما
(Adam & Ginsburg,1985, pp15-33 ركزوا في دراستهم على أثار أو تطبيقات )

 .في القطاع الرسمي اقتصاد الظل على النمو

قبل استعراض كيفية  :ت والمخرجات في قياس اقتصاد الظلاستخدام نموذج المدخال 1-6
استخدام نموذج المدخالت والمخرجات في قياس حجم اقتصاد الظل البد من إعطاء لمحة 

األساس نفترض  وعلى هذا حول مكونات هدا النموذج واستخداماته في التحليالت االقتصادية
 نتاج كل قطاع ينقسم إلى قسمين أساسيين:إن إ

 مخرجات تستخدم كمدخالت وسيطة للقطاع نفسه أو للقطاعات األخرى. أ.

ــــب  ب. ــــى والتصــــدير وتســــمى الطل مخرجــــات تســــتخدم كمنــــتج نهــــائي لالســــتهالك المحل
 النهائي.

خرجات بدون إضافة القطاع ( هو صورة مبسطة لجدول المدخالت والم0) الجدول رقم
 رضــانب العــم األول علي جــتوي القســــــدول إلي قسمين حيث يحــــم هذا الجــينقسو  ،ارجيـــــالخ

  الكلي بينما الجانب األخر به الطلب الكلي. 
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 (3جدول)

 نموذج مبسط للمدخالت والمخرجات 
 

 الدطاع المستخدم  

  

 المنتج الدطاع              

 

الدطاعات 

 االقتصادية
 نهائيالطلب ال

 اإلنتاج الكلي

= 

 جملة المخرجات

 A× F X االقتصادية الدطاعات 

 الديمة المضافة

 ) مدخالت أساسية (
V   

 X   المدخالت الكلية

  (Metwally,2006, p9) :المصدر           

وكما هو معروف إن جانب العرض يتكون من القيمة المضافة في القطاعات 
االقتصاد مثل الزراعة والصناعة والخدمات باإلضافة إلي االقتصادية التي يتكون منها 

في حين نجد أن جانب الطلب يحتوي علي االستهالك الكلي )عام وخاص( ، الواردات
يمكن شرح العالقات ، و ام( وقيمة الصادراتباإلضافة إلي االستثمار الكلي )خاص وع

لسابق علي النحو الموضح التقاطعية في نموذج المدخالت والمخرجات الواردة في الجدول ا
 (:2في الجدول رقم )

 (4جدول )                              

 مصفوفة المعامالت الفنية                            
 

الطلب 

 النهائي

F 

 خدمات

C 

 صناعة

B 

 زراعة

A 
 

f1 a13 a12 a11 
 Aزراعة 

f2 a23 a22 a21  صناعة B 

f3 a33 a32 a31  خدمات C 

 V3 V2 V1 الديمة المضافة V 

 . (Metwally, 2006, p.9)المصدر: 
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ذا تم تحوير الجدول السابق إلي حزمة من المعادالت الخطية فانه يمكن   الحصول  ،وا 
 :علي المعادالت التالية

X1= a11 X1 + a12 X2 + a13 X3 + F1  (1) 

X2= a21 X1 + a22 X2 + a23 X3 + F2  (2) 

X3=  a31 X1 + a32 X2 + a33 X3 + F3  (3) 

  (  وحده واحده.j( واستخدمه القطاع رقم )iيمثل نسبة ما أنتجه القطاع رقم ) aijحيث 

Xi   ( تمثل قيمة إنتاج القطاع رقمi.) 

Fi   عة الطلب النهائي على إنتاج القطاقيم ليمث ( رقمi.) 
I، j = 1، 2، 3  

الحصول عليه من خالل  إن المعادالت السابقة توضح بان المنتج النهائي يمكن
 ما يأخذه كل قطاع من األخر زائدا الطلب النهائي علي منتجات القطاع نفسه.

المخرجــات العــام اســتخدمنا المعــادالت السـابقة ونمــوذج جــدول المـدخالت و  ولـو 
 (:0علي المنظومة الموضحة في الجدول رقم ) فانه يمكن الحصول

 (5جدول )

 تمنظومة نموذج المدخالت والمخرجا

a11 a12. a1n 

 

* 

 

X1 

+ 

F1 

= 

X1 

a21 a22. a2n X2 F2 X2 

. 

، 

. 

، 

. 

، 

. 

، 

 

an1 an2. ann 

 

Xn 

 

 

Fn 

 

Xn 
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  ( في صورة مصفوفات على النحو التالي:0) ويمكن صياغة بيانات الجدول رقم
  AX + F = X 

نـــاتج الكلـــي معمـــود متجـــه يمثـــل قـــيم ال XnX1 ،الفنيـــةهـــي مصـــفوفة المعـــامالت  Anxnحيـــث 
 عمود متجه يمثل الطلب النهائي للقطاعات. n، Fnx1للقطاعات التي عددها 

   :لثالث قطاعات اقتصادية افتراضي اقتصاد وسيناري 2-6
القتصاد افتراضي  (0 في هذا الجزء من هذه الورقة سوف نستخدم مثاال )جدول

للمساعدة في فهم عملية قياس اقتصاد الظل ومعرفة أثره علي االقتصاد الرسمي باستخدام 
 :أسلوب المدخالت والمخرجات ودلك بعد وضع االفتراضات التالية

  .جدول المدخالت والمخرجات به ثالث قطاعات اقتصادية .1
ـــاج الســـل .8 مات فـــي ع والخـــدهـــذا النمـــوذج يوضـــح كيـــف تتفاعـــل هـــذه القطاعـــات إلنت

 االقتصاد الرسمي المفترض.
يمكــن كــذلك حســاب مصــفوفة المعــامالت الفنيــة التــي توضــح احتياجــات كــل قطــاع  .0

 من نفس القطاع ومن القطاعات األخرى إلنتاج وحدة من إنتاجه.
 (6جدول )

 اقتصاد افتراضي مكون من ثالث قطاعات اقتصادية 
 

الناتج 

 الكلي

X 

الطلب 

 النهائي

FD 

الطلب 

 لوسيطا

 خدمات

C 

 صناعة

B 

 زراعة

A 

 مستخدم قطاع  

 

 منتج قطاع                   

 A  زراعة 01 1 5 01 01 31

 B  صناعة 4 4 3 00 51 31

 C  خدمات 1 5 0 1 32 44

 المستلزمات الوسيطة 51 05 1 31 11 117

11   31 52 01 
 (V) الديمة المضافة

011 11 117 44 31 31 (X إجمالي ا  )إلنتاج 

 .(4ص ،5111 ،)الكوز :المصدر    

 .األرقام بالجدول تمثل قيم ندديه )افتراضيه(: مالحظه    



 في قياس حجم اقتصاد الظل استخدام نموذج المدخالت والمخرجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 

 

( يمكن الحصول علي مصفوفة المعامالت الفنية 0) ومن خالل بيانات الجدول رقم 
 (.2هو موضح في جدول ) كما

لقطاعات ل التشابك بين ا( يعطي فكرة حو 2) إن جدول المعامالت الفنية رقم 
لي و ، A من القطاع 0.10 تحتاج إلي مانسبته Bوحدة واحدة من السلعة  ، فمثال  المختلفة ا 
أي  ،0.10لخلق قيمة مضافة مقدارها  Bمن القطاع  0.11وحوالي  Cمن القطاع  0.00

 لوحدة واحده. ن يكون مساويا  أم في جدول المعامالت الفنية يجب إن مجموع القي

)قيم المخرجات من مختلف القطاعات(  Xiاتج كلي مقداره بالتالي للحصول علي ن
 يتطلب مدخالت وسيطة مساوية لمايلي: 

(1.1)   0.277XA + 0.162XB + 0.045X C 

 وبإضافة الطلب النهائي نحصل علي:

(1.2)  0.277XA + 0.162XB + 0.045X C + 18 = 36 

 وبإحالل قيم الناتج اإلجمالي نحصل علي:

(1.3)    0.277 x (36) + 0.162 x (37) + 0.045 x (44) + 18 = 36  

 

 (7جدول )

 المعامالت الفنية في نموذج ثالث قطاعات اقتصادية 
 

 خدمات

C 

 صناعة

B 

 زراعة

A 
 

 A زراعة  0.277 0.162 0.045

 B صناعة  0.111 0.108 0.068

  C خدمات  0.166 0.054 0.022

 ةالمستلزمات الوسيط 0.555 0.324 0.136

 V الديمة المضافة  0.444 0.675 0.863

 X إجمالي اإلنتاج  1 1 1
 

  من إعداد الباحث بناءا علي المعادلة التالية: :المصدر

(ajX/Xj حيث تشيرjX   إلي ناتج قطاع محدد أماXj  فهي .)تشير إلي ناتج كل الدطاعات 
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ل قطاع الخدمات إلـي ألربعة قطاعات اقتصادية )إضافة ظ سيناريو اقتصاد افتراضي 3-6
 :النموذج(

هناك العديد من المحاوالت لقياس اقتصاد الظل على مستوى القطاعات 
وفي هذا الجزء من هده الورقة سوف يتم ، االقتصادية وذلك بتضمينه في القطاع الرسمي

استخدام نموذج المدخالت والمخرجات لحساب أحد القطاعات االقتصادية في اقتصاد الظل 
 على االقتصاد الرسمي في الدولة.  services sectorدمات( )قطاع الخ

قبل استعراض البيانات البد من اإلشارة إلي أن قطاع الخدمات في اقتصاد الظل 
 يتركب من األفراد والمنظمات العاملة في:

 .سرقات أنظمة الكمبيوتر )في مجال المصارف مثال ( -
 .مثال( ) بين الشركات المتاجرة في المعلومات المسروقة -
 .سارقو الهويات وكلمات المرور )في مجال الكومبيوتر وتصميمات األنظمة( -
 .استخدام الصالحيات( –التواطؤ –أخرى )التزوير أنشطة -

ن نموذج المدخالت والمخرجات استخدم لفترة طويلة الختيار وتحليل التداخالت إ 
طلب النهائي الفعال والروابط الداخلية في القطاع الصناعي وكيف إن التغيرات في ال
كما استخدم نموذج ، تؤثر على الطلب على السلع والخدمات في صناعة محددة

المدخالت والمخرجات في قياس اثر التغيرات التي تحدث في االقتصاد الرسمي نتيجة 
 .(Fleming et. al. 2000, p388)التغيرات النسبية في اقتصاد الظل 

القتصاد افتراضي للمساعدة في قياس  سابق مثاال  سوف نستخدم المثال الفي هذا الجزء 
 :لك باستخدام االفتراضات التاليةذاقتصاد الظل ومعرفة أثره علي االقتصاد الرسمي و 

جــدول المــدخالت والمخرجــات القتصــادبه أربــع قطاعــات اقتصــادية )إضــافة قطــاع  .1
 (.% من قطاع الخدمات في االقتصاد الرسمي0الخدمات في اقتصاد الظل بنسبة 

 تبقي القيم في بقية القطاعات ثابتة. .8
االفتــراض الثــاني هــو أن كــل مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي والطلــب النهــائي والقيمــة  .0

 المضافة سوف ترتفع.
 (:2) يمكن عرضه من خالل الجدول رقم األربعة قطاعات ن اقتصادنا ذوإعليه ف بناءا  



 في قياس حجم اقتصاد الظل استخدام نموذج المدخالت والمخرجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 

 اقتصاد مكون من أربع قطاعات :(8جدول )   

 ظل قطاع الخدمات إلي النموذج () إضافة 
 

الناتج 

 الكلي

X 

الطلب 

 النهائي

FD 

الطلب 

 الوسيط

ظل 

 الخدمات 

S 

 خدمات

C 

 صناعة

B 

 زراعة

A 

 

 قطاع مستخدم
 

 

              

 منتجقطاع            

36.6 18.54 18.06 0.06 
 A زراعة  10 6 2

37.87 26.78 11.09 0.09 
 B صناعة  4 4 3

45.08 36.05 9.03 0.03 
 C خدمات  6 2 1

1.78 1.40 0.38 0.11 
 Sظل الخدمات  0.18 0.06 0.03

121.33 82.77 38.56 0.29 
6.03 12.06 20.18 

المستلزمات 

 الوسيطة

82.51 

  

 

1.14 
 (Vقيمة مضافة  ) 16.48 25.75 39.14

 

203.84 82.77 

 

1.43 
 (  Yاإلنتاج ) 36.66 37.81 45.17

     

 .من إعداد الباحث :المصدر       

 مالحظه: البيانات بالجدول تمثل قيم ندديه.        

( يمكن الحصول علي مصفوفة المعامالت الفنية 2) ومن خالل بيانات الجدول رقم
 (.9كماهو موضح في جدول )

بمقارنة البيانات نالحظ بان حجم الناتج اإلجمالي في اقتصادنا االفتراضي ذو األربعة 
ة هو اعلي من الناتج اإلجمالي في اقتصادنا االفتراضي ذو الثالث قطاعات اقتصادي

قطاعات اقتصادية. إذا يمكن القول بان عدم األخذ في االعتبار حجم اقتصاد الظل في 
قطاع الخدمات سوف يعطي معلومات مضلله حول حجم االقتصاد الرسمي. كما يجب 

مثل ظل قطاع المعلومات وظل اإلشارة إلي انه يمكن إضافة قطاعات اقتصاد ظل أخري 
 .قطاع اقتصادي( 000قطاع الصناعة )برامج الكومبيوتر تسمح بإضافة وتحليل حوالي 
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 (9جدول )

 المعامالت الفنية في نموذج أربع قطاعات اقتصادية 
 

ظل الخدمات 

S 

 خدمات

C 

 صناعة

B 

 زراعة

A 
 

 Aزراعة  0.27 0.15 0.044 0.041

 Bعة صنا 0.10 0.105 0.066 0.062

 Cخدمات  0.16 0.052 0.022 0.021

 Sظل الخدمات  0.004 0.0025 0.0006 0.078

0.204 0.133 0.318 0.55 
المستلزمات 

 الوسيطة

 V الديمة المضافة  0.44 0.681 0.866 0.795

 Xاجمالي االنتاج  1 1 0 1

 من إعداد الباحث. :المصدر        

  :االقتصادية ساتنموذج المدخالت والمخرجات والسيا -7
% ماهو حجم اإلنتاج الالزم من 80بافتراض أن حجم الطلب النهائي سيرتفع بنسبة 

يمكن توضيح السياسات االقتصادية  ؟المختلفة لمواجهة الطلب النهائي القطاعات االقتصادية
 التي يمكن استنتاجها باستخدام نموذج المدخالت والمخرجات من خالل الفقرات التالية:

 :سيناريو ثالث قطاعاتاقتصادية /السياسات االقتصادية 1-2 
  :إن الطلب النهائي سوف ياخد القيم التالية

FD* 21.6 31.2 42 

 :من خالل استخدام المعادلة التالية
AX + F = X 



 في قياس حجم اقتصاد الظل استخدام نموذج المدخالت والمخرجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 

 

 :نحصل علي الصيغة التالية
(x – ax ) = F 

(1 – a ) x = F 

)قيمةالناتج    Xقيمة  وباستخدام نظام المصفوفات فإنه يمكن الحصول علي 
 :االجمالي للمجتمع( من خالل المعادلة التالية

X = ( I – a )-
1 

F 

 (I – a)إن هذه الصيغة  
ليونتيف  تعرف بمعكوس )مقلوب( مصفوفة 1-

(wissely Leontief inverse matrix). 

باستخدام مصفوفة المعامالت الفنية القتصادنا االفتراضي ذو الثالث قطاعات 
نحصل علي مصفوفة ليونتيف للمعامالت   (I – a)واالستفادة من الصيغة يةاقتصاد

 :(10)الفنيه كما هي موضحة في الجدول رقم
 (12جدول )

  مصفوفة ليونتيف للمعامالت الفنية لثالث

 قطاعات اقتصاديه
 

-0.045 -0.162 0.722 
 

-0.068 0.891 -0.111 ( 1 - a ) = 

0.977 -0.054 -0.166 
 

 المصدر: من إعداد الباحث.          

 :% واالستفادة من الصيغة80وعند استخدام فرضية نمو الطلب النهائي بنسبة 
X = ( I – a )-

1 
F 

 فإن الناتج المطلوب لمواجهة هده الزيادة في الطلب النهائي سوف يقدر بحوالي: 

X* 43.2 44.4 52.8 

 .%80ويالحظ بان الناتج قد إرتفع بنسبة حوالي 
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السياسات االقتصادية وسيناريو أربع قطاعات اقتصادية )إضافة ظل قطاع  2-7 
  :الخدمات إلي النموذج(

% مـــــاهو حجـــــم 80بـــــافتراض أن حجـــــم الطلـــــب النهـــــائي ســـــيرتفع بنســـــبة 
اإلنتـــاج الـــالزم مـــن القطاعـــات االقتصـــادية األربعـــة )ظـــل قطـــاع الخـــدمات موجـــود 

 ؟  ضمن النظام االقتصادي( لمواجهة الطلب النهائي
 :إن الطلب النهائي سوف يأخذ القيم التالية

 FD* 22.248 32.136 43.26 1.683 

 :من خالل استخدام المعادلة  التالية 
AX + F = X 

األربعة قطاعات  باستخدام جدول المعامالت الفنية القتصادنا االفتراضي ذو
 (I – a)اقتصادية واالستفادة من الصيغة 

للمعامالت نحصل علي مصفوفة ليونتيف  
 :نحصل علي األتي :(11) الفنيه كما هي موضحة في الجدول رقم

 (11جدول )

 مصفوفة ليونتيف للمعامالت الفنية الربع قطاعات اقتصاديه
-0.041 -0.044 -0.158 0.727 

 

-0.062 -0.066 0.894 -0.109 ( 1- a ) 

-0.020 0.977 -0.052 -0.163 
 

0.921 -0.001 -0.002 -0.004 
 

 .من إعداد الباحث :المصدر       

 % واالستفادة من الصيغة:80وعند استخدام فرضية نمو الطلب النهائي بنسبة 
X = ( I – a )-

1 
F 

 فان الناتج المطلوب لمواجهة هده الزيادة في الطلب النهائي سوف يقدر بحوالي: 

X* 43.934 45.469 54.1 2.177 
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الي المتحصل عليها من خالل السيناريو ومن خالل مقارنة تقديرات الناتج اإلجم
األول والثاني نالحظ بان تقديرات الناتج عند إضافة ظل قطاع الخدمات هي أعلي من تلك 

 القيم المتحصل عليها في االقتصاد الرسمي.

بناءا عليه فانه يمكن القول إن عدم معرفة حجم اقتصاد الظل سوف يؤدي إلي 
ر الذي يترتب عليه سياسات مضلله وخطط ال تأخذ األم –الحصول علي تقديرات خاطئة 

 في االعتبار الفاقد الموجود في االقتصاد الرسمي.

باستخدام اسلوب المدخالت والمخرجات لقياس اقتصاد  ةالصعوبات والمشاكل المتعلق -2
 الظل:

 :لعل من أهم عيوب استخدام نموذج المدخالت والمخرجات ما يلي 

 ثبات المعامالت الفنية  -

فرضية العالقات الخطية بين متغيراته وتركيزه بصورة أساسية علي الطلب الوسيط وعلي  -
 عدم تركيزه علي العالقات الجارية مثل االستثمار

من مشاكل هذا األسلوب أيضا هو أن الكثير من الدول )منها ليبيا( ال يوجد لديها  -
توفر بيانات عن القيمة وفي اغلب الحاالت قد ت –إحصاءات تشتمل علي هذا الجدول 

 المضافة فقط

ومهما يكن األمر فإن استخدام أسلوب المدخالت والمخرجات في قياس وتقدير 
حجم اقتصاد الظل يعتبر أفضل من الطرق االخري ودلك ألنه ال يزال الطريقة الوحيدة التي 

 من خاللها يمكن دمج اقتصاد الظل ضمن منظومة االقتصاد الرسمي.

 :لتوصياتالنتائج وا -9
في هده الورقة تم التعرض لمشكلة قياس ظاهرة اقتصاد الظل وذلك باستخدام احد 

 األساليب الرياضية المعروفة إال وهي أسلوب المدخالت والمخرجات. 
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ومن خالل استخدام فرضية اقتصاد افتراضي لثالث قطاعات اقتصادية تم إضافة ظل 
خدمات الرسمي واالستفادة من جبر قطاع الخدمات إلي النموذج كنسبه من قطاع ال

 المصفوفات أمكن الحصول علي النتائج التالية:

% من قطاع 0بنسبة  إن تقديرات الناتج اإلجمالي عند إضافة ظل قطاع الخدمات -
 هي اعلي من تلك القيم المتحصل عليها في االقتصاد الرسمي. الخدمات الرسمي

ضافة عند إضافة ظل قطاع إن تقديرات كل من الطلب النهائي والقيمة الم -
 الخدمات هي اعلي من تلك القيم المتحصل عليها في االقتصاد الرسمي.

بامكان القارئ او الباحث استنتاج كم هو كبير وضخم حجم تاثير اقتصاد الظل  -
علي االقتصاد الكلي ادا ما تم تقديره بنسب اعلي مثل ما هو موجود في الجدول 

 (.8رقم )

ن القول إن عدم معرفة حجم اقتصاد الظل سوف يؤدي إلي بناءا عليه فانه يمك
األمر الذي يترتب عليه سياسات مضلله وخطط  –الحصول علي تقديرات خاطئة 

 ال تأخذ في االعتبار الفاقد الموجود في االقتصاد الرسمي.

من هنا فإن هده الورقة توصي باإلسراع في بناء جدول للمدخالت والمخرجات  -
حتى يتسنى استخدامه في الحصول ،فيها ظاهرة اقتصاد الظلللدول التي تنشط 

علي تقديرات أفضل لحجم اقتصاد الظل األمر الذي يساعد علي اتحاد قرارات 
 اقتصادية فعالة واهلل الموفق.
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