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Abstract: 

 

The paper aims to investigate the nature of the relationship between the hidden 

economy and its theoretical determinants in Libya by using the econometric method, 

specifically the bounds test approach for Cointegration, based on annual data covering 

the period 1962-2012. The study concluded existence a long-run Relationship between 

the size of the hidden economy And its determinants in Libya. The most important 

factors are unemployment, taxes, complications and government procedures 

Key words: Cointegration, bounds test, hidden economy, Libya. 
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 مقدمة .1

تظهر التقارير التي تصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشأن مدركات الفساد، أن ليبيا تأتي في مقدمةة الةدوا اثر ةر 
الفسةاد اتهةن و ةال افوضفةاا مقاروةةة بالسةنالات السةابقة التةي ف تضت ةة  بشةةأن  2016فسةادا، وأن مشرةر ا لةعا عةا  

 مشرراتها  ي اثلرى ك يرا عن الصفر.

وف رك في أن تفشي الفساد، يض ق حالة من عةد  المسةاوا ، والمنافسةة  يةر الةادلةة ويق ةل مةن الفةاليةة اف تصةادية،  
الةيي يةةد مةن الظةالا ر القديمةة فةي المهتمةةات ا،وسةاوية، وينةكس أثره اف تصادي في تنامي حهم اف تصاد الضفةي 

إف أن اف تما  بن وتةدار  تداعياتةن لةم أبةدأ إف منةي  ةنالات   ي ةة مهةي، كالوةن يةةد مةن كهةة مصةدرا ل سة  الةةي  
ل   يةةةرين مةةةن دوي الةةةدلل الم ةةةدود، ويم ةةةل مهمالعةةةة مةةةن المشةةةاريو التةةةي تتميةةة  بصةةةمالد ا ومرووتهةةةا إبةةةان اث مةةةات 

وحسةة ، ومومةةا  يى إلةةت تشةةالين اياوةةات النةةات  القةةالمادية وافكتماعيةةة، ومةةن كهةةة ألةةرى، يشةةكل تهدأةةدا ف أةةشداف تصةة
يشةاله أيهةا كةةل البياوةات والمة المةةات المتة قةة بكافةةة كالاوة  النشةام اف تصةةادى كمسةتاليات التشةةايل والب الةة وأومةةام 

 (.1995لرى فت المهتمو االسقا، و ير ا من الهالاو  اث يو الدلل ومستاليات افدلار ال قيقتال ي

وفةةي  هةةالن ت اأةةد مسةةا مة اف تصةةاد الضفةةي فةةي النشةةام اف تصةةادي فةةي مضت ةة  ا ةةدان الةةةالم، حيةة  ا ةة  كمتال ةة                 
دولة كما أرارت إحدى الدرا ات ال دأ ة في  يا المهاا  143% من النات  الم  ي ا،كمالي لةدد 32.5ما وسبتن 

% من النات  الم  ي ا،كمالي فةي ليبيةا 16.5% و 1.3(، وحالالي اين Schneider, F & Buehn, A, 2013ا
(، فةةي حةةين أرةةارت درا ةةة 2007( كمةةا أرةةارت بةةةا الدرا ةةات االهيعوةةي، أ ةةامة 2006 – 1981لةةعا الفتةةر  ا

بة مةن النةات  (، إلةت أن اف تصةاد الضفةي يشةكل وسة2013ألرى أكريي فةي ليبيةا امركة  ب ةالع الة ةال  اف تصةادية، 
الال ةال  عنةد الةالامةل فإن ، 2009% تقريبا لعا عا  40الم  ي ا،كمالي  ير النف ي ا اي في المتال   حالالي 

 من اث مية بمكان.  ال  الم دد  لتايرات حهم اف تصاد الضفي في ليبيا

صةةاد الضفةةي وم دداتةةن تةةأتي  ةةيه الدرا ةةة اهةةد  ايةةان مةةا إدا كةةان  نةةال عع ةةة تةةالا ن قاليةةل اثكةةل اةةين حهةةم اف ت
البياوات الر مية المنشالر  عن مصر  ليبيا المرك ي، وو ار  التض ي  والمالية و ير ةا  إلتالنظرية في ليبيا باف تناد 

 (.2012 – 1962من الههات الر مية اثلرى لعا الفتر  ا

ا ا،حصةةةابي بضصةةةال   ةةة الق القيا ةةةي فةةةي إقةةةار اف ةةةتدفاثلت قيةةةق الهةةةد  المشةةةار إليةةةن، ا ةةةتضدمي الدرا ةةةة 
 سةمي الدرا ةة إلةت مقدمةة وثةعع أكة اة ربيسةة، يةأتي فةي الهة ة اثوا  لةيلك، و م ددات اف تصاد الضفي في ليبيا.

المفهال  والم ددات النظرية لع تصةاد الضفةي، والهة ة ال ةاوي يقةد  النمةالدا القيا ةي المسةتضد  ووتةاب   يا ةن، ولاتمةة 
 يةرضها اله ة ال ال  واثلير.

 الجزء األول: المفهوم والمحددات النظرية لالقتصاد الخفي   .2

ال دأ ةة وسةبيا، و ةد أكريةي الةدأةد مةن الب ةالع والدرا ةات الت بيقيةة لقيةا   المالضةالعاتيةتبر اف تصةاد الضفةي مةن 
مةةةا حهمةةن وتقةةةدأره كنسةةبة مةةةن النةةات  الم  ةةةي ا،كمةةالي فةةةي الةدأةةد مةةةن الب ةةدان المتقدمةةةة والناميةةة ع ةةةت حةةد  ةةةالاة، إ

(، 2010بافعتمةةاد ع ةةةت قةةةر  القيةةةا  المبارةةةر ، أو بافعتمةةةاد ع ةةةت قةةةر  القيةةةا   يةةةر المبارةةةر  االهيتةةةي، أحمةةةد. 
 :يأتيوكميةها أرارت إلت مفهال  وم ددات اف تصاد الضفي ع ت الن ال المبين فيما 
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 ( مفهوم االقتصاد الخفي 1.2

 ير الم سالق. في حين أنصر  عنةد الةبةا ارلةر  أنصر  اف تصاد الضفي في وظر البةا إلت النات  القالمي
إلت كافة الدلالا التي ف أتم ال شة  عنهةا ل سة  ات الهةريبية، والتةي  ةد تةدلل أو ف تةدلل ضةمن حسةابات الةدلل 

سةهل ضةمن يالقالمي، إف أون وبشكل عا  أنظر إلت اف تصاد الضفي ع ت أون كافة اثوش ة الماللد  ل ةدلل الةيي ف 
مةةن افلت امةةات القاوالويةةة المرتب ةةة بال شةة  عنةةن، أو بسةةب  أن  ةةيه  بةةا  ن تهر بةة  القةةالمي، إمةةا لتةمةةد الفاحسةةابات النةةات

اثوشةةة ة الماللةةةد  ل ةةةدلل، ب كةةةم قبيةتهةةةا، تةةةةد مةةةن اثوشةةة ة المضالفةةةة ل نظةةةا  القةةةاوالوي السةةةابد فةةةي الةةةبعد االسةةةقا، 
 :ارتي(، ليلك يصن  اف تصاد الضفي إلت والعين وت دده مهمالعة متايرات كما  ال مبين ع ت الن ال 1995

 االقتصاد الخفي المشروع .أ 

ولةةةدمات مشةةةروعة، و ف تضةةةال   ةةةالاوين وأوظمةةةة  أتهةةةمن اف تصةةةاد الضفةةةي المشةةةروا أوشةةة ة ا تصةةةادية تنةةةت   ةةة ةا  
الدولة، كأوش ة ب د داتهةا، ول نهةا  يةر مة نةة ومههاللةة بالنسةبة ل دولةة، ويتاللةد عنهةا دلةالا  يةر واضة ة ل سة  ات 
الر مية، ومةن ثةم ف تسةهل ضةمن حسةابات الةدلل القةالمي. ومةن أم  تهةا: بةةا أوشة ة   ةاا الصةناعات الصةاير  

  (.2002 ية، با،ضافة إلت الق اا ال رفي والمهني    افدريدريك رناأدر و دومينيك إوستي، و  اا التهار  الدال
 االقتصاد الخفي غير المشروع  .ب 

يقال  اف تصاد الضفي  ير المشروا ع ت أوش ة ا تصادية مضالفة ثوظمة و ةالاوين الدولةة، إلةت كاوة  اثوشة ة التةي 
أوشةة ة اف تصةةاد الضفةةي  يةةر المشةةروا إلةةت ثعثةةة أ سةةا ،  ةةي:  تنةةت   ةة ةا ولةةدمات  يةةر مشةةروعة. ويمكةةن تقسةةيم

اثوشةة ة المنتهةةة ل سةة و والضةةدمات  يةةر المشةةروعة، و كةةيلك اثوشةة ة المضالفةةة ثوظمةةة و ةةالاوين الدولةةة، فهةةع عةةن 
 :يأتي( ودلك كما  ال مبين فيما 2000اثوش ة المضالفة لقالاوين الةمل ااودراو ، 

دمات  يةر المشةروعة، وتشةتمل ع ةت اثوشة ة التةي تهرمهةا مةظةم  ةالاوين دوا الةةالم، كتهرية  اثوش ة المنتهة ل س و والضة -
 المضدرات، وتهري  الس و الم ظالر  وبيو الس و المسرو ة، با،ضافة إلت تهري  اثمالاا.

ة القمةةار والررةةال ، اثوشةة ة المضالفةةة ثوظمةةة و ةةالاوين الدولةةة، وتشةةمل اثوشةة ة المضالفةةة ل ةةالابة التةةي تهةةةها الدولةةة، كأوشةة  -
 وأوش ة افتهار في السال  السالداة ل صر  اثكنبي، و ير ا.

يدلل في دابرتها الةمالة المضالفة لبةا رروم الةمل، كالةمر وأو ات الةمل، و د أق ق ، و اثوش ة المضالفة لقالاوين الةمل -
الضفي مو اف تصاد الر مي، و ةال يشةتمل ع ةت ع ين البةا مسمت اف تصاد الرمادي و ي المن قة التي أ تقي فيها اف تصاد 

 عم يات م رمة  اوالوا، إف أوها تمار  بشكل ع ني وررعي، فهع عن عد  دفو مست قاتها الهريبية ل دولة.

 المحددات النظرية لالقتصاد الخفي (2.2

د  أ ةةةباق اثوشةةة ة والممار ةةةات الضفيةةةة، تبةةةر  وتتال ةةةو وتيهةةةة لةةةةتتفةةةق أ  ةةة  الدرا ةةةات فةةةي  ةةةيا المهةةةاا، ع ةةةت أن 
، ويمكن اف ترراد ابةا الدرا ات ل تةر  ع ت أ م المتايرات المشثر  في اف تصاد الضفي تضت   من دولة ثلرى 

 والةع ة اينها، كما  ال مبين فيما أ ي:
 دراسة (Schneider. F, 2012) 

ا دا من الب دان النامية، والب ةدان التةي تمةر ا تصةادياتها  67تقدأر حهم اف تصاد الضفي في عدد  إلت دفي الدرا ة 
 Multiple Indicators Multiple)ا MIMCع ت قريقة بمرح ة اوتقالية، وب دان منظمة التةاون والتنمية، اعتمادا 
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Causes مةةن لةةعا ةةةيا ة ومةةالدا أت ةةالن مةةن ودلةةك ل ةةرب  اةةين اف تصةةاد الضفةةي وأحةةد مشرةةرات اف تصةةاد ال  ةةي ،
مةةةةادلتين، تالضةةةة المةادلةةةة اثولةةةت، أن مشرةةةر متهةةةن اف تصةةةاد ال  ةةةي أتةةةأثر بمشرةةةر متهةةةن اف تصةةةاد الضفةةةي، أمةةةا 
المةادلة ال اوية، فتالضة مهمالعة اث باق الضاركيةة التةي تةشثر فةي مشرةر متهةن اف تصةاد الضفةي، كمةا  ةال مالضةة 

 ة:بصالر  المةادفت الض ية التالي
𝑦𝑡 =  𝛾 𝜂𝑡 +  𝜀𝑡 … … … … … . (1) 
𝜂𝑡 =  𝛾 𝑥𝑖𝑡 +  𝜍𝑡 … … … … … . (2) 

 

𝑦𝑡 = متجه االقتصاد الكلي ( خالل الفترةt) 

𝜂𝑡 = متجه حجم االقتصاد الخفي ( خالل الفترةt) 

𝑥𝑖𝑡 = ( متجه محددات االقتصاد الخفي خالل الفترةt(  ،)i) عدد المحددات 

𝜀𝑡 = متغير عشوائي 

𝜍𝑡 = متغير عشوائي 

𝛾 = متجه المعلمات المقدرة 

ومةةن لةةعا الشةةكل الهيك ةةي ل مةةةادفت السةةابقة، تالةةة ي الدرا ةةة إلةةت أن مشرةةر اف تصةةاد ال  ةةي أتةةأثر باف تصةةاد 
% 5لر، بمهمالعة متايرات لاركية كاوي وتةاب   يا ةها دات دفلةة إحصةابية عنةد مسةتالى الضفي اليي أتأثر  ال ار

 وع ت الن ال التالي: 

  ياد  ع ة الهراب  والهمان افكتماعي، ت يد من حهم اف تصاد الضفي. -
 اوضفاا كالد  مش سات ال كالمة، ت يد من حهم اف تصاد الضفي -
 ا،دارية، ت يد من حهم اف تصاد الضفي. ياد  ا،كراةات التنظيمية والبيرو راقية  -
  ياد  حهم الب الة، أ يد من حهم اف تصاد الضفي. -
 اوضفاا حصة الفرد من النات  الم  ي ال قيقي، ت يد من حهم اف تصاد الضفي. -
 (2012دالل، علي  دراسة )بو 

( ع ت أ  الق مضت ة  عةن 2004 – 1970اعتمدت الدرا ة لتقدأر حهم اف تصاد الضفي في اله ابر لعا الفتر  ا
 Tanziع ةةت أ ةة الق التهةةرق والاةة  الهبةةابيين أو مةةا يةةةر  بأ ةة الق ال  ةة  ع ةةت الةم ةةة  تاعتمةةدحيةة   ةةابقتها، 

 واليي يقال  ع ت فرضيات أ ا ية  ي: 1982
 وتيهة مبارر  فرتفاا الهراب . أن أوش ة اف تصاد الضفي  ي  -
 مةامعت اف تصاد الضفي وترارم ال رو . ،تما أن الةم ة الالر ية والمةدوية تستضد  أ ا ا  -
 تماثل  رعة دوران الدلل النقدي في كل من اف تصاد الر مي واف تصاد الضفي.  -
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www.afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
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سبة الةم ة المتداولة االالر ية والمةدوية( وفي  يا ا،قار،  دمي الدرا ة ومالدكا مكالن من مةادلة واحد  تةكس أن و
إلت عرا النقالد بالتةريف الالا ةو، تتةأثر بمهمالعةة مةن المتايةرات التفسةيرية، وتال ةو أن ت ةالن عع ةة افرتبةام اينهةا 

 ع ت الن ال التالي:
  ياد  متال   النات  الم  ي ا،كمالي ل ل فرد، تضفا وسبة الةم ة المتداولة. -
 الروات  إلت النات  الم  ي ا،كمالي، ت يد وسبة الةم ة المتداولة.ارتفاا وسبة اثكالر و  -
  ياد  وسبة الهراب  إلت النات  الم  ي ا،كمالي، ت يد وسبة الةم ة المتداولة. -
  ياد  مةدا الفابد ، تضفا وسبة الةم ة المتداولة.   -

( إلةت وكةالد دفلةة OLSالصةارى الةاديةة او د أردت النتةاب  التةي تالةة ي إليهةا الدرا ةة با ةتضدا  قريقةة المربةةات 
% 24إحصةةةابية لةع ةةةات افرتبةةةام المشةةةار إليهةةةا أعةةةعه، و ةةةدرت اف تصةةةاد الضفةةةي فةةةي اله ابةةةر انسةةة  تتةةةراو  اةةةين 

 2004و  1970% اين عامي 25و
 (2014دالل، علي  دراسة )بو 

( وأرةدت 2010 – 2000تناولي الدرا ة ت  يل وتقييم الق اا  ير الر مي في  ال  الةمل اله ابري لةعا الفتةر  ا
ع ت أن  يا الق اا يسا م في ث   النات  الم  ي ا،كمالي، وث  ي الالظاب  فةي الةدوا الةربيةة، وظةرا لةةد  عالامةل، 

 أ مها: 
   اف تصاد الر مي ع ت تالفير فر  عمل لع تيةاق.الدال الن الهدد إلت  ال  الةمل في  هالن عد   در  -
 تال يو الدلالا وال روات. الة  -
 دركة الت هر. -
 النظا  اف تصادي السابد. -
  (2007دراسة )الجيالني، أسامة 

ع ت ظا ر  اف تصاد الضفي في اف تصاد ال يبي، وتقدأر حهمن ووسبتن إلت النات   الة دفي الدرا ة إلت تس ي  اله
 Guttmann(، ودلك بافعتماد ع ةت أ ة الق ال  ة  ع ةت الةم ةة 2006 – 1981الم  ي ا،كمالي لعا الفتر  ا

 ، واليي يقال  ع ت فرضيات أ ا ية  ي:1977
 مةامعت اف تصاد الضفي. ،تما أن الةم ة الالر ية والمةدوية تستضد  أ ا ا  -
 أن مةدا الةم ة المتداولة االالر ية والمةدوية( إلت الالدابو ت ي ال   ، ثااتا عبر ال من. -
 تماثل  رعة دوران الدلل النقدي في كل من اف تصاد الر مي واف تصاد الضفي.  -

سةبة الةم ةة إلةت الالدابةو ت ةي ومن لعا ا تضدا  مشررات مستمد  من الق اا الر مي بشأن  ةرعة تةداوا النقةالد وو
تالة ي الدرا ة إلت وتيهة مفاد ا أن اف تصاد الضفي بات يشكل كنس  مةن النةات  الم  ةي ا،كمةالي  يةر ال   ، 

 %( وأركةي أ باق دلك إلت ما أ ي:16.5 -% 1.3النف ي تتراو  اين ا
اد الضفي ل  صالا ع ت دلل إضةافي يمكةنهم اوضفاا مستالى الدلل الفردي وما ترت  عنن من اوضرام ل   يرين في اف تص -

 من الم افظة ع ت مستاليات المةيشة.
 ارتفاا مستالى الهراب . -
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ما دفو باثفراد ل ت األ ع ت  يه النظم والقالاعد، وافوضرام من ثةم فةي  ارتفاا التةقيدات وا،كراةات ال كالمية والبيرو راقية، -
 اف تصاد الضفي اثر ر كيبا ومعةمة.

التةةي ت ت ةةر اأو تشةةر ( ال كالمةةة ع ةةت عم يةةات إوتاكهةةا أو تال يةهةةا مةةن لةةعا المنافةةي المضت فةةة، والتةةي وةةدر  بةةةا السةة و   -
، إمةا مةن لةعا إعةاد  ايةو  ةيه السة و بصةالر  الضفةيأتاللت الق اا الةا  ا،ررا  ع يها،  ا مي فةي ا د ةار أوشة ة اف تصةاد 

 ل الفاة بهاالقات ال    ع يها.  الضفيفي اف تصاد  ير  اوالوية، أو من لعا م اولة إوتاكها 
 ت اأد عدد المشروعات الصاير  والصاير  كدا.  -
 ،(2008 دراسة )الزني 

 ةةدمي الدرا ةةة إلةةت مةةةشتةمةةةر تض ةةي  التة ةةيم والتةةدري ، الةةيي وظمةةن مةهةةد التض ةةي  بال هنةةة الشةةةبية الةامةةة ل تض ةةي  
الدرا ةةة تسةة ي  الهةةالة مةةن كهةةة، ع ةةت لصةةابي اف تصةةاد الضفةةي فةةي ، و ةةد كةةان الهةةد  مةةن 2008ا ةةابقا( عةةا  

 اف تصاد الضفي في اف تصاد ال يبي، تمي  بةد  لصابي  ي: إلت أن  ليبيا، حي  أرارت الدرا ة
  هاللة ال صالا ع ت دلل مه ى. -
 ارتساق لبراتن بةيدا عن التة يم المنظم. -
 تدوي مستالى التة يم والمهارات. -
 عد  لهالعن لهالاب  إكرابية مةقد .  -
 أالفر فر  عمل لشري ة كبير  من المهتمو إلت كاو  إوتاكن لس و ت تاكها  يه الشري ة. -

تقدأر حهم اف تصاد الضفي في ليبيا، ودلك عن قريق عدد الةةام ين فةي اف تصةاد اومن كهة ألرى،  امي الدرا ة 
ومةةن ثةةم وبا ةةتضدا  مشرةةرات مسةةتمد  مةةن الق ةةاا الر ةةمي،  ،2006الضفةةي حسةة  اثوشةة ة اف تصةةادية لةةعا عةةا  

% مةةن النةةات  الم  ةةي ا،كمةةالي، واركةةةي  ةةيا النمةةال فةةي 15اوتهةةي الدرا ةةة إلةةت أن اف تصةةاد الضفةةي يشةةكل وسةةبة 
 اف تصاد الضفي إلت عد  أ باق،  ي:

 لسال  الةمل.الها  ع ت ق   الةمل في الق اا الر مي ووقي فر  الةمل بالنسبة ل دال ين الهدد  -
 البيرو راقية وقالا ا،كراةات التي تت  بها أوش ة الق اا الر مي. -
القصالر فةي السيا ةات اف تصةادية الةامةة التةي مةن رةأوها تال ةيو النشةام اف تصةادي الر ةمي ول ةق فةر  عمةل  -

 لارا الالظيفة الةامة.
 مةاأير لدلالا وم امة الةمالة الالافد .اففتقار إلت السيا ات الس يمة لتض ي  القالى الةام ة والتالظي  وميهاد  -
  (2013دراسة )مركز بحوث العلوم االقتصادية 

، ودلةةةك مةةةن لةةةعا 2009 ةةةدفي الدرا ةةةة إلةةةت تقةةةدأر حهةةةم اف تصةةةاد  يةةةر الر ةةةمي االضفةةةي( فةةةي ليبيةةةا لةةةعا عةةةا  
مكالوةةة مةن ومةةالدكين، افعتمةاد ع ةت قةةر  القيةا  المبارةةر  االا ة ة المسةة بالةينةةة، و ةد ا ةةتضدمي ا ةتمار  ا ةتبيان 

اثوا يضةةةي الالحةةةدات اف تصةةةادية االمش سةةةات والشةةةركات(، والنمةةةالدا ال ةةةاوي يضةةةي الةةةةام ين، با،ضةةةافة إلةةةت أن 
الدرا ة ا تضدمي أيها، بةا قر  القيا   يةر المبارةر  التةي تعبةم لصالةةية اف تصةاد ال يبةي و ةد حةددتها فةي 

قريقةة ا،حصةاةات السةكاوية، وقريقةة المةدلعت الماديةة اا ةتهعل رل من قريقة مقاروة ا،وفةا  بالةدلل الةةاب ي، و 
 ال هرباة(.
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% مةةن النةةات  الم  ةةي ا،كمةةالي  يةةر 14.2وتالةةة ي الدرا ةةة إلةةت أن اف تصةةاد  يةةر الر ةةمي يشةةكل فةةي المتال ةة  
با إدا مةا % تقري74% وفق مةيار التسهيل، وت داد  يه النسبة لتصل إلت 30.9النف ي وفق مةيار ا،وتاا، ووسبة 

 2010أضي  مةيار التسهيل اله بي لةدى واحةد  ع ةت اث ةل مةن الههةات الر ةمية، وبمتال ة  عةا  ا ة  لةعا عةا  
التركيبةة الةامةة لع تصةاد % تقريبا من النات  الم  ي ا،كمالي  ير النف ي، ويةةالد السةب  فةي دلةك إلةت 40حالالي 

 يةةر فةةةاا، ويةةةاوي مةةن مشةةارل تتة ةةق ابنيتةةن وتركيبتةةن، مةةو ال يبةةي، والتةةي تتم ةةل فةةي:   ةةاا عةةا  مهةةيمن، ومنهةةك، و 
 يةةاق وعةةد  وضةةال  ل سيا ةةات اف تصةةادية الفاع ةةة، والةمةةل فةةي ايوةةة ا تصةةادية  يةةر واضةة ة المةةةالم، ووفةةق  ةة م 
أولاليات  ير مرت ، و  اا لا  متردد و ير واض ، اثمر اليي وفر البيوة المنا بة لنمال وت ةالر اف تصةاد  يةر 

مهمالعة ألرى مةن الةالامةل التةي  ةا مي بشةكل أو بة لر فةي اةرو  ظةا ر  اف تصةاد  يةر الر ةمي بهاو  الر مي، 
 في ليبيا،  ي ع ت الن ال التالي:

عد  الةدالة في تال يو الدلل، وضة  القال  الشةرابية لمسةتاليات دلةالا رةرابة عدأةد  مةن أفةراد المهتمةو الضاضةةة  -
بشأن المرتبات و اثكالر، اثمر الةيي دفةو ال  يةر مةن اثفةراد إلةت الب ة  عةن  1981لسنة  15ثحكا  القاوالن ر م 

 مصادر إضافية ل دلل. 

أةةد  ةةال  الةمةةل التةةي رةةك ي فةةي مهم هةةا ضةةاالقات فةةي ال  ةة  ع ةةت التالظةة  ف ال يةاد  السةةكاوية ومةةا رافقهةةا مةةن ت ا -
تتنا ة  مةو مةةا  ةال متةا  مةةن فةر  فةةي  ةال  الةمةل الر ةةمي، ممةا دفةةو باتهةاه ممار ةة اثعمةةاا الهامشةية وال رفيةةة 

 المتنالعة.

فصةا  الهةريبي، وك ةر  ر افة القيالد والتشريةات القاوالوية المتة قة باثوش ة اف تصةادية، لاةةة ت ةك المتة قةة با، -
مت  بات البدة باثعماا، وتةقةد ا،كةراةات، وتةةدد الههةات الر اايةة وك رتهةا، وتفشةي ظةالا ر الررةال  والفسةاد ا،داري 

 بشكل عا .

 ارتفاا مةدفت الهراب  والر ال  الهمركية.  -

الق اعات ع ت ل ق ضة  مةدا النمال اف تصادي في الق اعات  ير النف ية، وما وهم عنن من عد   در   يه  -
 فر  عمل حقيقية تتنا   ومةدفت النمال في  اعد   ال  الةمل في اف تصاد.

 الجزء الثاني: النموذج المستخدم ونتائج قياسه  .3

اناة ع ت الدرا ات المشار إليها أععه، ول ضروا بأ م المتايرات التةي تسةا م فةي تايةرات اف تصةاد الضفةي فةي ليبيةا، 
 من مةادلة واحد  تتهمن المتايرات التالية: تم ةيا ة ومالدا مكالن 

 المتغير التابع . أ

بافعتمةةةاد ع ةةةت قريقةةةة مقاروةةةة افوفةةةا  بالةةةدلل الةةةةاب ي التةةةي تةةةةد مةةةدلل مةةةن المةةةدالل  يةةةر المبارةةةر  لتقةةةدأر حهةةةم 
، ومةن أفهةل ال ةر  التةي تتمارةت مةو لصالةةية (Schneider, F & Buehn, A, 2013ااف تصةاد الضفةي 
كما تشكد بةا الدرا ات السابقة في ليبيا كما تمي ا،رار   ابقا امرك  ب الع الة ال  اف تصةادية،  اف تصاد ال يبي

ليةبةر عةن   2007(، تةم تقةدأر متال ة  وصةي  الفةرد مةن اف تصةاد الضفةي فةي ليبيةا، وباث ةةار ال ااتةة لةةا  2013
 المتاير التابو في ومالدا الدرا ة.
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 :المتغيرات المستقلة أو المفسرة

أرارت الب الع والدرا ات الت بيقية السابقة، إلت أن  نال الةدأد من المتايرات التي تةشثر فةي اف تصةاد الضفةي، إف 
أون في  يه الدرا ةة  ةيتم افعتمةاد ع ةت أربةةة متايةرات كميةة لتفسةير تايةرات حهةم اف تصةاد الضفةي فةي ليبيةا لتةالفر 

 :كارتيعن الههات الر مية، و ي  بشأوهاالبياوات 
   كمتايةر مفسةر لتايةرات  حهةم اف تصةاد الضفةي، حية  مةن المتال ةو حسة  2007الهراب  ل ل فرد باث ةار ال ااتةة لةةا ،

الدرا ةةات السةةابقة أن ت ةةالن  نةةال عع ةةة قرديةةة اةةين  ةةيا المتايةةر والمتايةةر التةةابو، ب يةة   ةةيتهن اف تصةةاد الضفةةي إلةةت الت اأةةد 
 باوضفاضها.ا ياد  الهراب  وملت افوضفاا 

   كمتايةةر مفسةةر لتايةةرات حهةةم اف تصةةاد 2007اثكةةالر والمرتبةةات اتةاليهةةات الةةةام ين( ل ةةل فةةرد باث ةةةار ال ااتةةة لةةةا ،
الضفةي، ومةةن المتال ةو حسةة  الدرا ةات السةةابقة أن ت ةةالن  نةال عع ةةة عكسةية اةةين  ةةيا المتايةر والمتايةةر التةابو، ب يةة   ةةيتهن 

عند ت اأد تةاليهات الةام ين  ينضفا  بالةكسباوضفاا حهم تةاليهات الةام ين، والةكس حهم اف تصاد الضفي إلت الت اأد 
 حهم اف تصاد الضفي.

  حهةةم الب الةةة كمتايةةر مفسةةر لتايةةرات حهةةم اف تصةةاد الضفةةي، حيةة  مةةن المتال ةةو حسةة  الدرا ةةات السةةابقة أن ت ةةالن  نةةال
هم اف تصةاد الضفةي إلةت الت اأةد ا يةاد  حهةم الب الةة، ويةنضفا عع ة قردية اين  يا المتاير والمتاير التابو، ب ي   يتهن ح

   ها.باوضفاض
   كمتايةةر مفسةةر لتايةةرات حهةةم اف تصةةاد الضفةةي، ويةكةةس حهةةم 2007افوفةةا  ال كةةالمي ل ةةل فةةرد باث ةةةار ال ااتةةة لةةةا ،

عةد  ا ةتقرار  يك يةة مش سةاتها، التةقيدات والقيةالد ال كالميةة المترتبةة عةن تةدلل الدولةة الالا ةو فةي ال يةا  اف تصةادية فةي ظةل 
وتةةةدد الههةةات الر اايةةة، با،ضةةافة إلةةت ت كةةم المرك يةةة ا،داريةةة والبيرو راقيةةة، مةةا أاللةةد دافةةو يقةةالد اثفةةراد لممار ةةة اثوشةة ة 

  الضفيةةة، وبالتةةالي فإوةةن مةةن المتال ةةو وحسةة  الدرا ةةات السةةابقة أن يكةةالن اةةين  ةةيا المتايةةر والمتايةةر التةةابو عع ةةة قرديةةة، ب يةة
  يتهن حهم اف تصاد الضفي إلت الت اأد ا ياد  افوفا  ال كالمي اليي  يشدي اوضفاضن إلت اوضفاا حهم اف تصاد الضفي.  

   2007ا،وتةةاا السةة ةي فةةي الق ةةاا  يةةر النف ةةي االصةةناعة، ال راعةةة، التةةةدأن والم ةةاكر( ل ةةل فةةرد باث ةةةار ال ااتةةة لةةةا ،
ايرات اف تصاد الضفي، ويتال و حس  الدرا ات السابقة أن ت الن  نال عع ة قردية اينةن ليةبر عن ودر  الس و كمتاير يفسر ت

 وبين حهم اف تصاد الضفي، ب ي  ك ما  اد افوتاا الس ةي  ي يد حهم اف تصاد الضفي والةكس ة ية. 

ر  دالةة رياضةية ع ةت وع ت دلك يمكن تم يل الةالامل المشثر  في حهم اف تصاد الضفةي المشةار إليهةا أعةعه، فةي ةةال 
 :الن ال التالي

HE = f (T, W, U, G, PS)................... (1) 

 حي  أن:
HE =  2007حجم االقتصاد الخفي لكل فرد باألسعار الثابت  لعام 

T =  2007باألسعار الثابت  لعام حجم الضرائب لكل فرد 

W =  2007باألسعار الثابت  لعام حجم تعويضات العاملين لكل فرد 

U =  حجم البطال 

G =  2007باألسعار الثابت  لعام لكل فرد  اإلنفا  الحكوميحجم 

PS = باألسةعار الثابتة  فةرد لكةل  فةي الق ةاا  يةر النف ةي حجم االنتاج السةلعي

 2007لعام 

f =   دال 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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اف تصةةةادية، إمةةةا الصةةةياة دق اف تصةةةادي  ا ةةةتضدا  وةةةالعين مةةةن الصةةةي  الداليةةةة ل ةع ةةةات وحيةةة  أن الشةةةابو فةةةي اث
افيةةاا،  الض يةةة ل تنبةةش بةةالمتايرات اف تصةةادية، أو الصةةياة الض يةةة ال ال اري ميةةة ل  صةةالا ع ةةت المرووةةات مبارةةر 

 ( المبينة أععه ع ت الصالر  الض ية التالية:1(، فإون تم وضو الدالة الرياضية ر م ا2009، وال ابدي
𝐻𝐸 =  𝑎0 + 𝑎1𝑇  +  𝑎2 𝑊 + 𝑎3  𝑈 + 𝑎4 𝐺 +  𝑎5 𝑃𝑆 + 𝐸 … … … . . (2) 

 ومن المتال و اناة ع ت الدرا ات السابقة في  يا المهاا، أن تألي المة مات المقدر  ا،رارات التالية:
𝑎1 , 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5  > 0  

𝑎2   < 0 
 ولتفةةادي الالةةةالا الةةت وتةةاب   ابفةةة تةةم التبةةار ا ةةتقرارية السع ةةل ال منيةةة لمتايةةرات الدرا ةةة، ودلةةك  بافعتمةةاد ع ةةت

(، حيةة  تبةةين أن كميةةو متايةةرات الدرا ةةة تسةةتقر عنةةد ألةةي الفةةر  اثوا أو فةةي ADFالتبةةار ديكةةي فةةالل ر المةةةدا ا
 :(1)( في الهدوا التاليPSالمستالى كما في حالة المتاير ا

 (1جدول  )

 (ADF) اختبار ديكي فوللر -نتائج اختبار استقرار المتغيرات 
1

st
 difference = I(1) Level = I(0) Indude in 

test equation 
variables 

P- values t- statistic P- values t- statistic 

0.0000 -7.58232 0.2467 -1.08865 None 

HE 0.0000 -7.51353 0.0881 -3.24826 Trend and intercept 

0.0000 -7.51094 0.1206 -2.50421 intercept 

0.0000 -7.89607 0.3745 -0.77083 None 

T 0.0000 -7.94113 0.8728 -1.31452 Trend and intercept 

0.0000 -7.51663 0.4265 -1.69711 intercept 

0.0000 -6.914709 0.3712 -0.30399 None 

W 0.0000 -7.490353 0.7538 -1.66079 Trend and intercept 

0.0000 -6.864840 0.2890 -1.99282 intercept 

0.0000 -4.898823 0.8246 0.519552 None 

U 0.0013 -4.894335 0.8270 -1.46922 Trend and intercept 

0.0002 -4.955887 0.8851 -0.48592 intercept 

0.0000 -8.37279 0.4291 -0.65359 None 

G 0.0000 -8.19247 0.4068 -2.33727 Trend and intercept 

0.0000 -8.30155 0.1650 -2.33633 intercept 

0.0000 -11.68492 0.3758 -0.77423 None 

PS 0.0000 -11.56448 0.0029 -4.59954 Trend and intercept 

0.0000 -11.67291 0.2336 -2.12143 intercept 

أن ت ةالن  Autoregressive distributed lags Modelومةالدا افو ةدار الةياتي دو ا،ب ةاة المةال ا ف أت  ة  
السع ل ال منية مت ام ة من وفس الرتبة، ويألي في افعتبار الةدد ال افي من فترات التض   ال مني اا،ب اة( ع ت 

                                                           
 ا مجيد  تاريدتإلا إلرر إل دس قردان  أخدر  بدق إلرود   إلخ    هدو إلخبد  ( يوضد Philips - Perronجتدر  إلشادة إ  أ  ا إلباردة       (1)

   أرإل تاريت إلشناةج إلررلعي يران  يف إلملراوى(.



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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قاليةل  (، ول تأرةد مةن وكةالد عع ةة تةالا ن 2013أفهل مهمالعة ل بياوات من ومالدا ا،قار الةا  اعبد ال  ر ، ع ي 
  .اثمد اين متايرات النمالدا

تبةةةين أن  نةةةال تأريةةةد ع ةةةت وكةةةالد عع ةةةة تةةةالا ن قاليةةةل اثمةةةد تتهةةةن مةةةن   Bounds testعتمةةةاد ع ةةةت بالتةةالي وباف
( أربةةر مةةن القةةيم 12.25740( الم سةةالبة اF-statisticsالمتايةةرات المسةةتق ة إلةةت المتايةةر التةةابو، دلةةك أن  يمةةة ا

 (.    I1 Boundال ركة ل  دود الة يا ا

( السةابقة فةي ةةالرتها الض يةة فةي 2اثكل القصير، تم وضو الصياة ر م ارما أون ولقيا  مقدرات اثكل ال اليل و 
  ( ع ت الن ال التالي:ARDL - UECMإقار ومالدا تص ية الض أ وا،و دار الياتي دو ا،ب اة المال ا ا
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 Schwarzالم دد وفق المةيار  Selected Model: ARDL(1, 0, 3, 3, 0, 3) وبافعتماد ع ت النمالدا
information criterion ما أ ي:2تبين كما أالضة الهدوا ر م ا ) 

 تهن من المتايرات المستق ة إلةت المتايةر التةابو، ودلةك باف ةتناد لنتيهةة التبةار وكالد عع ة تالا وية قالي ة اثكل ت
، و ةي أربةر مةن ال ةد اثع ةت  12.89لهةيا افلتبةار مةا  يمتةن  fحي  ا اي  يمة إحصاة   Bounds testال دود 
 عند كل مستاليات المةنالية. Pesaran I(1)لهدوا 

  أن مقدر  تص ية الض أCointEq(-1)  تألي ا،رار  السالبة المتال ةة ودات مةنالية إحصابية، اثمر اليي أشكةد
أةتم تصة ي ها فةي وحةد  % مةن أل ةاة اثكةل القصةير 81.16، وتالضةة أن تص ية ثل اة اثكل القصيروكالد 

 .ال من، وتستار  عم ية الركالا ل تالا ن حالالي  نة ورهرين

 درا ة، ظهرت بإرارات تشكد النتاب  التةي تالةة ي إليةن الدرا ةات أن كميو المتايرات المستق ة المهمنة انمالدا ال
 % كما تالض ها النقام التالية:5السابقة إف أن ثعع منها فق  كاوي دات دفلة إحصابية عند مستالى 

، ف يةاد  الهةراب  بمقةدار وحةد  واحةد ،  ةال  أة داد أن تايرات الهراب  تم ل دافةا مهما فةي الت ةالا و ةال اف تصةاد الضفةي -
 وحد ، مو بقاة الةالامل اثلرى ع ت حالها. 1.7حهم اف تصاد الضفي بمقدار 

أن الب الة تم ل حاف ا  الي ل ت الا اثفراد و ةال اف تصةاد الضفةي فةي ليبيةا، فارتفةاا  الب الةة بمقةدار وحةد  واحةد ، أةشدي إلةت  -
 وحدات تقريبا، مو بقاة الةالامل اثلرى ع ت حالها. 3.5بمقدار  ياد  حهم اف تصاد الضفي 

أن التةقيدات والقيالد ال كالمية تفسر انسبة بسي ة التايرات التي ت دت في حهم اف تصةاد الضفةي، ف يةاد  التةقيةدات والقيةالد  -
بةا، مةو بقةةاة الةالامةل اثلةةرى وحةةد  تقري 0.1ال كالميةة بمقةدار وحةةد  واحةد ،  ةينةكس فةةي  يةاد  حهةم اف تصةةاد الضفةي بمقةدار 

 ع ت حالها.
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 (2جدول )
 مقدرات األجل الطويل واألجل القصير ونسبة تصحيح الخطأ

Short Run  Long Run 

Variable Coefficient Prob. 

 

Variable Coefficient Prob. 

      
      D(W) -0.036152 0.3789 T 0.836342 0.0389 

D(W(-1)) -0.152045 0.0007 W 0.049578 0.4303 

D(W(-2)) -0.234602 0.0000 U 3.641219 0.0000 

D(U) 13.88077 0.0000 G 0.050521 0.0014 

D(U(-1)) 2.614408 0.0694 PS -0.050971 0.9598 

D(U(-2)) -5.573801 0.0001 C -245.4399 0.0420 

D(PS) -1.616611 0.0023 

 
D(PS(-1)) 1.453787 0.0075 

D(PS(-2)) 2.206452 0.0008 

CointEq(-1)* -0.816557 0.0000 

 * Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z) 

بةةةا افلتبةةارات المهمةةة اثلةةرى التةةي تةتبةةر كمرح ةةة أليةةر  لتأريةةد النتةةاب  وافعتمةةاد ع يهةةا، أي ن  نةةال إوحيةة  
 ل ت  يل، فإون تبين ما أ ي:فلتبار ةعحية النمالدا المستضد  

  وفةةقBreusch- Godfrey serial Correlation LM test تشةةير القيمةةة الم سةةالبة ،حصةةابية اF تب ةة  ( والتةةي
بقيمة احتمالية  4.063117التي تب   ا Chi-Square( والقيمة الم سالبة ،حصابية 0.2654بقيمة احتمالية  1.387143ا

 ي اين البالا ي في النمالدا المستضد  في  يه الدرا ة.( إلت عد  وكالد ارتبام دات0.1311
  بافعتمةاد ع ةتBreusch-Pagan-Godfrey test  أن القيمةة الم سةالبة ،حصةابية اتبةينFبقيمةة  1.458719( تب ة  ا

(، مما يشةير إلةت 0.1923بقيمة احتمالية 19.49262 تب   ا Chi-Square( والقيم الم سالبة ،حصابية 0.8102احتمالية 
 عد  وكالد التع  تباأن حد الض أ انمالدا  يه الدرا ة.

  بافعتماد ع تHeteroskedasticity test: ARCH  أن القيمة الم سةالبة ،حصةابية اتبينFبقيمةة  0.062891( تب ة  ا
ت (، مما يشةير إلة0.7979بقيمة احتمالية  0.065594تب   ا Chi-Square( والقيم الم سالبة ،حصابية 0.8031احتمالية 

 عد  وكالد التع  تباأن حد الض أ انمالدا  يه الدرا ة.
  اتهةة كةيلك مةن لةعا تال يةو   سة ة البةالا ي ل نمةالدا المقةدر أوهةا تتبة  التال يةو ال بيةةيNormally Distributed  و ةد ،

افمةةر الةةيي يةنةةي أوهةةا  يةةر مةناليةةة عنةةد كةةل مسةةتاليات  0,895835مةةا  يمتةةن  Jarque-Beraا اةةي  يمةةة إحصةةاة  التبةةار 
المةناليةةة، ممةةا يهة نةةا وقبةةل فةةرا الةةةد  الضةةا  اهةةيا افلتبةةار الةةيي أةةني ع ةةت أن   سةة ة البةةالا ي ف تتةةال ا تال يةةةا  قبيةيةةا ، 

 ووقبل الفرا البدأل اليي أني ع ت أوها تتبو التال يو ال بيةي، ويتهة دلك من لعا الشكل ارتي:
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 (1رقم ) شكل
 التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي اختبار
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Series: Residuals

Sample 1965 2012

Observations 48

Mean       5.74e-13

Median   4.795564

Maximum  281.4747

Minimum -268.8803

Std. Dev.   114.4221

Skewness   0.141051

Kurtosis   3.174406

Jarque-Bera  0.219997

Probability  0.895835 

  
   ات بيةةق التبةةار ا ةةتقرار النمةةالداStability Diagnostics  ا ةةتقرار المة مةةات المقةةدر  لةةعا المةاأنةةات ودلةةك ل تأرةةد مةةن

تقةو اةين  CUSUM Test ،CUSUM of Squares Testوتةاب  التبةاري أن  (2مةن الشةكل التةالي ر ةم اتبةين وي، المت ةرر 
 مما يةني أن المقدرات ثااتة عبر ال من وف تالكد اها أي تايرات  يك ية كما أالضة الشكل التالي: ال ركة دود ال

 (2شكل رقم )  

 اختبارات استقرار النموذج
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 الدراسةالجزء الثالث: خاتمة  .4

( 2012 – 1962 دمي الدرا ة ومالدكا مكالن من مةادلة واحد  تةكس حهم اف تصاد الضفي في ليبيةا عةن الفتةر  ا
رمتايةةر تةةابو، وأربةةةة متايةةرات تفسةةيرية تةكةةس الهةةراب ، اثكةةالر والمرتبةةات، الب الةةة، التةقيةةدات والقيةةالد ال كالميةةة، 

  ا،حصابية، تبين ما أ ي:وا،وتاا الس ةي. وبةد إكراة بةا افلتبارات 

 1متايةةرات النمةةالدا مت ام ةةة مةةن الدركةةة ا )I  عةةدا متايةةر ا،وتةةاا السةة ةي الةةيي يسةةتقر فةةي المسةةتالى، كمةةا أن اةةين
متايةرات النمةالدا عع ةةة تةالا ن قاليةةل اثكةل تتهةةن مةن المتايةرات المسةةتق ة إلةت المتايةةر التةابو وفةةق مةامةل تصةة ية 
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% مةةةن أل ةةةاة اثكةةةل القصةةةير تسةةةتار  لتةةةةدأ ها  ةةةنة 81.65الةةةيي يشةةةير إلةةةت أن  CointEq(-1)ل ةةةأ التةةةالا ن 
 ل ةالد  إلت الالضو التالا وي قاليل اثكل. ورهرين

  وأن النمةالدا يصة ة ل ت  يةل الةتع  فةي تبةاأن حةد الض ةأف وكالد لعرتبام الياتي اين البالا ي كمةا أوةن ف أالكةد ،
 .أي تايرات  يك يةالمقدرات ثااتة عبر ال من وف تالكد اها وأن 

  يظهةةر  يةةا  الةع ةةة قالي ةةة اثكةةل فةةي إقةةار ومةةالداARDL   أن أ ةةم المتايةةرات التةةي ت ةةدد ت ركةةات اف تصةةاد
 الضفي في ليبيا،  ي ع ت الن ال التالي:

 الب الة. -

 الهراب . -

 التةقيدات وا،كراةات ال كالمية. -

، بمةةةا أةةةشدي إلةةةت تق ةةةيي حهمةةةن  تصةةةاد الضفةةةيوع ةةةت دلةةةك، تقتةةةر  الدرا ةةةة أن أةةةتم اف تمةةةا  بالةالامةةةل الم ةةةدد  لع
 وا تيةابن ضمن اف تصاد الر مي، ودلك من لعا اتباا ا تراتيهيتين يكالوان مت امنتين عند التنفيي،  ما:

 اف تراتيهية اث ا ية، عبار  عن مهمالعة  يا ات ا تصادية تقالد إلت ما أ ي: .أ 
 تق يي حهم الب الة. -
 إةع  النظا  الهريبي. -
 من التةقيدات والقيالد ال كالمية. التق يل -
اف تراتيهيات اثلرى المكم ة، عبار  عن  يا ات ألرى تشثر ع ةت ال قافةة المهتمةيةة بشةأن الةمةل فةي اف تصةاد الضفةي،  .ق 

 وتشمل ما أ ي:
 ا تضدا  الال ابل ا،ععمية.  -
 اف تةاوة بالهيوة الةامة لألو ا  والششون الدأنية.  -
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