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أسامة نجوم *

اقتصاد الظل في سورية:
حجمه ،أسبابه ،وآثاره
منذ العام  2005اختارت سورية االنتقال من نموذج التخطيط املركزي إىل اقتصاد السوق
االجتامعي ،الذي يعتمد سياسة االنفتاح وإعطاء مرونة آلليات القطاع اخلاص وتشجيعه عىل
االستثامر يف خمتلف النشاطات االقتصادية.

بسبب هذه املرحلة االنتقالية تفشت ظاهرة اقتصاد الظل وتغلغلت يف الشبكات الرسمية وغري
الرسمية نتيجة ضعف أنظمة املتابعة واملحاسبة واحلامية ،وقصور إمكانات االقتصاد الكيل
السابق وقلة خربته يف التوظيف يف جماالت االستثامر والعاملة واملالية العامة .وسامهت هذه
نسبيا حاالت االحتقان الشعبي واالمتعاض من
الفجوة يف بروز األزمة احلالية التي تعكس ً
نمو فئات انتهازية استفادت من الفجوات لرتاكم ثروات متنوعة املصادر ،اعتام ًدا عىل نشاطات
اقتصاد الظل البعيدة عن الرقابة والشفافية من جانب ،وبالتعاون والتواطؤ مع ممثيل القطاع
احلكومي من جانب آخر.

مقدمة
ّ
تشري األدبيات االقتصادية إىل أن نشاطات اقتصاد الظل موجودة بأشكال ودرجات خمتلفة يف مجيع
االقتصاديات ،بمختلف درجة نموها وتطورها ،وأن حجم هذه النشاطات أوسع يف الدول الفقرية
قياسا بالدول املتطورة التي تتميز بنظم وهياكل اقتصادية متطورة.
والنامية التي متر بمراحل انتقاليةً ،

وتُعترب سورية من الدول النامية التي تب ّنت منذ عام  2005االنتقال من نموذج التخطيط املركزي إىل نموذج
اقتصادي ليربايل ُيدعى «اقتصاد السوق االجتامعي» ،ويقوم عىل االنفتاح االقتصادي وإعطاء مرونة واسعة
آللية السوق ،مع االهتامم باجلوانب االجتامعية ،وذلك هبدف تنويع مصادر الدخل الوطني ،وتشجيع القطاع
* باحث سوري .
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اخلاص عىل توليّ دور أكرب يف النشاطات االقتصادية .لكن هناك من يعتقد أن قصور سياسات االقتصاد الكليّ يف
جمال االستثامرات والعاملة واملالية العامة ،مع ضعف أنظمة الرقابة واملتابعة واملحاسبة وضعف شبكات احلامية
االجتامعية ،كل ذلك هيأ املجال النتشار نشاطات اقتصاد الظل بأنواعها كافة ،الرسمي منها وغري الرسمي
ً
ملحوظا خالل األعوام األخرية؛ إذ انترشت مظاهر العاملة غري َّ
املنظمة،
انتشارا
(املرشوع منها وغري املرشوع)،
ً
والتهرب الرضيبي ،والرشوة والفساد .كام انترشت مظاهر إجرامية ،مثل هتريب البضائع والسلع ،واالجتار
باملخدرات ،وما إىل هنالك من دالالت ظاهرة اقتصاد الظل .وال شك يف أن مسببات نشاطات اقتصاد الظل
وخصوصا يف جمال سوق العمل ،وقصور شبكات احلامية االجتامعية،
(كضعف سياسات االقتصاد الكيل،
ً
وتشوه بيئة األعامل) وانعكاساهتا (كانتشار الفساد ،وتعاظم ثروات الفاسدين واملفسدين ،وانتشار الرشوة)،
حاليا من خالل تعميق حالة االحتقان الشعبي واالمتعاض من
سامهت يف بروز األزمة التي تشهدها سورية ً
نجاحا يف قنونة نشاطات اقتصاد
سياسات اللربلة االقتصادية التي اتُّبعت يف األعوام األخرية من دون أن حتقق
ً
الظل من جهة ،وال يف تلبية حاجات املواطنني من فرص عمل نظامية ودخل الئق وعيش كريم من جهة أخرى،
ٍ
ٍ
وفئات اقتصادية انتهازية حمدثة النعمة ،راحت تستفيد من
طبقات اجتامعية
بل عىل العكس من ذلك ،أفرزت
ُثغَ ر السياسات االقتصادية ومن غياب الرقابة والشفافية واملحاسبة ،وراكمت ثروات ودخوالً متنوعة املصدر
من خالل نشاطات اقتصاد الظل املخفية والبعيدة عن الرقابة ،وذلك بالتعاون والرشاكة مع ممثيل القطاع
احلكومي الرسمي.

هيدف هذا البحث إىل فهم أبعاد ظاهرة اقتصاد الظل ،ومعرفة أسباهبا االجتامعية واالقتصادية ،وحتديد آثارها
يتطرق إىل مصطلح
يف تركيبة االقتصاد السوري وهيكليته ويف طبيعة املجتمع السوري؛ فالقسم األول منه ّ
اقتصاد الظل ومؤرشاته ،يف حني أن القسم الثاين يعمد إىل تقدير حجم هذا االقتصاد يف سورية من خالل
استخدام طريقتني من الطرق غري املبارشة ،ومها طريقة حتديد حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم ،باستخدام
نتائج مسوحات القوة العاملة يف سورية ،وطريقة تقدير الفرق بني دخل األرسة وإنفاقها وفق مسوحات ميزانية
األرسة .ويتم يف القسم الثالث تشخيص أسباب هذه الظاهرة ،ويف القسم الرابع حتليل آلثارها .ونعرض يف
القسم اخلامس بعض التوصيات للحد من نشاطات اقتصاد الظل .ونختتم البحث بخالصة ألهم ما ورد فيه
من نقاط.

أو ً
ال :تعريف اقتصاد الظل ومؤشراته
تشعب أبعاده االقتصادية واالجتامعية والقانونية
نظرا إىل ّ
ُيعترب توصيف اقتصاد الظل من القضايا الشائكةً ،
موحد وشامل هلذه األبعاد كلها .وقد اس ُتخدمت
يصعب اإلتيان بمصطلح أو تعريف َّ
وتداخلها ،وهو ما ّ
مصطلحات ومفاهيم متنوعة للداللة عىل اقتصاد الظل ،منها :االقتصاد املخفي (اخلفي)؛ االقتصاد غري املنظم؛
االقتصاد غري الرسمي؛ االقتصاد غري القانوين؛ االقتصاد غري املسجل؛ االقتصاد حتت األرض ....
ونظرا إىل اعتقادنا أن كل ما سبق من تلك املصطلحات واملفاهيم ال يعكس األبعاد الكاملة للنشاطات
ً
املوازية لنشاطات االقتصاد الرسمي ،اعتمدنا مصطلح اقتصاد الظل كونه أشمل ،ويعبرّ بشكل أفضل عماّ
جيري يف طياته من نشاطات .ويف ما ييل عرض لبعض الدراسات التي قدمت تعاريف خمتلفة للداللة عىل
اقتصاد الظل.
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 ماهية اقتصاد الظل-1

َّ ) يف البدايات معيار العاملة يف القطاع غري1(تب ّنت تقارير منظمة العمل الدولية
املنظم (غري الرسمي) لإلشارة إىل
َّ  ثم تب ّنت مفهو ًما أوسع هو «العاملة غري،)2(اقتصاد الظل
 الذي يشري إىل مجيع األعامل،»)املنظمة (غري الرسمية
َّ املنظمة أو غري
َّ املنظمة يف قطاع املنشآت
َّ غري
.)3(حمددة
َّ  أو يف القطاع العائيل خالل فرتة زمنية،املنظمة

 هناك كثري من الدراسات التي اعتمدت معيار الصبغة القانونية (احلالة التنظيمية) للتمييز بني،يف املقابل
َّ نشاطات اقتصاد الظل ونشاطات االقتصاد الرسمي؛ إذ يندرج مجيع النشاطات غري القانونية (غري
،)املنظمة
 وعدم تطبيق القوانني الناظمة كتلك اخلاصة بحقوق، وعدم التسجيل الرسمي،التهرب الرضيبي
بام فيها
ّ
)4(
 فيام أشار آخرون إىل مفهوم أوسع، ضمن إطار اقتصاد الظل،العامل والضامن االجتامعي وعالقات امل ْلكية
َّ  إىل جانب ما سبق ذكره من النشاطات غري القانونية (غري- يتضمن
املنظمة)–النشاطات غري املرشوعة
، والتهريب والقامر، ومنها حيازة البضائع املرسوقة وزراعة املخدرات واالجتار هبا،)(النقدية وغري النقدية
.)5(وغري ذلك

يمكن ممّ ا تقدم التمييز يف اقتصاد الظل بني نشاطات مرشوعة (من حيث ديناميكية اإلنتاج والعرض والتقديم
َّ والتزويد والتشغيل واالستهالك) تتم ضمن وحدات عمل غري
 كعمل األطفال واألرس،)منظمة (غري رسمية
 ونشاطات غري مرشوعة تتم ضمن وحدات،يف قطاعات األعامل املنزلية والزراعية واحلرف والورش الصغرية
َّ منظمة (رسمية) كنشاطات التهرب الرضيبي وتشغيل عاملة غري
َّ عمل
) وحمرومة من مجيع حقوق العاملة6(منظمة

Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Geneva: International : انظر، للمزيد من املعلومات1
Labour Organization, 2002. on the Web:<www.gdrc.org/informal/women.pdf>, and Decent Work And Informal
Economy:Sixth Item on the Agenda, Report / International Labour Conference; 90th session, 4 (Geneva: International
Labour Organization, 2002), on the Web: <www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>.

رئيسا أو
ّ ) يشري هذا املصطلح إىل العاملة يف قطاع املنشآت غري املنظمة (غري الرسمية2
ً  ويف ما إذا كان،بغض النظر عن نوعية هذا العمل
َّ  و ُيقصد بقطاع املنشآت غري.ثانوي ًا خالل فرتة زمنية حمددة
املنظمة مجيع املنشآت اخلاصة العائدة إىل األفراد أو األرس التي ال تتمتع بصفة
. وال يوجد فصل قانوين بني نشاطاهتا ونشاطات مالكيها،املسامهة

3 Ralf Hussmanns, “Measuring the Informal Economy: From Employment in the Informal Sector to Informal
Employment,” (Working Paper; no. 53, Policy Integration Department, Bureau of Statistics, International Labour Office,
2004).
4 Hernando de Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, in Collaboration with the Instituto
Libertad y Democracia; Foreword by Mario Vargas Llosa; Translated by June Abbott (New York: Harper and Row,
1989); Friedrich Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies and Shadow Economy Labor Force
of 22 Transition and 21 OECD Countries: What Do We Really Know,” in: Boyan Belev, ed., The Informal Economy in
the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends, and Challenges to the Process of EU Enlargement (Sofia: Center for
the Study of Democracy, 2003), and Edgar L. Feige, “Defining and Estimating Underground and Informal Economies:
The New Institional Economics Approach,”World Development, vol. 18, no. 7 (1990), on the Web: <http://citeseerx.ist.
psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.137.7657&rep=rep1&type=pdf>.
5 Friedrich Schneider and Robert Klinglmair, “Shadow Economies around the World: What Do We Know?,”(Economics
Working Papers; 2004-03, Department of Economics, Johannes Kepler University Linz, Austria, April 2004); Martha
Alter Chen, “Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory
Environment,”(United Nations, Department of Economic and Social Affairs,DESA Working Paper; no. 46, New
York,July 2007), and Friedrich Schneider and DominikEnste, Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground
Economy, Economic Issues; 30 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2002), on the Web: <http://www.imf.
org/external/pubs/ft/issues/issues30/>.
A. Sivananthiran and C. S. VenkataRatnam, eds., Informal Economy: The Growing Challenge for Labour : انظر6
Administration (Geneva: International Labour Organization (ILO), 2005), on the Web: <http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_113917.pdf>.
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النظامية ،وتتلقى دخوالً منخفضة  ،ونشاطات غري مرشوعة تتم يف وحدات عمل غري منظمة (غري رسمية)
يغلب عليها الطابع اإلجرامي ،كنشاطات االجتار بالسلع والبضائع املحرمة مثل املخدرات والسالح ،واالجتار
بغض النظر عن الوسائل
بالبرش وباألعضاء البرشية ،وهي تتم بشكل خفي لتحقيق أرباح ومكاسب فاحشة ّ ،
واألدوات املستخدمة.
 -2مؤشرات اقتصاد الظل

لقد اس ُتخدمت ٌ
طرق إحصائية خمتلفة لتقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل ،ومنها طريقة قياس الفرق بني
الدخل واإلنفاق عىل املستوى القومي ،كام يف دراسة ماكايف( )7التي خلصت إىل أن حجم نشاطات اقتصاد الظل
يف اململكة املتحدة بلغ  4يف املئة عام  ،1974وطريقة قياس الفرق بني دخل األرسة وإنفاقها كام استخدمها
ديلنوت وميلر( )8لقياس حجم القطاع غري َّ
املنظم يف اململكة املتحدة ،وقد بلغ حواىل  3يف املئة من الناتج القومي
قدر بيساريدس وويرب( )9أن حجم االقتصاد غري َّ
املنظم يف اململكة املتحدة يعادل
اإلمجايل عام  ،1977يف حني ّ
 5.5يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل ،وذلك من خالل استخدام دالة استهالك املواد الغذائية التي تقيس فائض
استهالك املواد الغذائية ،وهو الفائض الذي يعكس حجم الدخل غري املرصح به يف االقتصاد املدروس .وقد
()10
املرصح به يف تركيا ،فبلغ  21يف املئة ّمما هو
استخدم دفيوتيان الطريقة نفسها لقياس حجم الدخل املتاح وغري َّ
نظاميا .كام استخدم ستِنغوس( )11مسح نفقات األرسة عام  1993لقياس حجم نشاطات
ومسجل
مرصح به
َّ
َّ
ً
الظل ،حيث توصلت دراسته إىل أن حجم نشاطات االقتصاد األسود (اخلفي) لفئة العاملني حلساهبم يف اململكة
املتحدة يعادل  10.6يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل .وخلص تشارمز( )12إىل أن العاملة غري َّ
املنظمة يف أفريقيا
ّ
شكلت خالل فرتة التسعينيات  80يف املئة من العاملة غري الزراعية ،و 60يف املئة من العاملة احلرضية ،وأكثر من
 90يف املئة من األعامل اجلديدة.
وقد اتّبع ٌ
كل من كوفامن وكاليربدا( )13وجونسون( )14طريقة قياس الفرق بني نمو الكمية املستهلكة من الكهرباء
وحجم الناتج املحيل اإلمجايل ،لتقدير حجم مسامهة اقتصاد الظل يف اقتصاد جمموعة دول االحتاد السوفيايت
7 Kerric Macafee, “A Glimpse of the Hidden Economy in the National Account,” Economic Trends, vol. 316, no. 1
(1980).
8 A. Dilnot and C. N. Morris, “What Do We Know About the Black Economy? ,”Fiscal Studies, vol. 2, no. 1 (March
1981).
”9 Christopher A. Pissarides and Guglielmo Weber, “An Expenditure-Based Estimate of Britain’s Black Economy,
_Journal of Public Economics, vol. 39 (1989), on the Web: <http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Pissarides-Weber
(JPubE89).pdf>.
10 Nurhan Davutyan, «Estimating the Size of Turkey›s Informal Sector: An Expenditure-Based Approach,” (Economic
Research Forum Working Paper Series; 403, Cairo, 2008), on the Web: <http://www.erf.org.eg/CMS/uploads/
pdf/1211433730_403.pdf/>.
11 Panayiota Lyssiotou, PanosPashardesand ThanasisStengos, “Estimates of the Black Economy Based on Consumer
Demand Approaches, ” Economic Journal, vol. 114, no. 497 (July 2004).
12 J. Charmes, «Progress in Measurement of the Informal Sector: Employment and Share of GDP,” in: Department of
Economic Affairs, Statistics Division, Household Accounting: Experience in Concepts and Compilation, 2 vols., Studies
in Methods. Series F; no. 75 (New York: United Nations, 2000), vol. 1: Household Sector Accounts.
13 Daniel Kaufmann and Aleksander Kaliberda, “Integrating the Unofficial Economy Into Dynamic of Past Socialist
Economies: A Framework of Analyses and Evidence,” in: Bartlomiej Kaminski, ed., Economic Transition in Russia and
the New States of Eurasia, International Politics of Eurasia; v. 8 (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1996).
14 Simon Johnson, Daniel Kaufmann and Andrei Shleifer, “The Unofficial Economy in Transition,” Brookings Papers
on Economic Activity, no. 2(1997).
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السابق وبعض دول أوروبا الرشقية خالل الفرتة  1995 -1989؛ حيث بلغ أدنى قيمة له  6.5يف املئة يف
()15
للعينة نفسها من
أوزبكستان ،و 62يف املئة يف كازاخستان ،يف حني توصل أليكسيف وبايل إىل نتائج خمتلفة ّ
الدول ،مستخد َمني الطريقة نفسها ،حيث بلغ أدنى قيمة القتصاد الظل  21.9يف املئة يف إستونيا ،وأعىل قيمة
 69.9يف املئة يف آذربيجان(.)16

وقد استخدم شنايدر( )17طريقة «املؤرشات -األسباب املتعددة الديناميكية» ( )18()DYMIMCلقياس حجم
نشاطات اقتصاد الظل يف جمموعة من الدول ،فتوصل إىل أن متوسط حجم نشاطات اقتصاد الظل نسبة إىل
الناتج املحيل اإلمجايل يف دول وسط أوروبا ورشقها ارتفع من  23.4يف املئة خالل الفرتة  1993-1990إىل
 29.2يف املئة خالل الفرتة  ،2001-2000كام ارتفع حجم اقتصاد الظل يف دول االحتاد السوفيايت السابق من
 32.9يف املئة خالل الفرتة  1993-1990إىل  44.8يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل خالل الفرتة -2000
ّ .2001أما بالنسبة إىل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،فقد ارتفع حجم نشاطات اقتصاد الظل من
 13.2يف املئة خالل الفرتة  1990-1989إىل  16.7يف املئة خالل الفرتة .2002-2001

ويف دراسة أخرى استخدم شنايدر وكينغلمري( )19طر ًقا خمتلفة لقياس حجم ظاهرة اقتصاد الظل نسبة إىل الناتج
عينة من  110دول (خمتلفة يف درجة تطورها االقتصادي) خالل الفرتة -1999
املحيل اإلمجايل ،وذلك يف ّ
 .2000ومن تلك الطرق قياس نسبة ناتج الكهرباء إىل الناتج املحيل اإلمجايل ،والطلب عىل النقود ،وطريقة
 DYMIMCلقياس حجم اقتصاد الظل يف الدول النامية .وتوصال إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  41يف املئة
يف الدول األفريقية وأمريكا الالتينية ،و 26يف املئة يف الدول اآلسيوية ،و 19.3يف املئة يف سوريةّ .أما بالنسبة إىل
الدول التي متر بمراحل انتقالية ،فإن نتائج طريقة  DYMIMCتشري إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  38يف املئة
من الناتج املحيل اإلمجايل .كام ّبينت نتائج طريقتي الطلب عىل النقود وطريقة  DYMIMCأن حجم اقتصاد
الظل هو  18يف املئة يف الدول املتقدمة.
()20
عينة من  120دولة طريقة املؤرشات-
وخالل الفرتة  ،2006 – 1999استخدم شنايدر وبوين يف ّ
األسباب املتعددة ( )MIMICلقياس حجم نشاطات اقتصاد الظل نسبة إىل الناتج املحيل اإلمجايل ،وتوصال
إىل أن متوسط حجم اقتصاد الظل يف  67دولة نامية حافظ عىل مستواه بني عامي  2006-1999وهو
 34.9يف املئة.وقد سجلت بوليفيا أعىل متوسط ( 67.3يف املئة)  ،وسنغافورة أدنى متوسط ( 13.3يف
املئة) ،فيام بلغت قيمة املتوسط يف سورية  19.3يف املئةّ .أما بالنسبة إىل دول أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

”15 Michael Alexeev and William Pyle, “A Note on Measuring the Unofficial Economy in the Former Soviet Republics,
(Middlebury College Working Paper Series; 0230, Middlebury College, Department of Economics, Vermont,July 2002),
on the Web:<http://sandcat.middlebury.edu/econ/repec/mdl/ancoec/0230.pdf>.

 16السبب يف ذلك هو أن نسبة القطاع غري َّ
املنظم يف عام األساس  1989مل تكن موحدة يف مجيع الدول املدروسة ( 12يف املئة من الناتج
املحيل اإلمجايل) كام افرتضت الدراسات األخرى ،وإنام ختتلف بني الدول املدروسة.

17 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies”.
يسمى طريقة املتغري الكامنة ( ،)Latent-Variableعىل استخدام نامذج االقتصاد القيايس ،مثل نموذج
 18تقوم طريقة  ، DYMIMCأو ما ّ
اآلثار الثابتة )  ( Fixed effectsأو نموذج اآلثار العشوائية ( ،)Random–effectsلدراسة العالقة بني حجم االقتصاد غري َّ
املنظم (وهو

متغري كامن) وجمموعة من املتغريات املسببة له (متغريات ملحوظة) ،مثل العبء الرضيبي وأعباء القوانني ،وجمموعة من املتغريات النامجة
عنه (متغريات ملحوظة) ،مثل نمو املؤرشات النقدية ونمو سوق العمل ونمو سوق اإلنتاج.

19 Schneider and Klinglmair, “Shadow Economies around the World”.
20 Andreas Buehn and Friedrich Schneider, “Shadow Economies and Corruption All Over the World: Revised Estimates
for 120 Countries,” (Department of Economies, Johannes Kepler University of Linz, 2009), on the Web:<www.econ.jku.
at/.../ShadEconomyCorruption_rev_091009.pdf>.
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( 19دولة) ،فقد ارتفع متوسط حجم اقتصاد الظل من  35.8يف املئة عام  1999إىل  36.9يف املئة عام
 ،2006حيث سجلت جورجيا أعىل متوسط (  67.8يف املئة) وسلوفاكيا أدنى متوسط ( 17.2يف املئة).
وبالنسبة إىل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 25دولة) ،ارتفع املتوسط بشكل طفيف من 14.2
يف املئة إىل  15.8يف املئة بني عامي  ،2006 -1999حيث سجلت املكسيك أعىل القيم  31.5يف املئة،
وسجلت أمريكا أدناها ( 7يف املئة).

كام استخدم بريازي( )21طر ًقا عدة لقياس حجم اقتصاد الظل يف فنزويال ،حيث تشري نتائج طريقة الطلب عىل
النقود إىل أن حجم اقتصاد الظل بلغ  28.2يف املئة من الناتج املحيل اإلمجايل غري النفطي عام  ،2007وتشري
نتائج طريقة الطلب عىل الكهرباء إىل  21.9يف املئة ،وهي مقا ِربة لنتائج مسوحات اليد العاملة ( 21.5
يف املئة).

ثان ًيا :حجم اقتصاد الظل في سورية
هناك عدد من الدراسات التي تطرقت إىل ظاهرة اقتصاد الظل يف سورية ،منها دراسة أوغيل( )22التي هدفت إىل
إلقاء الضوء عىل ظاهرة القطاع غري َّ
املنظم يف سورية ،ورصد تطوره خالل النصف الثاين من عقد التسعينيات
من القرن املايض ،والتعرف عىل خصائصه وتأثريه يف االقتصاد السوري ،والبحث عن سبل إدماجه يف القطاع
احلديث املنظم .وقد انتهت الدراسة إىل أن القطاع غري َّ
املنظم يف سورية حيتل جزء ًا مهماًّ من حيث مسامهته يف
()23
تشغيل القوة العاملة ،لكنه يتميز بضعف اإلنتاجية .كام توصل سلامن إىل أن حجم اقتصاد الظل هو  45يف
خصوصا نشاطات
كثريا باالقتصاد الوطني،
ً
املئة من االقتصاد السوري ،وإىل أن النشاطات اإلجرامية ترض ً
هتريب البضائع والسلع .وخلصت الدراسة إىل رضورة تنظيم نشاطات اقتصاد الظل من خالل زيادة معدالت
النمو االقتصادي ،وتنظيم عمل املهن واحلرف الصغرية ،وحتسني الرواتب واألجور يف القطاع الرسمي بام
يضمن حتسني مستوى الدخل .كام ّبينت دراسة سكر( )24ارتفاع حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم يف سورية من
 23يف املئة إىل  37.5يف املئة من إمجايل حجم العاملة بني عامي .2006-1987
 -1تقدير حجم اقتصاد الظل في سورية

هناك نوعان من الطرق املتعارف عليها لتقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل يف اقتصاد ما ،ومها الطريقة املبارشة
والطريقة غري املبارشة .تقوم الطريقة املبارشة عىل أسلوب مجع البيانات واملعلومات من خالل االستقصاءات
لعينات منتقاة من نشاطات اقتصاد الظل ،وهناك أسلوب آخر يعتمد عىل تدقيق احلسابات
واملسوحات ّ
21 Josefa Ramoni Perazzi, Giampaolo Orlandoni Merli and Laura Castillo Paredes, “The Size of the Informal Economy
in Venezuela,” El Norte - Finnish Journal of Latin American Studies, no. 5 (December 2010).

 22عصام الشيخ أوغيل ،عيل إبراهيم ،و عبد القادر ّنيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية :الواقع ومتطلبات االندماج يف االقتصاد املنظم»،
ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي اخلامسة عرش ،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق،2001 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/ali/ali.htm> :
أعدهتا مجعية العلوم
 23حيان سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي »،ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي العرشون1992،
االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2006،عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.mafhoum.com/syr/articles_07/<:

suleiman.pdf>.

 24نبيل سكر« ،خيارات التعامل مع العاملة الفائضة يف سورية( »،دراسة ،مرشوع التطوير والتحديث املؤسسايت يف سورية،)2006 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://ismf-eusy.org/ismf/ar/publicationsd.php?id=6>. :
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لعينة من املكلفني بالرضيبة ملعرفة الفجوة بني الدخل املرصح به للرضيبة والدخل احلقيقي للمكلفني.
الرضيبية ّ
يف املقابل ،هناك أساليب عدة غري مبارشة لتقدير حجم اقتصاد الظل ،منها تقدير حجم العاملة يف القطاع غري
َّ
املنظم من خالل حتليل نتائج مسوحات العمل ،ومنها تقدير الفرق بني جانب الدخل واإلنفاق عىل مستوى
األرسة أو االقتصاد القومي ،ومنها ً
أيضا تقدير الفرق بني معدل نمو استهالك الكهرباء ومعدل نمو الناتج
ومؤخرا اس ُتخدمت طريقة إحصائية قياسية اسمها طريقة «املؤرشات واألسباب املتعددة الديناميكية»،
القومي.
ً
مسببات اقتصاد الظل وآثاره من خالل دالة رياضية ،وتتطلب قاعدة بيانات واسعة قد ّ
يتعذر
وهي جتمع بني ّ
احلصول عليها يف كثري من األحيان .ومن أجل تقدير حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية ،سنعتمد أسلوبني
من أساليب الطرق غري املبارشة ،ومها تقدير حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم وتقدير حجم الدخل غري املنظم
ميزانية األرسة ،وذلك باالعتامد عىل مسوحات القوة العاملة ومسوحات ميزانية األرسة التي جيرهيا املكتب
املركزي لإلحصاء.

أ -حجم العاملة يف القطاع غري املنظم

تشري نتائج مسوحات قوة العمل إىل أن حوايل ثلث العاملة يف سورية اشتغل يف القطاع غري َّ
املنظم خالل الفرتة
مبي يف الشكل رقم ( ،)1وأن القسم األكرب من هذه العاملة توزَّ ع بني من يعمل حلسابه
 ،2010 -2006كام هو نّ
ومن يعمل بأجر عىل حساب حجم فئة أرباب العمل والعاملني من دون أجر (الشكل رقم( ، ))2مع مالحظة
تفاوت النسب بني فئتي من يعمل حلسابه ومن يعمل بأجر خالل الفرتة املدروسة .يف كل األحوال ،يشري جمموع
الفئتني إىل أن غالبية العاملني يف القطاع غري َّ
املنظم هي ّممن يعمل يف املهن احلرة والورش الصغرية ،والسيام
ً
ً
ملحوظا خالل األعوام املدروسة (انظر الشكل رقم( ،))3وذلك
نشاطا
يف قطاع البناء والتشييد الذي شهد
استجابة للطلب الكبري الذي حصل نتيجة تب ّني سياسة االنفتاح االقتصادي ،وجذب االستثامرات اخلارجية
التي متركز معظمها يف استثامرات عقارية سياحية وجتارية وسكنية.
الشكل ( :)1توزيع العاملة بني القطاعني املنظم وغري املنظم
٪100
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الشكل ( :)2تركيبة العاملة يف القطاع غري املنظم
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الشكل ( :)3توزيع عاملة القطاع غري املنظم بحسب النشاط االقتصادي
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ب-حجم الدخل غري َّ
املنظم

املنظم،عمدنا إىل تقدير حجم القطاع غري َّ
إضافة إىل تقدير حجم العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم بقياس حجم
يبي
الدخل غري املرصح به ،وهو يمثّل الفرق بني جانبي الدخل واإلنفاق يف مسوحات ميزانية األرسة؛ إذ نّ
الشكل رقم ( )4أن نسبة الدخل الشهري غري املرصح به (غري َّ
املنظم) بلغت  34يف املئة 35 -يف املئة من إمجايل
اإلنفاق الشهري (الدخل النظامي) يف عامي .)25( 2010- 2004
الشكل ( :)4قيمة الدخل غري املنظم
2010

2004

الدخل غري املرصح به (غري املنظم)
متوسط اإلنفاق الشهري لألرسة

30826

21048

متوسط الدخل الشهري لألرسة

20058

13948

10768

7100-

املصدر :مسوحات ميزانية األرسة ،املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.

بالنتيجة ،نستطيع القول -وفقًا لنتائج حتليل مسوحات القوة العاملة وميزانية األرسة -أن حجم القطاع غري
مقيسا بنسبة العاملة غري َّ
َّ
املنظمة إىل إمجايل العاملة ،هو حوايل الثلث ،وأن
املنظم خالل الفرتة ً ،2010 -2006
حجم الدخل غري َّ
املنظم يف ميزانية األرسة هو أكثر من الثلث اً
يبي وجود ظاهرة اقتصاد
قليل ،وأن كال املؤرشين نّ
الظل يف سورية التي هلا مسبباهتا وهلا انعكاسات إجيابية وسلبية ،كام سنرى يف ما ييل من أقسام.

 -2عوامل ظهور اقتصاد الظل في سورية

يمكن حتديد جمموعتني أساسيتني من عوامل ظهور نشاطات اقتصاد الظل :عوامل اقتصادية وأخرى اجتامعية،
ٌّ
املمهدة لظهور نشاطات اقتصاد الظل
وكل من هاتني املجموعتني تتضمن بدورها جمموعة من األسباب
ّ
والدافعة هلا.
 25عندما احتسبنا قيمة الفجوة بني الدخل واإلنفاق وفق مسوحات ميزانية األرسة للعام  ، 2008-2007وجدنا أن هذه النسبة بلغت
 2يف املئة فقط ،وهذا يلقي بظالل من الشكوك حول دقة نتائج مسح ميزانية األرسة لذلك العام ،حيث إن نسبة الزيادة يف قيمة متوسط
قياسا بعام  ،2004هي  85.8يف املئة ،ونسبة الزيادة يف قيمة اإلنفاق االستهالكي  21.1يف املئة
الدخل الشهري لألرسة عام ً ،2007
فقط  ،وهذا ال يتامشى يف العموم مع النظريات االقتصادية حول عالقة االستهالك بالدخل ،كالنظرية الكينزية التي تشري إىل أن امليل
مرتفعا ،إذ ُينفق هؤالء األفراد القسم األكرب من
احلدي إىل اإلنفاق االستهالكي لدى األفراد يف املجتمعات ذات الدخل املتدنيّ يكون
ً
زيادة دخوهلم عىل السلع االستهالكية إلشباع حاجات استهالكية مل يسمح هلم مستوى دخلهم السابق باحلصول عليها.
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أ -العوامل االقتصادية

هناك عوامل اقتصادية عدة تدفع باألفراد نحو نشاطات اقتصاد الظل ،ومنها ما يتعلق بسياسات االقتصاد
الكليّ  ،مثل سياسات النمو وسوق العمل وسياسة األجور ونظم احلامية االجتامعية ،ومنها ما يتعلق بضعف
البيئة الناظمة لألعامل والنشاط االقتصادي ،والسيام ما يتعلق منها بالقوانني واألنظمة واإلجراءات.

( )1نمو اقتصادي حمدود وفائض عاملة متزايد

وفقًا لإلحصاءات الرسمية ،شهد االقتصاد السوري معدالت معقولة لنمو الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي خالل
الفرتة ( 2010-2004الشكل رقم( ،))5لكن بسبب النمو السكاين املرتفع ،كان معدل نمو نصيب الفرد من
متواضعا خالل الفرتة ،ومل يوفر فرص عمل كافية المتصاص األعداد الكبرية
الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي
ً
وتقدر بني  250أل ًفا و 300ألف فرد ،وهو ما أدى إىل معدالت بطالة مرتفعة
التي تفد سنو ًيا إىل سوق العمل َّ
رسميا؛ فكثري من
نسبيا (الشكل رقم ( .)26())5هنا نشري إىل قضية االختالف يف معدالت البطالة املعتمدة
ً
ً
التقديرات يشري إىل أن األرقام الرسمية ال تعكس حجم ظاهرة البطالة التي تصل ،وفق بعض التقديرات ،إىل
 20يف املئة( .)27ويف هذا الصدد ،نشري إىل ما توصل إليه تقرير «دراسة سوق العمل يف سورية »2010-2009
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي الذي اعتمد عىل مسوحات مشرتكة بالتعاون مع اهليئات احلكومية
السورية لرصد واقع سوق العمل .فقد خلص التقرير إىل أن معدل البطالة العام بلغ  13.4يف املئة عام ،2009
ومعدل بطالة الشباب  27يف املئة ،ومعدل اإلعالة  .4.4كام خلص إىل وجود نوع من العالقة اإلحصائية بني
معدالت البطالة يف املناطق السورية وتدهور احلالة املعيشية لألرسة فيها.
الشكل ( :)5معدالت النمو احلقيقي ومعدل البطالة
٪14

معدل نمو الناتج املحيل
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املصدر :املجموعة اإلحصائية ومسوحات القوم العاملة ،املكتب املركزي لإلحصاء.
 26يعتمد املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل عن العمل ،وهو أنه اإلنسان الذي ليس لديه
وظيفة دائمة ،أو يبحث عن عمل ،أو مل يعمل قط خالل األسبوع الذي سبق تاريخ البحث .بالتايل ،فإن اعتامد تعريف خمتلف للعاطل
عن العامل سيؤدي إىل نتائج خمتلفة؛ إذ خلص تقرير هيئة ختطيط الدولة عام  2003بعنوان «مؤرشات البطالة والتشغيل يف سورية» إىل
أن معدل البطالة  16.2يف املئة من القوة العاملة ،إذ اع ُترب العاطل عن العمل من ليس لديه وظيفة مستمرة ومل يعمل ملدة يومني خالل
املرحلة املدروسة.
 27سكر« ،خيارات التعامل مع العاملة الفائضة يف سورية».

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

بغض النظر عن اجلدل بشأن دقة اإلحصاءات املتعلقة بقضية البطالة ،هناك إشكالية أساسية تتعلق هبيكلية
ّ
االقتصاد السوري وقدرته عىل توفري فرص عمل كافية للوافدين اجلدد إىل سوق العمل ،يف ظل استمرار
وخصوصا فئة الشباب( ، )28إذ ُيتو َّقع خالل الفرتة  2015-2006أن يصل
معدالت النمو السكاين املرتفع،
ً
إمجايل عدد طالبي العمل خالل الفرتة  2015 – 2006إىل ثالثة ماليني ونصف مليون عامل ،وأن يكون يف
استطاعة احلكومة السورية استيعاب  2.2مليون عامل منهم فقط ،وفق معطيات االقتصاد السوري خالل فرتة
الدراسة .بالتايل ،فإن حجم فجوة سوق العمل سيبلغ  1.3مليون عامل( .)29هذا ،وتشري الدالئل إىل أن عىل
الرغم من بعض اجلهود التي قامت هبا احلكومة السورية يف جمال تصحيح اختالالت سوق العمل يف األعوام
األخرية( ،)30فإهنا مل توفر فرص عمل نظامية كافية،وهو ما اضطر فائض القوة العاملة إىل العمل يف نشاطات
املنظم منه وغري َّ
اقتصاد الظل بكافة أنواعهاَّ ،
املنظم.

( )2تنمية غري متوازنة وهجرة بحثًا عن األفضل

بد من اإلشارة إىل قضية اهلجرة وانعكاساهتا عىل القطاع غري َّ
املنظم والعاملة ،حيث إن عدم شمولية
هنا ال ّ
عملية التنمية أصقاع القطر كلها وعدم توازهنا بني املدن الكبرية والصغرية من جهة ومراكز املدن واألطراف
واألرياف من جهة أخرى ،أ ّديا إىل تفاقم حجم اهلجرة الداخلية إىل املدن الكبرية وإىل مراكز املدن الرئيسة .وقد
ساهم تدهور سوية النشاط الزراعي يف األماكن والقرى الريفية خالل األعوام األخرية ،نتيجة اجلفاف وقصور
السياسات الزراعية واملائية ،يف تفاقم حجم اهلجرة الداخلية إىل املدن الكبرية كدمشق وحلب ومحص ،وهو ما
ً
ضغوطا اقتصادية كبرية يف هذه املدن نتيجة زيادة الطلب عىل املرافق والبنية التحتية واخلدمات احلكومية
سبب
ّ
األخرى ،كالصحة والتعليم.

داخليا إىل املدن الرئيسة ،فض ً
ال
ونتيجـة عـدم وجـود سياسـات صحيحـة ومتكاملـة الستيعـاب املهاجرين
ً
عن قصور السياسات االقتصادية الك ّلية عن تأمني فرص عمل كافية جلميع الراغبني يف العمل ،انغمس اجلزء
املدربة  -يف نشاطات اقتصاد الظل داخل
األكرب من هؤالء املهاجرين  -الذين هم من العاملة غري َّ
املؤهلة وغري َّ
حدود القطر ،مثل النشاطات الزراعية كالقطاف واحلصاد واحلراسة ،ويف نشاطات البناء واحلرف واملهن
أيضا أن هناك اً
الصغرية .)31(...وال ننسى أن نذكر ً
املؤهل – قد
املؤهل وغري َّ
قسم من العاملة السورية -بنوعيها َّ
يبي تقرير حالة سكان سورية لعام  ،2010الصادر عن اهليئة السورية لشؤون األرسة ،أن عىل الرغم من انخفاض معدل النمو
 28نّ
السكاين من  3.3يف املئة خالل ثامنينيات القرن املايض إىل  2.38يف املئة عام  ،2010فإن حجم الزيادة السنوية يف السكان ارتفع من
حواىل  250أل ًفا إىل  450ألف فرد خالل الفرتة نفسها ،وهذه الزيادة مرشحة لالرتفاع خالل العقود األربعة املقبلة ،األمر الذي يعني
تضاعف عدد سكان سورية حتى عام  .2050كام أن القسم األكرب من هذه الزيادة سيكون يف الفئة العمرية  64-15سنة ،و ُيتوقَّع أن تبلغ
ً
ضغوطا كبرية عىل سوق العمل يف سورية.
سي ْحدث
نسبتها حوايل  65يف املئة من السكان عام  ،2050وهو ما ُ
29 Q. Zaman, “Quantifying the Excess Supply of Labour in the Syrian Economy,” (Electronic Paper, Social Science
Research Network (SSRN),January 2007), on the Web: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=95996>.

ً
إدراكا ألمهية مشكلة البطالة ،أنشأت احلكومة السورية هيئة البطالة عام  2002ثم غريت اسم اهليئة ونطاق عملها عام  2006إىل
30
مرشوعا إلنشاء قاعدة
2010
/
2009
عام
يف
والعمل
االجتامعية
الشؤون
وزارة
ّذت
ف
ن
وقد
املرشوعات.
وتنمية
للتشغيل
العامة
اهليئة
ً
بيانات شاملة لسياسات العمل والتشغيل يف سورية ،وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف سورية ،وبارشت بإنشاء الصندوق
الوطني للمعونة االجتامعية .لكن قصور سياسات االقتصاد الكليّ  ،وعدم جدية اإلجراءات احلكومية ملعاجلة ظاهرة البطالة بشكل جذري،
واخللل الذي أ ّمل بعمل صندوق املعونة ،كل ذلك ساهم يف إذكاء نار احلوادث األخرية من اضطرابات سياسية واجتامعية يف سورية خالل
خصوصا بني الشباب الذين خرج الكثريون منهم مطالبني بفرص عمل .وقد استجابت احلكومة هلذه املطالبات
العامني، 2012- 2011
ً
معينة من الزمن.
فرتة
خالل
العاملة
فائض
من
جزء
تشغيل
إىل
هيدف
الذي
الشباب،
تشغيل
جزئيا من خالل برنامج
ًّ
ّ
 31يف املقابل يعترب أوغيل وآخرون أن وجود نشاطات اقتصاد الظل ّ
يشكل عامل جذب وتشجيع للهجرة الداخلية يف سورية ،مستندين
يف ذلك إىل نتائج مسح اهلجرة الداخلية عام  ، 1987وهو املسح الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية وأشار إىل أن نسب
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية».
البطالة بني املهاجرين أقل منها بني املقيمني يف املدن .انظر :أوغيل ،إبراهيمّ ،
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هاجر إىل خارج حدود الوطن بحثًا عن فرص عمل ومورد رزق ،ومن هؤالء من يعمل يف نشاطات رسمية
منظمة،ومن يعمل يف نشاطات غري رسمية وغري َّ
َّ
حتول الدخول النامجة عن عمل هذه الفئات إىل
منظمة ،حيث َّ
داخل الوطن ،ومنها ما ال جيري حرصه وتسجيله عرب القنوات الرسمية ،وهذا يشكل جز ًءا من الدخل غري
املرصح به (الدخل غري َّ
املنظم) الذي يصب يف هناية املطاف يف الدورة االقتصادية للقطر .حيث تشري إحصاءات
َّ
البنك الدويل إىل أن قيمة إمجايل حتويالت املهاجرين إىل سورية بلغت خالل الفرتة  2010-2000حوايل 10
مليارات دوالر أمريكي(.)32

( )3حمدودية الدخول وتفاقم الفقر

عىل الرغم من الزيادات املتتالية التي شهدهتا مستويات األجور االسمية يف األعوام األخرية ،فإن مستويات
الدخول احلقيقية بقيت عند مستويات ثابتة (انظر الشكل رقم (  ،))6وذلك نتيجة ارتفاع مستويات األسعار يف
خصوصا أسعار املشتقات النفطية والسلع الغذائية الرئيسة وقيم اإلجيارات ،وهو ما أضعف
األعوام األخرية،
ً
القدرة الرشائية احلقيقية لألفراد ،وربام دفع ببعض العاملني يف القطاع املنظم إىل العمل يف نشاطات اقتصاد الظل
سعيا وراء مصادر دخل إضافية(.)33
ً
الشكل ( :)6الفجوة بني متوسط األجور االسمية واألجور احلقيقية
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املصدر :حسابات الباحث استنا ًدا إىل مسوحات القوة العاملة واملجموعة اإلحصائية للمكتب املركزي لإلحصاء.

كام تبني إحصاءات الفقر يف سورية خالل الفرتة  2004-2003أن  11.4يف املئة من السكان (  2.02مليون
فرد) مل يتمكنوا من احلصول عىل حاجاهتم األساسية من املواد الغذائية وغري الغذائية (وفق معيار خط الفقر
األدنى) ،ويرتفع هذا الرقم إىل  30يف املئة ( 5.3مليون فرد) وفق معيار خط الفقر األعىل( .)34ويشري دليل الفقر
البرشي الصادر عن املكتب املركزي لإلحصاء عام  2007إىل أن  11.5يف املئة من السكان هم حتت خط الفقر،
 32انظر موقع البنك الدويل اخلاص بإحصاءات اهلجرة وحتويالت املهاجرين<http://www.worldbank.org/migration>. :
 33خلصت دراسة غرابوسكي ( )Grabowskiإىل أن غياب فرص العمل يف القطاع َّ
املنظم وانعدام أي مصدر مرشوع للدخل ،إضافة إىل
منظ اًم ،هي أهم دوافع العمل يف القطاع غري َّ
منظم هو أعىل منها فيام لو كان العمل َّ
أن مستوى الدخول النامجة عن كون العمل غري َّ
املنظم يف
املنظم وغري َّ
بولندا .بالتايل ،إن تقليص الفروق بني مستويات الدخول يف القطاعني َّ
املنظم من شأنه أن يؤدي إىل ختفيض ملموس يف حجم
العمل يف القطاع غري َّ
املنظم .انظرM. H.Grabowski, “Informal Labor Market and Informal Economy during the Economic :

Transition: The Polish Perspective,” in: Belev, ed., The Informal Economy.

 34انظر :هبة الليثي وخالد أبو اسامعيل ،الفقر يف سورية ( 2004-1996دمشق :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،وهيئة ختطيط الدولة
واملكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.)2005 ،

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

وأن  11.5يف املئة منهم يعانون احلرمان من مستوى املعيشة الالئق( .)35كام ّبينت نتائج تقرير «دراسة سوق
العمل يف سورية  »2010-2009الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي أن  56.5يف املئة من العاملني
بأجر عام  2009حصلوا عىل أقل من املعدل املتوسط الشهري لألجور ( 11133لرية سورية) ،وأن  11يف املئة
منهم نالوا أقل من نصف هذا املعدل .بالنتيجة ،يمكننا القول إنه يف ظل انخفاض مستويات املعيشة وغياب
تشكل نشاطات اقتصاد الظل ً
شبكات احلامية االجتامعية املالئمةّ ،
منفذا لرشحية الفقراء وذوي الدخل املحدود
من أجل حتسني واقعهم املعييش واإليفاء بمتطلبات احلياة.

( )4ضعف البيئة الناظمة لألعامل

ّ
يشكل قصور البيئة الناظمة لألعامل اً
عامل حم ّف ًزا لنشاطات اقتصاد الظل ،حيث إن تقادم القوانني واألنظمة
ودوليا) يدفعان بنشاطات اقتصاد الظل إىل
(حمليا
وخت ّلفها عن مواكبة التطورات االقتصادية واالجتامعية
ً
ً
األمام؛ فعىل سبيل املثال ،يساهم عدم كفاءة القوانني الناظمة لسوق العمل وعالقاته التعاقدية وعدم مرونتها،
خصوصا يف جمال مستويات األجور وتناسقها مع مستويات األسعار ،يف انتشار ظاهرة العمل غري َّ
املنظم يف
ً
()36
اقتصاد الظل  .كام أن كثرة القوانني واألنظمة وتعقيد اإلجراءات اخلاصة بمنح الرتاخيص ومزاولة املهن
ودفع الرسوم والرضائب املستحقة وتسجيل العامل ،كل ذلك يدفع بأصحاب العمل إىل التهرب من تسجيل
رسميا،والعمل بشكل خفي بعيدً ا عن رقابة السلطات املعنية (وحدات عمل غري ّ
منظمة) ،وهو ما يؤدي
أعامهلم
ً
()37
إىل تعاظم نشاطات اقتصاد الظل .

وتشري التقارير اخلاصة بمؤرشات بيئة األعامل الصادرة عن البنك الدويل( )38إىل أن عىل الرغم من بعض
حماوالت حتسني بيئة األعامل يف سورية خالل األعوام األخرية ،فال تزال سورية حتتل مراتب متأخرة بني الدول
وفق مؤرش القيام باألعامل؛ إذ أتت سورية يف املرتبة  134من بني  183دولة ،وفق تقرير عام  ،)39(2012وذلك

 35ربيع نرص« ،الفقر يف سورية مفاهيم بديلة »،ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء االقتصادي الرابعة والعرشون،أعدهتا مجعية العلوم

االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2011،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.mafhoum.com/syr/articles_11/12- :
nasr.pdf>.
 36انظرDecent Work and Informal Economy. :
 37انظرSoto, The Other Path; Víctor E. Tokman, ed., Beyond Regulation: The Informal Economy in Latin America :
(Boulder: Lynne Rienner, 1992); Johnson, Kaufmann and Shleifer, “The Unofficial Economy in Transition;” Simon
Johnson, Daniel Kaufmann and Pablo Zoido-Lobaton: “Regulatory Discretion and the Unofficial Economy,” American
Economic Review, vol. 88, no. 2 (May 1998), and “Corruption, Public Finances and the Unofficial Economy,” (Policy
Research Working Paper; 2169, World Bank, Washington, DC, 1999); Friedrich Schneider and Dominik H. Enste:
“Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences,” Journal of Economic Literature, vol. 38 (March 2000), on
the Web: <www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/JEL.pdf>, and Hiding in the Shadows: The Growth
of the Underground Economy, Economic Issues; 30 (Washington, DC: International Monetary Fund, 2002), on the
Web:<http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/>, andNorman Loayza, “The Economics of the Informal
Sector: A Simple Model and Some Empirical Evidence from Latin America,” (Policy Research Working Paper; 1727,
World Bank, Washington, DC, February 1997),on the web: <http://wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/1997/02/01/000009265_3970619111006/Rendered/PDF/multi0page.pdf.

قياسا باملؤرشات األخرى كتلك التي يتضمنها تقرير التنافسية العاملي الذي
 38تُعترب هذه املؤرشات من أفضل مقاييس بيئة األعاملً ،
يصدر عن منتدى االقتصاد العاملي يف دافوس ،أو تقرير التنافسية الذي يصدر عن معهد التنمية اإلدارية يف سويرسا ،وذلك نتيجة
اعتامدها عىل استقصاءات تفصيلية ملجموعة موضوعات خاصة ببيئة العمل ،حيث يشمل االستبيان رشائح جمتمعية ذات عالقة مبارشة
ببيئة األعامل ،مثل فئة حمامي األعامل والرشكات واملحاسبني القانونني واملكاتب االستشارية ومكاتب اخلربة ،يف حني تقترص املؤرشات
خصوصا يف األنظمة غري الديمقراطية ،وذلك
األخرى عىل آراء فئة املديرين التنفيذيني الذين تكون يف الغالب ذات طابع دبلومايس،
ً
خو ًفا من تأثري إجاباهتم يف أعامهلم.
 39انظر املوقع اإللكرتوين<http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/syria>. :
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نتيجة الضعف امللحوظ يف مؤرشات القيام باألعامل .فعىل سبيل املثال ،إن تكلفة البدء باملرشوع كنسبة من
قياسا بمستواها يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي (4.7
الدخل الفردي ( 17.1يف املئة) مرتفعة ً
يف املئة) ،كام أن نسبة احلد األدنى لرأس املال الالزم للبدء باملرشوع إىل متوسط الدخل الفردي تُعترب من أعىل
النسب يف العامل ( 127.7يف املئة يف مقابل  14.1يف املئة يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي) .وعىل
الرغم من ختفيض إجراءات تسجيل امل ْلكية واستخراج الرتاخيص بشكل ملحوظ يف األعوام األخرية ،فإن
تكلفة هذه اإلجراءات ال تزال مرتفعة يف سورية؛ فتكلفة تسجيل امللكية تبلغ  27.9يف املئة من قيمة العقار
قياسا بـ  4.4يف
املسجل ،وتكلفة استخراج تراخيص اإلنشاء  504.1يف املئة من متوسط الدخل الفرديً ،
املئة  45.7 -يف املئة عىل التوايل يف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.

( )5غياب املرونة الرضيبية

إن عدم مرونة األنظمة الرضيبية وارتفاع األعباء الرضيبية يتسببان يف زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل(.)40
تبي مؤرشات القيام باألعامل أن معدل الرضيبة عىل
كثريا بالنسبة إىل سورية ،حيث نّ
ونعتقد أن احلالة الختتلف ً
األرباح يف سورية ( 20يف املئة) أعىل من أمثاله يف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 15.4يف املئة)
ودول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (  11.2يف املئة) ،كام أن الوقت الالزم إليفاء الرضيبة املستحقة
كثريا من مستواه يف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( 186ساعة) ومنطقة الرشق
(  336ساعة) أعىل ً
األوسط وشامل أفريقيا ( 188ساعة) .وهذا جيعلنا نستنتج أن تطوير النظام الرضيبي وحتديث آلياته يف سورية
سيسامهان بشكل فعال يف تقليص مظاهر نشاطات اقتصاد الظل.

( )6صعوبة احلصول عىل التمويل

نشري ً
وحتد من
أيضا إىل قضية احلصول عىل االئتامن ،وهي القضية التي متثّل مشكلة كبرية يف االقتصاد السوري ُّ
نشاط قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وذلك نتيجة غياب قاعدة بيانات ائتامنية شفافة يمكن االعتامد عليها
متأخرا بني دول العامل،
مركزا
يف حتديد املالءة املالية للمقرتضني وقدرهتم عىل إيفاء القروض؛ حيث حتتل سورية
ً
ً
وفق مؤرش احلصول عىل االئتامن ( 174من أصل  .)183كام أن تكلفة إنفاذ العقود كنسبة من قيمة املطالبة
( 29.3يف املئة) أعىل ّمما هي عليه يف دول منظمة التنمية التعاون االقتصادي ( 19.7يف املئة) والرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( 23.6يف املئة).
بالنتيجة  ،فإن ضعف البيئة الناظمة لألعامل ،سواء من حيث تعقّد اإلجراءات والقوانني وتشابكها ،أم من
حيث صعوبة احلصول عىل التمويل أو قصور السياسات واألنظمة الرضيبية ،يساهم يف زيادة حجم اقتصاد
الظل يف سورية.

40 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies;”Loayza, “The Economics of the Informal
Sector,” and Schneider andEnste, Hiding in the Shadows.

ُ
عينة من  120دولة خمتلفة يف مستويات نموها خالل الفرتة -1999
تؤكد هذه اخلالص َة
دراسة شنايدر وبوين ( ،)2009التي شملت ّ
 ،2006حيث توصلت إىل أن العامل الرئيس وراء ظهور نشاطات اقتصاد الظل يف هذه الدول هو أعباء الرضائب املرتفعة ،املبارشة
منها وغري املبارشة ،ونفقات التأمني االجتامعي.يف املقابل ،هناك الكثري من الدراسات التي توصلت إىل وجود عالقة ارتباطيه سببية بني
التهرب الرضيبي ونشاطات اقتصاد الظل ،مثلV. Tanzi, “The Underground Economy in the United States: Estimates and :

Implications,” Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, vol.135, no. 4 (December 1980), and G. M. Georgiou and
G. L. Syrichas, “The Underground Economy: An Overview and Estimates For Cyprus,” (Central Bank of Cyprus, 1994),
on the Web: <http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/PBRPE_UNDERGROUNDECONOMY.pdf.pdf>.
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ب -العوامل االجتامعية

هناك عدة عوامل اجتامعية الطابع تساهم يف بروز ظاهرة اقتصاد الظل ،منها منظومة العادات والتقاليد ،والرغبة
يف تغيري املستوى االجتامعي ،ومنظومة القيم واألخالق السائدة يف املجتمع واجتاهات تطورها ،والترسب من
التعليم.

( )1جمتمع ذكوري ال يرحب بعمل املرأة

نتيجة للعادات والتقاليد واألعراف السائدة ،تنظر املجتمعات العربية بتحفظ إىل عمل اإلناث ،وتعترب أن
عىل الذكور أن يكونوا مصدر اإلعالة والرزق ألرسهم وألنفسهم ،أكان من حيث تأمني تكاليف املعيشة أم
الزواج أم األبناء .ووفقًا لدراسة القش وخليفاوي( ،)41فإن اً
خصوصا
قسم اليستهان به من املجتمع السوري،
ً
يف األرياف ،ال يزال ينظر إىل املرأة نظرة دونية ويعترب أهنا ُخلقت فقط لإلنجاب والقيام باألعامل املنزلية ،وأن
الحاجة إىل تعليم املرأة كونه ُي َع ّد تر ًفا غري الزم .وبام أن أكثر من  41يف املئة من املجتمع السوري يعتقد أن
مستحب عىل اإلطالق ،وربع السكان فقط حيبذ عمل املرأة( ،)42فإنه يتوجب عىل الذكور
عمل املرأة غري
َ
حتمل أعباء إعالة األرسة وتأمني مصادر الدخل .ويف ظل عدم توافر فرص العمل النظامية
يف هذا املجتمع ّ
وخصوصا القوة غري املؤهلة (كام أرشنا سابقًا) ،سيعمد الذكور إىل العمل يف
الكافية الستيعاب القوة العاملة،
ً
نشاطات اقتصاد الظل ساعات طويلة وبعوائد حمدودة ،برصف النظر عن ظروف العمل ومتطلباته التي قد ال
تناسب أعامرهم وحالتهم االجتامعية ،كحاالت التسول ومسح األحذية واخلدمة يف املنازل والعمل الزراعي
أو يف ورش حرفية يف ظل ظروف عمل غري مناسبة()43؛ فاملهم بالنسبة إليهم أ ّ
ال ُينظر إليهم حميطهم وجمتمعهم
بوصفهم عالة اجتامعية.

( )2الرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي و املعييش

تشجع األفراد عىل القيام
إن الرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي من خالل حتسني مستوى الدخل واملعيشة ّ
بنشاطات موازية للنشاطات الرسمية ،التي قد تكون غري َّ
منظمة أو غري قانونية أحيانًا .فكثريون ممن يتجهون
بغض النظر عن
إىل العمل يف نشاطات اقتصاد الظل خيتارون فعل ذلك عمدً ا هبدف حتسني واقعهم االجتامعيّ ،
الوسائل امل ّتبعة لتحقيق هذه الغاية .وحيفزهم عىل ذلك تغيرّ أنامط االستهالك والرفاهية يف املجتمع نحو مزيد
من االستهالك والتفاخر والتبذير ،وهو ما يدفع باألفراد إىل اتّباع طرق متعددة للتاميش مع هذا التغري؛ فمنهم
من حياول إجياد مصادر دخل إضافية ملصدر دخله األسايس ،وذلك من خالل قنوات عدة ،منها العمل اإلضايف
()44
غالبا غري َّ
منظم( ،)45أو القيام بنشاطات غري مرشوعة وغري قانونية ،مثل التهرب
(الثانوي) الذي يكون ً

 41أكرم القش ورنا خليفاوي ،مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي يف سورية (دمشق :املكتب املركزي لإلحصاء،)2007 ،عىل املوقع
اإللكرتوين.<http://cbssyr.org/studies/st22.pdf> :
 42انظر :برنامج األمم املتحدة اإلنامئي“ ،دراسةسوق العمل يف سورية(”،2010-2009 ،مرشوع إنشاء قاعدة بيانات من أجل
سياسات شاملة للعاملة والتوظيف ،بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية والعمل واملكتب املركزي لإلحصاء ،دمشق ،)2011 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://molsa.gov.sy/archive/docs/File/downloads/>. :
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية؛» سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي »،وAlexandre Marc and
 43أوغيل ،إبراهيمّ ،
ZeynepKudatgobilik, “Poverty and Informality in Southeast Europe,” in: Belev, ed., The Informal Economy.

 44برنامج األمم املتحدة اإلنامئي« ،دراسة سوق العمل يف سورية .»2010-2009 ،فإن  17.5يف املئة من الرجال وأكثر من 34
يف املئة من النساء العاملني خالل الفرتة (  )2010 -2009لدهيم عمل ثانوي ،والدخل الناجم عن العمل الثانوي يعادل ثلثي الدخل
الناجم عن العمل الرئيس.
45 Schneider, “The Size and Development of the Shadow Economies”.
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الرضيبي وجني دخول غري قانونية عن طريق الرشاوى والعموالت والفساد الوظيفي واملشاركة يف نشاطات
جرمية( .)46ومنهم من يتكيف مع التغيرّ ات احلاصلة يف أنامط االستهالك واملعيشة ضمن الظروف املتوافرة هلم.

( )3تدهور منظومة القيم واألخالق السائدة

إن منظومة القيم واألخالق السائدة يف املجتمع تؤثر وتتأثر باحلالة االقتصادية هلذا املجتمع بشكل تباديل ،حيث
إن وجود منظومة قيم وأخالق متطورة وعرصية -تقوم عىل مبدأ حرية األفراد ومحاية حقوقهم وإتاحة الفرص
املتساوية أمام اجلميع من دون متييز أو انحياز ،وضمن ضوابط جمتمعية وقانونية ورقابية شفافة وعادلة تنظم
سريوة املجتمع وديناميكيته -سريافقه اً
حتم تطور اقتصادي تسوده نشاطات سليمة (رسمية ونظامية) ،وتنحرس
فيه النشاطات غري الرسمية بأنواعها كافة ( نشاطات اقتصاد الظل) .والعكس صحيح إىل درجة كبرية؛ فعندما
تنحدر منظومة القيم واألخالق -نحو االنتهازية وتغليب املصالح الشخصية الضيقة واللجوء إىل األساليب
امللتوية لتحقيق الغايات وإمهال حقوق األفراد يف العمل والعيش الكريم -بالرتافق مع غياب القوانني واألنظمة
أو ضعفها وعدم قدرهتا عىل محاية حقوق أفراد املجتمع  ،فإن ذاك يعني بالرضورة تزايدً ا يف نشاطات اقتصاد
الظل ،حيث ستسعى فئات كثرية من املجتمع -بحسب نطاق عملها وغاياهتا -إىل القيام بمامرسات ونشاطات
وتعوض عجز القوانني واألنظمة والسلطات املسؤولة
تتامشى مع احلالة األخالقية املرتدية يف املجتمع من جهةّ ،
عن محاية حقوقها يف العمل والعيش الكريم من جهة أخرى ،وذلك من خالل اللجوء إىل العمل يف وحدات
رسميا وغري اخلاضع للرضيبة ،واالنغامس يف
عمل غري منظمة ،وحتقيق الكسب غري املرشوع وغري املسجل
ً
أعامل غري قانونية ذات طبيعة إجرامية تعود بالفائدة عىل هذه الفئات وبالرضر عىل املجتمع ككل( .)47وهنا
مهمتني تعكسان التدهور األخالقي يف املجتمع السوري ،وهلام انعكاسات اقتصادية واجتامعية
نشري إىل قضيتني ّ
ِ
خطرة ،ومها التهرب الرضيبي والفساد ،وقد أصبحتا سمتني أساسيتني من سامت االقتصاد واملجتمع يف سورية.

( )4استفحال التهرب الرضيبي

تشري الدالئل إىل استفحال ظاهرة التهرب الرضيبي يف سورية ،حارمة املوازنة العامة للدولة من قسم كبري من اإليرادات
يبي الشكل رقم ( )7أن نسبة اإليرادات الرضيبية
الرضيبية التي يمكن أن تُستغل خلدمة عملية التنمية االجتامعية( .)48نّ
إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف سورية هي أدنى من مثيالهتا يف عدد من الدول التي ختتلف يف مستويات تطورها ونموها،
نظرا إىل كرب حجم التهرب الرضيبي.
وهذا يؤرش إىل انخفاض حصيلة الرضيبة يف سوريةً ،

 46سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفي».
 47لقد توصل هانوسك وبالدا ( )Hanousek and Paldaإىل أن منظومة القيم املجتمعية بخصوص موقف األفراد من التهرب الرضيبي
تبي هلام من خالل حتليل نتائج املسح
سامهت بشكل كبري يف انتشار ظاهرة التهرب الرضيبي يف مجهوريتي التشيك وسلوفاكيا ،حيث نّ
أمرا مألو ًفا و ليس غري
أصبح
أنه
(أي
امليداين أن وجود االعتقاد بني أطراف املجتمع يف أن كل فرد يسعى إىل التهرب الرضيبي ويقوم به
ً
أخالقي) ،بالتايل ال رضر من القيام به كاآلخرين .نتيجة مماثلة توصل إليها غرابوسكي من خالل تشخيصه واقع العاملة غري َّ
املنظمة يف
بولندا خالل الفرتة 1999 -1994؛ فمعظم من يقوم بالتهرب الرضيبي مقتنع بأن اجلميع يقوم به ،وبالتايل ال ضري من القيام به ،وهذا ما
يعكس تر ّدي حالة املجتمع األخالقية .انظرGrabowski, “Informal Labor Market and Informal Economy,» and J. Hanousek :
and F. Palda, “Why People Evade Taxes in The Czech and Slovak Republics: A Tale of Twins,” in: Belev, ed., The
.Informal Economy

 48قحطان السيويف« ،أدوات السياسة املالية يف سورية :قراءة يف املوازنة العامة للدولة  »،2009ورقة قدمت إىل :ندوة الثالثاء
االقتصادي الثانية والعرشون ،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق .2009 ،عىل املوقع اإللكرتوين:
 ،<http://www.mafhoum.com/syr/articles_09/sioufi.pdf>.وحسني القايض« ،السياسة الرضيبية يف سورية »،ورقة قدمت إىل:
ندوة الثالثاء االقتصادي الرابعة والعرشون،أعدهتا مجعية العلوم االقتصادية السورية ،املركز الثقايف العريب ،دمشق ،2011،عىل املوقع
اإللكرتوين.<http://www.mafhoum.com/syr/articles_11/5-qadi.pdf> :
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الشكل ( :)7نسبة اإليرادات الرضيبية إىل الناتج املحيل اإلمجايل يف عينة من الدول
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املصدر :بالنسبة إىل سورية ،املجموعة اإلحصائية للمكتب املركزي لإلحصاء وقاعدة بيانات وزارة املالية ،وبالنسبة إىل باقي الدول،
قاعدة بيانات البنك الدويل.

يسمى «مؤرش الفساد
كام يمكن االستدالل عىل وجود ظاهرة التهرب الرضيبي يف سورية من خالل ما ّ
الرضيبي» ،الذي يقيس الفجوة بني اإليرادات الرضيبة املتحصلة فع ً
ال يف اقتصاد ما يف فرتة زمنية حمددة (يف
ظل وجود الفساد) واإليرادات الرضيبية التي كان من املمكن حتصيلها يف حالة عدم وجود الفساد ( احلجم
الطبيعي املحتمل لإليرادات الرضيبية واملستوجب احلصول عليه نتيجة النشاط االقتصادي لذلك االقتصاد
تبي ازدياد حجم التهرب الرضيبي ،والعكس
يف الفرتة الزمنية نفسها) ،حيث إن القيمة املوجبة هلذا املؤرش نّ
()49
وتبي نتائج قياس هذا املؤرش أن قيمته بلغت  0.8840خالل الفرتة  . 2008-2007ويمكن
صحيح .هذا نّ
تفسري ظاهرة التهرب الرضيبي بأسباب عدة ،منها عدم كفاءة النظام الرضيبي يف حتقيق العدالة الرضيبية ،وذلك
بسبب ضعف مستوى الكوادر العاملة يف جمال الرضائب ،وقصور األنظمة الرضيبية ،وانتشار الفساد ،وهو ما
يدفع بالكثريين إىل التهرب الرضيبي القتناعهم بأن اجلميع يفعل ذلك (حيث تسود املجتمع حالة من التدنيّ
والتهرب من املسؤولية االجتامعية جتاه اخلزينة العامة للدولة).
األخالقي
ّ

( )5تفاقم الفساد

وبالنسبة إىل ظاهرة الفساد ،التي هي ظاهرة اجتامعية املنشأ اقتصادية الطابع ،فقد أصبحت عالمة بارزة من
عالمات املجتمع واالقتصاد السوريني؛ إذ تشري تقارير منظمة الشفافية العاملية إىل احتالل سورية مواقع
متأخرة ،وفق مؤرش الفساد الذي يقيس االنطباعات بشأن وجود فساد يف القطاع العام يف جمموعة من الدول.
قياسا
فاجلدول رقم ( )1نّ
يبي أن عىل الرغم من التحسن يف ترتيب سورية بني الدول املدروسة يف العام ً ،2011
عينة الدول املدروسة) ،فإن قيمة املؤرش املطلقة ال تزال متدنية ( 2.6
بالعام  ( 2008مع مالحظة زيادة حجم ّ
()50
ويبي مؤرش امل ْلكيات الفكرية الذي تصدره مؤسسة اإلصالح الرضيبي األمريكية
من مقياس  .)10 - 0نّ

 49أمحد الكواز« ،احلسابات القومية والفساد :بعض املعاجلات واآلثار( »،سلسلة أوراق عمل API/WPS ،؛  ،1102املعهد العريب
للتخطيط ،الكويت،)2011،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.arab-api.org/jodep/products/delivery/wps1102.pdf>. :
انظر املوقع اإللكرتوين ملؤسسة اإلصالح الرضيبي األمريكيةhttp://www.internationalpropertyrightsindex.org/< :
50

profile?location=Syri>.
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أن سورية احتلت املوقع  119من جمموع  130وفق مؤرش ضبط الفساد اإلداري (قيمة املؤرش  2.9من أصل
 ،)10واملوقع  92وفق مؤرش دور القانون بقيمة قدرها  3.9من مقياس ( .)10-1وهذا يعكس واقع انتشار
الفساد يف سورية ذي الدور املساعد يف زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل.

العام

اجلدول رقم ()1
ترتيب سورية وفق مؤرش الفساد العاملي

2008

2009

2010

2011

الرتتيب

قيمة املؤرش

126

2.6

147

127

129

املصدر :تقرير انطباعات الفساد ،أعداد خمتلفة ،منظمة الشفافية العاملية (.)51

2.1

2.5

2.6

عدد الدول
180

180

178

186

ً
ثالثا :اآلثار السلبية القتصاد الظل
آثارا إجيابية متعددة،
عىل الرغم من أنه ُينظر إىل ظاهرة اقتصاد الظل من منظور سلبي عمو ًما ،فإن هلا يف الواقع ً
منها:
 -1دعم النشاط االقتصادي

إن اقتصاد الظل -عىل اختالف ماهيته وحجمه -هو حمصلة نشاطات اقتصادية تنجم عنها قيم مضافة موجبة
(وإن تكن يف بعض األحيان غري مرشوعة) تزيد من مستويات الدخل والنمو يف االقتصاد الوطني .ونشاطات
املنظمة وغري َّ
اقتصاد الظل (املرشوعة وغري املرشوعة ،ويف وحدات العمل َّ
املنظمة) تشغّ ل كلها يف هناية األمر يدً ا
عاملة ،وتستخدم مدخالت إنتاجية للحصول عىل خمرجات سلعية وخدمية ،وبالتايل هي ختلق دخوالً تصب يف
الدورة االقتصادية لالقتصاد الوطني من خالل إنفاقها عىل السلع واخلدمات ،وهو ما يساهم يف حتريك عجلة
االقتصاد الوطني ودفعها إىل األمام( .)52وهذا األمر ينطبق عىل حالة سورية؛ إذ ال شك يف أن يف ظل وجود
حوايل ثلث العاملة السورية يف القطاع غري َّ
املنظم ،بمن فيهم العاملون بأجر وأرباب العمل والعاملون حلساهبم،
قدرنا قيمة الدخول النامجة عن
فإن نشاطاهتم ستنجم عنها دخول تُضاف إىل الدخل القومي .وسبق لنا أن ّ
()53
النشاطات غري املنظمة بحواىل  35يف املئة من الدخل خالل العامني  2004و . 2010
-2تشغيل القوة العاملة

تؤمن نشاطات اقتصاد الظل فرص عمل ألفراد القوة العاملة الباحثني عنه والذين ال جيدون عم ً
ال يف االقتصاد
ّ
َّ
املنظم ،نتيجة عدم امتالكهم املؤهالت الكافية أو املهارات الالزمة ،أو لقصور سياسات التوظيف والتشغيل

 51انظر املوقع اإللكرتوين ملؤسسة الشفافية العاملية.<http://transparency.org/publications/gcr> :
52 Patrick K. Asea, “The Informal Sector: Baby or Bath Water?: A Comment,” Carnegie-Rochester Conference Series
on Public Policy, vol. 45, no. 1 (1996); Schneider and Klinglmair, “Shadow Economies around the World,” and Dominik
H. Enste, “Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries,” in: Belev, ed., The Informal Economy.
 53انظر الشكل رقم (.)4

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

واالستثامر( .)54بالنسبة إىل سورية ،رأينا يف الشكل رقم( )1كيف أن القطاع غري َّ
املنظم يشغل حواىل  30يف املئة
من العاملة السورية ،عىل أقل تقدير ،ونشري إىل أن معظم هذه العاملة من فئات الشباب؛ حيث شكل العاملون
من الفئة العمرية  39-15سنة يف الفرتة  2010 – 2006حوايل  72يف املئة من إمجايل عاملة القطاع غري ً
املنظم،
والسواد األعظم من هذه العاملة ( 80يف املئة) ّممن حيملون الشهادة االبتدائية فام دون(.)55
-3إتاحة مصادر للدخل والمعيشة

وبغض النظر عن نظامية
يؤمن اقتصاد الظل مصادر دخل ومعيشة مل تكن لتتوافر يف حال عدم وجود نشاطاته.
ّ
ّ
مصدرا للرزق والعيش جلميع الرشائح املجتمعية العاملة
هذه الدخول أو مرشوعيتها ،فهي تعني يف النهاية
ً
خصوصا طبقات الفقراء واملحتاجني ،وذلك يساهم يف ختفيض مستويات الفقر ،السيام لدى فئة العاملني
فيه،
ً
بأجر والذين بلغ متوسط نسبتهم خالل الفرتة  2010-2006حوايل  50يف املئة من إمجايل عاملة القطاع غري
املنظم( .)56وتزداد أمهية الدخول النامجة عن القطاع غري َّ
املنظم يف ظل قصور السياسات االقتصادية الك ّلية يف
سورية خالل األعوام األخرية ،وهي السياسات التي تأخرت يف إنشاء شبكات محاية اجتامعية قائمة عىل نظام
فعال لإلعانات االجتامعية حيمي مصالح الفئات اهلشة املعرضة للمخاطر االجتامعية واالقتصادية النامجة عن
حتررا وأكثر انحيازً ا إىل فئات التجار وأصحاب رؤوس األموال عىل حساب
التحول إىل اقتصاد ليربايل أكثر ً
الفئات العاملة .كام يمكن أن تساهم الدخول املتولدة عن نشاطات اقتصاد الظل يف التخفيف من حدة التفاوت
قياسا بإمجايل فئات الدخل
يف توزيع الدخل ،فيام إذا أدت هذه الدخول إىل زيادة نسبة فئات الدخل الدنياً ،
العرشية عند قياس مستوى مؤرش عدالة توزيع الدخول (مكافئ جيني)(.)57

رابعا :اآلثار السلبية القتصاد الظل
ً
خصوصا يف ما يتعلق بتشويه
نتطرق يف ما ييل إىل جمموعة من املنعكسات السلبية لنشاطات هذا االقتصاد،
ً
احلسابات القومية واملالية العامة ،وسوق العمل ،وتعزيز الفساد.
 -1تشويه الحسابات القومية

ُدرج
باعتبار أن نشاطات اقتصاد الظل بأنواعها كافة الختضع للتسجيل الرسمي وال تحُ رص
إحصائيا،وبالتايل ال ت َ
ً
ضمن احلسابات القومية التي تعكس واقع النشاط االقتصادي للدول ،فإن تزايد حجم هذه النشاطات يعني
بالرضورة زيادة نسبة اخلطأ يف احلسابات القومية الرسمية ،إىل حد تشويه هذه احلسابات،وهو ما جيعل االعتامد
عليها يف عملية التنبؤ االقتصادي ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات من الصعوبة بمكان .فعىل العموم ،ال يتم
احتساب كتلة الدخول التي تنجم عن نشاطات اقتصاد الظل عند تقدير قيمة الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة
الدخول ،وذلك بسبب الطبيعة غري الرسمية هلذه الدخول من جهة ،وبسبب عدم توافر اإلحصاءات الالزمة

تبي نتائج دراسة شنايدر أن عدد العاملني يف نشاطات اقتصاد الظل راوح يف الفرتة  1999 - 1998بني  35-12يف املئة من إمجايل
 54نّ
القوة العاملة يف دول وسط ورشقي أوروبا ،وبني  63-29يف املئة يف دول االحتاد السوفيايت السابق ،وبني  48 -6يف املئة يف سبع دول
من منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،بام فيها إيطاليا التي سجلت أعىل نسبة .انظرSchneider, “The Size and Development of :

the Shadow Economies”.

 55حسابات الباحث استنا ًدا إىل مسوحات القوة العاملة الصادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية.
 56انظر الشكل رقم ( .)2
 57بالطبع يتوقف ذلك عىل تركيبة فئات الدخل ،وحصة كل منها يف إمجايل الدخل.ولألسف ال تتوافر لدينا يف الوقت الراهن قاعدة
بيانات كافية حلساب أثر الدخول النامجة عن نشاطات اقتصاد الظل يف فئات الدخل العرشية.
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من جهة أخرى .يف املقابلُ ،ين َفق قسم كبري من الدخول النامجة عن نشاطات اقتصاد الظل يف االقتصاد الرسمي
من خالل عمليات رشاء جمموعات خمتلفة من السلع االستهالكية واالستثامرية ،التي من املفرتض أن يتم قياسها
بالطرق اإلحصائية املتعارف عليها عند إعداد الناتج املحيل اإلمجايل بطريقة اإلنفاق .بالتايل ،سيؤدي ذلك إىل
اختالف يف قيم الناتج بحسب طريقاألمر الذي ينجم عنه تقديرات غري دقيقة حلجم الناتج املحيل اإلمجايل
وملعدالت النمو االقتصادي(.)58
إضافة إىل ذلك ،يساهم عدم القدرة عىل حرص نشاطات اقتصاد الظل وقياسها يف تشويه القيم املضافة بحسب
القطاعات االقتصادية ،ومسامهة هذه القطاعات يف تركيبية الناتج املحيل اإلمجايل؛ فوجود عدد كبري من العاملة
غري الرسمية خيفي قيم التكاليف احلقيقة ملدخالت النشاط االقتصادي يف هذه القطاعات  -وفقًا لتقرير برنامج
()59
مسجلة يف التأمينات
األمم املتحدة االنامئي (  ، )2011فإن حوايل  89يف املئة من عاملة القطاع اخلاص غري َّ
مسجلة يف النظام الرضيبي ،عالوة عىل التالعب بقيم خمرجات النشاط
االجتامعية ،وأن  83يف املئة منها غري َّ
االقتصادي يف هذه القطاعات ،من خالل تقليل قيم اإلنتاج واملبيعات الواردة يف السجالت الرسمية لوحدات
العمل املرشوعة (هبدف التهرب الرضيبي) ،ووجود عدد من النشاطات يف وحدات عمل غري مرشوعة
ال يتم حرص قيمها املضافة ،كل ذلك يؤدي إىل أن احلسابات القومية للدول التي تشهد نشاطات ملحوظة
القتصاد الظل ال تعكس واقع النشاط االقتصادي فيها ،مقارنة بالدول التي تشهد وجو ًدا حمدو ًدا لنشاطات
اقتصاد الظل(.)60

 -2ضبابية سوق العمل

يف وقت يساهم اقتصاد الظل يف توفري فرص عمل وامتصاص جزء من العاملة الفائضة ،فإنه يؤدي إىل تشويه
يصعب عىل صانعي السياسات االقتصادية وضع
مالمح سوق العمل يف االقتصاديات الوطنية ،وهو ما
ّ
تصورات صحيحة عن واقع العاملة واجتاهاهتا وتوزيعها البنيوي يف االقتصاد الوطني؛ فعند وضع سياسات
سوق العمل ،جيب حرص أعداد القوة العاملة ونسبة العاملة املتاحة والوافدة سنو ًيا إىل سوق العمل (جانب
العرض) ،ومن ثم يتم حتديد عدد فرص العمل الالزم توفريها لتلبية حاجة العاملة واالقتصاد الوطني وفق
أسس صحيحة .لكن يف ظل وجود قاعدة بيانات عمل مشوهة نتيجة وجود نشاطات اقتصاد الظل ،يصبح من
الصعب جدً ا عىل صانعي السياسات التنبؤ الدقيق بحجم فرص العمل احلقيقية املطلوبة يف االقتصاد الوطني،
وكيفية توزيع هذه الفرص عىل قطاعات االقتصاد الوطني ،ونوعية املهارات واملؤهالت املتوافرة يف سوق
العمل ،ودرجة مالءمتها حلاجات سوق العمل ،وهو ما يعني استمرار حالة القصور يف إتاحة فرص العمل التي
أدت اً
أصل إىل حتفيز العمل يف نشاطات اقتصاد الظل ،األمر الذي يؤدي إىل الدخول يف حلقة مفرغة الهناية هلا.
 58عىل حد علمنا ال يقوم املكتب املركزي لإلحصاء بتقدير الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة الدخول ،التي تتضمن تعويضات العاملني
والدخل املختلط وفائض التشغيل ،حيث إن هذه الطريقة ّ
خصوصا يف فئة الدخل املختلط
متكن من تبيان حجم الدخول غري النظامية،
ً
ّ
كبريا يف النشاط االقتصادي يف
ا
ز
حي
ل
وتشك
حلساهبم
العاملون
فيها
يعمل
أساسا عن نشاط املنشآت الصغرية احلجم ،التي
الذي ينجم
ً
ً
ً
ّ
سورية .هذا وقد قام الباحثان دوشيني ونجوم ( )2008بمحاولة تقدير قيمة الناتج املحيل اإلمجايل وفق طريقة الدخل ،وتوصال إىل أن
رسميا ( 4.5يف
معدل نمو الناتج املحسوب بطريقة الدخل ( 7.5يف املئة) عام  2005أكرب من قيمته وفق طريقة القيمة املضافة املعتمدة
ً
املئة) .ويف عام  2007كانت القيم  5.7يف املئة (وفق طريقة الدخل) و 6.6يف املئة (وفق طريقة القيمة املضافة).
 59برنامج األمم املتحدة اإلنامئي« ،دراسةسوق العمل يف سورية.»2010-2009 ،
ً
ونشاطا
كبريا،
ا
ي
اقتصاد
ا
انفتاح
شهدت
التي
2010-2005
خصوصا خالل الفرتة
كثريا عىل حالة سورية،
ً
ً
ً
ً
 60هذه النتيجة تنطبق ً
ً
رسميا) ال تعكس بشكل كامل حقيقة نشاط هذه
(املنشورة
القطاعات
هلذه
املضافة
القيم
أن
يعني
والتشييد
ملحوظا يف قطاعات البناء
ً
القطاعات ومسامهتها يف الناتج املحيل اإلمجايل.
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-3اإلخالل بدينامية المالية العامة

تؤدي زيادة حجم نشاطات اقتصاد الظل إىل حرمان املالية العامة من املوارد التي كان من املفرتض أن تتدفق
إليها يف ما لو متت هذه النشاطات يف االقتصاد الرسمي( .)61وينطبق هذا القول عىل نشاطات الوحدات غري
النظامية والوحدات النظامية مع ًا ،حيث إن حصيلة الرضائب املبارشة والتأمينات االجتامعية التي تنجم عن
وحدات العمل غري النظامية ،إضافة إىل تلك التي تنجم عن التهرب الرضيبي وتشغيل عامل غري َّ
منظمني يف
وحدات العمل النظامية ،حترم املالية العامة موارد مهمة كان من املمكن أن يساهم توافرها يف متويل اإلنفاق
احلكومي( .)62يف املقابلُ ،ين َفق معظم الدخول املتحققة من نشاطات اقتصاد الظل ضمن القنوات االقتصادية
النظامية التي إذا ُأخضعت لألنظمة الرضيبية بشكل نظامي فإهنا تدعم قطاع الرضائب بشكل غري مبارش .لكن
يف ظل التهرب الرضيبي املتزايد -الذي أصبح ثقافة سائدة وممارسة معتادة يف سورية يف األعوام األخرية عىل
مجيع املستويات ،نتيجة اهنيار منظومة القيم واألخالق وانتشار الفساد وقصور عمل اهليئات املختصة -فإننا
ال نتوقّع أن حيصل ذلك ،بمعنى آخر ال نتوقّع أن يساهم إنفاق الدخول املتأتية عن نشاطات اقتصاد الظل يف
سورية يف دعم اإليرادات الرضيبية بسبب حجم التهرب الرضيبي.
يف مجيع األحوال ،من شأن تزايد نشاطات اقتصاد الظل أن يشوه ديناميات املالية العامة ،من حيث عدم قدرة
احلكومات عىل التنبؤ باحلجم املتوقّع لإليرادات النامجة عن النشاطات االقتصادية بشكل فعال بام يمكنها من
خصوصا يف جمال البنى التحتية واخلدمات
وضع تصورات دقيقة حلجم اإلنفاق املطلوب يف االقتصاد الوطني،
ً
املحصلة ،إن العمل عىل تبسيط
األخرى التي تستخدمها نشاطات االقتصاد الرسمي واقتصاد الظل .ويف
ّ
األنظمة الرضيبية وتوحيدها – بالرتافق مع جمموعة خطوات أخرى يف جمال حتسني بيئة األعامل -يساهم بشكل
كبري يف التخفيف من نشاطات اقتصاد الظل ،فيقلص من تشوهات املالية العامة ويزيد من كفاءهتا(.)63

 -4ارتفاع مستويات الفساد

نتيجة للطبيعة غري القانونية لنشاطات اقتصاد الظل ،التي يكون قسم كبري منها خمفي ًا وبعيدً ا عن أعني الرقابة
ً
ملحوظا بالرتافق مع وجود نشاطات اقتصاد الظل
والسلطات الرسمية ،فإن حجم الفساد يزداد ازديا ًدا
وتزايدها .ففي حالة وحدات العمل املرشوعة التي متارس نشاطات اقتصاد ظل خمفية (مرشوعة وغري
مرشوعة) ،يلجأ أصحاهبا إىل استعامل الطرق امللتوية ،من دفع رشاوى وتقديم هدايا عينية وغري عينية إىل
املوظفني الرسميني (حمصيل الرضائب -ممثيل الوزارات املعنية بشؤون العامل وبيئة األعامل والرتاخيص) يف حال
اكتشافهم ،وذلك لضامن تغايض هؤالء املوظفني عن نشاطاهتم غري املرشوعة واالستمرار فيها ،إىل حد أهنم قد
معينة ،وهذا يساهم يف انتشار الفساد الوظيفي عىل املستويات كافة .كذلك األمر
يصبحون رشكاء هلم بنسب ّ
يف حالة النشاطات غري املرشوعة لوحدات العمل غري املرشوعة (النشاطات اإلجرامية ،من رسقات واجتار
باملخدرات واألسلحة والبرش) ،حيث يتم عادة التنسيق مع املوظفني املسؤولني عن مراقبة هذه النشاطات
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية؛» سلامن« ،اقتصاد الظل أو االقتصاد اخلفيLoayza, “The Economics »،
 61أوغيل ،إبراهيمّ ،
و of the Informal Sector”.
 62توصل ُلويزا ( )Loayzaمن خالل دراسة جتارب دول أمريكا الالتينية إىل أن حصول ختفيض ملموس يف حجم نشاطات اقتصاد

الظل يؤدي إىل زيادة ملحوظة يف اإليرادات الرضيبية ،وبالتايل زيادة قدرة احلكومات عىل تقديم السلع واخلدمات العامة ،وهو ما يدفع
بالنمو االقتصادي إىل األمام .انظر.Loayza, “The Economics of the Informal Sector” :
 63انظرSoto, The Other Path; Tanzi, “The Underground Economy in the United States,” and Schneider and Enste: :
“Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences,” and Hiding in the Shadows.

231

232

العدد 3
شتاء 2013

ِ
معينة .يف
اجلرمية ومكافحتها ،والتواطؤ معهم ّ
لغض الطرف عنها وتسهيلها يف مقابل ن َسب عموالت وأرباح ّ
مجيع األحوال ،النتيجة هي أن انتشار نشاطات اقتصاد الظل يرتافق مع زيادة درجات الفساد(.)64
التسرب من النظام التعليمي
 -5المساهمة في زيادة معدالت
ّ

يؤمن فرص عمل لرشائح واسعة من املجتمع ،بمن فيها األطفال والشباب (وهذا أثر
رأينا سابقًا أن اقتصاد الظل ّ
سلبيا يف مستوى التعليم ،كونه حيفز
إجيايب يساهم يف ختفيض مستويات البطالة) ،لكنه يؤ ّثر يف الوقت نفسه ً
تأثريا ً
()66
()65
باكرا  ،وحيول
فئات األطفال والشباب عىل عدم إكامل مسرية تعليمهم  ،وعىل االنخراط يف سوق العمل ً
دون أن يتم ّتعوا باملؤهالت واملهارات العالية التي ّ
متكنهم من احلصول عىل فرص عمل ذات مؤهالت أفضل
سلبا يف مستوى التحصيل العلمي
وأجور أعىل( .)67فزيادة معدالت
الترسب من املؤسسات التعليمية تؤثر ً
ّ
ويف مستوى مهارةالقوة العاملة ،وتؤدي إىل انخفاض فرص احلصول عىل عمل مالئم( .)68يف املقابل ،يدفع
الترسب خارج املنظومة التعليمية والبحث عن العمل
انخفاض سوية النظام التعليمي وعدم كفاءته منتسبيه إىل
ّ
يف نشاطات اقتصاد الظل التي ال تتطلب مؤهالت ومهارات عالية .وهنا نؤكد أمهية تطوير النظام التعليمي،
الترسب ،ورفع مستوى
ورضورة رفع مستواه ،واتّباع سياسات التعليم اإللزامي للحد  -ما أمكن  -من ظاهرة
ّ
مؤهالت ومهارات القوة العاملة بام يلبي متطلبات سوق العمل.
 -6الحد من فرص تطور قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

دورا مهماًّ يف دعم النشاطات االقتصادية عىل مستوى
يؤدي قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ً
االقتصاديات الوطنية ،وذلك بمسامهته يف امتصاص فوائض اليد العاملة ،ودعم مبادرات ريادة األعامل،
والتميز يف جمال اخلدمات واملنتجات .هذا ويتم ختصيص برامج متويل وتأهيل متنوعة لدعم هذا القطاع ،لكن
64 Buehn and Schneider, “Shadow Economies and Corruption All Over the World».

حيث تبني هلام وجود عالقة ارتباطيه سببية موجبة بني نشاطات اقتصاد الظل ودرجة انتشار الفساد ،يف حالة الدول ذات الدخل املتدنيّ ،
توصل إليه كل من جونسون وهندريكس .هذا وقد فسرّ ا هذه النتيجة بأن نشاطات الظل ّ
تشكل فرصة كبرية للموظفني
وهو يشبه ما ّ
احلكوميني البتزاز فعاليات نشاطات الظل (أكانوا اً
عامل أم أرباب عمل) ،والذين يدفعون الرشاوى هلم من أجل التسرت عىل نشاطاهتم.
إضافيا يدفع إىل االجتاه نحو اقتصاد الظلّ .أما يف حالة الدول املرتفعة الدخل ،فإن تزايد حجم
رضيبيا
يف املقابل ،يعني وجود الفساد عبئًا
ً
ً
اقتصاد الظل ّ
يشكل اً
بديل من ظاهرة الفساد يف تلك الدولة (أي إن العالقة عكسية) .انظرJohnson, Kaufmann and Shleifer, “The :

Unofficial Economy in Transition,” and Jean Hindriks, AbhinayMuthoo and Michael Keen, “Corruption, extortion and
evasion,” Journal of Public Economics, vol. 74, no. 3 (December 1999).

 65وفقًا إلحصاءات منظمة الرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،بلغ معدل القيد الصايف يف املرحلة الثانوية يف سورية  66.5يف املئة

خالل الفرتة ،2010-2007وهي نسبة تُعترب عالية باملعايري الدولية .انظر املوقع اإللكرتوين ملعهد اإلحصاءات يف اليونسكو<http:// :
stats.uis.unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143>.

 66وفقًا لتقرير «دراسة سوق العمل يف سورية 28.5 ،»2010 -2009 ،يف املئة من الداخلني إىل سوق العمل أول مرة واحلاصلني
تموا احللقة الثانية من التعليم ،و 13.9يف املئة منهم مل ُينهوا مرحلة التعليم األسايس.
عىل عمل هم من مل ُي ّ
 67وهذا ما تؤكده نتائج املسح الثقايف واالجتامعي الذي أجراه املكتب املركزي لإلحصاء للفرتة  .1999-1994انظر :أوغيل ،إبراهيم،
ونيال« ،القطاع غري املنظم يف سورية».
ّ
 68وفقًا لتقرير «دراسة سوق العمل يف سورية 56 ،»2010-2009 ،يف املئة من فرص العمل املتاحة ال يمكن ملؤها بالرسعة
الالزمة والوقت املناسب بسبب عدم توافر املؤهالت واملهارات الالزمة لدى طالبي العمل ،وأن درجة املواءمة بني خمرجات التعليم
مرضية .وهذه اخلالصة تتامشى إىل حد كبري مع نتائج تقرير غري منشور ُأعد ملصلحة وزارة التعليم
ومتطلبات سوق العمل يف سورية غري ْ
تبي،
العايل يف سورية ضمن فعاليات مرشوع حتديث التعليم العايل ،بالتعاون مع االحتاد األوريب خالل الفرتة  ،2010-2008حيث نّ
نتيجة لقاءات متعددة واستقصاءات آلراء رشحية واسعة من أرباب العمل يف سورية وممثليهم ،أن سوية خرجيي التعليم العايل يف سورية
خصوصا يف جمال استخدام اللغات األجنبية والتقانة ومهارات التواصل وغري ذلك
التتناسب إىل حد كبري مع متطلبات سوق العمل،
ً
من مهارات حتتاج سوق العمل إليها.

دراسات
اقتصاد الظل في سورية

تقديم هذه الربامج يشرتط ضم ًنا توافر الصبغة القانونية والرسمية هلذه املنشآت ،وهو ما يعني أن مجيع أشكال
املنشآت (وحدات العمل غري املنظمة) العاملة يف إطار اقتصاد الظل مستثناة من هذه الربامج ،األمر الذي يعني
حرماهنا من احلصول عىل تسهيالت هذه الربامج ومزاياها ،ويعني يف هناية املطاف تقييدً ا لفرص تطور قطاع
املنشآت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ،وزيادة مسامهته يف النشاط االقتصادي(.)69

لذلك ،فإن العمل عىل إضفاء الصبغة القانونية عىل نشاطات اقتصاد الظل ،من خالل تبسيط اإلجراءات
واألنظمة اخلاصة بالقيام باألعامل وتسجيل العامل بالتأمينات االجتامعية وبالنظام الرضيبيُ ،يعترب من أهم
اخلطوات املطلوب تنفيذها لتمكني هذه النشاطات من االستفادة من الربامج احلكومية ،وحتويلها إىل نشاطات
داعمة لالقتصاديات الوطنية.
نشري يف هذا السياق إىل جتربة البريو خالل الفرتة 1989-1988؛ فقد أثمرت تلك التجربة حتويل عدد كبري من
وحدات العمل الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر من اقتصاد الظل إىل االقتصاد النظامي ،وهو ما أدى إىل
ختفيض ملحوظ يف عدد الفقراء ،وزيادة مسامهة هذه الوحدات يف النشاط االقتصادي .ويعود الفضل يف هذه
التجربة إىل الباحث املعروف دي سوتو الذي نرش الكثري من األبحاث التي تناولت أساليب حتويل نشاطات
اقتصاد الظل إىل نشاطات نظامية من خالل إضفاء الصفة القانونية عىل ما اعتربه األصول الرأساملية امليتة،
مثل العقارات(.)70

خامسا :توصيات لمعالجة ظاهرة اقتصاد الظل
ً
بعد أن استعرضنا العديد من القضايا ذات الصلة باقتصاد الظل يف سورية من حيث احلجم واألسباب واآلثار،
فإننا نخصص هذا القسم لرسد بعض التوصيات التي نعتقد أهنا تساهم يف وضع تصور سياسايت ملعاجلة ظاهرة
اقتصاد الظل واحلد من حجم أنشطته.

 إن تناسق السياسات االقتصادية الكلية عىل صعيد االقتصاد املحيل الرسمي وتكاملها ضمن إطار شامليأخذ يف عني االعتبار احتياجات األفراد التنموية واملعيشية من جهة والثروات واملوارد واإلمكانات املتاحة
من جهة أخرى يعترب ً
أساسيا للنمو االقتصادي والتنمية املستدامني .كام أن وجود نشاطات اقتصاد الظل
رشطا
ً
ً
مؤرشا عىل قصور السياسات الكلية والتنموية لالقتصاد
املوازية لنشاطات االقتصاد الرسمي يمكن اعتباره
أفقيا وعمود ًيا عىل مستوى االقتصاد الوطني
املحيل ،ففي ظل سياسات اقتصادية غري منسجمة وغري مرتابطة ً
وال تأخذ يف عني االعتبار متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية املتوازنة والشاملة عىل مستوى االقتصاد
الوطني ،فإن نشاطات االقتصاد الرسمي وقنواته ستكون قارصة عن دعم عملية النمو والتنمية بالشكل األمثل
وعن تلبية متطلبات األفراد من فرص عمل ودخول ومصادر معيشة ،بالتايل ،من الطبيعي أن يفسح ذلك املجال
لبدائل أخرى ومنها تكاثر نشاطات اقتصاد الظل.
69 Simeon Djankov [et al.], “Going Informal: Benefits and Costs,” in:Belev, ed., The Informal Economy.

 70خري مثال عىل هذه التجربة هو مرشوع «رأس املال امليت والفقراء يف مرص» ،الذي ُن ِّفذ بتعاون بني معهد احلرية والديمقراطية واملركز
املركزي للدراسات االقتصادية،وساهم يف تراجع معدالت الفقر من  23.4إىل  18.9يف املئة بني عامي  ،2008-2005حيث تم وضع
أسس وإجراءات لتثبيت م ْلكية العقارات لعدد كبري من امللاّ ك الذين استطاعوا ،بعد إضفاء الصفة القانونية عىل م ْلكيه العقارات ،القيام
كبريا من العاملة َّ
املنظمة .انظرHernando de Soto and Egyptian :
بعدد كبري من النشاطات االقتصادية التي و ّلدت عوائد وشغّ لت عد ًدا ً

Centre for Economic Studies, Dead Capital and the Poor in Egypt, 2 vols. (Cairo: The Centre, 1997).
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 إن متركز االستثامرات (العامة واخلاصة) بكافة أنواعها االقتصادية يف املدن الرئيسية ويف مراكز املدن الفرعيةأدى إىل هجرة داخلية للعاملة السورية من أطراف املدن وأريافها إىل مراكزها ،ومن املدن الصغرية وأريافها
وأطرافها إىل املدن الرئيسية مما ساهم يف انغامس هذه العاملة يف نشاطات غري رسمية بدء ًا من نشاطات البيع
مرورا
اجلوال وعىل البسطات ،انتها ًء بالعمل يف وحدات عمل رسمية وغري رسمية وبشكل غري نظامي،
ً
بنشاطات ثانوية مساعدة هبدف إجياد دخل إضايف .عالوة عىل ذلك ،رافق هذه اهلجرة نشاط حمموم يف السكن
ً
ملحوظا ،نتيجة زيادة حجم اهلجرة الداخلية من جهة
ازدهارا
والبناء العشوائي الذي شهد يف األعوام األخرية
ً
وقصور سياسات اإلسكان عن استيعاب هذه اهلجرة من جهة أخرى .والخيفى عىل أحد أن معظم نشاطات
البناء العشوائي هي نشاطات غري رسمية وال ختضع للتسجيل الرسمي ،وتو ّلد دخوالً غري مسجلة وغري خاضعة
متارس فيها نشاطات اقتصادية غري َّ
منظمة كالورش
كبريا من أبنية السكن العشوائي َ
للرضيبة .كام أن عد ًدا ً
الصناعية الصغرية ،أو حمالت البيع بالتجزئة ،وغريها.

 وهلذا ،فإن إعادة النظر يف السياسات االستثامرية بحيث تأخذ يف عني االعتبار التنمية املكانية املتوازنة بنياملدن واملناطق السورية عىل امتداد القطر من جهة ،ومراكز املدن وأطرافها وأريافها من جهة أخرى ،تُعترب
عام ً
ال مهماًّ من عوامل ختفيض حجم نشاطات اقتصاد الظل .فهذا العامل يكبح مجاح اهلجرة الداخلية من
ناحية ،ويوفّر فرص عمل ومصادر دخل نظامية للعاملة من ناحية أجرى .كام أن اتّباع سياسات إسكان متوازنة
تأخذ يف عني االعتبار الزيادات اهلائلة يف حجم السكان وتوزُّ عهم اجلغرايف وتأمني مجيع اخلدمات الالزمة ،من
بنية حتتية ومدارس وطرق وغريها ،هو من األمهية بمكان .وهذا يقودنا إىل احلديث عن املخططات العمرانية
وأمهيتها ،حيث إن غياب خمطط عمراين شامل عىل مستوى القطر وعىل مستوى املدن واملناطق؛ خمطط يتامشى
ُ
ومتركز النشاطات االقتصادية بجميع اشكاهلا
مع اجتاهات التنمية املتوازنة ويأخذ يف االعتبار التوزُّ ع السكاين
توسع السكن العشوائي ،ويف زيادة
واخلدمات امللحقة هبا ،قد ساهم بشكل ملحوظ يف اهلجرة الداخلية ويف ُّ
حجم نشاطات اقتصاد الظل.

ويف السياق نفسه  ،يمكننا القول إن إمهال قطاع الزراعة والري ،بالتوازي مع موجات اجلفاف التي أحاقت
بسورية خالل الفرتة  ،2009-2008دفع بالكثري من سكان األرياف والعاملني بالزراعة إىل هجرة أراضيهم
وقراهم ،والتوجه للعمل يف نشاطات اقتصاد الظل يف املدن الرئيسة .من هنا ،فإنه من الرضوري العمل عىل
وحث الذي هاجروا عىل
اتّباع سياسات زراعية تنموية تشجع العاملني الزراعيني عىل توطينهم يف أريافهم،
ّ
العودة إليها .ومن هذه السياسات :التوسع يف استصالح األرايض الزراعية ،ويف إقراض املزارعني وتقديم
خصوصا يف جمال الصناعات
مجيع أشكال الدعم الزراعي ،والرتكيز عىل االستثامرات الزراعية –الصناعية،
ً
الغذائية -الزراعية ،وهو ما ّ
يمكن من إجياد فرص عمل ومصادر دخل مناسبة للعاملني الزراعيني ولسكان
األرياف ،وحيد من هجرهتم الداخلية ومن عملهم يف القطاع غري املنظم.

 ويف ما يتعلق بسياسات العمل والتعليم ،فإننا نشري إىل وجود فجوة بني متطلبات سوق العمل واملهاراتواملؤهالت التي تتحصل عليها القوة العاملة يف سورية ،وهذه الفجوة نامجة عن قصور سياسات التعليم
من جهة ،وعن ضعف التواصل بني أرباب العمل وصانعي القرار والسياسات من جهة أخرى ،بام حيول
دون معرفة نوعية مؤهالت القوة العاملة املطلوب توافرها يف سوق العمل ومستوى مهارهتا ،وهو ماينجم
خصوصا العاملة غري املؤهلة وغري املاهرة ،إىل العمل يف
عنه بطالة هيكلية مرتفعة احلجم ،ويدفع بالكثريين،
ً
اقتصاد الظل .كام أن انخفاض مستويات األجور احلقيقية وتباينها بني القطاعني العام واخلاص سامها يف دفع
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العاملة إىل ممارسة نشاطات موازية غري رسمية .بالتايل ،فإن إعادة النظر يف آليات سوق العمل وسياساته،
من حيث مستوى التعويضات وتناسبها مع تغريات مستويات األسعار وتكاليف املعيشة وظروف العمل
وطبيعته ،والتشديد عىل محاية حقوق العامل وتسجيلهم يف نظام التأمينات االجتامعية والضامن الصحي ،كل
ذلك من شأنه أن يساهم إىل حد كبري يف التخيل عن نشاطات اقتصاد الظل ،والعمل يف نشاطات االقتصاد
الرسمي بشكل نظامي .كام أن التحديث املستمر لسياسات التعليم يف خمتلف مراحله ،وتطوير املناهج
والطرق التدريسية وربطها بحاجات سوق العمل سيسامهان يف احلد من معدالت الترسب ،وسيساعدان
حيد من حجم العاملة يف
عىل زيادة مؤهالت القوة العاملة ومهارهتا وقدرهتا عىل إجياد فرص عمل نظامية ،بام ّ
القطاع غري َّ
املنظم.

 ويف جمال السياسات املتعلقة ببيئة األعامل ،يتوجب عىل صانعي القرار حتديث القوانني واألنظمة واإلجراءاتاخلاصة ببيئة األعامل وتبسيطها ،وذلك من أجل تشجيع االستثامرات املحلية ،وجذب االستثامرات األجنبية
بحيث تتوافر فرص عمل نظامية جاذبة متتص فائض القوة العاملة وتشجع عاملة اقتصاد الظل عىل التحول
إىل نشاطات االقتصاد الرسمي .هنا نشري إىل أمهية حتديث النظم والقوانني الرضيبية ،من حيث معدالت
الرضيبة ومطارحها وآليات استيفائها؛ ففرض معدالت رضيبة عادلة تتناسب مع املطرح الرضيبي ومع نوع
النشاطات املتولدة عنها ،وتبسيط إجراءات استيفائها ،من شأهنام أن يشجعا عىل قيام األعامل والنشاطات
الرسمية واملسجلة ،فتتوافر فرص عمل من جهة ،ويحُ َّد من حجم التهرب الرضيبي من جهة أخرى .إىل جانب
ذلك ،جيب العمل عىل بناء قدرات العاملني يف جمال الرضيبة من أجل تقديم خدمات متميزة اجلودة من جهة،
ومكافحة التهرب الرضيبي من جهة أخرى .كام نؤكد رضورة تبسيط إجراءات منح تراخيص األعامل ونقل
امل ْلكية وتسجيلها ،وحل النزاعات وإنفاذ العقودّ ،مما يشجع عىل القيام بأعامل جديدة وحيفز األعامل القائمة غري
املسجلة عىل اكتساب الصفة الرسمية واملسجلة ،وهو ما يؤدي بال شك إىل ختفيض حجم القطاع
النظامية وغري
َّ
غري َّ
املنظم ونشاطات اقتصاد الظل .كذلك نشري إىل رضورة االهتامم بدعم قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية
واملتناهية الصغر ،من خالل تبسيط اإلجراءات واألنظمة اخلاصة هبذا القطاع ،وتقديم املشورة واخلربة الالزمة
لبناء قدرات ريادة األعامل فيه ،وتوفري مجيع أشكال التمويل التي تساهم يف زيادة حجم نشاط هذا القطاعّ ،مما
يمكنه من استقطاب العاملة الفائضة وعاملة القطاع غري َّ
ّ
املنظم.

 إن حتديث املؤسسات واهليئات العاملة يف جمال اإلدارة احلكومية واخلدمة املدنية ،وتطوير األنظمةوالقوانني الناظمة لعملها ،ووضع أسس للمساءلة والرقابة واملحاسبة ،وتطبيق هذه األسس بشكل
التسيب والرتهل ،ويف مكافحة الفساد الذي يسترشي
جدي وحازم ،كل ذلك سيساهم يف احلد من انتشار
ّ
ً
ملحوظا يف نشاطات اقتصاد الظل .يف
حي ًزا
يف أروقة اهليئات واملؤسسات احلكومية يف سورية ،ويشغل ّ
هذا اخلصوص ،نشري إىل أنه تم يف عام  2011تشكيل جلنة ملكافحة الفساد يف سورية ،مهمتها اقرتاح
آليات وضوابط حمددة لتعزيز النزاهة والشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص بني ذوي األوضاع املتامثلة،
وحتقيق العدالة ومكافحة جرائم الفساد ،وتوفري وسائل استئصال أسبابه ،ومعاقبة مرتكبيه .لكن مل
يصدر عن اللجنة -حتى اآلن -أي قرارات أو قوانني يف هذا اخلصوص .ويف مجيع األحوالّ ،
تشكل
مقومات احلد من حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.
حماربة مظاهر الفساد
مقو ًما مهماًّ من ِّ
والتسيب ِّ
ّ
بد من اإلشارة إىل ما قامت به احلكومة السورية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
 ويف النهاية ،ال ّمسمى «التمكني القانوين للفقراء وتنظيم القطاع غري املنظم» ،وذلك
عام  ،2010عندما أوجدت مرشوع ًا حتت ّ
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هبدف دراسة واقع القطاع غري َّ
خصيصا لذلك
تصمم
ً
املنظم ،وحتديد حجمه وخصائصه من خالل مسوحات َّ
الغرض ،ووضع سياسات إلزالة العوائق القانونية والتنظيمية التي متنع الفقراء من القيام باألعامل ،وخلق بيئة
ترشيعية وقانونية تساهم يف ختفيض حجم القطاع غري َّ
املنظم من خالل حتويل نشاطات هذا القطاع إىل نشاطات
رسمية وقانونية .وعىل الرغم من بدء نشاط هذا املرشوع عام  ،2010فإنه مل يصدر عنه حتى اآلن خطوات
ملموسة تساهم يف حتقيق أهدافه .وربام يعود السبب يف ذلك إىل االنعكاسات السياسية والقانونية هلذا املرشوع
من جهة ،وإىل موجة االضطرابات السياسية واالجتامعية التي بدأت يف سورية وانعكست عىل مجيع الصعد
السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،وعىل مشاريع التعاون الدويل بني احلكومة السورية واجلهات الدولية ،من
جهة أخرى .ويف مجيع األحوالّ ،
يشكل هذا املرشوع ،يف حال امليض به ُقدُ ًما ،بارقة أمل مهمة يمكن التعويل
عليها للحد من حجم نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.

خالصة
وعامليا ،تزايدت نشاطات اقتصاد الظل
حمليا
نالحظ ّمما ّ
ً
تقدم أن مع زيادة حجم النشاط االقتصادي الرسمي ً
وتنوعت أشكاهلا .وتشري الدالئل إىل انتشار هذه النشاطات يف مجيع أنواع االقتصاديات عىل اختالف درجة
تطورها ،وإىل أن حجم هذه النشاطات يف االقتصاديات النامية واالنتقالية هو أكرب ّمما هو عليه يف االقتصاديات
املتقدمة.

َ
ٌ
نشاط ملحوظ يف اقتصاد الظل،وهو ما يمكن
النشاط االقتصادي للقطاع املنظم يف األعوام االخرية
لقد رافق
االستدالل عليه من خالل نسبة العاملة يف القطاع غري َّ
املنظم التي ّ
شكلت حوايل ثلث إمجايل العاملة يف سورية
املرصح به والناجم عن الفرق بني مستويات
خالل الفرتة  ،2010-2006وكذلك من خالل نسبة الدخل غري
َّ
دخول ُ
األرس وإنفاقها يف سورية ،إذ بلغت  35-34يف املئة بني العامني .2010-2004

وتبي لنا أن هناك عوامل متعددة وراء ظهور نشاطات اقتصاد الظل وتزايدها ،منها ما هو اقتصادي ،كانخفاض
نَّ
فرص العمل املتاحة نتيجة ضعف سياسات االقتصاد الكيل ،وتركيز اجلهود التنموية عىل املناطق واملدن الكربى،
داخليا والعمل يف نشاطات اقتصاد الظل .كام ساهم انخفاض مستويات
األمر الذي دفع باألفراد إىل اهلجرة
ً
الدخول وزيادة نسب الفقر يف دفع األفراد إىل العمل يف نشاطات موازية لنشاطات االقتصاد الرسمي هبدف
تأمني مصدر للرزق واملعيشة .كام أدى قصور البيئة الناظمة لألعامل عىل مستويات الرضائب واإلجراءات
والقوانني واألنظمة إىل تشجيع األفراد عىل االنخراط يف نشاطات اقتصاد الظلّ .أما عىل الصعيد االجتامعي،
فالعادات والتقاليد االجتامعية والرغبة يف تغيري الواقع االجتامعي وتدهور منظومة القيم واألخالق السائدة
خصوصا يف جمال زيادة حجم االجتاه نحو التهرب الرضيبي واللجوء إىل أساليب ملتوية يف إجياد
يف املجتمع،
ً
مصادر للرزق واملعيشة ،كل ذلك ساهم يف تكاثر نشاطات اقتصاد الظل يف سورية.

وتبني لنا ً
آثارا إجيابية بقدر ما هلا من انعكاسات سلبية.ويف حني تتجىل
أيضا أن لنشاطات اقتصاد الظل ً
آثارها اإلجيابية يف توليد الدخل وإجياد القيم املضافة وتشغيل فوائض اليد العاملة وتوفري فرص لكسب
خصوصا لدى فئة العاملني بأجر  -وهم ّ
يشكلون حوايل  50يف املئة من
الدخل ومصدر للرزق واملعيشة،
ً
عاملة القطاع غري املنظم خالل الفرتة  ،2010-2006فإهنا يف املقابل تساهم يف تشويه احلسابات القومية،
خصوصا حسابات الناتج والنمو االقتصادي ومسامهة القطاعات يف الناتج ،ويف ضبابية مالمح سوق العمل
ً
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نتيجة تشويه قاعدة بيانات سوق العمل وكيفية توزيعها القطاعي ،واإلخالل بدينامية املالية العامة نتيجة
زيادة عمليات التهرب الرضيبي ،وتشجيع ممارسات الفساد ،واإلرضار باملستوى التعليمي نتيجة املسامهة
الترسب من التعليم ،واحلد من فرص تطور قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية واملتناهية
يف رفع مستويات
ّ
الصغر ،بسبب عدم قدرة املنشآت (غري َّ
املنظمة) العاملة يف هذا القطاع يف احلصول عىل برامج الدعم
والتمويل احلكومية.

يف النتيجة ،ستكون للعمل احلثيث عىل احلد من نشاطات اقتصاد الظل وحتويلها ما أمكن إىل نشاطات
رسمية مسامهته يف تصحيح هيكلية االقتصاديات املحلية ورفع مستواها وتعزيز مناعتها يف وجه األزمات؛
املنظمة إىل عاملة َّ
فالعمل عىل حتويل العاملة غري َّ
منظمة ،من خالل اإلجراءات واألنظمة التي هتدف إىل توفري
فرص عمل نظامية (كتبسيط األنظمة اخلاصة بسوق العمل والتأمينات االجتامعية) ،وحتسني بيئة األعامل
واالستثامر ،وتوفري التمويل الالزم لدعم قطاع املنشآت املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر ،ومكافحة
الفساد وحتسني البيئة الرضيبية ،كل ذلك من شأنه أن حيد من نشاطات اقتصاد الظل ويعزز فرص تنمية
االقتصاد املحيل.
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