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 :چکیده

 است شده تشکیل زيرزمینی اقتصاد ، از توسعه حال در کشورهای در خصوص به کشورها اقتصاد از بخشی که گفت توان می امروزه

فعالیت های زيرزمینی به عنوان يکی از ويژگی های اصلی بازار کار  وفعالیت های اقتصادی به صورت زيرزمینی در حال افزايش است.

و نیروی کار به عنوان يکی از عوامل مهم تولید در نهايت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی را تعیین می کند ، در نتیجه ايجاد 

ی از مناسب ترين روش های اقتصادی برای شرايط مناسب اقتصادی در بازار کار به منظور استفاده بهینه از نیروی کار به عنوان يک

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقصاد زير زمینی بر تقاضای بازار کار کشور ايران می باشد رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری است .

براساس مدل  در اين پژوهش باشد می تجربی پژوهش شیوه نظر از و کاربردی هدف،روش تحقیق همبستگی ،  نظر از پژوهش اين .

. نتايج بدست آمده حاکی از آن است  ساخته شده است (OLS)و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رگرسیون يک متغیر 

که پارامتر مستقل مدل)اقتصاد زيرزمینی( رابطه ی مثبت با پارامترهای وابسته)تولید ناخالص داخلی،بیکاری و حداقل مزد( دارد در 

 . .ش( پارامتر مستقل ،پارامترهای وابسته نیز تغییر)افزايش(می يابندواقع با تغییر )افزاي

 

 : اقتصاد زيرزمینی ، تقاضای بازار کار، تولید ناخالص داخلی ، حداقل مزد ، بیکاری واژهای کلیدی

 JEL  :J02, J31, J02, E20 طبقه بندی

 

 

 

 

 

 
Effect of  underground economy on  labor market demand in Iran 

 
Tahmine Hazrati, Dr. Ali Raispour, Dr. Mohsen Zayanderoodi 

 

Abstract 

Nowadays it can be said that part of the economy of countries, especially in developing countries, 

is underground economy and economic activities are progressing as underground. Underground 

activities are as one of the main property of labor market. Work force as one of the important 

factor of production ultimately determines the property and economic development process, so 

creating proper economic conditions in labor market in order to make optimal use of the work 

force as one of the most suitable method of economy is essential to achieve economic 

development. This study examines the impact of the underground economy on Iran's land market 
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demand during the period of 1302-1333. This study is applied by the correlation method and 

objective and also be empirical by research method. In this study, model based on a variable 

regression is built by using ordinary least square (OLS) method. The results showed that model 

independent parameter (underground economy) have positive relation with the dependent variables 

(gross domestic product, minimum wage, unemployment). In fact, by changing (increase) of 

independent parameter will change (increase) dependent parameter.                                                                                                                                      

 

Keywords: underground economy, labor market demand, gross domestic product, minimum wage, 

unemployment                                                                                  JEL   : J02, J31, J02, E20 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

 اقتصاد از بخشی که گفت توان می به عنوان حقیقتی از زندگی ما به شمار می روند. 1های اقتصاد زيرزمینی امروزه فعالیت

هايی همچون  با ويژگی زيرزمینیبخش  است شده تشکیل زيرزمینی اقتصاد ، از توسعه حال در کشورهای در خصوص به کشورها

احتیاج به هزينه کم، اتکای بیشتر به نیروی کار و کمی نیاز به مهارت و تخصص مشخص می شود. اين بخش که در همه کشورهای 

ادی است که برای فرار از محدوديت های جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه ديده می شود، معرف بخشی از فعالیت های اقتص

گردآوری اطالعات مربوط به فعالیت های وضع شده در قوانین و مقررات يا به علت نوع خاص فعالیت به طور پنهانی انجام می شود.

ذيصالح ندارند، اقتصاد زيرزمینی بیشتر به خاطر اينکه کسانی که در اين حوزه فعالیت می نمايند تمايلی برای شناسايی توسط افراد 

بسیار مشکل است و در بیشتر موارد دارای تورش های زيادی از واقعیت می باشند . بدست آوردن آمارهای دقیق از میزان تخصیص 

منابع جامعه در اقتصاد زيرزمینی از اين جهت می تواند مهم باشد که در سیاستگذاری های موثر و مفید اقتصادی خواه از لحاظ 

منه گسترش آن برای ما بسیار ضروری می باشد. لزوما برنامه ريزی برای توسعه اقتصادی ، نیازمند داشتن آگاهی از مقداری و يا دا

عملکرد عمومی اقتصاد کشور می باشد ، اما در همه کشور ها کما بیش از فعالیت های اقتصادی ، به خاطر گريز از محدوديت های 

ت نهايی انجام می شود . حال تولید بر پايه بازار کاالها و خدمات چه قانونی و يا غیر وضع شده در قوانین و مقررات کشور به صور

فرار می کنند و آن را بر اساس ادبیات موجود اقتصادی ، اقتصاد  2قانونی که از شناسايی در ارزيابی رسمی تولید ناخالص داخلی 

  (.1331زيرزمینی می نامند )رئیس پور ،

بنابراين در حالت کلی يک تعريف گسترده از اقتصاد زيرزمینی وجود  ندارد وجود زيرزمینی اقتصاد ردمو در جامعی تعريف هیچ

خارج از حیطه که فعالیت های  دارد که به فعالیت هايی اطالق می شود که چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی انجام می گیرد ،

                                                 
1 Underground economy 
2 Gross Domestic Product ) GDP( 
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اما به وسیله روشهای استاندارد اندازه گیری  غیرقانونی قابل تفکیک است اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و

 (.1333استفاده شده در جمع آوری محاسبات درآمد ملی نمی توان آنها را محاسبه کرد. )شکیبايی و شادمانی،

شکل گیری  و از آنجايی که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت زيرزمینی و غیر رسمی در حال افزايش است پس از

محسوب می شود نیافتن شغل رسمی،گريز از  1اقتصادهای مدرن فعالیت های غیر رسمی به عنوان يکی از ويژگی های اصلی بازار کار

محدوديت قوانین و مقررات از جمله داليل ورود افراد به بازارهای غیر رسمی است . توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در 

اقتصاد دارند شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت متفاوتی که دارند ضروری می دارد .بازار کار به ايجاد تعادل در 

پیامد ها و اثار ، عنوان حلقه ارتباطی بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد 

 مستقیم پیامدهای از است . يکی گذاران سیاست و اقتصاددانان توجه کار به نحوی است مورداجتماعی تعادل در بازار _اقتصادی

 ،0اقتصادی رشد در مؤثر عاملی عنوان به 3اشتغال  .است 2بیکاری نتیجة در شده ايجاد مخارج و هزينه از جلوگیری تعادلی چنین

و پیامدها و تبعات اقتصادی ،  ها ناهنجاری از بسیاری ريشة انعنو به بیکاری مقابل در  است انسانی کرامت حفظ و درآمد، توزيع

 دارایو  گردد می محسوب پراهمیت و مهم بازارهای از يکی بازارکار پول، و سرمايه کاال، بازارهای کنار اجتماعی و سیاسی میباشد در

 ثروت اصلی پاية انسانی منابع و است شده هافزود بازار اين اهمیت بر اخیر های دهه باشد در می اقتصاد در اساسی و محوری نقشی

 می هم انسانی نیروی می آيد .  رشما به کننده تعیین و مهم عوامل از يکی مذکور توسعه،عامل درمباحث و داده تشکیل را ها ملت

 بازارکار، ويژگیهای و شرايط به که باشد، کشور يک اقتصاد برای فراوانی های هزينه کنندة تحمیل هم و درآمد و تولید مولد تواند

  (. 1333)میرزايی وآقاجانی، باشد می اقتصاد در اساسی و محوری نقشی دارای بازارکار بنابراين .دارد بستگی جمعیتی ساختار

بررسی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار از جنبه برنامه ريزی نیروی انسانی بسیار اهمیت دارد به منظور استفاده بهینه از 

نی و افزايش درآمدهای افراد و بالطبع کاهش فقر در جامعه ، الزم است فرصت های شغلی برای تمامی اقشار جامعه فرآهم نیروی انسا

اشتغال در بخش غیر رسمی در طول دوره های شود . ويژگی مهم بازار کار در ايران و ساير کشورها گسترش بخش غیر رسمی است .

ها کوچک يا تعطیل می شوند کارگرانی که اخراج می شوند رش می يابد. هنگامی که شرکتتعديل اقتصادی و يا دوره های گذار گست

  نمی توانند يک شغل جايگزين مناسب در بازار رسمی پیدا کنند بنابراين وارد اقتصاد و اشتغال غیر رسمی می شوند اين موضوع

ر دوره های گذار د. خورد می چشم به بیشتر ندارد وجود بیکاران به خسارت پرداخت و بیکاری بیمه که کشورهايی در بخصوص

اقتصادی که ممکن است با افزايش تورم و کاهش خدمات عمومی همراه باشد خانوارها بخش غیر رسمی را در کنار فعالیت رسمی 

 کار از نیروی استفاده اب ها هزينه کاهش به جهانی، بازارهای در خود پذيری رقابت بهبود برای بنگاه ها از بسیاری امروزه توسعه دهند

)رنانی  کنند می کمک پذيری آن رقابت به بنگاه، کار نیروی هزينه کاهش با شاغالن نوع اين .شوند می تشويق غیررسمی

  (.1333،همکاران

باشد با توجه به مطالب عنوان  می کار نیروی بازار وضعیت زيرزمینی اقتصاد گسترش علل ترين مهمو از انجايی که يکی از 

( تقاضای 5مشخص کردن تاثیر اقتصاد زيرزمینی )بر سه متغیر اصلی تولید ناخالص داخلی،بیکاری و حداقل مزد ده ، هدف اين مقالهش

  بازار کار ايران می باشد.

 

 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد زیرزمینی و بازار کار -2

 آمده ادامه در ها آن از برخی که گرفته است زمینی و بازار کار صورت زير اقتصاد زمینه در متعددی تحقیقات جهان سطح در

 .است

 اقتصاد حجم بررسی به اين مطالعه در ها آن که است گرفته صورت اشنايدر و انست توسط گرفته صورت مطالعات از يکی

 .( Schneider and Enste:2222)گذار و توسعه يافته پرداخته اند  حال در توسعه، حال در گروه سه در کشور 06 در غیررسمی

 حدود غیررسمی اقتصاد که داد نشان است، شده انجام پول تقاضای روش و فیزيکی روش نهاده از استفاده با که ها آن برآورد

 کایآمري کشورهای از بسیاری در مورد رقم اين اما . گیرد می بر در مصر و تايلند مانند کشورهايی در را ملی ناخالص تولید درصد65

 .است متغیر صد در 33 تا 25 بین جنوبی

                                                 
1 Labour Market 
2 Unemployment 
3 Employment 
4 Economic growth 
5 Minimum Wag 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

4 

 

با استفاده از  2223_1332میهای اقدام به بررسی رابطه بین اندازه اقتصاد سايه ای و رشد اقتصادی کشور رومانی در دوره 

انی رابطه روش حداقل مربعات معمولی نمود .نتايج پژوهش نشان داد که بین اندازه اقتصاد سايه ای و رشد اقتصادی در کشور روم

 . ).(Mihai:2223مثبت و معنا داری وجود دارد

 برای سپس و برد بهره معادله ساختاری از که او . کرد بررسی 2222 تا 1302 دوره طی ايتالیا در را غیررسمی اقتصاد آنو دل

 غیررسمی اقتصاد حجم د،کر استفاده چندگانه علل – چندگانه های روش شاخص از اجتماعی، روابط با مرتبط متغیرهای کردن وارد

 (.Del Anno:2223زد ) تخمین درصد 25 مذکور حدود کشور در را

پیشنهاد سیاست ها با هدف پرداخته اند ، هدف  افزايش تقاضا کار و بهره وری نیروی کار در غنا به بررسیجی آن بفور و بتسی 

داده های پانل  پنج صنايع تولیدی و داده های از اين مطالعه در  می باشد. افزايش تقاضای نیروی کار و بهره وری نیروی کار در غنا

را پوشش می دهد در حالی که  1330-1362مقطعی شرکت در تمام بخش های اقتصادی استفاده می شود. داده های پانل دوره 

بین سرمايه و نیروی کار توجهی در جانشینی  یتانجام شد. نتايج حاصل نشان داد که به آسانی قابل 1335داده های مقطعی در سال 

 . ).(Baffour, Betsey:2221در صنايع وجود دارد 

 الگوی .پرداخت بخش اقتصادی 10 سطح در کار نیروی تقاضای بر مؤثر عوامل تحلیل به ای مقاله در ،1331امینی در سال 

 واقعی های هزينه و تولید آمده، دست به نتايج براساس .داشت هماهنگی ناقص رقابت شرايط با که بود پويا نوع از شده استفاده

 از استفاده واقعی های هزينه کاهش سیاست کل در .دارند کار نیروی تقاضای بر تأثیر را بیشترين سرمايه و کار نیروی از استفاده

  .دارد کار نیروی تقاضای بر کمتری بسیار تأثیرمثبت کار نیروی

(با استفاده از مدل سازی فازی چند 1303_1330اقتصاد سايه ای ايران ) در مقاله برآورد 1333شکیبايی و شادمانی در سال 

مرحله ای ،به اين موضوغ میپردازند که برآورد اندازه اقتصاد سايه ای همواره در تنظیم متغیرهای کالن اقتصادی و سیاست مالی ، از 

ر بر روی اندازه اقتصاد سايه ای در ايران رو به کاهش اهمیت خاصی برخوردار بوده نتايج نشان میدهد که اثر گذاری تولید بخش خانوا

 است ؛بخش های نامنظم ، غیر رسمی و غیرقانونی عوامل تاثیر گذار بر اندازه اقتصاد سايه ای می باشد . 

می (1335_1351اشتغال ر بازار کار غیر رسمی و عوامل موثر آن در ايران )به بررسی  1332بختیاری ،خوب خواهی در سال 

با رويکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد  MIMIC))علل چندگانه _دازند.اين پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه پر

سهم  شاغالن بازار کار غیر رسمی در ايران پرداخته است.محاسبات نشان میدهد که سهم شاغالن بازار کار غیر رسمی ايران درطی 

( به همراه داشته ،نتیجه 1335_1303بسیاری همراه بوده و در مجموع روند صعودی را در سال ) ساله با فراز و نشیب های 35دوره 

برآورد نشان میدهد بار مالیاتی،تورم،حداقل دستمزدها تعیین کننده اصلی روند ياد شده بوده اند و توزيع درآمد و مصرف انرژی به 

 شدت در اين متغییر تاثیر می پذيرد.

در مقاله بازار کار دوگانه در قالب يک چارچوب مدل تعادل عمومی پويايی تصادفی برای  1333ن در سال اسفندياری و همکارا

اقتصاد ايران ، بیان می کنند که مطالعه حاضر عالوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیر رسمی ، بنگاههای اقتصادی را نیز بر 

ار به بنگاه رسمی و غیر رسمی تقسیم نموده است . نتايج حاصل از مطالعه نشان حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی ک

میدهد که بخش غیر رسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند يک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای دارد 

 وده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیر دارد .همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو ، پول در کوتاه مدت خنثی نب

بیان  DYMIMICبررسی روند تحوالت اقتصاد سايه ای در ايران: رويکرد در مقاله  1330در سال شکیبايی و رئیس پور 

ن رسمی به رو بودن با برخی فعالیت ای اقتصاذی است که عموما از ديد ناظرابه  رومیکند که يکی از دغدغه های بسیاری از کشورها ،

که از جمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و  "شاخصهای چندگانه علل چندگانه پويا"دور مانده اند. در اين مطالعه روش 

به واسطه بررسی اثرات همزمان متغیرها بر يکديگر از محدوديتهای کمتری نسبت به ساير روشها برخوردار است برای اندازه گیری 

اقتصاد سايه ای در ايران بکار برده شده است .نتايج حاصل از اين پژوهش بر گسترش اين پديده در ايران داللت دارد حجم و تحوالت 

. 

 

 مبانی نظری  -3

 اقتصاد زیرزمینی  -3-1

 کلی طور به و است شده زيادی مطرح های بحث رسمی، بخش کنار در غیررسمی بخش وجود مورد در اقتصادی ادبیات در

 اقتصاد از کامل تعريفی ارائه برای بسیاری های تالش کنون تا .شود تقسیم می غیررسمی و رسمی بخش دو به اقتصاد فتگ توان می
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 زيرزمینی اقتصاد تعريف دشواریاست .  شده بسیاری، های تالش برگیرد در را آن های جنبه همه بتواند که گونه ای به زيرزينی 

 .است آن مربوط به ادیاقتص فعالیتهای متفاوت طبیعت از ناشی

غیررسمی  نشده، ثبت نشده،گزارش  قانونی، غیر :کند می تقسیم دسته چهار به را آن غیررسمی اقتصاد از تعريفی در 1فايگ

(Fige:1332.) نظر از که هستند هايی فعالیت همه قانونی، غیر بخش منظور از گفت؛ چنین بايد ها بخش از يک هر تشريح در 

 فرار و کاال قاچاق نظیر هايی فعالیت .هستند دسته اين از مخدر مواد قاچاق چون پديده هايی . باشد می منوعم کشور يک قوانین

 نشده ثبت بخش در مورد .گیرند می قرار نشده گزارش بخش در گیرد، می صورت دولت های سیاست به پاسخ در که معموالً مالیاتی

 شود می جزئی تولیدات شامل هم غیررسمی بخش .باشد می داوطلبانه تهای فعالی و منزل در داری خانه فعالیت مثال، بهترين هم

  .يابند می کاهش به تدريج اطالعات ثبت های سیستم پیشرفت با که

 اخذ و گیری اندازه که ها فعالیت برخی اين بخش از اقتصاد به دلیل وجود "گويد: می غیررسمی بخش تعريف در 2تانزی

  (.Tanzi:1333) "آيد می وجود به پنهانی و قانونی غیر های نیز فعالیت و خانگی کار همچون است دشوار آنها از مالیات

 فعالیت مجموعه را غیررسمی بخش و کند تقسیم می غیررسمی و رسمی کلی دسته دو به را اقتصادی های فعالیت 3توماس

 می دهد : قرار گروه چهار در را غیررسمی اقتصاد یها فعالیت توماس .نمی آيند ملی های حساب در عللی به که داند می هايی

 شود مصرف می بخش همین در که کند می تولید خدماتی و کاالها بخش اين : خانوار بخش -1

در کنار تولیدات سنتی )عمدتا در  خانگی، تولیدات بر عالوه توسعه حال در های کشور از بسیاری در : غیررسمی بخش -2

 گرد دوره کسبه فعالیت که آن با .است اقتصاددانان توجه مورد که تی مدرن بخش ديگری وجود داردبخش کشاورزی( و بخش صنع

 دارند قرار ها خانه در اغلب که کارگر بدون کوچک های کارگاه اما است ها اين فعالیت نوع بارزترين از

 از فرار مثل بودن قانونی ماهیت غیر از نوعی وبیش کم بخش، اين در شده بندی طبقه های فعالیت تمام : نامنظم بخش -3

 .دارد را آن امثال و اجتماعی های بیمه در تقلب در کارگاه( و ايمنی تدابیر رعايت و کار مقررات مقررات )نظیر از فرار مالیات،

 ولی ؛ است مجاز و قانونی نامنظم، بخش تولیدات کرديم، اشاره قبالً که طور بخش غیر قانونی ) جزايی ، جنايی( : همان -0

مواد مخدر و ... می  تولید دزدی، نظیر قانون خالف خدمات و کاالها تولید و ها فعالیت شامل قانونی تولیدات بخش غیر

 (.Tomas:1333)باشد

 تعريف رسمی اقتصاد قالب در که است افزوده ارزش لد مو فعالیتهای از ای مجموعه زيرزمینی اقتصاد از منظور "خلعتبری 

 دور گوناگون داليل به که بازار فعالیتهای از آنگونه نیز و انتفاعی وسازمانهای غیر خانوار بازار از خارج فعالیتهای . شود ینم وگنجانده

 (.khalatbari:1332) "می آورد به وجود را زيرزمینی اقتصاد سازنده فعالیتهای مجموعه ماند، می باقی  مقامات چشم از

 

 بازار کار -3-2

فرايند حرکت کشورها از يک اقتصاد سنتی به سوی اقتصاد مدرن ، بازار کار شکل میگیرد . از آنجا که تحرک به طور کلی در 

 بازار کار میتواند به عنوان يکی از شرايط الزم برای کارايی و تحرک ساير بازارها به شمار آيد ، وضع بازار کار به عنوان يکی از شاخص

 کار بازار بخشی تعادل اگر فته میشود و نیروی کار به منزله مهمترين عامل تولید ياد می شودهای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گر

 نظری مبانی به ابتنا با بايد کار قانون صورت اين در شود، تلقی کار مقرارت و قوانین وظايف ترين مهم از کار روابط تنظیم و

 .گردد تدوين کار روابط و کار بازار از شده پذيرفته

 نظريه کالسیکی  الف (

مداخله  عدم نتیجه را کار بازار تعادل دستمزد، و تقاضا عرضه، های طرف پذيری انعطاف و کامل رقابت فرض با نظريه اين

 بودند معتقد ( Mill, 1303)،  (Ricardo,1316) ،(Smith, 1660 ) همچو کالسیک متقدم اقتصاددانان .داند می بازار در دولت

 کالسیک اقتصاد، در دولت مداخله عدم ضرورت درخصوص. است ارادی بیکاری نوعاً و نداشته وجود اقتصاد غیرارادی در بیکاری که

 بودند معتقد عقاليی انتظارات اصل طرح با ( Sargent, 1360 ) و  ( Lucas, 1362) ،(Muth,1301) همچون جديد نیز های

 ها بنگاه نظر مورد دستمزد سطح لذا کنند، می عمل عقاليی صورت به يندهآ به نسبت گیری تصمیم هنگام واحدهای اقتصادی که

 بازار در دولت دخالت به ضرورتی و ماند می ثابت طبیعی نرخ حدود در اشتغال بنابراين .بود خواهد برابر دستمزد انتظاری با ارزش

                                                 
1 Fige 
2 Tanzi 
3 Thomas 
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 نمايد عمل کار بازار در بیکاری و اقتصادی رکود با مقابله جهت در انبساطی پولی های سیاست اعمال با دولت چنانچه و نیست کار

  .شد خواهد تورم و نقدينگی افزايش موجب بلکه داشت نخواهد بیکاری کنترل در تأثیری تنها نه اقدام اين

 ب( نظريه کینزی 

 ملی درآمد دلتعا نداشته باشد، اقتصاد در ای مداخله و نظارت دولت داری، سرمايه نظام در اگر ( Keynes, 1330 ) نظر از

 بیکاری و رکود مقداری با اقتصاد غالباً لذا .گیرد شکل اشتغال کامل سطح در ندرت به و باالتر يا و تر پايین سطحی در است ممکن

 انبساطی های سیاست بیکاری، کاهش و اقتصادی رکود شرايط از خروج برای بايد رو دولت اين از .بود خواهد رو روبه تورم يا و

 و عمومی کاهش مخارج همچون انقباضی های سیاست تورم، شرايط در و ها مالیات کاهش و عمومی مخارج زايشبر اف مبنی

 رکود که معتقدند ( Mead, 1333 ) همچون نیز، جديد کینزی ددانان اقتصا .نمايد اعمال اقتضايی طور به را مالیات افزايش

 اقتضايی و سیاست نوع دو از يبايست، م دولت که بوده کارگری ایهه اتحادی فشار از ناشی افزايش دستمزدهای معلول تورمی

 ضرورت جديد، و کینزی سنتی ههای ديدگا مشترک فصل بنابراين .کند استفاده بیکاری با مبارزه و تورم مهار برای جداگانه

 .است اقتصاد در دولت اقتضايی مداخله

 ج( نظريه مارکسیستی

 ارزش نظريه به توجه مارکس با .می کند تلقی کار نیروی استثمار برای محلی داری، ايهسرم نظام در را کار بازار مارکسیسم

 کار از ناشی مبادله، ارزش که است معتقد داند، می کاال شده در صرف کار نیروی مقدار دستمزد هزينه را قیمت که ريکاردو مبادله

 ارزش منبع کار نیروی بنابراين .شود می تعیین آن لیدتو برای شده صرف کار وسیله کاال به يک ارزش که معنی بدين .است

 که آورد می وجود به اضافی ارزش کاال، گردش و تولید داری سرمايه نظام در مارکس، عقیده به(Marx, 1360) . اقتصادی است

 مارکسیسم دیپیشنها حل راه(Blank and Freedman, 1330).رود می دار سرمايه جیب به استثمار طريق از اضافی ارزش اين

 کار بازار در دولتی مديريت و مالکیت لگیری شک و مالکیت خصوصی حذف کارفرما، توسط کارگران استثمار از جلوگیری برای

 .است

 

 روش تحقیق و مدل سازی -0

 مطالب آوری جمع برای .باشد می تجربی پژوهش شیوه نظر از و کاربردی هدف،روش تحقیق همبستگی ،  نظر از پژوهش اين

 های تحلیل مقايسه است شده استفاده ای رايانه های سايت و مجالت کتب، نظیر ای کتابخانه روش از موضوع ادبیات به مربوط

 از .است پذيرفته ،انجام  tآزمون  Fآزمون و (2R)  تعیین ضريب کمک به و حسابداری های محدود داده از استفاده با رگرسیونی

 و رگرسیون مدل کل معناداری .است شده استفاده مستقل متغیر توسط وابسته متغیر ینتبی میزان مقايسه جهت تعیین ضريب

 .  است گرفته قرار بررسی مورد Tو آزمون  F آزمون توسط ترتیب به نیز مدل ضرايب

 

 

 

 مدل سازی -4-1

در نظر گرفته ايران ار کار  در متغیرهای اصلی برای باز (U)زيرزمینی برای تجزيه و تحلیل تاثیر اقتصاد  در اين پژوهش مدل 

و حقوق و  (RS) نرخ بیکاری ، به عنوان يک متغیر ضروری (GDP) تولید ناخالص داخلی که به تفکیک با متغیرهای.استشده 

ی و روش اندازه روش تجزيه و تحلیل با استفاده از مدل سازی اقتصاد بررسی میشود . (SNL) ماهانهدستمزد خالص به طور متوسط 

 .EViews 3.2با استفاده از بسته نرم افزارو  ، (OLSروش حداقل مربعات معمولی) گیری 

 :مانند، مدل رگرسیون يک متغیر ساخته شده است به تفکیک سه بر اين اساس، 

   )1(                                                                                                 t  +itX.i+=tY  

 جايی که :

- tY  متغیر وابسته 

- ضريب رهگیری 

-i ضرائب شیب 

-itX متغیر مستقل 

-t  متغیر تصادفی 

  i-تعداد متغیر ها 
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t- ( 1333-1302سری زمانی). 

 مدل سازی تاثیر اقتصاد زیر زمینی در تولید ناخالص داخلی براساس رگرسیون یک متغیره : -1

 

)2(                                                                                                                                                  t   +tX.t+t=Y 

 

 متغیر tX، شیبضريب   ضريب رهگیری،   )تولید ناخالص داخلی(،   GDP _ متغیر وابسته است  tYکه در آن جايی 

، 1 -تعداد متغیرهای  iمتغیر تصادفی،  t ، ( ، به عنوان يک وزن از تولید ناخالص داخلیزيرزمینی اقتصاد  ی از سطح)  U_  مستقل

 .است( 1333_1302فاصله زمانی ) tو 

 مدل رياضی خواهد شد :

)3(                                                                                              t.U++GDP=  

 

 مدل سازی تاثیر اقتصاد زیرزمینی در نرخ بیکاری براساس رگرسیون یک متغیره : -2
 

 )4(                                                                                                                                               t    +tX.t+t=Y 

  U_  مستقل متغیر tX، شیبضريب   ضريب رهگیری،   ، نرخ بیکاری  RS _ متغیر وابسته است  tYکه در آن جايی 

فاصله  t، و 1 -تعداد متغیرهای  iمتغیر تصادفی،  t ، ( ، به عنوان يک وزن از تولید ناخالص داخلیزيرزمینی اقتصاد  ی از سطح)

 .است( 1333_1302زمانی )

 خواهد بود : مدل رياضی

 

       )     5(                                                                                           t.U++RS=   

 مدل سازی تاثیر اقتصاد زیرزمینی در شبکه متوسط حقوق ماهانه براساس رگرسیون یک متغیره : -3

 

 )6(                                                                                                                                t                     t+.Xt+t=Y 

 tX، شیبضريب   ضريب رهگیری،   ، )خالص متوسط حقوق ماهانه(   SNL_ متغیر وابسته است  tYکه در آن جايی 

تعداد  iمتغیر تصادفی،  t ، ( ، به عنوان يک وزن از تولید ناخالص داخلیزيرزمینی اقتصاد  از ی سطح)  U_  مستقل متغیر

 .است( 1333_1353فاصله زمانی ) t، و 1 -متغیرهای 

 مدل رياضی خواهد شد :

)7(                                                                                               t.U++SNL= 

 

 تخمین مدل  -5

ن در اقتصاد هر کشور ،زمینه ساز ايجاد و بروز ظرفیت های بسیاری برای فساد آو افزايش سهم زيرزمینی تبلور اقتصاد 

يکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان اين است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در  . اقتصادی است

ش است پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن فعالیت های غیر رسمی به عنوان يکی از ويژگی های اصلی بازار کار محسوب حال افزاي

می شود نیافتن شغل رسمی،گريز از محدوديت قوانین و مقررات از جمله داليل ورود افراد به بازارهای غیر رسمی است . توجه به 

تعادل در اقتصاد دارند شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت متفاوتی که  اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ايجاد

 (.1332دارند ضروری می دارد)بختیاری ، خوب خواهی،

و با توجه به تاثیری که اقتصاد زيرزمینی می تواند بر متغیرهای کالن اقتصادی در سطوح مختلف داشته باشد و همچنین با 

در کشور ايران به بررسی تاثیر اقتصاد زيرزمینی  1333_1302اص آن بر متغیر های بازار کار در طول دوره زمانی توجه به شرايط خ

بر تقاضای بازار کار پرداخت.روش برآورد مورد استفاده حداقل مربعات معمولی می باشد .سپس با استفاده از آزمون های ديکی فولر و 

لحاظ مانايی )ايستايی( پرداخته شده است ، زيرا نامانايی پارامترها چه در مورد داده های سری فیلیپس به بررسی پارامترهای مدل از 

زمانی و چه در مورد داده های تابلويی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. برای اجرای بهتر اين آزمون ابتدا هر پارامتر بر 
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، روند 1ر می گیرد و  در صورت معنا دار بودن به ترتیب از سه گزينه روند ( قراOLSروی زمان و عرض از مبدا مورد رگرسیون ساده )

نتايج بدست آمده برای بررسی مانايی پارامترها به شرح زير  استفاده شده است ، ADFدر اجرای  3و هیچکدام  2و عرض از مبدا 

 :است

 آزمون با يک مرحله تفاضل گیری مانا شده است؛پارامتر حداقل مزد در هر دو آزمون در سطح مانا نبوده است و در هر دو  _

( براساس آزمون ديکی فولر در سطح با عرض از مبداء ماناست و براساس آزمون GDPپارامتر تولید ناخالص داخلی ) _

 فیلیپس در سطح نامانا است و با يک مرحله تفاضل گیری مانا شده است ؛

 ست ؛پارامتر بیکاری در هر دو آزمون در سطح مانا ا _

پارامتر اقتصاد زيرزمینی در هر دو آزمون در سطح مانا نبوده است و در هر دو آزمون با يک مرحله تفاضل گیری مانا شده  _

 است .

، در اين پژوهش مدل برای تجزيه و تحلیل تاثیر اقتصاد زيرزمینی در متغیرهای اصلی بازار کار ايران )تولید ناخالص داخلی 

با استفاده از روش  1333_1302در نظر گرفته شده است.بنابراين مدل تصريح شده در طول دوره زمانی بیکاری و حداقل مزد (

حداقل مربعات معمولی برآورد شده و سپس با استفاده از نتايج حاصل از برآورد نتايج به دست آمده مورد بررسی و ارزيابی قرار 

 گرفت. 
 

 تخمین مدل و نتیجه گیری-5-1

 استفاده شده است.  EViews 3افزار  نرم از نظر مورد تخمین و نها آزمو تمامی برایيج زير حاصل شد ، پس از تخمین نتا

 نتایج حاصل از تخمین مدل     

خطای  tآماره 

 استاندارد

 پارامترها ضرایب تاثیر

 تولید ناخالص داخلی 2.3 2.13 2،22

 بیکاری 2.1 2.20 2.10

 حداقل مزد 1.2 2.12 3.3

 نبع: يافته های تحقیق()م     
                                                  

                                       0930F=             2915=2R log(s)    2932+ 20900=Log GDP              Log U 

                                        0953F=            2910=2log (S)                   R 2913+ 2910=   log (S)  1922Log A=

                                                                      2913=2R                                 
                               

پارامتر وابسته درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی،  Eviews3براساس نتايج به دست آمده از تخمین ها توسط نرم افزار 

 بیکاری و حداقل مزد می باشد.

-  log GDP ارتباط اقتصاد زيرزمینی و تولید ناخالص داخلی ،  بیانگر اين است که يک درصد تغییر در ،S  اقتصاد(

درصدی بیانگر  3,2د که اين اثر مثبت می گرد (GDP)درصد افزايش شتاب در تولید ناخالص داخلی  2.3زيرزمینی( باعث ايجاد

)اقتصاد زيرزمینی( با پارامتر وابسته )تولید ناخالص داخلی( می باشد . در واقع با افزايش اقتصاد زيرزمینی ،  Sرابطه ی مثبت پارامتر 

نه تنها افزايش اقتصاد  تولید ناخالص داخلی در طول دوره مورد بررسی افزايش يافته است واين می تواند بیانگر اين امر باشد که

 زيرزمینی بد نیست بلکه می تواند به عنوان يک شک خوب به افزايش تولید ناخالص داخلی نیز کمک کند .

- log U   بیانگر اين است که يک درصد تغییر در ،S  درصدی در بیکاری می گردد و  2.1)اقتصاد زيرزمینی( باعث افزايش

اگر اقتصاد زيرزمینی افزايش )بیکاری( مثبت است.به اين گونه که  Uزيرزمینی(  با پارامتر وابسته )اقتصاد  S هم چنین رابطه پارامتر

پیدا کند از انجايی که ورود به بخش زيرزمینی برای مردم جذابیت دارد مردم بازار رسمی را رها می کنند و به سراغ کار های غیر 

                                                 
1 Trend 
2 Trend & Intercept 
3 None 
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در واقع با افزايش اقتصاد زيرزمینی ، بیکاری رسمی در طول  ش پیدا می کند.رسمی می روند در نتیجه بیکاری رسمی در کشور افزاي

 دوره مورد بررسی افزايش يافته است.

- Log A  بیانگر اين است که يک درصد تغییر در ،S اقتصاد زيرزمینی( باعث ايجاد( درصد افزايش در 1،2A )حداقل مزد( 

زيرا افرادی که در بخش  مثبت است. )حداقل مزد( Aزيرزمینی( با پارامتر وابسته )اقتصاد  Sمی گردد و هم چنین رابطه ی پارامتر 

رسمی بوده اند به داليلی )درامد بیشتر ( متقاضی ورود به بخش غیررسمی می شوند و دولت برای اينکه بتواند افراد را در بخش 

رزمینی ، حداقل مزد در طول دوره مورد بررسی افزايش در واقع با افزايش اقتصاد زيرسمی حفظ کند حقوق آنها را افزايش می دهد.

 يافته است.

   -2R  می باشد   2.13و2.10، 2.15در مدل به ترتیب برای پارامترهای تولید ناخالص داخلی ، بیکاری و حداقل مزد برابر با

زد توسط متغیرهای توضیحی، توضیح درصد از تغییرات تولید ناخالص داخلی ،بیکاری و حداقل م 13، 10، 15.بیان گر اين است که 

که  2.13و 2.13،  2.12در مدل به ترتیب برای پارامترها تولید ناخالص داخلی ، بیکاری و حداقل مزد برابر با    داده شده است .

 آماری خالص سازی شده است  .واقعی مدل است که از اثر داده های غیر واقعی  2Rتعديل شده می باشد که بیانگر   همان 

جدول می باشد که بیانگر معنی دار بودن کلی  Fکه آزمون کلی رگرسیون )معنی داری(می باشد باالتر از  Fآزمون  -

درصد معنادار  5است.بر اين اساس کلیه پارامترها در سطح  2.25کمتر از  Probرگرسیون و تمام پارامترهای توضیحی می باشد زيرا 

 می باشند.

به منظور انتخاب وقفه بهینه جهت برداشتن همبستگی سريالی در میان پسماندها از معیار آزمون آکايک و معیار آزمون  -

شوارتز استفاده شده است . وقفه بهینه زمانی است که اين دو معیار کمترين مقدار در بین تبديالت متفاوت سری زمانی را دارا باشند 

ی و استفاده از لگاريتم طبیعی سری زمانی مورد نظر( براساس نتايج بدست آمده می توان نتیجه گرفت .)تغییراتی مانند تفاضل گیر

 که معیار ارزيابی الگويی شوارتز و اکائیک در اين پژوهش مناسب است .

تا  591ی بازه چنانچه مقدار اين آماره دربراساس معیار دوربین واتسون که بیان گر میزان خودهمبستگی مرتبه اول میباشد ) -

شود )همبستگی بین خطاها رد می2Hشود و در غیر اين صورت آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذيرفته می 2Hقرار گیرد.  592

میزان معیار دوربین واتسون در اين پزوهش به ترتیب برای پارامترهای تولید ناخالص داخلی ، بیکاری و حداقل مزد وجود دارد( ، 

 می باشد پس بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاها است. 2920و 1901، 2913
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