د .فخري الدين الفقي
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
ً
سابقا
عضو مجلس إدارة البنك المركزي
مساعد المدير التنفيذي بمجلس إدارة صندوق النقد
ً
سابقا
الدولي
عضو هيئة التدريس المتفرغ بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية

االقتصاد غير الرسمي :بين الدمج أو التكامل
تمهيد:
تهــدف اســتراتيجية التنميــة المســتدامة  2030إلــى

٪٣٠

أولًا :طــرق وأســاليب تقديــر االقتصــاد غيــر
الرســمي

ضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود نحــو دمــج االقتصــاد

مــن الصعوبــة التوصــل إلــى تقديــر دقيــق لحجــم هــذا

غيــر الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي والعمــل علــى

االقتصــاد؛ ألنــه ببســاطة شــديدة يعمــل بعيــدً ا عــن

خفــض المعامــات غيــر الرســمية ،وذلــك مــن خــال

أجهــزة الرصــد الحكوميــة ،إال أن ذلــك ال يمنعهــا مــن
ّ
اتبــاع بعــض الطــرق للوصــول إلــى تقديــرات عــن حجــم

الحوافــز والتشــريعات وخلــق وكاالت تمثــل هــؤالء

هــذا االقتصــاد المــوازي .وفــي هــذا الشــأن ،توجــد

األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن الذيــن يعملــون

طريقتــان رئيســتان؛ األولى :تتمثــل في طريقة التقدير

بعيــدً ا عــن رصــد الدولــة لنشــاطهم االقتصــادي،
فض ـ ًلا عــن إزالــة جميــع المعوقــات التــي تقــف أمــام

المباشــر التــي ترتكــز علــى تقديــر حجــم األنشــطة التــي
يعمــل فــي نطاقهــا هــذا االقتصــاد مــن خــال تقديــر

جهــود الدولــة الحتــواء هــذه الظاهــرة الخطيــرة.

حجــم التشــغيل وحســاب مجمــوع الدخــول التقريبيــة

إعــداد قاعــدة بيانــات شــاملة وتوفيــر حزمــة مــن

ويقصــد باالقتصــاد غيــر الرســمي أنــه مجموعــة مــن
كيانــات األعمــال المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر غيــر النظاميــة التــي تــزاول أنشــطة ذات
قيمــة اقتصاديــة فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة
المنتجــة للعديــد مــن الســلع والخدمــات التــي يتــم
تداولهــا نقــدً ا بعيــدً ا عــن نطــاق ســيطرة الجهــات
الرســمية بالدولــة ،فهــذا المفهــوم يقتصــر علــى
األنشــطة والمعامــات االقتصاديــة المشــروعة دون
تلــك األنشــطة غيــر المشــروعة كزراعــة المخــدرات
وتجارتهــا ،وتهريــب اآلثــار ،وتجــارة الســاح والبشــر،
وغيرهــا مــن األنشــطة غيــر المشــروعة.

لعينــات عشــوائية تعمــل فــي قطاعــات غيــر رســمية،
ثــم يتــم تجميــع بيانــات مــن خــال إجــراء اســتقصاءات
عــن عــدد العامليــن فــي تلــك العينــات ومتوســط
دخلهــم وإنفاقهــم الســنوي واألنشــطة التــي
يعملــون بهــا ،ثــم يتــم تعميــم وتجميــع تلــك النتائــج
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي للوصــول إلــى تقديــر
لقيمــة ناتــج المنظومــة غيــر الرســمية ،إال أن هــذه
الطريقــة مكلفــة بســبب إجــراء تلــك االســتقصاءات
ومــا تتطلبــه مــن أعبــاء ماليــة كبيــرة ،وهــذه الطريقــة
متبعــة فــي عــدة دول منهــا الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،والطريقــة الثانيــة :تعتمد على اإلحصاءات
الســكانية وقــوة العمــل التــي بمقتضاهــا تقــوم
مجموعــة مــن الباحثيــن المتخصصيــن أو ًلا بحســاب
عــدد العامليــن فــي االقتصــاد غيــر الرســمي مــن خــال

1

حســاب قــوة العمــل اإلجماليــة ،ثــم يتــم طــرح قــوة
العمــل فــي االقتصــاد الرســمي منهــا ،وبعــد ذلــك يتــم
ضــرب عــدد العامليــن فــي االقتصــاد غيــر الرســمي فــي
إنتاجيــة العامــل الواحــد للوصــول إلــى قيمــة تقديريــة
لقيمــة الناتــج فــي هــذا االقتصــاد ،إال أن هــذه الطريقــة
تتطلــب معرفــة دقيقــة بتقديــر إنتاجيــة العامــل فــي
قطاعــات االقتصــاد غيــر الرســمي ،وهــو أمــر يصعــب
حســابه بدقــة ،ويســتخدم هــذه الطريقــة عــدد مــن
دول االتحــاد األوروبــي ،ودول أخــرى مــن بينهــا مصــر.

يعمــل االقتصــاد غيــر الرســمي جن ًبــا إلى
جنــب مــع االقتصــاد الرســمي فــي كل
دول العالــم دون اســتثناء ،بمعنــى أنــه
ظاهــرة عالميــة ،ولكنــه يوجــد بنســب
متفاوتــة؛ حيــث تكــون أعالهــا فــي الــدول
الناميــة وأقلهــا فــي الــدول المتقدمــة.

ويعمــل االقتصــاد غيــر الرســمي جنبًــا إلــى جنــب
مــع االقتصــاد الرســمي فــي كل دول العالــم دون
اســتثناء ،بمعنــى أنــه ظاهــرة عالميــة ،ولكنــه يوجــد
بنســب متفاوتــة؛ حيــث تكــون أعالهــا فــي الــدول
الناميــة وأقلهــا فــي الــدول المتقدمــة ،وتشــير بيانــات
منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن أكثــر مــن  2مليــار مــن
البالغيــن ،أي نحــو  %60مــن قــوة العمــل فــي العالــم،
يعملــون فــي االقتصــاد غيــر الرســمي ،إن لــم يكــن
كل الوقــت فعلــى األقــل بعــض الوقــت ،خاصــة فــي
ظــل جائحــة فيــروس كورونــا ،كمــا أظهــرت دراســات
مســحية أجراهــا صنــدوق النقــد الدولــي علــى  158دولــة
مــن الــدول األعضــاء خــال فتــرة  25عامً ــا ()2015- 1991
أن متوســط حجــم االقتصــاد غيــر الرســمي فــي هــذه
الــدول يبلــغ نحــو  %32.5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
فــي االقتصــاد الرســمي لهــا ،ففــي حيــن انخفضــت
هــذه النســبة تدريجيًّــا مــن نحــو  %34.8عــام  1991إلــى
 %30.7عــام  ،2015فإنهــا تتفــاوت مــن إقليــم إلــى آخــر،
وبينمــا تعــد دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة  OECDاألقــل بمتوســط نســبة يبلــغ ،%20
فــإن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء ودول أمريــكا
الالتينيــة هــي األعلــى بمتوســط نســبة تبلــغ نحــو %40
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــاد الرســمي

التعــاون الخليجــي بمتوســط تبلــغ نســبته  %27مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الرســمي لهــذه الــدول،
ورغــم تبايــن تقديــرات المحلليــن والخبــراء عــن قيمــة
االقتصــاد غيــر الرســمي فــي مصــر ،فــإن الدراســة التــي
أعدتهــا لجنــة الضرائــب باتحــاد الصناعــات المصريــة
فــي نهايــة عــام  2018قــد قــدرت حجــم االقتصــاد غيــر
الرســمي بأعلــى نســبة بلغــت  %60مــن حجــم الناتــج
فــي االقتصــاد الرســمي .وعلــى أيــة حــال ،يشــكل
ًّ
مهمــا فــي االقتصــاد
جــزءا
االقتصــاد غيــر الرســمي
ً
المصــري؛ حيــث يســاهم فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي،
حســب تقديــرات حكوميــة بمــا يعــادل نحــو ( %40نحــو
 2.6تريليــون جنيــه) مــن ناتــج االقتصــاد الرســمي البالــغ
 6.4تريليونــات جنيــه لعــام  ،2021/2020كمــا يســتوعب
هــذا القطــاع نحــو  %50مــن قــوة العمــل البالغــة نحــو
 29.3مليــون فــرد ،كمــا يبلــغ عــدد وحداتــه الصغيــرة
والمتوســطة أكثــر مــن أربعــة أمثــال عددهــا فــي
االقتصــاد الرســمي.

لهــذه الــدول خــال الفتــرة نفســها .وعلــى مســتوى

وتعــد قضيــة دمــج االقتصــاد غيــر الرســمي فــي

الــدول العربيــة ،تشــير البيانــات إلــى أن متوســط

ًّ
مهمــا فــي معالجــة
االقتصــاد الرســمي محــو ًر ا

نســبة االقتصــاد غيــر الرســمي فــي كل مــن مصــر

التشــوهات الهيكليــة التــي يســتهدف برنامــج

والمغــرب ولبنــان والجزائــر هــو األكبــر نســبيًّا؛ حيــث

اإلصــاح الهيكلــي ،الــذي أطلقتــه الحكومــة فــي 26

يبلــغ  %30.9 ،%31.6 ،%34.1 ،%34.3علــى الترتيــب ،بينمــا

أبريــل عــام  ،2021معالجتهــا معالجــة جذريــة خــال

تبلــغ تلــك النســب أدناهــا فــي كل مــن دول مجلــس

الســنوات الثالث القادمة ()2024/2023-2022/2021؛ ســعيًا
نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة Sustained
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واســتخراج التصاريــح الالزمــة لمزاولــة النشــاط.
تعد قضية دمج االقتصاد غير الرسمي
فــي االقتصــاد الرســمي محــو ًر ا مهمًّــا
فــي معالجــة التشــوهات الهيكليــة التــي
يســتهدف برنامــج اإلصــاح الهيكلــي،
الــذي أطلقتــه الحكومــة فــي  26أبريــل
عــام  ،2021معالجتهــا معالجــة جذريــة
خــال الســنوات الثــاث القادمــة.

( )2ارتفــاع تكلفــة اســتخراج المســتندات الالزمــة
لتأســيس كيــان قانونــي ،والعــبء المالــي الثقيــل
لمزاولــة نشــاط األعمــال فــي المنظومــة الرســمية،
ســواء أكانــت هــذه التكلفــة صريحــة أم مســتترة)3( .
عــدم قــدرة تلــك الكيانــات الصغيــرة علــى الوصــول
إلــى التســهيالت االئتمانيــة الالزمــة لتشــغيلها
ولتلبيــة احتياجــات نمــو أنشــطتها ،وقــد يعــزى
ذلــك لعــدم رغبــة القائميــن علــى تلــك الكيانــات فــي
التعامــل مــع البنــوك بســبب قلــة الوعــي المصرفــي
كتلــك المتعلقــة باعتقــادات وموروثــات دينيــة غيــر

 ،Development Goals – SDGفعلــى الرغــم مــن ارتفــاع

صحيحــة ،أو بســبب ضعــف كفــاءة األســواق الماليــة

نســبة االقتصــاد غيــر الرســمي فــي مصــر ،فــإن تلــك

فــي توفيــر األصــول الضامنــة للحصــول علــى االئتمــان
الــازم لتمويــل النشــاط ،فضــ ًلا عــن عــدم الدرايــة

مــن عــام .2004

الكافيــة بكيفيــة التعامــل مــع التكنولوجيــا الماليــة

ـداء مــن النصــف الثانــي
النســبة بــدأت فــي التراجــع ابتـ ً

ورغــم تعــدد أســماء االقتصــاد غير الرســمي (الموازي
– الظل – الرمادي – الخفي  ...إلخ) ،فإنه يعد من أهم
القضايــا المثيــرة للنقــاش لتداعياتهــا الســلبية علــى
االقتصــاد الرســمي ،ونظــ ًر ا لعالميــة تلــك الظاهــرة،
فقــد بــادرت الــدول المتقدمــة منــذ بدايــة ســبعينيات
القــرن الماضــي باالهتمــام بدراســة مختلــف جوانــب
تلــك الظاهــرة واتخــاذ كل السياســات والتشــريعات
الالزمــة لدمجهــا فــي اقتصاداتهــا الرســمية ،ولكــن
الوضــع لــم يكــن كذلــك فــي الــدول الناميــة؛ حيــث إنــه
مــا يــزال االهتمــام بتلــك القضيــة فــي مراحلــه األولــى
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي ،ويعــزى ذلــك إلــى
صعوبــة تحديــد طبيعــة مفهــوم هــذا االقتصــاد
وأســبابه وآثــاره وعالقتــه التشــابكية باالقتصــاد
الرســمي ،فضــ ًلا عــن عــدم توافــر بيانــات كافيــة
ودقيقــة عــن معامالتــه وصعوبــة تحديــد مجموعــة
األنشــطة المتعلقــة بــه بشــكل واضــح.

ثان ًيــا :أســباب انتشــار ظاهــرة االقتصــاد غيــر
الرســمي
إن أســباب اتســاع مســاحة منظومــة االقتصــاد غيــر
الرســمي فــي مصــر تعــود إلــى عوامــل عديــدة لعل من
أهمهــا )1( :التعقيــدات اإلداريــة والبــطء فــي الحصــول
علــى المســتندات الالزمــة إلنهــاء إجــراءات التســجيل
3

 Financial Technology - Fintechالحديثــة ،لــذا فــإن
العامليــن فــي هــذه المنظومــة غال ًبــا مــا يلجــؤون إلــى
التعامــات النقديــة )4( . Cash Transactionsضعــف
الثقافــة الضريبيــة لــدى فئــات عريضــة مــن المجتمــع
فــي إدراكهــم لألهميــة القصــوى للضريبــة ودورهــا فــي
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي جميــع المجــاالت؛
حيــث تترجــم هــذه الثقافــة فــي خوفهــم مــن التعامــل
مــع منظومــة ضريبيــة تبــدو للكثيريــن منهــم أنهــا
معقــدة وتقديراتهــا جزافيــة وغامضــة فــي بعــض
قوانينهــا )5( .إن الســر فــي تنامــي هــذه المنظومــة
غيــر الرســمية فــي نشــاط األعمــال يعــود إلــى
الســهولة فــي دخــول نشــاط األعمــال والخــروج منــه
بأقــل تكلفــة ممكنــة وبأســرع وقــت ممكــن مقارنــة
بالمنظومــة الرســمية )6( .عــدم قــدرة االقتصــاد
غيــر الرســمي علــى مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة
المتســارعة والمكلفــة ،ومــن َثــم تفضيــل العامليــن
فيهــا لتطبيــق أســاليب إنتاجيــة غيــر متطــورة وغيــر
مكلفــة تمكنهــم مــن المنافســة واالســتمرار فــي
مزاولــة نشــاط األعمــال ،خاصة فــي المناطق الفقيرة
ذات الكثافــة الســكانية )7( .ضعــف قــدرة االقتصــاد
الرســمي علــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل بســبب
انتشــار البطالــة وزيــادة معــدالت النمــو الســكاني.

ثالثًــا :تقييــم اآلثــار الســلبية لمنظومــة
االقتصــاد غيــر الرســمي
ً
بعضــا مــن
إذا كان االقتصــاد غيــر الرســمي يحقــق
المزايــا ،والتــي تتمثــل فــي أنــه يمكــن أن يســاعد إلــى
حــد مــا فــي التخفيــف مــن حــدة البطالــة وإيجــاد فــرص
عمــل ،ولكنهــا دون رعايــة تـــأمينية أو صحيــةً ،
أيضــا قد
يســاهم فــي تأميــن بعــض االحتياجــات الضروريــة فــي
أوقــات األزمــات ،خاصــة فــي المناطــق الفقيــرة ذات
الكثافــة الســكانية العاليــة ،إال أن التداعيــات الســلبية
لهــذه المنظومــة غيــر الرســمية علــى االقتصــاد
والمجتمــع تعــد مــن األســباب الجوهريــة التــي تعــوق
مســيرة التنميــة المســتدامة ،ومــن بيــن أهــم تلــك
اآلثــار الضــارة مــا يلــي:
 1إحــداث خلــل هيكلــي فــي موازنــة الدولــة ،حيــثتــؤدي هــذه المنظومــة إلــى التزايــد المســتمر
فــي عجــز الموازنــة ،ومــن ثــم تفاقــم عــبء
الديــن العــام ،وذلــك نتيجــة زيــادة اإلنفــاق العــام

بخــاف أرصــدة الديــون المســتحقة للحكومــة
(ضريبيــة وغيــر ضريبيــة) البالغــة نحــو  440مليــار
جنيــه حتــى نهايــة يونيــو .2021
 3اإلضــرار بســمعة الصناعــة الوطنيــة ،ومــنثــم ضعــف القــدرة علــى التصديــر والنفــاذ إلــى
األســواق الخارجيــة ،فــا يتــم تطبيــق المواصفات
القياســية المتعــارف عليهــا علــى منتجــات هــذه
المنظومــة غيــر الرســمية ،حيــث يتــم اســتخدام
أردأ الخامــات جــودة بغيــة خفــض تكلفــة تلــك
المنتجــات.
 4ال يوفــر االقتصــاد غيــر الرســمي المعلومــاتالكافيــة أو قاعــدة البيانــات الدقيقــة الالزمــة
إلعــداد الخطــط الســنوية للدولــة ،مثــل معــدالت
البطالــة والتضخــم ونســبة اإلعالــة ومعــدالت
النمــو فــي الســيولة النقديــة …إلــخ ،ومــن الثابــت
أنــه بمقــدار مــا تكــون المعلومــات دقيقــة بمقــدار
مــا تكــون القــرارات صائبــة وواقعيــة.

بمعــدالت تفــوق الزيــادة فــي اإليــرادات الضريبية،
حيــث يســتفيد العاملــون فــي االقتصــاد غيــر
الرســمي مــن جميــع الخدمــات العامــة التــي
تقدمهــا الدولــة للقطــاع الرســمي مــن ميــاه
وكهربــاء وصحــة وتعليــم ...إلــخ ،فــي حيــن ال

يــؤدي انتشــار االقتصــاد غيــر الرســمي

يســاهم هــؤالء العاملــون فــي هــذا االقتصــاد

إلــى زيــادة المعامــات النقديــة وضعــف

فــي تحمــل أي جــزء مــن اإليــرادات الضريبيــة

الشــمول المالــي ومــن ثــم معــدالت

التــي تنفقهــا الدولــة علــى هــذه الخدمــات وتلــك

النمــو فــي الســيولة النقديــة ،وهــو

المرافــق العامــة.

مــا يؤثــر علــى كفــاءة اســتخدام البنــك

 2يــؤدي انتشــار االقتصــاد غيــر الرســمي إلــى حرمــانالموازنــة العامــة للدولــة مــن حصيلــة ضريبيــة ال
يســتهان بهــا تقــدر بنحــو  400مليــار جنيــه ،والتــي
يمكــن أن تغطــي مــا يقــرب مــن  %85مــن إجمالــي
العجــز الكلــي ( 475مليــار جنيــه) فــي موازنــة هــذا
العــام ( ،)2022/2021ومــن ثــم ينخفــض العجــز الكلــي

المركــزي لسياســته النقديــة فــي
الســيطرة علــى معــدالت التضخــم
والنمــو وســعر الصــرف ،كذلــك يعــد
شــيوع التعامــل النقــدي فــي تلــك
المنظومــة مجــالًا خصبًــا لتمويــل
الجماعــات المتطرفــة واإلرهــاب.

فــي الموازنــة إلــى  175مليــار جنيــه لتصبــح نســبته
 %2.5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ( 7.1تريليونــات
جنيــه) ،بــد ًلا مــن النســبة الحاليــة البالغــة %6.7
بافتــراض نجــاح الحكومــة فــي دمــج االقتصاد غير
الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي ،وبالطبــع هــذا
4

5 -يــؤدي انتشــار االقتصــاد غيــر الرســمي إلــى زيــادة

وتخفيــف حــدة الفقــر وتدنــي مســتويات المعيشــة

المعامــات النقديــة وضعــف الشــمول المالــي

لــدى بعــض الفئــات االجتماعيــة فــي قطاعــات

ومــن ثــم معــدالت النمــو فــي الســيولة النقديــة،

بعينهــا ،وفــي ضــوء تلــك العالقــة التكامليــة بيــن

وهــو مــا يؤثــر علــى كفــاءة اســتخدام البنــك

جانبــي االقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي ،أصبــح مــن

المركــزي لسياســته النقديــة فــي الســيطرة

الضــروري تنظيمهــا ودمجهــا بشــكل كلــي أو جزئــي،

علــى معــدالت التضخــم والنمــو وســعر الصــرف،

خاصــة بعــد تعاظــم دور الحكومــات فــي النشــاط

كذلــك يعــد شــيوع التعامــل النقــدي فــي تلــك
المنظومــة مجــا ًلا خصبًــا لتمويــل الجماعــات

االقتصــادي واضطالعهــا بتحقيــق هــذا التناغــم بيــن

المتطرفــة واإلرهــاب.
 6يؤثــر انتشــار االقتصــاد غيــر الرســمي علــىالنســيج االجتماعــي وشــيوع منظومــة مــن
القيــم الســلبية المعوقــة لتقــدم المجتمــع،
حيــث إن أغلــب العامليــن فــي هــذا االقتصــاد مــن
الفئــات األقــل ً
حظــا فــي تلقــي التعليــم الكافــي،
وفــي الوقــت نفســه ،نجدهــم يحققــون مكاســب
ماديــة عاليــة ممــا يجعلهــم فــي مراكــز ماديــة
متميــزة؛ ممــا يــؤدي أحيا ًنــا إلــى ترســيخ بعــض
المفاهيــم الخاطئــة بيــن أفــراد المجتمــع ،وهــي
ســوءا فــي التأثيــر علــى حركــة
مــن أكثــر األمــور
ً
األســواق والقــدرة علــى احتكار الســلع والخدمات
والتالعــب باألســعار.

ً
رابعــا :اســتراتيجية التعامــل مــع االقتصــاد
غيــر الرســمي
اعتقــد كثيــر مــن االقتصادييــن فــي بدايــة الســتينيات
مــن القــرن الماضــي بثنائيــة االقتصــاد فــي الدولــة
الواحــدة ،أي أن االقتصــاد غيــر الرســمي يعمــل منفردا
وال عالقــة لــه باالقتصــاد الرســمي ،بمعنــى أن كال

كل مــن االقتصــاد الرســمي وغيــر الرســمي.
لقــد أصبحــت دول العالــم أمــام خياريــن فــي قضيــة
التعامــل مــع االقتصــاد غيــر الرســمي ،الخيــار األول
يتمثــل فــي عمليــة دمجــه مــع االقتصــاد الرســمي
بشــكل جزئــي أو كلــي ،والخيــار الثانــي يرتكــز على تحقيق
تكاملــه وتناغــم سياســاته االقتصاديــة الحاكمــة
لحركتــه مــع االقتصــاد الرســمي .وقــد صــارت هــذه
القضيــة مــن أهــم التحديــات الحديثــة التــي حاولــت
دول العالــم ،خاصــة الناميــة منهــا ،التعــرض لهــا مــن
حيــث جمــع بيانــات دقيقــة عنهــا وقياســها بشــكل
دقيــق وتحليــل أســبابها وآثارهــا .فــإن كانــت هــذه
الظاهــرة طبيعيــة وفــي إطــار محــدود يكــون مــن
األنســب تحقيــق التكامــل بينهمــا كمــا هــو الحــال
فــي الــدول المتقدمــة ،أمــا إذا كانــت تلــك الظاهــرة
منتشــرة بشــكل واســع وتعكــس تشــوهات هيكليــة،
فإنــه يكــون مــن األنســب الدمــج التدريجــي بشــكل
كلــي أو جزئــي ،كمــا هــو الحــال فــي الــدول الناميــة ومــن
بينهــا مصــر ،مــن خــال تنفيــذ برنامــج إصــاح هيكلــي
طويــل األجــل علــى عــدة مراحــل ،مــع تحديــد دقيــق
لتلــك المنظومــات المشــوهة والقطاعــات المرتبطة

منهمــا يعمــل وفقــا لمنظومــات وقواعــد مختلفــة،
وأن االقتصــاد غيــر الرســمي يلعــب دورا هامشــيا ال

أصبحــت دول العالــم أمــام خياريــن

يظهر إال في أوقات األزمات ،سواء كانت (اقتصادية

فــي قضيــة التعامــل مــع االقتصــاد

أو سياســية أو أمنيــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة) .لكــن مــع

غيــر الرســمي ،الخيــار األول يتمثــل فــي

تطــور الفكــر االقتصــادي ،أضحــت هنــاك نظــرة جديــدة

عمليــة دمجــه مــع االقتصــاد الرســمي

لتلــك العالقــة تســتند إلــى وجــود روابــط تكامليــة

بشــكل جزئــي أو كلــي ،والخيــار الثانــي

وعالقــات تشــابكية مؤثــرة بيــن االقتصــاد الرســمي

يرتكــز علــى تحقيــق تكاملــه وتناغــم

مــن ناحيــة واالقتصــاد غيــر الرســمي مــن ناحيــة أخــرى،

سياســاته

الحاكمــة

حيــث تقتصــر مهمــة األخيــر علــى تعويــض النقــص

لحركتــه مــع االقتصــاد الرســمي.

فــي اإلنتــاج الكلــي واســتيعاب فائــض العمالــة
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االقتصاديــة

بهــا ،ثــم اقتــراح اإلصالحــات التشــريعية والسياســات

إن وضــع اســتراتيجية لدمــج االقتصــاد غيــر الرســمي

واإلجــراءات المالئمــة لعالجهــا ،ويتــم ذلــك كلــه فــي

فــي المنظومــة الرســمية لالقتصــاد المصــري يعــد

إطــار االســتمرار فــي نهــج اقتصــادي يســتهدف

خطــوة مهمــة ،لكنهــا تواجه صعوبــات هيكلية عديدة

االســتمرار فــي تحقيــق اســتقرار مؤشــرات االقتصــاد

ال بــد مــن التصــدي لهــا والعمــل علــى مواجهتهــا

الكلــي متمثلــة فــي زيــادة معــدالت النمــو والتشــغيل

بجــرأة ،وفيمــا يلــي أهــم محــاور تلــك االســتراتيجية:

واالســتقرار المالــي والنقــدي.

 1 -تكويــن قاعــدة بيانــات شــاملة ومدققــة لكافــة

ورغــم الجهــود التــي بذلتهــا ومــا زالت تبذلهــا الحكومة

األنشــطة اإلنتاجيــة غيــر الرســمية ،مــع ضــرورة

المصريــة فــي محاوالتهــا الجــادة نحــو تحقيــق دمــج

األخــذ فــي االعتبــار االعتبــارات العمرانيــة

االقتصــاد غيــر الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي ،فــإن

والتخطيطيــة لتجمعــات مكانيــة مخصصــة

هــذا الكيــان االقتصــادي غيــر الرســمي الكبيــر يتكــون

لمختلــف المهــن ،بالتــوازي مــع منــح حوافــز

أغلبــه مــن وحــدات القطــاع الخــاص مــن المشــروعات

للمســتهلك النهائــي لتشــجيعه علــى مطالبــة

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،والتــي

البائعيــن بالحصــول علــى فواتيــر ضريبيــة عنــد

يتســم أغلبهــا بعــدم خضوعهــا لإلشــراف الرســمي

شــرائهم الســلع والخدمــات والتعــاون مــع

للدولــة ،ســواء مــن حيث تنظيمهــا أو جودة منتجاتها،

الدولــة فــي حصــر هــذه األنشــطة والتبليــغ عنهــا

كمــا أنــه يتضمــن أشــكاال عديــدة أخــرى ،تتمثــل -علــى

ليتــم التعامــل معهــا بالشــكل المالئــم ،وتجهيــز

ســبيل المثــال -فــي الباعــة الجائليــن وبعــض المتاجــر

بنيــة خاصــة لمعرفــة حجــم ودور وتشــابكات

فــي األســواق العشــوائية وعربــات تقديــم المأكــوالت

هــذا القطــاع غيــر الرســمي مــع اقتصــاد الدولــة

والمطاعــم المتنقلــة ،وكذلــك بعــض المصانــع

الرســمي.

غيــر المرخصــة فــي المناطــق الســكنية ،فضــا عــن
األصــول العقاريــة التــي يتــم تداولهــا بعقــود عرفيــة
غيــر مســجلة ،والتــي تشــكل نحــو  %90مــن إجمالــي
تلــك األصــول.

 2اضطــاع الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــةواإلحصــاء بمهمــة تصميــم برنامــج لتحســين
إحصــاءات وقاعــدة بيانــات متكاملــة عــن
االقتصــاد غيــر الرســمي فــي مصــر ،وانتهــاز فرصة

وفــي هــذا اإلطــار ،ليــس غريبــا أن تصبــح عمليــة

المبــادرات الرئاســية المختلفــة لجمــع وتدقيــق

دمــج االقتصــاد غيــر الرســمي فــي قطــاع االقتصــاد

مزيــد البيانــات والمعلومــات ،ومنهــا علــى ســبيل

الرســمي مــن أهــم محــاور برنامــج اإلصــاح الهيكلــي

المثــال مبــادرة البنــك المركــزي الخاصــة بقيــام

فــي مصــر ،والــذي أطلقتــه الحكومــة المصريــة فــي

وحــدات الجهــاز المصرفــي بتمويــل المشــروعات

 26مــن شــهر أبريــل  ،2021ليبــدأ العمــل بــه مــع بدايــة

المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر،

الســنة الماليــة  2022/2021ولمــدة ثــاث ســنوات قادمــة،

وكــذا دعــم منظومــة التمويــل العقــاري للفئــات

والــذي يســتهدف إصــاح التشــوهات الهيكليــة

منخفضــة ومتوســطة الدخــل.

وزيــادة معــدالت النمــو ذي التوجــه التصديــري Export
 ،Oriented Growthوتعزيــز قــدرة القطــاع الخــاص
علــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وخفــض معــدالت
التضخــم وعجــز الموازنــة العامــة للدولــة واحتــواء
الديــن العــام ودعــم احتياطيــات النقــد األجنبــي
وتحقيــق االســتقرار فــي ميــزان المدفوعــات وســعر
الصــرف.

َ
عنــي بقضيــة التعامــل مــع
الم
 3تحديــد مَ ــنّ
االقتصــاد غيــر الرســمي ،وتحديــد َمــن المســؤول
عــن إدارتــه ووضــع التشــريعات السياســات
واإلجــراءات الالزمــة ألداء مهمتــه بكفــاءة .وفــي
هــذا الشــأن ،هنــاك وجهتــا نظــر تتعلقــان بمــا إذا
كان ينبغــي للحكومــات أن تتدخــل أم ال؛ األولــى
تــرى أن االقتصــاد غيــر الرســمي وجــد ليبقــى ،وأن
كل مــا هــو مطلــوب هــو وضــع أنظمــة وقوانيــن
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وسياســات مناســبة فقــط إلدارتــه ،فــا حاجــة

المتعلقــة بالتراخيــص واالشــتراطات المطلوبــة

بالدولــة التخــاذ التدابيــر الالزمــة لدمــج االقتصــاد

وقواعــد الوصــول إلــى التمويــل الميســر ،فضــا

غيــر الرســمي ،اســتناد إلــى أن األســواق رشــيدة

عــن تحديــد الحوافــز الضريبيــة وغيــر الضريبيــة،

وتعمــل بكفــاءة ،وأن التدخــات الحكوميــة تــؤدي

فقــد تقــرر التجــاوز عــن الضريبــة المســتحقة

إلــى حــدوث تشــوهات وعــدم الكفــاءة ،وأن حجــم

عــن الســنوات الســابقة علــى ســن هــذا القانــون،

االقتصــاد غيــر الرســمي ســيتقلص تدريجيــا

بشــرط تقديــم أصحــاب هــذه المشــروعات طلــب

مــع النمــو االقتصــادي المســتدام ،فضــا عــن

الحصــول علــى ترخيــص مؤقــت والتســجيل لــدى

أن الالعبيــن الفاعليــن يتجنبــون فــي األســاس

مصلحــة الضرائــب ،كمــا يقتصــر التــزام الممــول

التدخــات الحكوميــة .إن أصحــاب هــذا الــرأي قــد

علــى تقديــم إقــراره الضريبــي وســداد الضريبــة

تكــون وجهــة نظرهــم هــذه مناســبة للتطبيــق

القطعيــة وال يتــم فحــص اإلقــرار إال بعــد مــرور

فــي الــدول المتقدمــة لعــدم وجــود تشــوهات

خمــس ســنوات.

وتعقيــدات هيكليــة كمــا هــو الحــال فــي الــدول
الناميــة ومــن بينهــا مصــر ،لــذا فإننــا نرجــح وجهــة
النظــر الثانيــة التــي تــرى أن تدخــل الدولــة يعد أمرا
مهمــا لضمــان دمجــه فــي االقتصــاد الرســمي
أو علــى األقــل وضــع األنظمــة والقوانيــن
والسياســات المناســبة فــي البدايــة ثــم القيــام
بعمليــة دمجــه فيمــا بعــد؛ ألن عمليــة دمــج
االقتصــاد غيــر الرســمي فــي مصــر تعــد عمليــة
معقــدة ،وتتطلــب بدورهــا طــرح حلــول تأخــذ فــي
الحســبان كافــة االعتبــارات السياســية واإلداريــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة فــي آن واحــد.

 5بــذل مزيــد مــن الجهــود نحــو رقمنــة االقتصــاد ، Economic Digitalizationأي التحول باالقتصاد
مــن اقتصــاد يعتمــد علــى المســتندات واألرشــفة
الورقيــة إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى قواعــد البيانات
وتخزينهــا وتداولهــا علــى المنصــات اإللكترونيــة،
واالســتمرار فــي بــذل الجهــود نحــو زيــادة مســاحة
الشــمول المالــي وزيــادة وعــي المواطنيــن بمزايــا
وفوائــد التعامــل مــع المؤسســات الماليــة
المصرفيــة وغيــر المصرفيــة ،كمــا تجــدر االشــارة
إلــى أهميــة تفعيــل منظومــة التمويــل العقــاري
مــن خــال تبســيط وتســريع وتخفيــض تكلفــة

4 -إن اســتكمال مســيرة الدولــة فــي ســعيها

تســجيل األصــول العقاريــة لجعلهــا أكثــر تــداوال

نحــو دمــج االقتصــاد غيــر الرســمي ،خاصــة

 Marketableبالســوق العقاريــة حتــى يمكــن

المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة

للبنــوك اتخاذهــا كضمانــات لتقديــم التمويــل

الصغــر ،يتطلــب وجــود حزمــة كبيــرة مــن الحوافــز

بضمانــة تلــك األصــول العقاريــة.

لتشــجيع العامليــن باالقتصــاد غيــر الرســمي
للدخــول فــي المنظومــة الرســمية للدولــة ،ومــن
أبــرز تلــك الحوافــز تقديــم تســهيالت ضريبيــة
كمنــح إعفــاء ضريبــي لعــدد مــن الســنوات،
وكــذا التغطيــة التأمينيــة االجتماعيــة المبســطة
للعامليــن .وفــي هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إلــى
أن قانــون المشــروعات المتوســطة والصغيــرة
ومتناهيــة الصغــر رقــم ( )152لســنة  2020والئحتــه
التنفيذيــة يعــد خطــوة مهمــة نحــو ضبــط
المجتمع الضريبي ودمج االقتصاد غير الرســمي
فــي منظومــة االقتصــاد الرســمي ،فقــد تضمــن
هــذ القانــون والئحتــه التنفيذيــة كل التفاصيــل
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 6مــن أهــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة فــيمحاولتهــا لدمــج االقتصــاد غيــر الرســمي فــي
االقتصــاد الرســمي ،زيــادة نســبة الشــمول
المالــي ،والتــي تســتهدف تشــجيع المصرييــن
للتعامــل

واالســتفادة

بالخدمــات

التــي

تقدمهــا المؤسســات الماليــة المصرفيــة
وغيــر المصرفيــة ،إال أن الطريــق مــا زال طويــا
أمــام هــذه الجهــود الالزمــة لدمــج االقتصــاد
غيــر الرســمي فــي االقتصــاد الرســمي بســبب
المعوقــات التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر المتمثلــة فــي
الحصــول علــى األراضــي وإدخــال المرافــق وطلــب

العديــد مــن المســتندات التــي يصعــب الحصــول
عليهــا إلنهــاء إجــراءات الحصــول علــى التراخيــص
الالزمــة لمزاولــة النشــاط.
 7كذلــك مــن الضــروري وجــود كيانــات مؤسســيةينضــم إليهــا مقدمــو الخدمــة أو الســلعة مــن
األفــراد المتعامليــن باألنشــطة غيــر الرســمية
لتعمــل كحاضنــة رســمية لهــذه الكيانــات
الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر
ً
منوطــا بهــا العمــل علــى تفعيــل الحوافــز
يكــون
واالمتيــازات التــي تقدمهــا الدولــة لتلــك الكيانــات.
8 -تطبيــق

مبــادئ

الحوكمــة

والشــفافية

والمحاســبة والمســاءلة لتعظيــم اإليجابيــات
وتقليــل الســلبيات التــي يولدهــا هــذا االقتصــاد
غيــر الرســمي مــع قيــام الدولــة بتعزيــز دور
األجهــزة الرقابيــة.
 9إقامــة حمــات توعيــة مكثفــة لنشــر الوعــي بيــنالمتعامليــن وصغــار المســتثمرين فــي هــذا
القطــاع بإيجابيــات ومزايــا التحــول إلــى االقتصــاد
الرســمي مــن حيــث الســهولة فــي إجــراء
التراخيــص ،وكــذا التســهيالت البنكيــة وترســيخ
ثقافــة اســتخدام المعامــات الماليــة إلكترونيًــا
والقضــاء علــى ثقافــة المعامــات النقديــة ،والتــي
تمثــل العائــق األول أمــام كشــف حجــم االقتصــاد
غيــر الرســمي وضمــه للمظلــة الرســمية للدولــة.
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