من احلكمة �أن
تقل�ص احلكومات
الر�شيدة اقت�صادها
اخلفي عن طريق
حت�سني امل�ؤ�س�سات
حتى حتقق النمو
ال�شامل للجميع
�أنوب �سينغ ،و�سونايل
جني-ت�شاندرا ،وعادل
حممد

ت�أتي

الزيادة احلادة على م�ستوى
العامل يف احتجاجات ال�شعوب
على احلكم ال�سئ وغياب النمو
ال�شامل للجميع ،كتذكرة يف
حينها ب�أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سات قوية وتو�سيع
حجم االقت�صاد الر�سمي لت�شجيع النمو االقت�صادي
واحل�صول على الفر�ص.
ففي حاالت كثرية للغاية ،ي�ؤدي �سوء �إدارة
امل�ؤ�س�سات والإفراط يف التنظيم �إىل �إرغام العاملني
وامل�شاريع التجارية ال�صغرية على الدخول يف
القطاع غري الر�سمي — الذي يطلق عليه اقت�صاد
الظل �أو االقت�صاد اخلفي — حيث تنتج �سلع
وخدمات قانونية ولكن تخفى عمدا عن ال�سلطات
لتجنب ال�رضائب ومعايري العمالة وغري ذلك من
املتطلبات القانونية.
وي�ؤكد بحثنا �أن امل�شاريع التجارية التي تواجه
بيئة من التنظيم املجحف والف�ساد والتمييز يف
تطبيق القانون يكون لديها دافع لإخفاء �أن�شطتها
يف االقت�صاد اخلفي .ونخل�ص �إىل �أن امل�ؤ�س�سات
حمدد �أهم حلجم االقت�صاد اخلفي من ارتفاع معدالت
ال�رضيبة �أو الت�ضخم �أو م�ستويات الدخل.
ومثلما يقول دارون �أجيمولو وجيم�س روبن�سون
يف كتاب ملاذا تف�شل الأمم )،(Why Nations Fail
يكمن الفرق الرئي�سي بني البلدان الغنية والبلدان
الفقرية يف امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي هي من �صنع الإن�سان ،ولي�س يف ثقافتها �أو
خ�صائ�صها اجلغرافية .ويبني الكتاب بحجج دامغة
�أن الأمم تزدهر حني ت�ضع م�ؤ�س�سات �شاملة للجميع
تعمل على تعزيز النمو و�أنها تخفق حني حتقق
م�ؤ�س�ساتها م�صالح نخبة حمدودة بدال من خلق
منافع اقت�صادية و�سلطة �سيا�سية يتم تقا�سمها على
نطاق وا�سع.

املزايا والعيوب

تفر�ض االقت�صادات اخلفية الكبرية م�شكالت متعددة
ل�صنع ال�سيا�سات .ف�ضعف امل�ؤ�س�سات ووجود قطاع
غري ر�سمي كبري ميكن �أن يتفاعال معا يف حلقة
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مفرغة ليقو�ضا بدرجة �أكرب جودة امل�ؤ�س�سات التي
حتكم الن�شاط االقت�صادي وت�شجعه� ،أي �سيادة
القانون وغياب الف�ساد واحلد ما �أمكن من العبء
التنظيمي غري ال�رضوري.
وعالوة على ذلك ،يت�سبب كرب حجم االقت�صادات
غري الر�سمية يف عدم موثوقية �أو اكتمال الإح�صاءات
الر�سمية ،مما يعقد عملية �صنع ال�سيا�سات املبنية على
معلومات .وتعني حمدودية امل�شاركة يف االقت�صاد
الر�سمي �ضمنا �أن املنافع التي يحققها االقت�صاد
الر�سمي — مثل حماية حقوق امللكية ،و�إمكانية
النفاذ �إىل �أ�سواق االئتمان ،وكفاية معايري العمالة –
ميكن �أال ي�ستفاد منها على نطاق وا�سع .وي�ؤدي ذلك
بدوره �إىل تثبيط النمو االقت�صادي وحرمان الكثري
من الأ�شخا�ص من الفر�ص االقت�صادية.
ومن منظور �أكرث �إيجابية ،ي�ضطلع القطاع غري
الر�سمي بدور مهم ،ال �سيما يف االقت�صادات النامية،
ح�ضانة للنمو االقت�صادي
حيث ميكن اعتباره
ّ
امل�ستقبلي يف االقت�صاد الر�سمي .فهو ميثل هام�ش
�أمان مهم للوقاية من حالة عدم اليقني االقت�صادي
وق�صور النمو يف القطاع الر�سمي بتوفري �سبل
عي�ش ل�رشائح كبرية من ال�سكان .ويزيد فعليا حجم
االقت�صادات غري الر�سمية بدرجة كبرية يف البلدان
الفقرية وال�صاعدة عليه يف البلدان الأكرث ثراء.
�إال �أن ال�رشكات التي تعمل يف القطاع غري
الر�سمي تواجه جمموعة من القيود املختلفة جتعل
من ال�صعب عليها �أن تزاول عملها وتنمو .وميكن �أن
تكون هذه القيود مت�صلة بالبنية التحية ،مثل �إتاحة
الكهرباء والأرا�ضي واملياه؛ �أو تكون م�ؤ�س�سية ،وهو
ما نعنى بتق�صيه يف بحثنا؛ �أو مت�صلة باال�ستفادة
من التكنولوجيات اجلديدة والو�ساطة املالية وغريها
من املنافع املرتبطة بامل�شاركة يف االقت�صاد
الر�سمي .وعلى �سبيل املثال ،بخالف ما يحدث يف
البلدان التي توجد فيها نظم نا�ضجة حلقوق امللكية
حيث ميكن ا�ستخدام ر�أ�س املال ب�صورة وا�سعة
للأن�شطة الإنتاجية ،غالبا ما تكون هناك �صعوبة

كبرية يف البلدان النامية حتديد حقوق وا�ضحة للملكية يف املقام
الأول ،دع عنك التمتع مبنافعها ،مثل قدرة الفرد على ا�ستثمار مدخراته
وحماية امللكية الر�سمية.
ونقوم يف هذا البحث بتق�صي العالقة بني جودة امل�ؤ�س�سات وحجم
القطاع غري الر�سمي يف االقت�صاد ونخل�ص �إىل نتيجة رمبا ال تكون
م�ستغربة هي �أن مواطن ال�ضعف امل�ؤ�س�سي مثل التنظيم املفرط و�ضعف
�سيادة القانون غالبا ما تكون مرتبطة بوجود اقت�صادات غري ر�سمية �أكرب.

�إن�شاء امل�ؤ�س�سات

تعرب كلمة “م�ؤ�س�سات” تعبريا وا�سعا يغطي جمموعة مرتابطة من
القواعد التي حتكم التفاعالت االجتماعية .ونق�صد هنا امل�ؤ�س�سات
الر�سمية التي حتكم الن�شاط االقت�صادي وت�ؤثر عليه ،مع الرتكيز بدرجة

مد يد امل�ساعدة

�شارك �صندوق النقد الدويل يف دعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات اقت�صادية يف
�سياق تقدمي م�شورة تتعلق بالرقابة وم�ساعدة فنية �إىل �أع�ضائه.
وكان ال�صندوق يف طليعة �إ�صالح الإطارين التنظيمي والرقابي
للقطاع املايل يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية .وملكافحة م�شكلة
االقت�صاد اخلفي ب�صورة مبا�رشة د�أب ال�صندوق على دعم �أع�ضائه
بتقدمي م�ساعدة فنية يف ال�سيا�سات املعنية بغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ويف م�سائل �أكرب تتعلق باحلوكمة وامل�ؤ�س�سات يف احلاالت
التي يعتقد �أن القطاعات اخلفية الكبرية لها انعكا�سات على االقت�صاد
الكلي.

�إ�سكايف يعمل على جانب الطريق يف هراري ،زمبابوي.

�أكرب على �سيادة القانون وغياب الف�ساد واحلد ما �أمكن من العبء
التنظيمي غري ال�رضوري ،وهي م�ؤ�س�سات تفيد ب�شكل فعال يف ت�شجيع
الن�شاط االقت�صادي وحمايته.
وثمة �صلة متبادلة بني التحديات التي ينطوي عليها �إن�شاء
م�ؤ�س�سات قوية وزيادة حجم االقت�صاد الر�سمي .فتعزيز امل�ؤ�س�سات
يتطلب القدرة على �إنفاذ قواعد وحماية حقوق مع احلفاظ على الدوافع
االقت�صادية .وحتى تتمكن الدولة من حت�سني جودة م�ؤ�س�ساتها يجب �أن
تتوافر لديها موارد وقدرات كبرية.
�أما االقت�صاد الذي يكون موبوءا بح�صة كبرية من القطاع غري
الر�سمي فقد ال يتوافر له ما يكفي من املوارد لإدخال التح�سينات
الالزمة على القدرات امل�ؤ�س�سية للحد من نطاق الن�شاط غري الر�سمي.
و�إذا حاولت احلكومة زيادة املوارد برفع ال�رضائب فقد ي�ؤدي ذلك �إىل
منو االقت�صاد غري الر�سمي مع �سعي ال�رشكات �إىل جتنب ال�رضائب
الأعلى واالنتقا�ص بدرجة �أكرب من قدرة الدولة .وي�ؤدي ذلك �إىل حدوث
حلقة مفرغة ميكن �أن تطيل �أمد “االختالل ال�سئ” املرتتب على �ضعف
امل�ؤ�س�سات وحمدودية تطوير القطاع الر�سمي.

مدى العمق

لي�س من ال�سهل تقدير حجم القطاع غري الر�سمي ،نظرا لأن عني الغر�ض
من العمل يف اخلفاء هو جتنب االكت�شاف ،ولأن البلدان ميكن �أن تفتقر
�إىل القدرة على ر�صد الن�شاط اخلفي .وعلى الرغم من عدم وجود قيا�سات
مبا�رشة حلجم االقت�صاد اخلفي وتكوينه ،ف�إن هناك عددا من طرق
القيا�س غري املبا�رشة ،مبا يف ذلك ا�ستنباط بيانات من الطلب املفرط
على النقد� ،أو ا�ستهالك الكهرباء ب�شكل غري مف�رس� ،أو اجتاهات �أ�سواق
العمل .وت�شري هذه املناهج غري املبا�رشة لقيا�س حجم اقت�صاد الظل �إىل
�أنه كبري يف كثري من البلدان (راجع اخلريطة).
وتخل�ص التقديرات لعام � 2006إىل
تراوح اقت�صاد الظل يف معظم االقت�صادات
املتقدمة بني  14و  %16من �إجمايل
الناجت املحلي الناجت املحلي ،و%35-32
يف االقت�صادات ال�صاعدة (Schneider,
) .Buehn, and Montenegro, 2010وتبلغ
االقت�صادات اخلفية حجما �أكرب بكثري يف
�أمريكا الالتينية و�أمريكا الو�سطى و�إفريقيا
— �أكرث من  %40من �إجمايل الناجت املحلي
لدى كثري من البلدان — بينما ترتاوح يف
ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا النامية بني  25و
 %35من �إجمايل الناجت املحلي .وال تزال
اقت�صادات الظل كبرية برغم تقل�صها على
مدى الوقت.
وميكن �أي�ضا �أن يختلف حجم القطاع
غري الر�سمي يف االقت�صاد ح�سب القطاع
داخل البلدان ،ح�سب طبيعة الن�شاط.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يكون قطاع
اخلدمات ،مثل خدمات البيع بالتجزئة يف
ال�شوارع/لل�سلع الرخي�صة وخدمات الأ�رس
املعي�شية ،وزراعة الكفاف ،قطاعا غري
ر�سمي بالكامل ،يتطلب ر�أ�سمال حمدودا و/
�أو م�ستويات مهارة منخف�ضة .وميكن �أن
تكون �رشكات الت�صنيع كثيفة اال�ستخدام
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للعمالة جزءا من القطاع غري الر�سمي بدرجة كبرية� .أما الأن�شطة التي
تتطلب م�ستويات مرتفعة من املهارة ور�أ�س املال ف�إنها حتدث بالدرجة
الأوىل يف القطاع الر�سمي.

�أوقات ال�رضائب

ثمة جدل كبري حول الطريقة التي ي�ؤثر بها رفع ال�رضائب على ن�شاط
االقت�صاد اخلفي.
فهناك ر�أي يقول �إن نظم ال�رضائب التي ت�شكل �أعباء �أكرب (مبا يف
ذلك ارتفاع املعدالت ال�رضيبية والإدارة ال�رضيبية) ميكن �أن تدفع
ال�رشكات �إىل العمل يف اخلفاء لتجنب ال�رضائب و�إعطاء دفعة للأرباح.

امل�ؤ�س�سات هي �أهم حمدد حلجم
االقت�صاد اخلفي.
وت�شري التقديرات �إىل �أنه �إذا �أ�صبح العبء ال�رضيبي يف ت�صور ال�رشكات
�أكرث �إجحافا ،يزيد حجم اقت�صاد الظل مبقدار  11.7نقطة مئوية (درا�سة
.)Johnson, Kaufmann, and Zoido-Lobaton, 1998
ويقابل هذا الر�أي �أن رفع ال�رضائب ميكن �أن يرتبط �أي�ضا بانح�سار
حجم االقت�صاد اخلفي ،حيث ميكن �أن ي�ؤدي رفع ال�رضيبة �إىل زيادة
الإيرادات وتوفري �سلع عامة �أف�ضل ،مبا يف ذلك تعزيز البيئة القانونية
على نحو ي�شجع ال�رشكات على العمل يف القطاع الر�سمي.
وهناك ر�أي بديل يقول �إن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية هي عوامل الدفع الرئي�سية لن�شاط القطاع اخلفي .ويوجد
فعليا ارتباط بني العبء التنظيمي وزيادة الف�ساد و�ضعف البيئة
القانونية معا يف جانب وزيادة حجم االقت�صاد غري الر�سمي يف جانب
�آخر .وي�شمل العبء التنظيمي وجود تكاليف تت�صل باالمتثال للقيود
على الرتاخي�ص وي�ؤدي �إىل زيادة التكاليف على ال�رشكات ،وهو ما قد
ي�شجع على دفعها �إىل اقت�صاد الظل .وترتبط زيادة مبقدار نقطة مئوية
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واحدة يف العبء التنظيمي (ح�سب قيا�س م�ؤ� رش �Heritage Founda
 )tionبزيادة مقدارها  %12يف حجم القطاع اخلفي (درا�سة Friedman
.)and others, 2000

وغالبا ما ت�ؤدي القيود املعقدة املفرو�ضة على �أ�سواق العمل �إىل
زيادة يف �أن�شطة توظيف العمالة يف القطاع غري الر�سمي ومن ثم تغذية
االقت�صاد اخلفي .وت�شري تقديرات منظمة العمل الدولية �إىل �أن �أكرث من
 %70من العاملني يف البلدان النامية يعملون خارج االقت�صاد الر�سمي،
حتى و�إن كان االقت�صاد اخلفي ي�شكل ح�صة �أقل بكثري يف حدود %35
من �إجمايل الناجت املحلي.
�أما التنظيمات املتعلقة ب�سوق العمل ،املفرطة يف �رصامتها ،فترتتب
عليها نتيجة غري مق�صودة هي ت�شجيع ترتيبات العمل يف القطاع
غري الر�سمي نظرا لأنها ترفع تكلفة التعيني على ال�رشكات .فالقيود
املفرو�ضة على التعيني والف�صل من �أجل حماية العاملني ت�ؤدي بدال
من ذلك �إىل �إثناء ال�رشكات عن تعيني العمالة يف �سوق العمل الر�سمية
نظرا الرتفاع تكاليف االمتثال وتعقده يف الغالب .وتلج�أ ال�رشكات بدال
من ذلك �إىل تعيني عاملني بطريقة غري نظامية ،ب�أجور تدفع لهم من
حتت املائدة ،وتتجنب توفري الت�أمني ال�صحي وغريه من املزايا.
وينطوي العمل يف القطاع غري الر�سمي على عيب �آخر هو انعدام
قدرة ال�رشكات والأ�شخا�ص على النفاذ �إىل القطاع املايل الر�سمي .ويف
عدد كبري من البلدان النامية ،يقل عدد الأ�شخا�ص الذين لديهم ح�ساب
يف م�ؤ�س�سة مالية عن ن�صف عدد ال�سكان ،ويقل هذا العدد يف بع�ض
البلدان لي�صل �إىل �أ�رسة واحدة من بني كل خم�س �أ�رس معي�شية .وي�ؤدي
عدم قدرة ال�رشكات على احل�صول على متويل �إىل وقوعها يف �رشك
العمليات منخف�ضة الإنتاجية و�إدامة حالة عدم امل�ساواة مع اعتمادها
على مواردها اخلا�صة بها التي غالبا ما تكون حمدودة لبدء م�شاريعها
التجارية.

النظرية بالأرقام

يخل�ص بحثنا الذي ي�ستند �إىل بيانات لنحو  100بلد �إىل النتائج التالية:
• حت�سن امل�ؤ�س�سات يرتبط بانح�سار كبري يف اقت�صاد الظل.
فتح�سن اجلودة الكلية للم�ؤ�س�سات مبقدار انحراف معياري واحد ي�ؤدي

�إىل تقل�ص اقت�صاد الظل بنحو  11نقطة مئوية .وعالوة على ذلك،
يرتبط حدوث حت�سن مماثل يف �سيادة القانون بتقل�ص مبقدار  8نقاط
مئوية يف ح�صة اقت�صاد الظل.
• امل�ؤ�س�سات هي �أهم حمدد حلجم االقت�صاد اخلفي .فبمجرد حتييد
�أثر امل�ؤ�س�سات ،ال تعود للعوامل الأخرى ،مثل املعدالت ال�رضيبية
والت�ضخم ون�صيب الفرد من الدخل ،داللة �إح�صائية .ولي�س ارتفاع
املعدالت ال�رضيبية يف حد ذاته لي�س هو الذي يزيد حجم اقت�صاد الظل
و�إمنا �ضعف امل�ؤ�س�سات و�سيادة القانون .وتكون للم�شاريع حافز للعمل
يف اخلفاء ال لتجنب ال�رضائب املرتفعة و�إمنا لتجنب التنظيمات وما
تفر�ضه عليها من عبء �إداري.
• البلدان التي يزيد فيها الف�ساد غالبا ما حتتوي على اقت�صادات
خفية �أكرب .وت�ؤدي زيادة �صغرية ن�سبيا يف الف�ساد �إىل زيادة �أكرب
بكثري يف حجم اقت�صاد الظل.

اتخاذ �إجراء

ي�شكل االقت�صاد اخلفي جزءا كبريا يف اقت�صادات عدد كبري من البلدان
وميثل فر�صة منو حيوية ،وخ�صو�صا للبلدان النامية .ونظرا للم�شكالت
املختلفة التي تواجه الن�شاط االقت�صادي غري الر�سمي ،ميكن �أن ي�ؤدي
ا�ستمرار قطاعات غري ر�سمية كبرية �إىل انخفا�ض الإنتاجية وانخفا�ض
النمو يف القطاعات التي ت�سود فيها ،مما يقت�ضي من ال�سيا�سات عالج
هذه امل�شكلة .ويتطلب تعظيم النمو ال�شامل للجميع فهما للحوافز التي
حترك االقت�صاد اخلفي ،حتى يعمل �أكرب قدر ممكن من الأ�شخا�ص يف
االقت�صاد الر�سمي .وتعر�ض الدرا�سات املعنية بهذا املو�ضوع بع�ض
الأفكار ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها حترير القطاع غري الر�سمي من
قيوده ،ودجمه يف القطاع الر�سمي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن للحكومات
الراغبة يف تقلي�ص اقت�صاد الظل الرتكيز على تعزيز �سيادة القانون،
و�إتاحة النفاذ �إىل االقت�صاد الر�سمي ،واالقت�صار على الإنفاذ ال�صارم
للحد الأدنى الالزم من التنظيمات.
و�أحد ال�رشوط الأ�سا�سية لتمكني �أن�شطة القطاع اخلا�ص من االزدهار
و�ضع نظام حلقوق امللكية يعمل ب�شكل جيد� .إذ ميكن لل�رشكات العاملة
يف االقت�صاد الر�سمي املتمتعة بهذه احلقوق واحلمايات �أن ت�ضخ
�أ�صوال يف ر�أ�س املال العامل وتنمي م�شاريعها التجارية .وترى درا�سة

� De Soto, 2000أن الإقرار ب�أ�صول القطاع غري الر�سمي كملكية ميكن
�أن ي�ساعد على حتويل هذه الأ�صول �إىل ر�أ�سمال ميكن ا�ستخدامه يف
اال�ستثمار .وينبغي بوجه عام �أن يت�ضمن الإ�صالح امل�ؤ�س�سي تدابري
لتخفيف الأعباء التنظيمية حيثما ميكن وتعزيز �سيادة القانون من �أجل
الإنفاذ الفعال للحد الأدنى الالزم من جمموعة من التنظيمات .و�ست�ؤدي
خ�صو�صية ظروف كل بلد وكل قطاع بالطبع �إىل توجيه البلد �إىل امل�سار
الدقيق والت�سل�سل املرغوب يف تدابري ال�سيا�سة ،التي يتوقع �أن تتنوع
ب�صورة ملمو�سة.
وبالنظر �إىل هذا الدور املركزي للم�ؤ�س�سات يف تثبيط منو االقت�صادات
اخلفية وحفز النمو االقت�صادي طويل الأجل ،يتعني �أن تكون التنمية
امل�ؤ�س�سية يف ب�ؤرة االهتمام .و�إ�ضافة �إىل و�ضع �إطار قانوين وق�ضائي
قوي ك�أ�سا�س للم�ؤ�س�سات اجليدة ،من املهم �أي�ضا �إعطاء الأولوية لإن�شاء
وتعزيز امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،التي حتدث بدورها ت�أثريا قويا على
اال�ستقرار االقت�صادي الكلي و�إعمال حقوق امللكية وت�أمينها ،والتجارة
احلرة.

■

�أنوب �سينغ هو مدير �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد
الدويل .و�سونايل جني-ت�شاندرا اقت�صادي �أول ،وعادل حممد اقت�صادي،
يف تلك الإدارة �أي�ضا.
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