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 . بیان مسأله1

 توجهیغیررسمی در ایران به صورت قابلی اقتصاد ی اخیر اندازهبرآوردهای اولیه حاکی از آن است که طی دو دهه

رسد افزایش واردات و صادرات غیرقانونی )قاچاق(، رشد است. گرچه در نگاه اول به نظر می گسترش یافته

های شغلی بدون انجام تعهدات مرتبط با های اقتصادی توأم با فرار از مالیات و سایر عوارض، ایجاد فرصتفعالیت

.. توانسته است به گسترش کسب و کار و اشتغال، افزایش درآمدها، بهبود فضای رقابتی و نظام تأمین اجتماعی و .

توان آثار به شدت مخرب رشد اقتصاد غیررسمی را بر نیز ارتقاء رفاه جامعه یاری رساند اما با  نگاهی متفاوت می

 اجتماعی ایران درک نمود. مواردی از این قبیل: -اوضاع اقتصادی 

  ها موجب شده است نظام کارشناسی و سیاستگذاری کشور قادر به نظارت این قبیل فعالیتپنهانی بودن

ی های اقتصادی نباشد و در نتیجه تحلیل و سیاستگذاری اقتصادی بر پایهتزایدی از فعالیتبر بخش روبه

ذ و ی نفوریزی، به محدود شدن جدی دامنهاطالعات ناقص شکل بگیرد. کاهش توان نظارت و برنامه

ریزی بینی و برنامهها منجر خواهد شد. نقص آمار و اطالعات، همچنین، به توان پیشاجرای سیاست

 زند. کارآفرینان بخش خصوصی آسیب می
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 ها منجر به اختالل جدی و فزاینده در نظم ای از این قبیل فعالیتمالحظهگریزی در بخش قابلقانون

را به  یافتگینوان شرط الزم برای ورود به مسیر گذار به توسعهقانونی کشور شده و حاکمیت قانون، به ع

های سازد. در چنین فضایی کاهش امنیت اقتصادی، انگیزهصورت روزافزونی از دسترس دورتر می

های مختلف کسب و کار را از فعاالن اقتصادی بخش مدت و بلندمدت در حوزهگذاری میانسرمایه

 نماید.خصوصی مختل می

 ها به صورتی این فعالیتاندرکاران بعاد اقتصاد زیرزمینی این ظن را تقویت نموده است که دستگسترش ا

یافتگی، احتمال ارتباط با بخشی از نظام سیاسی و اداری را نیز کنند. این سازمانیافته عمل میسازمان

ی، سودآوری ی اجتماعمالی شده است. در چنین زمینه –ساز فساد اداری تقویت نموده و زمینه

های رسمی و قانونی اقتصادی، به طور نسبی و در قیاس با گذاری بخش خصوصی در فعالیتسرمایه

 یابد.های غیررسمی، به شدت کاهش میفعالیت

 بیند و با می های حمایتی برای رشد تولید و صادرات به طور جدی آسیببا گسترش قاچاق، سیاست

های اقتصادی رسمی، و بسط نااطمینانی برای کارآفرینان، یتمخدوش نمودن دورنمای سودآوری فعال

 شود.گذاری مخدوش میانداز رشد سرمایهچشم

بندی اقتصاد غیررسمی و اجزاء آن به کار صرفنظر از گستردگی و تعدد مفاهیمی که برای توصیف و طبقه

ه سؤاالت مختلفی است که پیرامون گویی بکه در فصل دوم به آن خواهیم پرداخت، آنچه مهم است پاسخ رود،می

ن تری از آثار ایی ارزیابی دقیقها وجود دارد. همچنین ارائهگیری و گسترش این فعالیتچرایی و چگونگی شکل

گذاران و کارآفرینان خصوصی و نیز عموم مردم، انداز مشترکی در جامعه، اعم از سیاستپدیده برای ایجاد چشم

آن ضرورت دارد. همچنین جا دارد به سؤاالتی از این قبیل رسیدگی شود که اقتصاد  ی مواجهه بادر خصوص نحوه

ی آن در حال گسترش است غیررسمی چه سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و آیا این ادعا که اندازه

 جهند؟ ای مواای در چنین حجم و اندازهصحت دارد؟ آیا دیگر کشورهای دنیا نیز با چنین پدیده
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ها و نیز نوسانات نرخ از اینها گذشته و در تناسب با شرایط جاری کشور، ابهاماتی جدی در مورد آثار تحریم

 توان پاسخ داد؟ویژه قاچاق وجود دارد. به این ابهامات چگونه میهای اقتصادی غیررسمی و بهارز بر فعالیت

غیررسمی و اجزاء آن در ایران  و نیز تالش برای  ی اقتصادانجام مطالعات تجربی در مورد برآورد اندازه

گویی به برخی از سؤاالت فوق بیش از سه دهه پیشینه دارد. واقعیت آن است که پس از انتشار اثر ارزشمند پاسخ

0F0Fبریخلعت

ها در ای از پژوهششود، طیف گستردهکه اولین اثر علمی در این حوزه محسوب می 1369در سال  1

، شاهد 1390ی های نخستین دههو سال 1380ی در کشورمان صورت گرفته است. به ویژه در دههاین زمینه 

 ایم. ی موضوعات مرتبط با اقتصاد غیررسمی بودهها اثر علمی در بارهانتشار ده

1F1Fبندی توماس و همکارانشالبته، چنانچه طبقه

را مد نظر داشته باشیم که اقتصاد غیررسمی را به چهار بخش  2

ی ههای چهارگانکنند، تعداد اندکی از این آثار تمامی بخشبندی میخانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی طبقه

 دی مطالعات در موراند و با توجه به اهمیت و ضرورت بیشتر، عمدهتحت شمول اقتصاد غیررسمی را پوشش داده

 بخش غیررسمی و عناوینی بوده است که ترکیبی از دو بخش نامنظم و غیرقانونی را شامل شده است. 

دهد که با مرور و بررسی تطبیقی ای از دانش، این نوید را میی غنیبا این وجود، دسترسی به چنین مجموعه

ها، بتوان به بخش ی این فعالیتازهها با رویکردی مناسب و نیز روزآمدسازی برآوردهای صورت گرفته از اندآن

های مذکور پاسخ داد و مابقی آنها را نیز با اتکاء به مبانی نظری و تجربی موجود توضیح داد. ای از پرسشعمده

 ای است که در قالب این پژوهش تعقیب شده است.این هدف کلی

                                               
 . 5-11.  1 یه. شمار(. اقتصاد زیرزمینی. مجله رونق. سال اول1369بری ، فیروزه )خلعت1 
پهری. تهران: مؤسسه (. اقتصاد غیر رسمی. ترجمه و تلخیص: منوچهر نوربخش و کامران س1376توماس ، جی. جی. و دیگران )2 

 تحقیقات پولی و بانکی.
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سازد، انجام اولین شین متمایز میهای پیی نخست، آنچه که این مطالعه را از پژوهشبنابراین، در مرتبه

با استفاده از  1380ی ویژه طی دههشده، بههای دانش تجربی انباشتهبندی یافتهکوشش برای گردآوری و طبقه

2F2Fروش فراتحلیل

3F3Fاست 1

 های اصلی این تحقیق را چنین برشمرد:توان ویژگیبراین، می. عالوه2

 ر انجام مطالعهی کامل اقتصاد غیررسمی دپوشش گستره 

  روند آتی اقتصاد غیررسمی با توجه به برآیند برآوردهای انجام شده در برآورد به روزرسانی اندازه و

 مطالعات مذکور

 ها و تهدیدهایی که نگاه کارآفرینان خصوصی و فرصت یتمرکز بیشتر بر اقتصاد غیررسمی از زاویه

 کندبرایشان ایجاد می

  های اقتصادی ایران بر اقتصاد غیررسمیتحریمبررسی اثر تداوم و گسترش 

های مهمی که در این حوزه فراروی فعاالن اقتصادی قرار گویی به پرسشاین مطالعه، عالوه بر آنکه به پاسخ

های دانش تجربی موجود در ایران، مسیر پژوهشی آتی از این منظر را روشن دارد، پرداخته با شناسایی کاستی

 سازد.می

 

 پژوهش . اهداف2

 این پژوهش در نظر دارد با بررسی تطبیقی مطالعات تجربی موجود و روزآمدسازی برآوردهای آنها:

 .علل و آثار گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران را روشن نماید 

                                               
1 Meta Analysis Method 

دهد کاربرد روش فراتحلیل در مطالعات اقتصادی در ایران پیش از این پژوهش تنها در شده نشان میهای انجامهمچنین بررسی2 

 یک مورد صورت گرفته است.
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 بینی کند.ی این پدیده در کشور ارائه دهد و روند آتی آن را پیشبرآوردی از اندازه 

 سمی بر محیط کسب و کار، واکنش مناسب فعاالن اقتصادی را نسبت به با توجه به آثار اقتصاد غیرر

 گسترش این پدیده در کشور روشن سازد.

 ها را بر اقتصاد غیررسمی تشریحدر تناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران، آثار تداوم و گسترش تحریم 

 کند.

 .مسیر آتی پژوهش در این حوزه را تعیین نماید 

 

 پژوهشهای محوری . پرسش3

اقتصاد غیررسمی چیست و ارتباط آن با مفاهیمی از قبیل اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان،  -

 بخش غیررسمی، قاچاق، فساد اداری و مالی چیست؟ 

 گیرد؟ اقتصاد غیررسمی چرا و چگونه شکل می -

 های اقتصادی چه اثری بر اقتصاد غیررسمی در ایران داشته است؟تحریم -

 گسترش اقتصاد غیررسمی چه آثاری بر اقتصاد کشور و به ویژه بر محیط کسب و کار دارد؟  -

گیری کرد؟ چه سهمی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده توان اقتصاد غیررسمی را اندازهچگونه می -

 ی آن در حال گسترش است صحت دارد؟ و آیا این ادعا که اندازه

 ای در این اندازه مواجهند؟ یز با چنین پدیدهآیا دیگر کشورهای دنیا ن -

با توجه به آثار آن، آیا دولت و نیز فعاالن اقتصادی باید به گسترش آن کمک کنند یا سعی در کاهش  -

 حجم آن داشته باشند؟ چگونه؟ 

 ترین محورهای پژوهشی که در مطالعات انجام شده نادیده گرفته شده کدامند؟اصلی -
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 . روش تحقیق4

ای و تحلیلی و فراتحلیل اتکا دارد و از مطالعات اسنادی و کتابخانه –های توصیفی قیق به ترکیبی از روشاین تح

های مناسب آمار ریاضی استفاده خواهد کرد که در هر بخش از تحقیق متناسباً به خصوصیات آنها اشاره تکنیک

، تالش علمی برای ت انجام شده در این زمینهترین تمایز این تحقیق با مطالعاخواهد شد. اما از آنجا که اصلی

های مطالعات تجربی پیشین در این حوزه با استفاده از روش فراتحلیل است در این قسمت به استفاده از یافته

4F4Fپردازیمی آن میی توضیحات بیشتری در بارهارائه

1. 

ی است. ی قبلنتایج مطالعات انجام شدهی گویی به سؤاالتی در بارهفراتحلیل، یک روش پژوهشی برای پاسخ

ند متوان مطالعه و بررسی نظامهای دیگر است و آن را میی پژوهشعبارت دیگر، این روش نوعی پژوهش در بارهبه

های گذشته در مورد یک موضوع خاص دانست. فراتحلیل، به مقایسه و ترکیب اطالعات مطالعات قبلی پژوهش

ید های جدتواند زمینهکند. همچنین فراتحلیل میرا از میان مطالعات قبلی کشف میپردازد و نتایج جدیدی می

 پژوهش یا سؤاالت پژوهشی جدیدی را معرفی نماید.

وسعت در علوم مختلف، از جمله علوم اجتماعی، امروزه این روش، که فراتر از مرور ادبیات موضوع است، به

ضرورت و چرایی نیاز به استفاده از چنین روشی، معمواًل، به این موارد شود. صاحبنظران در تشریح کار برده میبه

 کنند:اشاره می

 ها در آن موضوع و نیاز به تلخیص و ترکیب نتایج آنهای پژوهشحجم زیاد و فزاینده  -

 های انجام شده و ضرورت رسیدگی به آنهاوجود ناسازگاری، تعارض و تناقضاتی بین نتایج پژوهش  -

                                               
 عمدتاً از مآخذ زیر استفاده شده است: تشریح روش فراتحلیل،برای 1 

(. کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری: مروری بر مزایا، تنگناها و 1390ایزانلو، بالل و حبیبی، مجتبی ) -

 .82 -70، صص. 1ی ، شماره9ی شناسی. تحقیقات علوم رفتاری، دورهروش

راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص  (. فراتحلیل1384)السادات و محمدی، ابوالفضل زاهدی، شمس -

 .79 -51، صص. 47ی ی مطالعات مدیریت، شمارههای گذشته. فصلنامهپژوهش
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 های موجود در آن موردین میزان اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بر اساس پژوهشتعی  -

 اندی بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار دادهای که رابطهکنندهتشخیص متغیرهای تعدیل -

 دار های پژوهشی مسألهشناسایی حوزه -

 ها نپرداخته اندگران به آنهای پژوهشی خاصی که پژوهشتعیین حوزه -

پوشانی زیادی وجود دارد های فوق و ماهیت مسأله و اهداف این پژوهش همشود، بین ضرورتمی مالحظه

های متعددی در ای باشد که پژوهشهای مطالعاتیالبته مشروط بر آنکه اقتصاد غیررسمی در ایران جزء حوزه

ی این فصل نشان خواهیم داد چنین شرطی در مورد دامهطور که قبالً و در ای آن صورت گرفته است. همانباره

 موضوع این پژوهش برقرار است.

ی ابعاد کمی روش فراتحلیل این نگرانی را بوجود آورد که در مباحث علمی کیفی نتوان از چنین توسعه

شود، روش هایی از موضوع این تحقیق را هم شامل میروشی استفاده نمود. در واکنش به این دغدغه که جنبه

5F5Fنگارینام فراقومدیگری به

های کیفی ی تلفیق یا ترکیبی تفسیرگونه از پژوهشگسترش یافت. این روش برای ارائه 1

گر ادبیات موضوع را تجزیه و تحلیل و آنها نگاری، پژوهشترتیب، در روش فراقومرود. بدینکار میو منابع ثانویه به

نماید. به  کند، تعیینطریق الگوها و روابطی که یک موضع خاص را تعریف میز اینکند تا ارا با یکدیگر تلفیق می

ها و ی فراتحلیل است که خود را منحصر به جنبهیافتهتوان گفت که این روش جدید شکل تکاملعبارت دیگر می

ر شود عالوه بکند. با توجه به این مالحظات، در پژوهش حاضر کوشش میهای کمی مطالعات پیشین نمییافته

 های قبلی نیز مورد بررسی، مقایسه و تحلیل )تفسیر( قرار گیرند.ابعاد کمی، ابعاد کیفی پژوهش

ها؛ سوم: ها؛ دوم: انتخاب پژوهشگیرد: نخست: تعیین پژوهشروش فراتحلیل در چهار مرحله انجام می

 نمودن آنها و چهارم: تحلیل. چکیده

                                               
1 Meta Ethnography 
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ای صورت گرفته است. لذا در اجرای نیز بر مبنای همین روش چهار مرحلهاجرای این روش در پژوهش حاضر 

های مختلف اقتصاد غیررسمی در ی نخست، تالش شد تا در حد امکان تحقیقات انجام شده در مورد حوزهمرحله

 های دسترسی، کوشش شد تا در حد امکان، به ترتیب اولویت،ایران شناسایی شود. سپس، با توجه به محدودیت

 یشده در مرحلههای شناساییی دوم از بین پژوهشی آنها گردآوری شود. در مرحلهمتن کامل، خالصه یا چکیده

-94های های پژوهشی و مقاالت منتشره در نشریات علمی( منتشره در سالهای علمی )گزارشقبلی، پژوهش

این بخش از مطالعه )اجرای روش و دردسترس به عنوان مبنا برای اجرای مراحل بعدی  1395و بهار  1380

 کند.ها را ارائه می، فهرست کامل این پژوهشفصلی در ضمیمه 1-1ب شد. جدول فراتحلیل( انتخا

ی واجد چنین خصوصیاتی، مطالعه 59شود مجموعاً طور که از مرور فهرست مذکور مالحظه میهمان

رسد در پی نظر میاند. در واقع، بهقرار گرفته شناسایی، گردآوری و مبنای مراحل بعدی اجرای روش فراتحلیل

( به تدریج گرایشی در محافل آموزشی و پژوهشی ایران برای 1369 –بری نخستین اثر علمی در این حوزه )خلعت

های مختلف اقتصاد غیررسمی هایی در مورد جنبهی این پدیده آغاز شده که منجر به انجام پژوهشواکاوی عالمانه

و  1380ی های علمی در این مورد به دههشده است اما موج اصلی انجام مطالعات و انتشار یافته 1370ی در دهه

6F6Fگرددپس از آن، باز می

1 . 

ها و مؤسسات پژوهشی به ی مذکور حاکی از توجه نسبتاً جدی دانشگاهانتشار آثار متعدد علمی در دهه

های آن، شناسایی عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش این پدیده، چگونگی گیری اقتصاد غیررسمی و زیربخشاندازه

های مناسب برای مواجهه با آن است. عالوه اجتماعی و تجویز سیاست –اقتصادی گذاری آن بر دیگر متغیرهای اثر

                                               
مازار عرب توانید به نگاه کنید به:می 1380ی برای مرور مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد غیررسمی در ایران تا پیش از دهه1 

 ی علوم انسانی. چاپ دوم. ی تحقیقات و توسعه(. اقتصاد سیاه در ایران. مؤسسه1386یزدی، علی )
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نظران، مقاله و مصاحبه منتشره در سایر نشریات، محصول توجه صاحب ها اثر مکتوب، در قالب کتاب،بر اینها، ده

 ی مذکور بوده است.گذاران به این موضوع در دورهکارشناسان و سیاست
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 های بررسی شدهفهرست مقاالت و پژوهش :1-1 دولج

 

)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

 مقاالت علمی

(1380پور )محمود جمعه 1  
ی شهری و ابعاد اجتماعی و مشاغل غیررسمی به عنوان یک مسئله

 اقتصادی  آن )بررسی موردی در پل سیدخندان(
16و  15ی فصلنامه علوم اجتماعی، شماره  

(1380مازار یزدی )علی عرب 2 ی اخیراقتصادسیاه در ایران اندازه، علل و آثار آن در سه دهه  63و  62ی ی برنامه و بودجه، شمارهمجله   

3 
حسین صادقی و علیرضا شکیبایی 

(1380)  
ی اقتصاد زیرزمینی ایران با روش منطق فازیو اندازه فرار مالیاتی  

27ی ی مفید، شمارهنامه  

 

4 
اصغر اسفندیاری و آرش علی

(1381منش )جمال  
.6ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامهفصلنامه اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی  

5 
علیرضا شکیبایی و حسین صادقی 

(1382)  
زیرزمینی با روش فازی سازی اقتصادمدل 62ی ی تحقیقات اقتصادی، شمارهمجله   

6 
پور و حمیدرضا یداهلل کریمی

(1383محمدی )  

ی سد نفوذ قاچاق کاال: از واقعیت تا رؤیا )پژوهش میدانی در محدوده

 استان هرمزگان(
73ی ی تحقیقات جغرافیایی، شمارهفصلنامه  

7 
غالمرضا حیدری و میرعبداهلل 

(1385)حسینی   
54ی ، شماره14اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال  برآورد واردات غیررسمی چای به ایران  

8 
جمشید پژویان و مجید مداح 

(1385)  
20ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامهفصلنامه بررسی اقتصادی قاچاق در ایران  

9 
 محمدرضا سیدنورانی و فاطمه

(1385عزیزخانی )  
افزودهاقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزشبررسی تأثیر متقابل  51ی ، شماره13مجلس و پژوهش، سال    
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

10 
محسن رنانی و ساغر باباحیدری 

(1385)  
 اشتغال غیررسمی در ایران: مروری بر مطالعات

9ی ی اقتصاد و جامعه. شمارهفصلنامه  

 

11 
اصغر اسفندیاری و فاطمه علی

(1385مهربانی )  

ی خانوار و هزینه  -زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد بررسی اقتصاد 

 نسبت نقد
.23ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامهفصلنامه  

12 
علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور 

(1386) 

 DYMIMICای در ایران: رویکرد بررسی روند تحوالت اقتصاد سایه

 

های اقتصادی، سال ششم، ی پژوهشفصلنامه

 3ی شماره

13 
محمدطاهر احمدی شادمهری 

(1386)  
21ی ی دانش و توسعه، شمارهمجله بررسی وضعیت شاغالن در بخش غیررسمی  

14 
علی عرب مازار یزدی و لیال 

(1386خودکاری )  
های کثیف در ایرانبرآورد حجم پول  

سال هفتم، ، ی اقتصادیپژوهشنامه یفصلنامه

ی چهارمشماره  

15 
مهرآرا و حمید ابریشمی، محسن 

 نازلی هیبتی )1386(
79ی ی تحقیقات اقتصادی، شمارهمجله بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات  

16 
الیاس نادران و حسن صدیقی 

(1387)  
ها و اجزای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایرانبررسی اثر مالیات 85ی ی تحقیقات اقتصادی، شمارهمجله   

(1387مجید مداح ) 17  
های رویارویی با آمدهای اقتصادی قاچاق کاال در ایران و راهعلل و پی

 آن

ی اقتصادی، شماره –ی اطالعات سیاسی مجله

253-254  

18 
صمد عزیزنژاد و سعید توتونچی 

(1387ملکی )  
شویی و آثار آن بر اقتصاد ملیپول 58ی ، شماره14مجلس و پژوهش، سال    

(1387فر )حسین راغ 19 58ی ، شماره14مجلس و پژوهش، سال  اقتصاد سیاسی فساد   

(1387پور )محمدرضا فرهادی 20 ی فسادرویکردهای مختلف اقتصاددانان به مسئله  58ی ، شماره14مجلس و پژوهش، سال    

(1387نظر )مند بگحمید بهره 21 58ی ، شماره14پژوهش، سال  مجلس و نقش جریان آزاد اطالعات در پیشگیری اجتماعی از فساد   

22 
اهلل تاری و سعید غالمی باغی فتح

(1387)  

اصالح شاخص فضای کسب وکار، عاملی موثر بر کاهش اقتصاد پنهان 

 و گسترش بخش رسمی
58ی ، شماره14مجلس و پژوهش، سال   
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

23 
فر و بابک دائی مهری رحیمی

(1387)  
یه و پول در ایرانتحلیلی پیرامون جایگاه بازار غیررسمی سرما 78و  77ی های اقتصادی، شمارهبررسی   

(1387پور )علیرضا وطن 24 28ی های بازرگانی، شمارهبررسی قاچاق کاال و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور   

25 
مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی 

(1388دالئی میالن )  
 MIMICبرآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش 

ی مطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم، مجله

35ی شماره  

26 
حسین صادقی، عباس عصاری و 

(1388وحید شقاقی شهری )  
گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازیاندازه 174یی اقتصادی، سال دهم، شمارهپژوهشنامه   

27 
فر فر و محمد کیوانمصطفی سلیمی

(1389)  
سمی در ایران و اثر تورماقتصاد غیرر 33ی شماره 17ی دانش و توسعه سال مجله   

28 
حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه 

(1389زاده و حمید تابلی )کوچک  
کند؟ای رشد اقتصادی را تهدید میآیا اقتصاد سایه  

، 15های اقتصادی ایران، سال ی پژوهشفصلنامه

45ی شماره  

29 
رضا  محمد اخباری، مهدیه اخباری و

(1389آقابابایی )  

سازی تجارت غیرقانونی )قاچاق( در کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل

 ایران
4ی ، شماره7ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه  

30 
میثم موسایی و مریم احمدزاده 

(1389)  

ی بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کاال )استان بررسی رابطه

 هرمزگان(
40یگانی، شمارهبررسی بازر  

31 
علی محمد احمدی و رضا وفایی 

(1389یگانه )  

گیری فساد در ایران با استفاده از روش پیشنهاد شاخص بومی اندازه

 دلفی
63ی مجلس و پژوهش، سال هفدهم، شماره  

32 
ملیحه خواجوی، ابراهیم رضایی و 

(1389حسن خداویسی )  

در اقتصاد ایران: رهیافت های کثیف و بررسی پیامدهای آن برآورد پول

هاآزمون کرانه  
4ی ، شماره7ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه  

33 

سمانه طالعی اردکانی، رسول بخشی 

خواه دستجردی و آزاده سعادت

(1390)  

یابی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از منطق فازیمدل ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشهفصلنامه   
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

34 
اخباری و مهدیه اخباری محمد 

(1390)  
سازی اقتصاد غیررسمی در ایرانکاربرد رویکرد منطق فازی در مدل 59ی ی روند اقتصادی، سال نوزدهم، شمارهفصلنامه   

35 
محسن رنانی، شیرین اربابیان و 

(1390محمد میرزایی )  
ادی راه اندیشهی تحقیقات اقتصفصلنامه شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیررسمی کشور  

36 
صادق بختیاری و خجسته 

(1390خواهی )خوب  

 – 1351اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن در ایران )

1385)  
15ی ، شماره8جستارهای اقتصادی، سال   

37 
السادات نوع ایران مجید مداح و فروغ

(1391) 

 متغیرهای برمبنای ایران در غیررسمی اقتصاد ارزش تخمین

 فیلترکالمن زیستمحیطی، رهیافت

 یشماره اقتصادی، مدلسازی تحقیقات یفصلنامه

10  

38 
زهرا نصراللهی و سمانه طالعی 

(1391اردکانی )  

ی ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا؛ مطالعهتخمین اقتصاد سایه

 موردی:  اقتصاد ایران

ی ی پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعهفصلنامه

 4ی ، شماره12پایدار(، سال 

39 
زهرا نصراللهی، محمدرضا فرزانگان و 

(1391سمانه طالعی اردکانی )  

افزارهای ی نرمای در ایران )مقایسهبررسی روند تحوالت اقتصاد سایه

سازی آموس گرافیک و لیزرل(مدل  

ی ، شماره12ی پژوهشهای اقتصادی، سال فصلنامه

2 

40 
میالنی و نرگس مهنوش عبداهلل 

(1391اکبرپور روشن )  
 13ی ی مالیات، شمارهپژوهشنامه فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران

41 
محسن رناتی، محمد میرزایی و 

(1391شیرین اربابیان )  

ی های مالیاتی از دست رفته )مطالعهبخش غیررسمی و ظرفیت

 موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد(
 44یی اقتصادی، سال دوازدهم، شمارهشنامهپژوه

42 
هانیه علیزاده و فرهاد غفاری 

(1392)  
ی اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آنبرآورد اندازه 25ی ، شماره7سال  ی علوم اقتصادی،فصلنامه   

43 
نژادعمران و معصومه وحید تقی

(1392پور )نیک  
ی موردی ایرانهای آن: مطالعهعلتاقتصاد زیرزمینی و   

ی ، شماره2مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 

8 

44 
محمدحسن فطرس و علی دالئی 

 (1392میالن )
 4ی ، شماره10ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه 1391-1342عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران 
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

45 
نژاد، صالح ابراهیمی، منصور زراء

 (1392یان کیانی )پو
 9ی ، شماره5گذاری اقتصادی، سال سیاست MIMICبرآورد حجم قاچاق کاال در ایران به روش 

46 
اصغر اسفندیاری، مهدی پدرام و علی

 (1392صادق مجدم )

ی داری زنان و عوامل موثر بر آن )مطالعهاقتصاد غیررسمی، خانه

 موردی زنان متأهل شهر اهواز(
 4ی ، شماره11سال مطالعات زنان، 

47 
علیرضا شکیبایی و قاسم شادمانی 

(1393)  

سازی ( با استفاده از مدل1349-1386ای ایران )برآورد اقتصاد سایه

ایفازی چندمرحله  

ی ی پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعهفصلنامه

1ی ، شماره14پایدار(، سال   

48 
ابراهیم رضائی و ملیحه خواجوی 

(1393)  

ی غیرخطی بین اقتصاد پنهان و سطح بار مالیاتی در رابطهبررسی 

سازیهای مارکف سوئیچینگ و رویکرد شبیهایران: کاربردی از مدل  
17ی ، شماره9سال  ی اقتصاد کالن،پژوهشنامه  

49 
 اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک

(1393پور )  
ایرانهای بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در اثر شاخص  

، 5ی اقتصادی سال های رشد و توسعهپژوهش

17ی شماره  

50 
خسرو پیرایی و حسینعلی رجایی 

(1394)  
گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آناندازه  

، 3های راهبردی و کالن، سال ی سیاستفصلنامه

  9ی شماره

51 
احمد اسدزاده و زهرا جلیلی 

(1394)  
و نابرابری درآمدی در ایران اقتصاد سایه 30ی ، شماره9ی مدلسازی اقتصادی، سال فصلنامه   

(1394مسعود خداپناه ) 52  
ی برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و بررسی رابطه

 ان با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون علیت هیشائو
3ی ، شماره12ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه  

53 
سید مرتضی افقه و سید امین 

 (1394منصوری )

بررسی ارتباط و تأثیر جرائم اخالقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد 

 MIMICزیرزمینی در ایران با روش 
 2ی ، شماره12ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه

54 

پور، جمشید پژویان، رضا امیدی

تیمور محمدی و عباس معمارنژاد 

(1394) 

 28ی ی مالیات، شمارهپژوهشنامه برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی در ایران
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  ناشر یا محل نشر عنوان 

55 

محمد ویسیان، میرنجف موسوی، 

طاها ربانی و واحد احمدتوزه 

(1394) 

دی: ی مورتحلیلی بر وضعیت شاغالن بخش اقتصاد غیررسمی )مطالعه

 شهر قروه(

ی ، شماره2شهری، سال ی فضای جغرافیا و توسعه

1 

56 
 محمود کاظمیان و حمیده جوادی

(1395نسب )  

های های گسترش بیمهگذاری اقتضایی و ارزیابی تأثیر سیاستارزش

درآمد در بخش اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم

 غیررسمی اشتغال

ی های اقتصادی )رشد و توسعهی پژوهشفصلنامه

1ی ، شماره16 پایدار(، سال  

های پژوهشیگزارش  

1 
محسن رنانی، ساغر باباحیدری، 

(1380آبادی )سعید نایب و مریم مه  

ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش آن در جذب نیروی انسانی 

 متخصص
ریزی آموزش عالیی پژوهش و برنامهمؤسسه  

2 
مازار یزدی و باقری، علی عرب فریده

(3811اصغر بانوئی )علی  
گیری بخش غیررسمی در ایرانروش اندازه  مرکز آمار ایران، گروه پژوهشی آمار اقتصادی 

(1382علیرضا شکیبایی ) 3  
گیری آن در ایران با برآورد اقتصاد زیرزمینی و تحلیل علل شکل

 استفاده از الگوی منطق فازی

های مجلس شورای اسالمی، دفتر مرکز پژوهش

های اقتصادیبررسی  
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 فصل دوم: تعریف اقتصاد غیررسمی و مفاهیم مرتبط با آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

و  سازانگیری، هم در سطح نخبگان و تصمیمگذاری و تصمیمی گذشته هم در سطح سیاستگرچه ظرف دو دهه

م چشهم در سطح عموم مردم کشور حساسیت بیشتری در مورد اهمیت اقتصاد غیررسمی نسبت به گذشته به

ها، مقاالت علمی دهی، پژوهشها، سازمانتوان از گسترش تدوین قوانین، مقررات و سیاستخورد و این را میمی

های عمومی در این زمینه استنباط نمود لیکن هنوز توافقی نسبی حول های رسانهها و تحلیلها، مصاحبهو گزارش

 ی شمول آن شکل نگرفته است. این مفهوم، تعریف و دامنه

این وضعیت تا حد زیادی ناشی از گستردگی، پیچیدگی و ابهامات مرتبط با مفاهیمی است که در این حوزه 

دهد از واژگان ، چه در داخل و چه در خارج از ایران نشان میمرور آثار منتشر شده در این زمینهرود. کار میبه

7F7Fزیرزمینی متفاوت و متعددی در این زمینه استفاده شده است.

8F8F، پنهان1

9F9F، مخفی2

10F10F، غیرقانونی3

11F11Fای، سایه4

12F12F، نامرئی5

6 ،

                                               
 1 Underground 

 2 Hidden 

 3 Clandestine 

 4 Illegal (Non - Official ) 

 5 Shadow 

 6 Invisible 
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13F13Fغیررسمی

14F14Fمشاهده، غیرقابل1

15F15Fنشده، مشاهده2

16F16Fنشده، ثبت3

17F17Fنشده، گزارش4

18F18F، ثانوی5

19F19F، موازی6

20F20F، نامنظم7

21F21Fو سیاه 8

9 ،

 کار رفته است.در این حوزه بههای اصلی است که بخشی از واژه

هایی نظیر تجارت غیرقانونی با سایر کشورها اما منظور از اقتصاد غیررسمی چیست؟ آیا صرفاً شامل فعالیت

ای هشود یا فعالیت)قاچاق(، تولید و خرید و فروش کاالی غیرقانونی نظیر مواد مخدر، مشروبات الکلی و ... می

ر از پرداخت مالیات یا دیگر حقوق و عوارض قانونی از دید مأموران دولتی پنهان خاطر فراتولیدی قانونی که به

شود؟ آیا سرقت، اخذ رشوه، اختالس و نظایر آن نیز جزئی از اقتصاد غیررسمی شوند را نیز شامل میداشته مینگه

 شود؟میشویی و فساد اقتصادی چیست؟ شامل این موارد هم است؟ ارتباط آن با مفاهیمی نظیر پول

تری از این موضوع به این سؤاالت و ی چارچوب مفهومی روشندر این فصل کوشش خواهد شد تا با ارائه

 هایی از این قبیل پاسخ داده شود. پرسش

 

 . اقتصاد غیررسمی و اجزاء آن2

بررسی  یاین پژوهش از میان مفاهیم متعدد این حوزه، اقتصاد غیررسمی را به عنوان مبنای مطالعه و حیطه

22F22Fی شمول و اجزاء آن، نخست، از تعریف توماسبرگزیده است. برای معرفی این مفهوم و دامنه

در معرفی این  10

                                               
 1 Informal 

 2 Unobservable 

 3 Unobserved 

 4 Unrecorded 

 5 Unreported 

 6 Second 

 7 Parallel 

 8 Irregular 

 9 Black 

 10Thomas, J. J. 
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کنیم. مزیت این تعریف آن است که اغلب آثار پژوهشی و مطالعات تجربی منتشرشده در ایران مفهوم استفاده می

23F23Fانددهنیز به آن استناد کرده و یا مبنای کار خود قرار دا

1. 

هایی است که به فعالیت یدر مفهوم وسیع، منظور کلیه" کند:گونه تعریف میوی اقتصاد غیررسمی را این

چهار گروه: بخش خانوار، بخش غیررسمی،  ها را بهتوماس اجزاء این فعالیت. 24F24F2"آیدهای ملی نمیعللی .. ، در حساب

 کند:نماید. او در تعریف نخستین گروه چنین عنوان میدی میبن، طبقهبخش نامنظم و بخش غیرقانونی

شود. ویژگی کند که در همین بخش مصرف میاین بخش، کاالها و خدماتی را تولید می بخش خانوار:"

گردد و فقدان قیمت برای کاالهای تولیدی در آن بخش خانوار این است که محصوالت آن کمتر به بازار عرضه می

های ملی نادیده گرفته شود. در تمام که ارزیابی ارزش کاالها دشوار باشد و در نتیجه در حسابباعث می شود 

مزدی که در خانه انجام می شود، نظیر خدمات خانم خانه، تماماً یا عمدتاً در حسابهای کشورها فعالیتهای بدون

 25F25F3"ملی نادیده گرفته می شود.

و ما در زندگی خانوادگی خود در موارد متعددی شاهد آن هستیم.  های این بخش فراوانندمصادیق فعالیت

وشوی ظروف و نظافت منزل و ... تا جایی که ها، شستوشوی و اتوکشی لباسهای طبخ غذا، شستتمام فعالیت

 لتوسط افراد خانوار و بدون دریافت دستمزد صورت پذیرد و تنها به اعضای خانوار ارائه شود، از آنجا که به دلی

گردد. البته آن بخش شود، جزئی از اقتصاد غیررسمی محسوب میهای ملی منظور نمیبودن در حسابغیربازاری

رسد و نیز آن قسمت از تولیدات خانوار شود و به مصرف خانوار میگونه کاال و خدمات که از بازار تهیه میاز این

                                               
با توجه به دردسترس بودن آثار متعدد منتشره در این حوزه که معموالً به تعریف اقتصاد غیررسمی و دیگر واژگان مرتبط با آن از  1

صاحب صار، از به اند،نظران مختلف پرداختهدیدگاه  شنایی های مختلف خودداری میمرور این دیدگاهمنظور رعایت اخت کنیم. برای آ

 (. همان. فصل دوم.1386مازار یزدی، علی )توانید رجوع کنید به: عرببا طیف تعاریف متداول می

(. اقتصاد غیر رسمی. ترجمه و تلخیص: منوچهر نوربخش و کامران سپهری. مؤسسه تحقیقات 1376توماس، جی. جی. و دیگران ) 2

 .3ص.  ی و بانکی.پول

 .5-7همان مأخذ. ص. 3 
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رو جزئی از اقتصاد غیررسمی نخواهد شود و از اینمیهای ملی درنظر گرفته شود در حسابکه به بازار عرضه می

 بود.

توسعه در توجه در اینجا آن است که سهم نسبتاً باالی این بخش در کشورهای درحالی مهم و قابلنکته

پذیری آمار تولید کشورها را در معرض انتقاد قرار یافته یکی از عواملی است که مقایسهقیاس با کشورهای توسعه

 .دهدمی

 نماید:توماس، جزء بعدی اقتصاد غیررسمی، یعنی بخش غیررسمی را چنین تعریف می

 وران بدونشامل تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنین کسبه و پیشه : ... معموالًبخش غیررسمی"

گرد از دوره یکه فعالیت کسبهکارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل ونقل و دیگر خدمات غیررسمی است. با آن

های ها قرار دارد )کارگاههای کوچک بدون کارگر که اغلب در خانههاست، ولی کارگاهبارزترین نوع این فعالیت

 26F26F1".خانگی(، از نظر تعداد، اهمیت بیشتری دارند

علت اصلی کنارگذاشتن  بودن جمع آوری اطالعات آماری در این بخشدشوار و پرهزینهکند وی تصریح می

های اقتصادی غیررسمی، یعنی های ملی بوده است. توماس در توصیف دو گروه بعدی از فعالیتآن از حساب

 نماید:های نامنظم و غیرقانونی، چنین عنوان میبخش

بودن شده در این بخش کم و بیش نوعی از ماهیت غیرقانونیبندیهای طبقه: تمام فعالیتبخش نامنظم"

های فرار از مقررات )نظیر مقررات کار و رعایت تدابیر ایمنی در کارگاه( و تقلب در بیمهمثل فرار از مالیات، 

ا و در آمریک "اقتصاد سیاه  "در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به  اجتماعی و امثال آن را دارند ....

این بخش این است که با وجود قانونی  هایفعالیت یشهرت یافته است ... ویژگی عمده "اقتصاد زیر زمینی  "به 

تولید و یا توزیع آن کاری خالف و غیرقانونی صورت گرفته است  یو مجاز بودن اصل تولید کاال و خدمت، در نحوه

گیری مواجه است زیرا کسانی که مرتکب کاری خالف ارزش تولید بخش نامنظم نیز با مشکل اندازه ی.... محاسبه

                                               
 همان مأخذ.1 
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شوند که اطالعاتی در مورد نوع و ندرت راضی میهای اجتماعی(، بهفرار از مالیات یا بیمه شوند )نظیرقانون می

 حجم فعالیت خود را در اختیار آمارشناسان درآمد ملی بگذارند ...

ها و تولید کاال و خدمات خالف قانون، نظیر: مال : تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیتبخش غیرقانونی

باشد. با توجه به اینکه لید و خرید و فروش مواد افیونی، فحشاء )در برخی کشورها( و غیره میدزدی، اخاذی، تو

کنند، بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار میکاران عمل خالف خود را گزارش نمیکاران و جنایتخالف

 27F27F1"نمایند ... 

کند که در ها ذکر میکه در مورد این فعالیت تعریف توماس، جدای از اشکاالتی که به برخی از مصادیقی

نماید بسیار های غیررسمی میبندی جامعی که از فعالیتی این فصل به آن اشاره خواهد شد، از نظر طبقهادامه

ی مطالعات وسعت مورد استفادهتر آمد، بهطور که پیشگر است. شاید به همین جهت است که همانروشن

رو، در فصول بعدی این گزارش، از این تعریف به عنوان معیار ین زمینه شده است. از اینی ایرانی در امنتشره

 ی پوشش مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد غیررسمی در ایران استفاه خواهد شد.بندی حوزهطبقه

عریف توماس نظر از اشکالت وارده بر برخی از مصادیق ذکر شده، از آنجا که تها و صرفرغم این ویژگیعلی

های ملی است و در ادامه، صرفاً شدن( در حساب)لحاظ "شدنثبت"از اقتصاد غیررسمی، نخست، مبتنی بر مالک 

برد با محدودیت سود می "بودنقانونی"و  "ی بازاریبودن بر مبادلهمبتنی"های بندی اجزاء از مالکبرای طبقه

 واجه است.تری نیز به دلیل اتکاء به مالک ثبت شدن مجدی

های عمل آمده در مورد رویههای بهمازار یزدی با بررسی تفصیلی ادبیات مربوط به این مالک و نیز بررسیعرب

ای ههای مربوط به بخشهای ملی، نشان داده است این تلقی که فعالیتمتداول در گردآوری و تنظیم آمار حساب

شوند تلقی دقیقی نیست و بسته به ساختار اقتصاد ت نمیهای ملی ثبغیررسمی، نامنظم و غیرقانونی در حساب

های ملی در مراکز آماری آنها، سهمی از اقتصاد های گردآوری، برآورد و تنظیم آمار حسابکشورها و روش

                                               
 همان مأخذ. 1
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های اقتصادی بخش خانوار است که به دلیل آید و تنها فعالیتحساب میی تولید ملی بهغیررسمی در محاسبه

28F28Fشوندکلی ثبت نمین مبادالت، بهغیربازاری بود

1. 

ی و گرایش تدریجی کشورها به استفاده از استانداردها 1993های ملی براین، تدوین و انتشار نظام حسابعالوه

های ملی موجب شده است تا با توجه به الزامی در تنظیم حساب -1968 –های ملی آن به جای نظام قبلی حساب

گسترشی از های ملی کشورها، سهم روبهها و درج آنها در حسابگونه فعالیتورد ارزش ایننمودن تالش برای برآ

 اقتصاد غیررسمی ثبت شود. 

های متولی گردآوری و تنظیم مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمان

ود با استانداردهای مذکور هستند. بنابراین انتظار های ختدریج درحال انطباق رویههای ملی در ایران نیز بهحساب

 های غیرمستقیم، برآوردها با روشی ناشی از این فعالیتافزودهتری از ارزشرود که با گذر زمان، بخش گستردهمی

 های ملی کشور لحاظ و منتشر شود.و در اطالعات مربوط به حساب

 

 های ملی. اقتصاد غیررسمی در نظام حساب3

شدن در مفهوم اقتصاد غیررسمی و توضیحاتی که در قسمت قبلی پیرامون رویکرد وجه به اهمیت مالک ثبتبا ت

29F29Fهای ملینظام جدید حساب

در این زمینه ارائه شد ضرورت دارد به تعاریفی که نظام مذکور از این پدیده و اجزاء  2

آن دارد نیز بپردازیم. جدای از این ضرورت، آشنایی با این تعاریف این مزیت را نیز دارد که چارچوب مفهومی 

مفهوم بخش غیررسمی، گیرد. این چارچوب بر سه تری از این پدیده و مفاهیم مرتبط دردسترس قرار میدقیق

 همین ترتیب، تشریح خواهد شد. بخشتولید غیرقانونی و تولید پنهان یا اقتصاد زیرزمینی است، که در ادامه، به

                                               
 (. همان. فصل سوم.1386مازار یزدی، علی )عرب1 

( نیز تدوین و منتشر شده اما از آنجا که کاربرد آن، 2008های ملی های ملی )نظام حسابی جدیدتر نظام حسابالبته نسخه2 

 است. 1993های ملی است در اینجا منظور از نظام جدید همان نظام حساب ویژه در ایران، هنوز فراگیر نشدهبه
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های ملی قرار ی حسابدلیل غیربازاری بودن مبادالت، خارج از محدودهتر آمد، بهطور که پیشخانوار نیز، همان

 گیرد.می

 های ملی در نظام حساب. تعریف بخش غیررسمی 3-1

پانزدهمین کنفرانس بین المللی کارشناسان  یهایی از مصوبهقسمت 1993های ملی نظام حسابی در ضمیمه

 ، به این شرح آمده است:( را در ارتباط با آمار اشتغال در بخش غیر رسمی1993 یآمار کار )ژانویه

ترکیبی از واحدهای شاغل در تولید کاال یا خدمات  عنوانای، بهطور گستردهبخش غیررسمی ممکن است، به"

در سطح  ایجاد اشتغال و درآمد برای اشخاص مرتبط با آن، مشخص شده باشد. این واحدها نوعاًی هبا هدف اولی

دهی با تقسیم کار محدود بین کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید یا بدون آن و در مقیاس پایینی از سازمان

کنند. روابط کار، در جایی که وجود داشته باشد، غالباً مبتنی بر اشتغال موقتی، خویشاوندی یا میکوچک، عمل 

 های رسمی باشد.شخصی و روابط اجتماعی است به جای اینکه ترتیبات قراردادی با ضمانت

و سایر های ثابت های مشخصی از مؤسسات خانوار را دارند. داراییواحدهای تولیدی بخش غیررسمی جنبه 

شده به واحدهای تولیدی تعلق ندارند بلکه به صاحبانشان تعلق دارند. چنین واحدهایی نمیهای استفادهدارایی

30F30Fتوانند از طرف خودشان

قرارداد شوند یا ایجاد بدهی نمایند. در مبادالت حضور یابند یا با سایر واحدها طرف 1

تأمین مالی می نمایند و، بدون محدودیتی، شخصاً بابت هر بدهی یا مالکان با ریسک خودشان در موارد ضروری 

طور مشابه، کاالهای الزامات فرایند تولید بدهکار می شوند. مخارج تولید اغلب قابل تمایز از مخارج خانوار نیست. به

یا خانوار استفاده  تمایز برای مقاصد کاریها ممکن است به صورت غیرقابلها یا اتومبیلای نظیر ساختمانسرمایه

 شوند.

با نیت عمدی فرار از پرداخت مالیات شده توسط واحدهای تولیدی بخش غیررسمی ضرورتاً های اجرافعالیت 

شود. کردن از مقررات کار یا سایر مقررات یا قوانین اداری انجام نمیهای تأمین اجتماعی، یا تخلفها یا هزینه

                                               
 شان است.حقوقی عنوان شخصیتمنظور به1 
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 .31F31F1"های اقتصاد پنهان یا زیرزمینی متمایز شودسمی بایستی از مفهوم فعالیتهای بخش غیرراساساً مفهوم فعالیت

ه از ای بین این دو گروپوشانی کم یا گستردهرغم چنین تمایز آشکاری، درعمل، بسته به شرایط کشورها، همعلی

 ست.پذیر نیسادگی امکانهای اقتصادی غیررسمی وجود دارد و تشخیص چنین تمایزی بهفعالیت

 های ملی و تولید غیرقانونی. نظام حساب3-2

 دو نوع تولید غیرقانونی"کند: گونه تشریح می، منظور خود از تولید غیرقانونی را این1993های ملی نظام حساب

 وجود دارد: 

 )الف( تولید کاال و خدماتی که فروش، توزیع یا تصرف آنها قانوناً منع شده است،         

های تولیدی که معمواًل قانونی هستند اما وقتی که توسط تولیدکنندگان غیرمجاز انجام )ب(  فعالیت         

 شوند.یرقانونی میغ الزم(، یشوند )نظیر شاغلین به حرفه پزشکی بدون اخذ گواهینامه

باشند، شامل تولید و  هایی که ممکن است غیرقانونی باشند اما از منظر اقتصادی مولدهایی از فعالیتمثال

 .32F32F2"است ...شکل قاچاق و ونقل غیرقانونی بهتوزیع مواد مخدر، حمل

بندی توماس دانست با غیرقانونی در طبقه توان سازگار با بخشتعریف نظام مذکور از تولید غیرقانونی را می

 که نظامکند درحالیتلقی می این تفاوت که وی در ذکر مصادیق، دزدی )سرقت( را جزئی از بخش غیرقانونی

33F33Fداندی تولید غیرقانونی میمذکور به صراحت سرقت اموال را خارج از حیطه

ی این فصل توضیح بیشتری . در ادامه3

 در این مورد و موارد مشابه ارائه خواهد شد.

                                               
 .111ص.  .(1993یو. اِن. ) 1

 .126ص.  .(1993یو. اِن. ) 2

 همان مأخذ.3 
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 های ملی. تولید پنهان یا اقتصاد زیرزمینی در نظام حساب3-3

تولید پنهان و اقتصاد  نیز به مفاهیم 1993های ملی در نظام حساببندی توماس، در طبقهمتناظر با بخش نامنظم 

نی: تولید پنهان و اقتصاد زیرزمی"گونه تعریف کرده است: اشاره شده است. نظام مذکور این مفاهیم را اینزیرزمینی 

که ممکن است هم از منظر اقتصادی مولد باشند و هم کاماًل قانونی باشند )درصورتی که های معینیفعالیت

از مقامات عمومی پنهان نگه داشته  استانداردها و مقررات معینی را رعایت کرده باشند( اما به انواع دالیل زیر تعمداً

 شوند:

 ها ا سایر مالیاتهای درآمد، ارزش افزوده ی)الف( اجتناب از پرداخت مالیات         

 های تأمین اجتماعی )ب( خودداری از پرداخت هزینه         

  )ج(  اجتناب از رعایت استانداردهای قانونی معین نظیر حداقل دستمزد، حداکثر ساعت          

 کار ، استانداردهای حفاظتی یا بهداشتی و غیره   

  های آماری یا سایر ن نظیر تکمیل پرسشنامههای اداری معی)د(  اجتناب از رعایت روش         

 .34F34F1"های اداریفرم  

های اقتصادی غیررسمی مبنا قرار ی فعالیتهای ملی از حیطهحساب ، تعریف نظامی این پژوهشدر ادامه

و در  ی مطالعه خارجگیرد لذا همانند وضعیت حاکم بر مطالعات تجربی در این حوزه، بخش خانوار از محدودهمی

شده در تعریف مذکور از جمله خلق ارزش افزوده مورد توجه های لحاظتعیین مصادیق اقتصاد غیررسمی مالک

 قرار خواهد گرفت.

                                               
 همان مأخذ. 1
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 های مجرمانه. اقتصاد غیررسمی و فعالیت4

توزیع و های مجرمانه نظیر صادرات و واردات غیرقانونی کاال )قاچاق(، تولید، معموالً در اینکه برخی از فعالیت

طور وسیعی در مورد روند تردیدی وجود ندارد، اما بهشمار میفروش مواد مخدر و ... جزئی از اقتصاد غیررسمی به

  گونه نیست.شویی اینها نظیر سرقت، اخاذی، اختالس، ارتشاء و پولگروه دیگری از این فعالیت

 ، اخاذی، فساد مالی )اختالسایی نظیر سرقتهدر بخشی از ادبیات موجود پیرامون اقتصاد غیررسمی، فعالیت

، شده است. از جملههای اقتصادی غیررسمی برشمرده شویی به عنوان مصادیقی از فعالیتو ارتشاء( و پول

کند. آیا های بخش غیرقانونی ذکر میی فعالیتتر دیدیم، توماس دزدی و اخاذی را در زمرهطورکه پیشهمان

د های ملی جزئی از تولیتعریف نظام حسابی اقتصاد غیررسمی، یا بنابهتوان در محدودهیهایی را مچنین فعالیت

 غیرقانونی، تولید پنهان )اقتصاد زیرزمینی( یا بخش غیررسمی، دانست؟

کار ی اقتصاد غیررسمی بههایی دارد که برای تعریف محدودهگویی به این پرسش بستگی به مالکپاسخ

های اقتصادی رسمی و غیررسمی را روشن دهد مالک اصلی که مرز بین فعالیتمی ت نشانرود. مرور مطالعامی

های ملی، خلق ارزش افزوده و های ملی است. از سوی دیگر، از نظر نظام حسابشدن در حسابکند، ثبتمی

های دید فعالیتهای ملی است. حال باید ی حسابی بازاری محصوالت، معیارهای قرار گرفتن در محدودهمبادله

 گیرند؟ای قرار میموردنظر در چنین محدوده

های مجرمانه از قبیل سرقت، اخاذی، اختالس، ارتشاء رغم اشاره به مواردی از فعالیتواقعیت آن است که علی

های اقتصادی غیررسمی در برخی از مقاالت و مطالعات این حوزه، از آنجا شویی به عنوان مصادیق فعالیتو پول

شوند و متضمن ایجاد ارزش افزوده ها معموالً به صورت جابجایی اموال یا انتقال وجوه ظاهر میگونه فعالیته اینک

 ی اقتصاد غیررسمی دانست.توان آنها را در محدودهنیستند، نمی

طور که در ی اقتصاد است اما همانبنابراین، گرچه مثالً سرقت فعالیتی مجرمانه، غیرقانونی و پنهانی در حوزه

های ملی بر این مورد با ذکر مصداق تأکید شده و برخالف آنچه که توماس مدعی است، این فعالیت نظام حساب

لکه گیرد بگیرد چون در حین این فعالیت، تولیدی صورت نمیی تولید یا بخش غیرقانونی قرار نمیدر محدوده
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طور در مورد فساد اقتصادی، الکیت اموال است. همیندهد، همانند اخاذی، جابجایی در تصاحب یا مآنچه رخ می

ء تواند عناوینی نظیر اختالس و ارتشاتعریف سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است و میکه بنابه

شود شود به تولید کاال یا خدمت و به تعبیر دیگر خلق ارزش افزوده منجر نمیرا در بر بگیرد نیز آنچه انجام می

 ای تعریف نمود. توان در چنین محدودهه صرفاً انتقال وجوه است که محصول متناظری ندارد لذا آن را نمیبلک

، تا های مشمول بخش غیرقانونیویژه، فعالیتشویی نیز، باوجود ارتباط وسیع آن با اقتصاد غیررسمی، بهپول

ورت ها صدست آمده از طریق این فعالیتیف بههای کثمنظور تطهیر پولغیرقانونی به آنجا که توسط فعاالن بخش

 رود اما چنانچه اشخاصیشود و لذا جزئی از اقتصاد غیررسمی به شمار نمیافزوده منجر نمیگیرد، به ایجاد ارزشمی

حمه، الزای را برای فعالیت انتخاب نمایند و به متقاضیان در قبال دریافت حق)حقیقی یا حقوقی( چنین زمینه

گنجد و از های ملی میی حسابی حاصل از این فرایند در محدودهافزودهشویی ارائه نمایند، ارزشلخدمات پو

 شود.رو، جزئی از اقتصاد غیررسمی محسوب میاین
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 فصل سوم: چرا اقتصاد غیررسمی؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

به اقتصاد غیررسمی اختصاص دارد واقعیتی  کم یا زیاد،های اقتصادی،اینکه در تمامی جوامع سهمی از فعالیت

 ها )فعاالن اقتصادی(آید آن است که چرا برخی از افراد و بنگاهقابل انکار است. سؤالی که در اینجا پیش میغیر

نمایند؟ چه عامل یا عواملی های اقتصادی میگروه از فعالیتهای خود را صرف اینتمام یا بخشی از زمان و دارایی

 ی غیررسمی را بر رسمی ترجیح دهند؟شود آنها حوزهموجب می

یابد که شواهد و برآوردهای موجود از اینکه حجم ها هنگامی بیشتر اهمیت میگویی به این پرسشپاسخ

35F35Fاستیافتهتر از کشورهای توسعهمراتب بزرگتوسعه بهحالنسبی اقتصاد غیررسمی در کشورهای در

نظر نیز در 1

 کدام وجه یا وجوه تمایز بین این دو گروه از کشورها موجب پیدایش چنین تفاوتی شده است؟ گرفته شود.

ی چارچوب کلی نظری برای توضیح چرایی پیدایش و گسترش اقتصاد غیررسمی، در این فصل پس از ارائه

صاد ایران مورد اقتای آنها در گویی مطالعات تجربی انجام شده در کشور و یافتهبه بررسی تطبیقی چگونگی پاسخ

 پردازیم.می

                                               
 نگاه کنید به: بخش سوم از فصل پنجم این گزارش. 1
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 . چارچوب نظری: عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی2

ردد بر گشود که ادعا میمروری بر ادبیات اقتصاد غیررسمی منجر به دستیابی به فهرستی طوالنی از عواملی می

ای رد، کالن و توسعهتوان این عوامل را در سه سطح خپیدایش و گسترش این پدیده تأثیر دارند. از یک منظر می

ها به بندی نمود. بر چنین مبنایی، رویکردهای اقتصاد خرد به این پدیده، در توجیه گرایش افراد و بنگاهطبقه

های اقتصادی غیررسمی، به برتری منافع خالص مورد انتظار مشارکت در این حوزه در قیاس با اقتصاد فعالیت

منافع خالص مورد انتظار )با احتساب ریسک کشف( حاصل از واردات قانونی کنند. مثالً در آنجا که رسمی اشاره می

 ای منطبق باکاالیی کمتر از منافع خالص حاصل از واردات غیرقانونی )قاچاق( آن است، مبادرت به قاچاق گزینه

 انتخاب عقالیی است.

سمی نش فعالیت در اقتصاد غیرراقتصادی، بر اثر محیط اقتصادی و متغیرهای اصلی آن بر گزیاما رویکرد کالن

ی منافع خالص مورد انتظار ناشی کنندهتمرکز دارد. برای نمونه، در مورد مثال قبلی، بخشی از عواملی که تعیین

های آن کاال در داخل و خارج، ی رسمی یا غیررسمی است مربوط به قیمتاز فعالیت در هر یک از دو حیطه

اقتصادی، نظیر نرخ ارز، ی متغیرهای کالناین قبیل نیست بلکه در محدوده های حمل و نقل و عواملی ازهزینه

 نوسانات اقتصادی )رکود و رونق( و وضعیت درآمد و اشتغال ناشی از آن است.

گیری اقتصاد غیررسمی یاری رساند. در چنین تواند به درک بهتر علل شکلتوسعه نیز می های سطحتحلیل

 شود تا از یکگی موجب مییافتههای گذار به توسعهعنوان نمونه، ویژگیقبلی، به رویکردی و در چارچوب مثال

سو الگوی مصرف جامعه تغییر نماید و متقاضی مصرف کاالیی شود که تولید آنها یا در توان جامعه نیست و یا 

شد و از دیگر سو باتولیدات داخلی آنها قادر به رقابت در قیمت و یا کیفیت با محصوالت مشابه خارجی نمی

صورت فرصت شغلی مناسبی برای جوانان جویای کار درآورده است و اینها ای، قاچاق را بههای منطقهگیدوگانه

همه، در ترکیب با بروکراسی ناکارآمدی قرار گرفته که قادر به تدوین مقررات مناسب و یا اجرا و تضمین اجرای 

 مقررات نیست.
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رسد مکتب نهادگرایی نوین، که امروزه با استقبال نظر میی اقتصاد، بهشتهدر میان مکاتب گوناگون در ر

ای گذاری مواجه شده است، این قابلیت را دارد تا با رویکردی فرارشتهای از سوی محافل علمی و سیاستگسترده

. ادعای دترکیبی مناسب از سه سطح تحلیل مذکور را برای تبیین چرایی گسترش اقتصاد غیررسمی فراهم آور

اصلی اقتصاددانان نهادگرا آن است که تحوالت نهادی علت اصلی تغییرات در عملکرد بلندمدت اقتصادی 

ی اصلی تفاوت در عملکرد بلندمدت اقتصادی بین کشورهای مختلف دهندههای نهادی توضیحکشورهاست و تفاوت

ها برای تبیین ای نسبی، فناوری، نهادها و سازمانهای از تغییرات قیمتنهادگرایان نوین از آمیزه است. در واقع،

 قائلند. سازمانی –کنند که در این میان وزن و سهم بیشتری را برای تغییرات نهادی تحوالت اقتصادی استفاده می

ها برای تنظیم روابط گروه از اقتصاددانان از نهاد چیست؟ نهادها محصول نوآوری و ابداع انساناما منظور این

ها و طورکه فناوری نیز گروه دیگری از نوآوریمنظور دستیابی به رفاه بیشتر هستند همانمابین بهاعی فیاجتم

تری کند که رفاه بیشای تنظیم میگونهها با محیط طبیعی را بهشود که روابط انسانابداعات انسانی را شامل می

در  ی اقتصاد،ی نوبل در رشتهی جایزههادگرا و برندهرا درپی داشته باشد. در چنین چارچوبی، نورث، اقتصاددان ن

شده از جانب تر قیودی هستند وضعاند، یا به عبارتی سنجیدهجامعه نهادها قوانین بازی در"گوید: تعریف نهاد می

 . 36F36F1"دهندها را شکل مینوع بشر که روابط متقابل انسان

صورت غیررسمی )مانند رسمی )همچون قوانین و مقررات( و بهصورت توانند بهنهادها می در این دیدگاه،

اند و هم شوند که افراد از انجام آنها منع شدههای نهادی، هم شامل مواردی میآداب و رسوم( باشند و محدودیت

ههای خاصی هستند. بگیرند که تحت آن شرایط بعضی افراد مجاز به انجام فعالیتدر مواردی شرایطی را دربر می

37F37Fبر استها و کیفر آن، از اجزاء ضروری کارکرد نهادهاست که هزینهترتیب، تعیین موارد نقض این محدودیتاین

2. 

                                               
: محمدرضا معینی. سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک ینهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه .(1377نورث ) 1

 .19ص. .اجتماعی و انتشارات -اقتصادی 

 .20-21همان مأخذ، ص.  2
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ترشدن جوامع و مبادالت افراد درطول زمان، هم در بوجود آمدن نهادها و هم در ترکیب نهادها نقش پیچیده

های متقابل افراد بوجود آمدهموجود در کنش نااطمینانی[ن ]یقیدادن عدمداشته است. اساساً نهادها برای کاهش

38F38Fاند، که پیچیدگی مسائل در آن مؤثر بوده است

های غیررسمی . درمورد ترکیب نهادها نیز، حرکت از محدودیت1

خود، با ینوبهترشدن جوامع بوده است که این، بهپیچیده یههای رسمی، در درازمدت، درنتیجبه محدودیت

حل مبادالت های رسمی راهمحدودیت از این منظر،شدن و تقسیم کار روزافزون، ارتباط تنگاتنگی دارد. تخصصی

39F39Fتر هستندپیچیده

2. 

رواقع، د است. "ی معامالتیهزینه"یا  "ی مبادلههزینه"ی نهادگرایی، مفهوم یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه

های های مبادله شامل هزینههای مبادله است زیرا هزینهکلید فهم هزینهی کسب اطالعات سنگینی هزینه"

کننده از حقوق مالکیت و هدایت و های حمایتهای با ارزش اقالم مورد مبادله به اضافه هزینهسنجش ویژگی

 . 40F40F3"ندانهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی های سنجش و اجرا منشأاجرای قراردادها است و خود این هزینه

توان تفاوت اصلی اقتصاد نهادگرایی را با اقتصاد نئوکالسیکی نیز توضیح ی مبادله میبا کمک مفهوم هزینه

ت که صورتی اسهایی است که بر مبنای آنها ساختار نهادی بهفرضهای نئوکالسیکی متکی بر پیشداد. تحلیل

جا، ی نهادگرایی نوین نیز دقیقاً از همینی عزیمت نظریههی مبادله وجود ندارد یا برابر صفر است و نقطهزینه

های مبتنی بر تحلیل های نئوکالسیکی است. آنها چنین فروضی را غالباً انتزاعی و در نتیجهفرضیعنی نقد پیش

 دانند.گرایانه میآن را غیرواقع

ی چگونگی سنجش و اجرا و لهتری از نقش نهادهای رسمی و غیررسمی، مسئی تصویر روشنمنظور ارائهبه

یامسون، نظرات ویلی مبادله در تحلیل اقتصادی و درک جایگاه تحلیل نئوکالسیکی در این میان، نقطهنیز هزینه

                                               
 .53ص.  .همان مأخذ 1

 .38-84ص.  .همان مأخذ 2

 .55همان مأخذ. ص. 3 
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اقتصاد "ای با عنوان گشا باشد. وی در مقالهتواند راهی اقتصاد میی نوبل در رشتهی جایزهاقتصاددان نهادگرا و برنده

 کند:بندی میگونه طبقههای نهادگرایی نوین را اینسطوح مختلف پژوهش 41F41F1"ی معامالتیهزینه

ها، هنجارها و دین(؛ در این سطح، ی اجتماعی )نهادهای غیررسمی، آداب و رسوم، سنتسطح اول: بدنه

ایی و توان گیرد. در جایی که اطالعاتتأثیرپذیری متغیرهای اقتصادی از نهادهای غیررسمی مورد بررسی قرار می

های کنش انسانی را در مقایسه با جهانی فاقد نهادها، تواند هزینهمحاسباتی محدود باشد، نهادهای غیررسمی می

کاهش دهند. نورث معتقد است، مشکلی که در این سطح از تحلیل وجود دارد آن است که در اغلب موارد تصریح 

دار و بدون ابهام برای بررسی نقش های معنیو انجام آزمونپذیر نیست های نهادهای غیررسمی امکاندقیق ویژگی

42F42Fاقتصادی این نهادها بسیار دشوار است

دانان اقتصادی و اندیشمندان . اگرچه این سطح از تحلیل توسط تاریخ2

به  هاجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اما ویژگی اصلی این نهادها عنصر زمان است. شاید برای تغییر در این حوز

رغم اهمیتی که برای نهادهای های اقتصادی علیسال زمان نیاز باشد. بنابراین، در اغلب تحلیل 1000تا  100

 گیرند.غیررسمی قائلند، آنها را مفروض )معین( درنظر می

سطح دوم: فضای نهادی )قواعد رسمی بازی شامل عوامل تأثیرگذار بر مالکیت در سطوح مختلف حاکمیت(؛ 

بیان دیگر نهادهای رسمی به عنوان متغیر مستقل وارد الگوی طح از تحلیل، قواعد رسمی بازی یا بهدر این س

نماید، در چنین سطحی از تحلیل، شود. از آنجا که این گروه از قواعد بازی را دولت )حکومت( تدوین میتحلیلی می

امسون اعتقاد دارد تغییرات اساسی در این گیرد. ویلینظام سیاسی، ماهیت و کارکرد آن در کانون توجه قرار می

ترین نهاد رسمی در جوامع امروزی ترین و مهمطول بیانجامد. از آنجا که اصلیحوزه ممکن است یک یا چنددهه به

                                               
1 Williamson, Oliver (1998). Transaction Cost Economics: How It Works, Where It Is Headed; De Economist 146, 

No.1. 

 

 .69(. ص. 1377نورث )2 
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 "اقتصاد حقوق مالکیت"گرفته در این سطح را ذیل عنوان های صورتحقوق مالکیت است، غالب پژوهش

 کنند.بندی میطبقه

تطبیق ساختارها با مبادالت(؛ در این سطح از  –سطح سوم: حکمرانی )انجام بازی شامل اجرای قراردادها 

ین و قوان"گوید: ی اجرای قواعد میتحلیل تمرکز اصلی بر چگونگی اجرای قواعد است. نورث در بیان اهمیت نحوه

ای از هنجارهای رسمی )و غیررسمی(، قوانین فردی ندارند. یعنی آمیزهی چندان منحصربهعملکرد اقتصادی رابطه

آورد. اگر فقط قوانین بار میکند و نتایج را بهها را مشخص میی انتخابهای اجرایی است که مجموعهو ویژگی

های رسمی و عملکرد اقتصادی، ناقص و غالبًا ی محدودیترسمی را مدنظر داشته باشیم، برداشت ما از رابطه

نفع، به ترتیب عنوان ذیتواند در قالب طرف سوم قرارداد یا خود به. در اینجا حکومت می43F43F1"بود کننده خواهدگمراه

ضمانت اجرایی قراردادها را فراهم کند یا منجر به نقض قراردادها و بازتعریف حقوق مالکیت شود اما هریک از 

ن یافتکند. محوریتبه اقتصاد تحمیل می های معامالتی متفاوتی راهای یادشده از سوی حکومت، هزینهانتخاب

اقتصاد "های معامالتی در این سطح از پژوهش موجب شده است تا مطالعات در این حوزه ذیل عنوان هزینه

 بندی شوند.طبقه "های معامالتیهزینه

از  یلها(؛ در این سطح، تحلها و مقادیر: تنظیم انگیزهسطح چهارم: تخصیص منابع و اشتغال )شامل قیمت

ای پیوسته بررسی تغییرات ساختاری گسسته، که موضوع سطوح تحلیلی پیشین بود، به ارزیابی تغییرات حاشیه

یمت و محصول که ی قپیوستههمیابد. اقتصاد نئوکالسیکی با تمرکز بر این سطح از تحلیل به تغییرات بهانتقال می

 پردازد.کند، میشرایط بازار را مشخص می

این ترتیب که نهادهای غیررسمی ی مذکور با هم مرتبطند. بهامسون، وضعیت در سطوح چهارگانهازنظر ویلی

گذارد و طور، فضای نهادی خود بر چگونگی اجرا اثر میپذیرد. همینگذارد و از آن اثر میبر فضای نهادی اثر می

های مبادله )معامالتی( است که هزینه پذیرد و در نهایت این چگونگی اجرا و مفهوم کلیدی آن یعنیاز آن اثر می

                                               
 .93(. ص. 1377نورث )1 
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گوید: پذیرد. بر مبنای چنین نگرشی است که نورث میگذارد و از آن اثر میبر تخصیص منابع و اشتغال اثر می

دهند. نهادها و تأثیر قرار میهای مبادله و تولید، عملکرد اقتصادها را تحتنهادها ازطریق تأثیرگذاردن بر هزینه"

های کل را تعیین های تبدیل )تولید(، یعنی هزینههای معامالتی و هزینهشده، توأماً هزینهکار گرفتهدانش فنی به

 .44F44F1"کنندمی

شود که رویکرد نهادگرایی این قابلیت را دارد که سطح وسیعی از عوامل مؤثر مذکور ترتیب، مالحظه میاینبه

گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی را پوشش دهد. از عوامل فرهنگی، نظیر آداب و رسوم اجتماعی گرفته بر شکل

منظر، با افزایش پیچیدگی مسائل  از اینر. تا قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آنها و در نهایت شرایط بازا

اجتماعی، که ناشی از پیشرفت جوامع و سطح روابط اجتماعی در آن است، از یک سو نیاز به نهادها، جهت کاهش 

یابد و از سوی دیگر جریان تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی عدم اطمینان در مبادالت، افزایش می

گیرد. این نهادهای رسمی در پی آنند تا انواع خاصی از مبادله را تشویق و انواع دیگری می حاکم بر مبادالت، شدت

اجرای آنها،  تضمینقوانین و مقررات( و یا اجرا و یا  تدوینرا نهی کنند. ناکارآمدی در جریان ایجاد این نهادها )

 .شودگیری و گسترش عدم رعایت قوانین و مقررات میموجب شکل

توسعه تر با اتکاء به مفاهیم کلیدی رویکرد نهادگرایی نوین تمایز بین کشورهای درحالای دقیقونهگنورث به

ر ابتدا دهد. وی دهای اقتصادی غیررسمی توضیح میو کشورهای پیشرفته را از نظر گستردگی گرایش به فعالیت

گوید: ی آن میدله به عنوان نتیجههای مباسطح نخست تحلیل نهادگرایی، و تفاوت در هزینه با تمرکز به سه

 ی مبادله را در یک کشور جهان سومی با مشابه آن در یک اقتصاد صنعتی پیشرفته مقایسهکه هزینهزمانی"

ه علت آنکی مبادله در کشورهای جهان سوم بیشتر است و گاهی اوقات بههای سرانهبینیم که هزینهمی کنیم،می

گیرد. ساختار نهادی، در جهان سوم فاقد ساختار رسمی )و ای صورت نمیهیچ مبادله ها بسیار زیادنداین هزینه

ای )و درعمل های غیررسمیاجرا( است که زیربنای بازار کارآمد است. البته اغلب در کشورهای جهان سوم بخش
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هرحال، کنند. بهمیوردن ساختاری برای مبادله تالش آای( وجود دارند که در جهت فراهماقتصادهای زیرزمینی

های اقتصادی را به حفاظت از حقوق مالکیت، فعالیتآید، زیرا عدمدست میهای باال بهاین نوع ساختار با هزینه

کند که بتواند انواع قراردادهای خوداجرا را در اختیار گذارد. اما مسئله ای منحصر میی شخصیهای مبادلهنظام

این، چارچوب نهادی، که برامالتی در کشورهای جهان سوم باالتر است. عالوههای معفقط این نیست که هزینه

 .45F45F1"شودنیافتگی را موجب میکند، تداوم توسعهساختار اصلی تولید را تعیین می

ها چنین سپس، به سطح چهارم تحلیل رفته و اثر چنین شرایطی را بر انتخاب و تخصیص منابع بنگاه ،نورث

ی برداری کنند که مجموعهای بهرههای سودآوریآیند تا از فرصتوجود میها بهبنگاه"کند: ارزیابی می

یف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعکنند. بیهای موجود تعریف میمحدودیت

، ی اندککردن سودند را به سمت داشتن سرمایههایی را که درپی حداکثرهای انحصارطلبانه، بنگاهو محدودیت

دهد. احتماالً سودمندترین کسب و کار اقتصادی تجارت، فعالیت های کوچک سوق میمدت و مقیاسهای کوتاهافق

مالحظه است های آنها قابلهای بزرگی که سرمایهور در بازار سیاه خواهد بود. بنگاهدر جهت توزیع مجدد یا حض

های جبرانی به سازمان سیاسی ای و پرداختهای تعرفههای دولت و دریافت یارانه، حمایتفقط زیر چتر حمایت

 .46F46F2"دهندبه حیات خود ادامه می –کند ندرت کارایی مولد ایجاد مییعنی ترکیبی که به –

نیافتگی است. ی توسعههای بزرگ اقتصاد غیررسمی جزئی از مسئلهشود، از این منظر، اندازهمالحظه می

های باالی معامالتی ظاهر اش در هزینهدهی به ساختارهای کارآمد رسمی نهادی و اجرا، ثمرهناتوانی در شکل

کند که تجربیات موفق در پیشرفت اقتصادی و آوردن به ساختارهای غیررسمی. نورث تأکید میشود و رویمی

های معامالتی کاسته و تصاحب سودهای بیشتر اند که از هزینههای نهادی بودهگی مدیون نوآورییافتهتوسعه

47F47Fانداند و به گسترش بازارها منجر شدهپذیر ساختهحاصل از تجارت را امکان

3. 
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 ان. عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایر3

های اقتصادی غیررسمی و سهم نسبتاً در قسمت قبلی چارچوب کلی نظری برای تبیین علل گرایش به فعالیت

توان به توسعه ارائه شد. اکنون، با درنظر داشتن چنین الگویی میها در کشورهای درحالباالتر این قبیل فعالیت

ی غیررسمی عوامل مؤثر بر انتخاب حوزه های پژوهشی انجام شده در کشور پرداخت تابررسی تطبیقی کوشش

 های ایرانی را از منظر این مطالعات شناسایی کنیم.توسط افراد و بنگاه

ی این فصل خالصه شده مند مبتنی بر روش فراتحلیل در جداول ضمیمهحاصل این بررسی تطبیقی نظام

لمی منتشره پیرامون اقتصاد  ی )گزارش( عمقاله 36ی محتوای ی مقایسهضمیمه نتیجه 1-3است. جدول 

دهد که به بررسی عوامل نشان می 1394تا  1380های غیررسمی در ایران و یا اجزای آن را در حدفاصل سال

)گان( آن اثر پژوهشی و بر مشخصات پدیدآوردندهاند. در این جدول در مورد هر مطالعه، عالوهمؤثر بر آن پرداخته

ی مطالعه نیز مشخص شده است. همچنین، در صورتی که در آن تحقیق، عه و دورهسال انتشار آن، مفهوم موردمطال

بندی خاصی از عوامل اشاره شده، بندی یا طبقهی مورد بررسی، به جمعدر مرور مبانی نظری عوامل مؤثر بر پدیده

چارچوب الگوی  ترتیب، به عوامل مؤثر دردر ستون پنجم جدول ذکر شده است. دو ستون انتهایی جدول نیز، به

 نظری مطالعه و  الگوی تجربی آن اختصاص دارد.

شود، تعداد محدودی از این مطالعات طورکه از مندرجات پنجمین ستون جدول مذکور مالحظه میهمان

می گیری اقتصاد غیررسبندی خاصی از عوامل مؤثر بر شکلبندی یا طبقهی جمعجدای از مرور مبانی نظری، به ارائه

 تری نظیر: کلیاند. در این مطالعات، از عناوین ی آن پرداختهیا اجزا

 های رسمی، های نهادها یا محدودیتویژگی 

 ها، های محیط اقتصادی و سایر محیطویژگی 

 فضای کسب و کار 

 تری نظیر:تا موارد خاص
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 ،بار مالیاتی و تأمین اجتماعی 

 ،شدت مقررات و قوانین اقتصادی 

 های قانونی،لهای دولت و اختالدخالت 

 ،مهاجرت غیرقانونی 

 جویی،فساد و رانت 

 ،نابرابری 

 ،تورم 

 ،بیکاری 

 گی(یافتهدرآمد سرانه )معموالً به عنوان شاخصی از نوسانات اقتصادی یا سطح توسعه 

 های نامنظم و غیرقانونی بر مبنای تعریفعنوان عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی، که منظور از آن عمدتاً بخشبه 

 توماس بوده، اشاره شده است.

 همچنین، در این مطالعات، در مرور مبانی نظری، به

 ،گسترش شهرنشینی و  مهاجرت از روستا به شهر 

  ،نرخ باالی رشد جمعیت 

  ،گسترش فقر و نابرابری 

  زایی،توان محدود بخش رسمی در اشتغال 

  ،افزایش نیروی کار و مشارکت زنان در بازار کار 

  دستمزد،حداقل 

 حجم باالی نیروی انسانی فاقد تخصص، تحصیالت و سرمایه 

 عنوان عوامل مؤثر بر گسترش اشتغال در بخش غیررسمی اشاره شده است.به
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اند، در مرور هایی که صرفاً بر مفهوم قاچاق تمرکز داشتهدهد که پژوهشهمین بخش از جدول نشان می

 مبانی نظری،

 ،ریسک کشف قاچاق 

 رز رسمی و بازار سیاه،تفاوت نرخ ا 

  ،)نرخ تعرفه )مالیات بر واردات 

  ،مقررات زائد و مفرهای قانونی 

 ،انحصار در واردات کاال 

 های تجاریها و ممنوعیتمحدودیت 

 اند.عنوان عوامل مؤثر بر گسترش این پدیده برشمردهرا به

غیررسمی را در چارچوب الگوی  تر اشاره شد، عوامل مؤثر بر اقتصادطورکه پیشستون بعدی جدول، همان

هم، شمرد. پس از ترکیب مفاهیم مشابه و یا نزدیک بهنظری آن پژوهش برای بررسی این پدیده در ایران برمی

 دانند: تأثیر عوامل زیر میگیری و گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران را تحتتوان گفت این مطالعات، شکلمی

 

 های نامنظم و غیرقانونیطور کلی یا با تمرکز بر بخشررسمی بهاول: عوامل مؤثر بر اقتصاد غی 

 دریافت تسهیالت مالی بودنشاخص غیرقانونی بار مالیاتی

 گذارانحمایت از سرمایه شاخص کارایی سیستم انتظامی های تجاریمحدودیت

 پرداخت مالیات بار ارزی تورم

 تجارت خارجی التفاوت نرخ ارزمابه درآمد سرانه / سطح تولید

 ضمانت اجرای قراردادها شاخص مواد مخدر بیکاری

 هاثبت رسمی دارایی شرایط شروع کسب و کار درآمدهای حاصل از منابع طبیعی

 دستمزد شرایط دریافت مجوز حجم دولت / مصارف دولتی
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مقررات استخدام و اخراج نیروی  شاخص قوانین و مقررات

 کار

 

  تعطیلی کسب و کار )ورشکستگی( اشتغالسهم خوداشتغالی از کل 

 دوم: عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش  غیررسمی

راهبردهای اقتصادی  گسترش مهاجرت ی مبادلههزینه

 نامناسب

 رشد باالی جمعیت گیافزایش چندپیشه نایکپارچگی بازارهای مالی

 رشد شهرنشینی تعدد قوانین و مقررات اقتصادی ناکارآمدی بروکراسی

های تعدد و میزان قدرت ارگان بیکاری

 کننده در اقتصاددخالت

 مکانیزاسیون کشاورزی

   حداقل دستمزد

 سوم: عوامل مؤثر بر قاچاق

 یادگیری ای وارداتنرخ تعرفه / معادل تعرفه ریسک کشف قاچاق

 وجود مناطق آزاد تجاری های اصلی واردات کاالی نزدیک با قطبفاصله نرخ ارز رسمی

 وجود امنیت وجود فرهنگ بازرگانی و تجارت کاال در استان نرخ ارز در بازار سیاه

 

شده در مورد اقتصاد غیررسمی در ایران با بررسی تطبیقی عوامل مذکور در الگوهای نظری مطالعات انجام

 که:دهد شده در قسمت قبلی نشان میی پژوهشی اقتصاد نهادگرایی تشریحی برنامهگانهسطوح چهار

جز دو مورد در تشریح عوامل مؤثر بر قاچاق کاال )وجود فرهنگ بازرگانی و تجارت کاال در استان و اوالً، به 

سوم )حکمرانی( و چهارم )تخصیص منابع و اشتغال( قابل  یادگیری( مابقی عوامل ذیل سطوح دوم )فضای نهادی(،

یک ی نزدبر قاچاق کاال در استان هرمزگان، به فاصله بندی هستند. یک مورد هم، باز در تشریح عوامل مؤثرطبقه

گنجد. توجه کمتر به نقش نهادهای غیررسمی های اصلی واردات کاال اشاره دارد که در چارچوب مذکور نمیبا قطب



44 

 

گیری این تواند ناشی از دشواری مشاهده و اندازهتر اشاره شد، میطور که پیش)فرهنگ، آداب و رسوم(، همان

 باشد. عوامل

ی گیرند، یعنثانیاً، در میان عوامل ذکرشده، غلبه با آنهایی است که در سطوح دوم و سوم تحلیلی جای می

ی تدوین قوانین و مقررات ی اقتصاد و چگونگی ایفای نقش آن در عرصهآنچه که ناشی از حضور دولت در صحنه

پردازند )حجم دولت مل به کمیت این مداخله میو چگونگی اجرا و تضمین اجرای آن است. گرچه برخی از این عوا

تأثیر ی آنها تحتکننده در اقتصاد( اما عمدههای دخالت/ مصارف دولتی، تعدد قوانین و مقررات و تعدد ارگان

های نوین توسعه در خصوص نقش دولت در است. چنین رویکردی کامالً با نظریه کیفیت این حضور و مداخله

 د.اقتصاد مطابقت دار

تخاب ی آن در انکنندهی مبادله و نقش تعیینی نهادگرایی بر اهمیت هزینهثالثاً، باوجود تأکید زیاد نظریه

اشاره  طور مستقیم به این عاملها، تنها یک مطالعه بهی غیررسمی برای فعالیت اقتصادی توسط افراد و بنگاهحیطه

گردد که تحت عنوان مل به سطح سوم تحلیل )حکمرانی( باز میدارد، اما باید اذعان داشت که تعداد زیادی از عوا

گر طور غیرمستقیم نشانعبارت دیگر، عوامل متعددی بهشود. بهبندی میی معامالتی طبقهکلی اقتصاد هزینه

 وضعیت این متغیر مهم اقتصادی هستند.

 

 های تجربی مطالعات. بررسی تطبیقی یافته4

گروه از مطالعات که از الگوی معنی که آنشود. به اینفراتحلیل گسترش داده میدر این مرحله، بعد کمی روش 

 سازی وشده با مدلنظری برای تحلیل اقتصاد غیررسمی در ایران فراتر رفته و به آزمون تجربی الگوی ارائه

اخته و و ...( پرد های آمارریاضی کاربردی )اقتصادسنجی، تحلیل عاملی، تحلیل ساختار واریانسیکارگیری روشبه

صورت اند بهداری آنها ارائه کردهنتایج مشخصی را در مورد برآورد پارامترهای مربوط به متغیرهای مدل و معنی

 شود.ای بررسی میمقایسه
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جربی پژوهش حاوی الگوی ت 32ی مطالعاتی که در قسمت قبلی گزارش مورد بررسی قرار گرفتند از مجموعه

ی کند. مقایسهعوامل مؤثر ذکر شده در الگوی تجربی این مطالعات را گزارش می 1-3جدول  هستند. ستون انتهایی

 دهد آنجاهای تجربی در آزمون الگوهای نظری را نشان میگذاری محدودیتاین ستون با ستون قبلی، میزان اثر

اطالعات مورد نیاز یا کاهش هایی )اعم از نبود دسترسی به گران با توجه به شدت چنین محدودیتکه پژوهش

 اند.قدرت توضیحی مدل در شرایط حفظ چنین متغیرهایی( ناگزیر از حذف آنها از الگوی نهایی تجربی خود شده

ی بررسی خارج شدند. دلیل ماهیت روش تجربی آنها از حیطهتحقیق به 12ی مذکور، مطالعه 32اما، در بین 

ی اقتصاد غیررسمی یا سازی برآورد اندازهکاربرد روش منطق فازی در مدل دلیلهایی بودند که یا بهاینها پژوهش

دلیل کاربرد روش داری آنها نبودند و یا بهی برآورد کمی ضریب متغیرها و سطح معنیاجزاء آن، قادر به ارائه

 چنینی از ضرایب بودند.ی برآوردهای اینسازی و ارائه، اساساً فاقد مدلمیدانی

دهد. ویژگی این جدول در مانده را نشان میپژوهش باقی 20میمه نتایج بررسی تطبیقی ض 2-3جدول 

ایب ها، شامل برآورد ضرهای آزمون تجربی مدلی یافتهمقایسه با جدول قبلی، عالوه بر تمرکز بر این مطالعات، ارائه

های دول  است. درعوض، ستونداری برآوردها، در قالب دو ستون انتهایی جهای مربوط به سطح معنیو آماره

خش های این بترین یافتهمربوط به مرور مبانی نظری و عوامل مؤثر در الگوی نظری مطالعه حذف شده است. اصلی

 گونه خالصه نمود:توان ایناز بررسی تطبیقی مطالعات را می

و اجزاء آن، تعداد مطالعاتی ها پیرامون اقتصاد غیررسمی در ایران ی پژوهشمالحظهرغم رشد قابلاوالً، علی

ای اند، هنوز محدود است. مسئله آنجاست که بخش عمدهسازی و آزمون کردهکه عوامل مؤثر بر این پدیده را مدل

اند تا به خألهای مربوط به نبود دسترسی به نموده گیری حجم این پدیدهاز مطالعات، تالش خود را مصروف اندازه

ها های اقتصادی واکنش درخور نشان دهند. اما این بخش از پژوهشین گروه از فعالیتاطالعات و آمار در مورد ا

ی اقتصاد غیررسمی را بر مبنای آثاری که بر متغیرهای اند که اندازهگیری بودههایی از اندازهغالباً یا متکی بر روش

گیری نداشته است یا ر الگوی اندازهاند لذا عوامل مؤثر بر این پدیده جایی دگذارد تخمین زدهدیگر برجای می

داری آن مشخص ی ضریب و معنیکند اما اندازهاند که گرچه عوامل را در مدل لحاظ میمبتنی بر روش فازی بوده
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گیری به اطالعات مربوط به اند که برای اندازهشود. تنها تعداد محدودی از مطالعات مبتنی بر روشهایی بودهنمی

ه ی این پدیده با الگوسازی جداگاناند یا بعد از برآورد اندازهروند اقتصاد غیررسمی توسل جستهمتغیرهای مؤثر بر 

 اند.اثرات عوامل مؤثر بر آن را بررسی کرده

یباً روی نحوی که تقرمورد، ناسازگاری آنهاست بههای تجربی در اینثانیاً، و بسیارمهم آنکه، ویژگی غالب یافته

توان تأکید و تمرکز نمود. این ناسازگاری شامل جهت ی مورد توافق این مطالعات نمیان یافتهعنوای بههیچ نتیجه

های سنجش داری برآوردها )مقدار آمارهی معنیاثرگذاری )عالئم ضرایب(، میزان اثرگذاری )مقدار ضرایب( و درجه

 شود. داری( میمعنی

گر ی دیک مطالعه ضریب آن مثبت است و در مطالعهمثالً، نگاه کنید به شاخص بازبودن اقتصاد که در ی

طور بودن ضریب رشد اقتصادی در دیگری. همینبودن ضریب درآمد سرانه در یک تحقیق و منفیمنفی؛ یا مثبت

بودن برخی از اجزاء آن در دیگری بودن ضریب بار مالیاتی و برخی از اجزاء آن در گروهی از مطالعات و منفیمثبت

توان به ضریب مثبت تورم در گروهی از مطالعات و ضریب منفی برخی از اجزاء آن در یک رتیب میتو به همین

 پژوهش دیگر اشاره کرد.

ی بسیار متفاوت ضرایب در مورد بار مالیاتی، بیکاری و تورم توان به اندازهیا در مورد میزان اثرگذاری، می

ی نسبی اقتصاد غیررسمی محدود و تنها در رخ بیکاری بر اندازهاشاره نمود. مثالً در یک مطالعه میزان اثرگذاری ن

 0.08است )یعنی با ثبات سایر متغیرها، هر یک درصد افزایش نرخ بیکاری، حجم نسبی این پدیده را   0.08حدود 

، اما پژوهشی دیگر میزان اثرگذاری آن را 0.18دهد( و در دیگری نیز در همین حدود، یعنی درصد افزایش می

 ، تخمین زده است.1.67سیار بیشتر و درحدود ب

قبیل اشاره کرد. مثالً در همین مورد اخیر، توان به مواردی از اینداری برآوردها نیز میی معنیدر مورد درجه

دیده  طور کهاند و حتی هماندار برآورد نمودهکه مطالعاتی اثرگذاری این متغیر را معنییعنی نرخ بیکاری، در حالی

دار نبودن آن را از الگوی نهایی تحقیق حذف هایی دیگر به علت معنیبرخی با میزان اثرگذاری باال، پژوهششد 

های طور است در مورد متغیر مهم دیگر در این حوزه، یعنی بار مالیاتی که در مورد آن هم یافتهاند. همینکرده
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ح داری در سطدار نبودن تا معنیوت است و از معنیدار بودن ضرایب برآورد شده بسیار متفاتجربی در مورد معنی

 کنند.اطمینان بسیار باال را گزارش می

ها نشان ها و پراکندگییابی این ناسازگاریشده در جدول مذکور و ریشهثالثاً، دقت بیشتر بر نتایج گزارش

ها ناشی از تفاوت در ازگاریتواند تاحدی طبیعی و مورد انتظار باشد. بخشی از این ناسدهد این ویژگی میمی

بوده  1380-94ی ای بر مطالعات منتشرشده در طول دورهی مطالعه است. با آنکه تمرکز این بررسی مقایسهدوره

ی بررسی نشده است. بودن نسبی دورهدهد، این مانع از متفاوتطور که ستون چهارم جدول نشان میاما، همان

رود برآوردها از چنان استحکامی برخوردار یه چندان قوی نیست چراکه انتظار میالبته باید توجه داشت که این توج

 ی بررسی نتایج تغییرات زیادی نداشته باشد.باشند که با تغییرات محدود در دوره

طور که ها باشد. همانتواند منشأ دیگری برای این ناسازگاری در یافتهتفاوت در مفهوم مورد بررسی، می

ها اند اما موضوع اصلی پژوهشی مشترکی انجام شدهها گرچه در حوزهدهد این پژوهشل نشان میستون سوم جدو

ها را موجه تواند بخشی از این ناسازگاریهای آشکاری دارند. این عامل میها و نیز تفاوتپوشانیبا یکدیگر هم

 ر بررسی موضوعات مشترک پابرجاست.های ناسازگار دگر سازد اما هنوز این اشکال در مورد برخی یافتهجلوه

های تواند ناشی از تفاوت در نوع تعریف عملیاتی متغیرها یا روشها نیز میها و ناسازگاری یافتهبخشی از تفاوت

های تواند منشأ چنین یافتهگیری باشد. مثالً تعریف متفاوت از شاخص بازبودن اقتصاد یا بار مالیاتی میاندازه

 خورد.چشم میها و تعاریف مشابه هم بهها در مورد روشگرچه در مواردی این ناسازگاریگوناگونی باشد. 

ایی در اتکی مورد وفاق و قابلتوان به یافتهتوان گفت که از این مرحله از بررسی تطبیقی نمیدر مجموع می

 نتایجی از این مسیر منوط بهمورد عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایران رسید و احتماالً دستیابی به چنین 

 های مشابه بر روی مفاهیم مشترک و با اتکاء به تعاریف واحد از متغیرهاست.دسترسی به مطالعات در دوره
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گیری و گسترش اقتصاد غیررسمیبررسی تطبیقی مبانی نظری و الگوهای مطالعات عوامل مؤثر بر شکل :1-3 جدول  

 

 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

(1380پور )محمود جمعه 1  

 اشتغال غیررسمی

)بخش 

 غیررسمی(

 

نشینی و گسترش شهر

 مهاجرت از روستا به شهر

 گسترش مهاجرت گسترش مهاجرت

گیافزایش چندپیشه نرخ باالی رشد جمعیت گیافزایش چندپیشه   

   گسترش فقر و نابرابری

توان محدود بخش رسمی 

زاییدر اشتغال  

  

افزایش نیروی کار و 

 مشارکت زنان

 
 بیکاری

حجم باالی نیروی انسانی 

فاقد تخصص، تحصیالت و 

 سرمایه

حجم باالی نیروی انسانی  

فاقد تخصص، تحصیالت و 

 سرمایه

(1380مازار یزدی )علی عرب 2  

 اقتصاد سیاه

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

77- 1347  

های نهادها یا ویژگی

های رسمیمحدودیت  

 بار مالیاتی
 رشد بار مالیات مستقیم

 رشد بار مالیات بر واردات

های تجاریمحدودیت  شاخص بازبودن اقتصاد 

های محیط ویژگی

 اقتصادی

 رشد قیمت کاالی مصرفی  تورم

 درآمد سرانه درآمد سرانه

  بیکاری

هاهای سایر محیطویژگی    

3 77- 1351 ی مبادلههزینه   گذاریرشد شکاف سرمایه   
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

محسن رنانی، ساغر باباحیدری، 

آبادی سعید نایب و مریم مه

(1380)  

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

)بخش 

 غیررسمی(

 شکاف نرخ بهره نایکپارچگی بازارهای مالی

های جاری دولترشد هزینه ناکارآمدی بروکراسی  

 نرخ بیکاری بیکاری

4 
حسین صادقی و علیرضا شکیبایی 

(1380)  

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

78-1343   

 نرخ مؤثر مالیات نرخ مؤثر مالیات

 شاخص مقررات شاخص مقررات

5 
اصغر اسفندیاری و آرش علی

(1381منش )جمال  

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

79- 1355   

منهای  -نسبت مالیات  بار مالیاتی

به تولید -مالیات بر واردات   

کل ارز خریداری شده  بار ارزی

صادراتی به کل صادرات 

 غیرنفتی

نسبت مالیات بر واردات به  تعرفه

 واردات

التفاوت نرخ ارزمابه التفاوت نرخ ارزمابه   

کشفیات مواد مخدرشاخص  شاخص مواد مخدر  

6 
علیرضا شکیبایی و حسین صادقی 

(1382)  

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

78-1343   

 نرخ مؤثر مالیات نرخ مؤثر مالیات

 شاخص مقررات شاخص مقررات

(1382علیرضا شکیبایی ) 7 1343 -79 اقتصاد زیرزمینی  مؤثر مالیاتنرخ     نرخ مؤثر مالیات 
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

ی مقررات اقتصادیدرجه ی مقررات اقتصادیدرجه   

8 
پور و حمیدرضا یداهلل کریمی

(1383محمدی )  
1379 -80 قاچاق   

های ی نزدیک با قطبفاصله
 اصلی واردات کاال2

 
وجود فرهنگ بازرگانی و 

 تجارت کاال در استان

تجاریوجود مناطق آزاد   

 وجود امنیت

9 
غالمرضا حیدری و میرعبداهلل 

(1385حسینی )  
1376 -81 قاچاق  

ها و محدودیت

های تجاریممنوعیت  
ای وارداتمعادل تعرفه ای وارداتمعادل تعرفه   

10 
جمشید پژویان و مجید مداح 

(1385)  
1349 -81 قاچاق  

 معکوس شاخص جریمه ریسک کشف قاچاق ریسک کشف قاچاق

 نرخ ارز رسمی نرخ ارز رسمی
نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ 

 ارز بازار سیاه

  نرخ ارز در بازار سیاه نرخ ارز در بازار سیاه

 نرخ تعرفه نرخ تعرفه  نرخ تعرفه 

11 
علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور 

(1386)  

ایاقتصاد سایه  

های )بخش

غیررسمی، 

نامنظم  

 غیرقانونی(

80- 1351   

 بار مالیاتی بار مالیاتی

 مصرف حقیقی دولت مصارف دولتی

 نرخ بیکاری بیکاری

سهم خوداشتغالی از کل 

 اشتغال

نسبت خود اشتغالی به کل 

 نیروی کار

بودنشاخص غیرقانونی  جرایم 
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

شاخص کارایی سیستم 

 انتظامی

 

12 
محمدطاهر احمدی شادمهری 

(1386)  

شاغالن بخش 

 غیررسمی

)بخش 

 غیررسمی(

1381  

تعدد قوانین و مقررات 

 اقتصادی

 

تعدد و میزان قدرت 

کننده در های دخالتارگان

 اقتصاد

راهبردهای اقتصادی 

 نامناسب

 رشد باالی جمعیت

 رشد شهرنشینی

 مکانیزاسیون کشاورزی

شهرمهاجرت از روستا به   

13 
حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و 

 iiiنازلی هیبتی )1386(

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

  ذکر نشده

 بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی مستقیم

 بار مالیاتی غیرمستقیم بار مالیاتی غیرمستقیم

14 
الیاس نادران و حسن صدیقی 

3)1387( 

 اقتصاد زیرزمینی

 )بخش نامنظم(
82- 1351   

 مالیات بر درآمد بار مالیاتی

هامالیات بر شرکت   

 مالیات بر ثروت 

 بار قانونی و مقرراتی بار قانونی و مقرراتی
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

نرخ رشد تولید ناخالص  تولید

 داخلی

(1387مجید مداح ) 15 1349 -84 قاچاق   

شاخص جریمهمعکوس  ریسک کشف قاچاق ریسک قاچاق  

 نرخ ارز رسمی مفر قانونی
نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ 

 ارز بازار سیاه

ی نسبی باالبودن هزینه

 واردات رسمی به قاچاق
  نرخ ارز در بازار سیاه

 نرخ تعرفه نرخ تعرفه مالیات بر واردات

   مقررات زاید

   انحصار در واردات کاال

16 
فتحاهلل تاری و سعید غالمی باغی 

4)1387( 

 اقتصاد پنهان

های )بخش

غیررسمی، 

نامنظم  

 غیرقانونی(

 فضای کسب و کار 

 شرایط شروع کسب و کار

 

 شرایط دریافت مجوز

مقررات استخدام و اخراج 

 نیروی کار

هاثبت رسمی دارایی  

 دریافت تسهیالت مالی

گذارانسرمایهحمایت از   

 پرداخت مالیات

 تجارت خارجی

 ضمانت اجرای قراردادها

تعطیلی کسب و کار 

 )ورشکستگی(
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

17 
مجید صامتی، مرتضی سامتی و 

 علی دالئی میالن )1388(5

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

84- 1344   

 بار مالیاتی کل  بار مالیاتی

درآمدهای حاصل از منابع 

 طبیعی

 

 بیکاری بیکاری

 مصرف واقعی دولت حجم دولت

  تورم

های تجاریمحدودیت  شاخص بازبودن اقتصاد 

18 
مصطفی سلیمیفر و محمد 

 کیوانفر )1389(6

 اقتصاد غیررسمی

 )بخش نامنظم(
87- 1361  

 بار مالیاتی

 تورم

گروه رشد قیمت )تورم( 

 کاالیی

شدت مقررات و قوانین 

 اقتصادی

رشد قیمت )تورم( گروه 

 خدمات

های دولت و دخالت

های قانونیاختالل  

رشد قیمت )تورم( گروه 

، آب، برق، گاز و سایر مسکن

هاسوخت  

 مهاجرت غیرقانونی

جوییفساد و رانت  

 تورم

 بیکاری

سرانهدرآمد   

19 
حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه 

(1389زاده و حمید تابلی )کوچک  
ایاقتصاد سایه  86- 1351  

بار مالیاتی و تأمین 

 اجتماعی

 نرخ مؤثر مالیاتی نرخ مؤثر مالیاتی

 شاخص قوانین و مقررات شاخص قوانین و مقررات شدت مقررات
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

دولت و دخالت 

های قانونیاختالل  

  

   بیکاری

20 
محمد اخباری، مهدیه اخباری و 

(1389رضا آقابابایی )  
1350 -85 قاچاق   

 بار مالیاتی وارداتی بار مالیاتی وارداتی

 نرخ بیکاری بیکاری

 شکاف نرخ ارز
التفاوت نرخ ارز رسمی و مابه

 غیررسمی

21 
میثم موسایی و مریم احمدزاده 

7)1389( 
 1387 قاچاق

 
 آموزش درون خانواده یادگیری

22 

سمانه طالعی اردکانی، رسول 

بخشی دستجردی و آزاده 

(1390خواه )سعادت  

 اقتصاد زیرزمینی

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

86- 1355   

 درآمد سرانه درآمد سرانه

 بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی مستقیم

23 
اخباری و مهدیه اخباری  محمد

(1390)  

 اقتصاد غیررسمی

های )بخش

غیررسمی، 

نامنظم  

 غیرقانونی(

89- 1350   

 نرخ مؤثر مالیات بار مالیاتی

 نرخ بیکاری بیکاری

 حداقل دستمزد واقعی دستمزد

24 
صادق بختیاری و خجسته 

(1390خواهی )خوب  

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

)بخش 

 غیررسمی(

85-1351  

 نرخ مالیات بار مالیاتی بار مالیاتی

 تورم تورم تورم

 حداقل دستمزد افزایش حداقل دستمزد افزایش حداقل دستمزد

 بیکاری بیکاری بیکاری



56 

 

 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

   فساد

25 
زهرا نصراللهی و سمانه طالعی 

(1391اردکانی )  

ای اقتصاد سایه

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

86-1354   

 نرخ بیکاری نرخ بیکاری

 بار مالیات مستقیم بار مالیات مستقیم

 رشد بار مالیات مستقیم رشد بار مالیات مستقیم

 تورم تورم

رشد تولید ناخالص داخلی 

 سرانه

رشد تولید ناخالص داخلی 

 سرانه

نسبت جمعیت فعال به کل 

 جمعیت

کل نسبت جمعیت فعال به 

 جمعیت

 شاخص سیاسی شاخص سیاسی

26 
هانیه علیزاده و فرهاد غفاری 

(1392)  

اقتصاد زیرزمینی 

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

87-1352  

 رشد بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی مستقیم 

 رشد بار مالیاتی غیرمستقیم بار مالیاتی غیرمستقیم

تولید ناخالص داخلیرشد  تولید ناخالص داخلی  

 رشد پول به نقدینگی  عرضه پول

تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

رشد تشکیل سرمایه ثابت 

 ناخالص

 رشد نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت 

27 
نژادعمران و معصومه وحید تقی

(1392پور )نیک  

اقتصاد زیرزمینی 

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

89-1350  

 بار مالیاتی بار مالیاتی بار مالیاتی

 اندازه دولت اندازه دولت دولت

 ضریب جینی نابرابری نابرابری

اختالف نرخ ارز رسمی و 

 غیررسمی

اختالف نرخ ارز رسمی و 

 غیررسمی
 شکاف نرخ ارز
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

 نرخ تورم تورم تورم

(57متغیر مجازی انقالب )  کیفیت مخارج عمومی  

هاممنوعیت    

   فساد

   بیکاری

   نرخ بهره

های خوداشتغالی و فعالیت

فرماییخویش  
  

   جنگ

28 
محمدحسن فطرس و علی دالئی 

(1392میالن )  

اقتصاد زیرزمینی 

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

91-1342  

 بار مالیاتی کل بار مالیاتی بار مالیاتی

 نرخ بیکاری بیکاری بیکاری

 مصرف واقعی دولت حجم دولت اندازه بخش عمومی

 نرخ تورم تورم تورم

های تجاریمحدودیت های تجاریمحدودیت   شاخص بازبودن اقتصاد 

 
درآمد حاصل از منابع 

 طبیعی

شاخص درآمدهای حاصل از 

 منابع طبیعی

 بار مالیات مستقیم  

مالیات بر وارداتبار     

 رشد بار مالیات مستقیم  

 رشد بار مالیات بر واردات  

29 
نژاد، صالح ابراهیمی، منصور زراء

(1392پویان کیانی )  
1353-88 قاچاق   

 نرخ تورم تورم

 سوادینرخ بی آموزش
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

 مصرف واقعی دولت حجم دولت

 شاخص بازبودن اقتصادی
به تولید  نسبت صادرات

 ناخالص داخلی

  بیکاری

  درآمد سرانه

  بار مالیاتی

  نرخ ارز رسمی

  نرخ ارز غیررسمی

30 
اصغر اسفندیاری، مهدی پدرام علی

 (1392و صادق مجدم )

اقتصاد غیررسمی 

 )بخش خانوار(
1390  

 سن زن سن زن

 بعد خانوار بعد خانوار

 مدت ازدواج ازدواجمدت 

31 
علیرضا شکیبایی و قاسم شادمانی 

(1393)  

ای اقتصاد سایه

های )بخش

خانوار، غیررسمی، 

نامنظم  

 غیرقانونی(

86-1349  

 نرخ زندگی غیرشهری درجه روستانشینی 

 شاخص توسعه انسانی سطح توسعه انسانی

 نرخ بیکاری بیکاری

غیرصنعتیوری اندازه پیشه وران غیرصنعتینرخ پیشه   

 بار مالیاتی بار مالیاتی

 درجه مقررات درجه مقررات

 نرخ جرایم اقتصادی جرایم اقتصادی

 حجم برآوردی قاچاق قاچاق

32 
ابراهیم رضائی و ملیحه خواجوی 

(1393)  
1350-86 اقتصاد زیرزمینی  

مالیاتی بار  بار مالیاتی بار مالیاتی 

 رشد تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی 
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

33 
 اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک

 (1393پور )

اقتصاد پنهان 

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

90-1345 

 بار مالیاتی
 بار مالیات بر واردات

نسبت مالیات بر واردات به 

 خدماتواردات کاال و 

 
 بار مالیات کل

بار مالیات مستقیم + بار 

 مالیات بر واردات

 نرخ بیکاری نرخ بیکاری بیکاری

 های تجاریمحدودیت
 1-شاخص بازبودن اقتصاد 

نسبت واردات کاال و خدمات 

 به تولید ناخالص داخلی

 

 2-شاخص بازبودن اقتصاد 

نسبت حاصلجمع واردات و 

و خدمات به  صادرات کاال

 تولید ناخالص داخلی

 رشد درآمد سرانه رشد درآمد سرانه درآمد سرانه

 نرخ تورم نرخ تورم تورم

 حجم دولت

 مصرف واقعی دولت

های مصرفی نسبت هزینه

دولت به تولید ناخالص 

 داخلی

درآمدهای حاصل از منابع 

 طبیعی )نفتی(
  

34 
رجایی خسرو پیرایی و حسینعلی 

(1394)  

اقتصاد زیرزمینی 

های )بخش
92-1353   

های تجاریمحدودیت  شاخص باز بودن اقتصادی 

 نرخ بیکاری بیکاری
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

نامنظم و 

 غیرقانونی(

 بار مالیاتی مستقیم بار مالیاتی مستقیم

 رشد بار مالیاتی مستقیم رشد بار مالیاتی مستقیم

 تورم تورم

سرانهدرآمد   درآمد سرانه 

 حجم دولت
نسبت هزینه مصرفی دولت 

 به تولید ناخالص داخلی

35 
سید مرتضی افقه و سید امین 

 (1394منصوری )

اقتصاد زیرزمینی 

های )بخش

نامنظم و 

 غیرقانونی(

90-1363  

 جرائم اخالقی پنهان جرائم اخالقی پنهان

 چک بالمحل چک بالمحل

 امنیت

افزوده بخش انتظامی و ارزش 

دفاعی به تولید ناخالص 

 داخلی

 سوادینرخ بی آموزش

 حجم دولت
های دولت به تولید هزینه

 ناخالص داخلی

 درآمد سرانه درآمد سرانه

 شاخص بازبودن اقتصاد
نسبت واردات به تولید 

 ناخالص داخلی

  شاخص فالکت

  شکاف ارز

  فساد اداری

  بار مالیاتی

  شهری -مهاجرت روستا   ذکر نشده بخش غیررسمی 36
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 
 مطالعه1

ی دوره

 مطالعه

 عوامل مؤثر 

 )مرور مبانی نظری(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی نظری پژوهش(

 عوامل مؤثر 

 )الگوی تجربی پژوهش(

محمد ویسیان، میرنجف موسوی، 

طاها ربانی و واحد احمدتوزه 

(1394) 

 بیکاری

 نارضایتی شغلی

طور مشخص به قاچاق محدود بوده، با توجه به استنباط جز مواردی که موضوع بهبهدر این ستون انتخاب مفهوم مورد مطالعه بر اساس عنوان )موضوع( پژوهش صورت گرفته و  

 بندی توماس مشخص شده است.ی پوشش مطالعه با توجه به طبقهآمده از محتوای پژوهش و الگوی تجربی آن، ذیل هر عنوان محدودهعملبه
 شده توجه دارد.های بوشهر و خوزستان در عوامل ذکرمل مؤثر به مزیت نسبی استان در قیاس با استاناین پژوهش بر قاچاق کاال در استان هرمزگان تمرکز دارد و در عوا2

 این پژوهش در بخش مبانی نظری متناسب با موضوع مطالعه، صرفاً به اثر مالیات بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته است. 3

 به اثر فضای کسب و کار بر اقتصاد پنهان پرداخته است. این پژوهش در بخش مبانی نظری متناسب با موضوع مطالعه، صرفاً 4

 کند.بندی خاصی از این مطالعات ارائه نمیدیگران پرداخته و جمعاین پژوهش در بخش مبانی نظری صرفاً به مرور آراء 5

 این پژوهش در بخش تجربی خود صرفاً بر اثر تورم بر روی اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد. 6

 در بخش تجربی خود بر اثر یادگیری بر قاچاق تمرکز دارد.این پژوهش  7



62 

 
 

گیری و گسترش اقتصاد غیررسمیهای تجربی مطالعات عوامل مؤثر بر شکلبررسی تطبیقی یافته :2-3 جدول  

)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

(1380مازار یزدی )علی عرب 1  

 اقتصاد سیاه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

77- 1347  

(0.99) 0.086 رشد بار مالیات مستقیم  

(1.03) 0.093 رشد بار مالیات بر واردات  

(0.43) 0.038 رشد قیمت کاال مصرفی  

اقتصادشاخص بازبودن   0.28 (2.4)  

(2.68) 0.33 درآمد سرانه  

2 
محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و 

(1380آبادی )مریم مه  

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

77- 1351  

گذاریرشد شکاف سرمایه  0.33 (4.81)  

(11.4) 0.89 شکاف نرخ بهره  

های جاری دولترشد هزینه  0.15 (2.1)  

(2.3) 0.18 نرخ بیکاری  

(1381منش )اصغر اسفندیاری و آرش جمالعلی 3  

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

79- 1355  

منهای  -بار مالیاتی )نسبت مالیات 

به تولید( -مالیات بر واردات   

0.195 (2.24)  

بار ارزی )کل ارز خریداری شده صادراتی 

صادرات غیرنفتی(به کل   

0.117 (3.08)  

تعرفه )نسبت مالیات بر واردات به 

 واردات(

0.198 (3.92)  

التفاوت نرخ ارزمابه  0.03 (2.57)  

(12.32) 0.259 شاخص کشفیات مواد مخدر  

(1385جمشید پژویان و مجید مداح ) 4 1349 -81 قاچاق  (5.57) 0.84 ریسک )معکوس شاخص جریمه(   
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

(2.96) 0.41 نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار سیاه  

(4.84) 0.65 نرخ تعرفه  

(1386علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور ) 5  

ایاقتصاد سایه  

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

80- 1351  

(2.21) 0.7 بار مالیاتی  

(3.43) 1.45 مصرف حقیقی دولت  

(2.01) 1.67 نرخ بیکاری  

(2.51) 0.86 نسبت خود اشتغالی به کل نیروی کار  

(2.43) 1.23 جرایم  

6 
حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و نازلی هیبتی 

)1386( 

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 ذکر نشده

 - 0.14 بار مالیاتی مستقیم

 - 0.02 بار مالیاتی غیرمستقیم

(1387مداح ) مجید 7 1349 -84 قاچاق   

(5.54) 0.81 ریسک )معکوس شاخص جریمه(  

(1.3) 0.18 نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار سیاه  

(5.52) 0.66 نرخ تعرفه  

(1387الیاس نادران و حسن صدیقی ) 8  
 اقتصاد زیرزمینی

 )بخش نامنظم(
82- 1351  

(1.93) 2.64 مالیات بر فروش  

(0.99) 0.97 مالیات بر واردات  

-3.72 مالیات بر درآمد  (1.3-)  

هامالیات بر شرکت  0.83-  (1.12-)  

-14.9 مالیات بر ثروت  (1.53-)  

(4.21) 2.41 بار قانونی و مقرراتی  
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

-0.44 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  (4.04-)  

9 
 مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی

(1388میالن )  

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

84- 1344  

(1.6) 1.79 مصرف واقعی دولت  

(7.1) 0.15 بیکاری  

-0.029 شاخص بازبودن اقتصاد  (4.8-)  

(2.37) 1.16 بار مالیاتی کل  

(1389فر )فر و محمد کیوانمصطفی سلیمی 10  
 اقتصاد غیررسمی

نامنظم()بخش   
87- 1361  

[0.54] 2.85 رشد قیمت )تورم( گروه کاالیی  

-0.68 رشد قیمت )تورم( گروه خدمات  [0.64]  

، آب، برق، رشد قیمت )تورم( گروه مسکن

هاگاز و سایر سوخت  
0.97-  [0.75]  

(1390خواهی )صادق بختیاری و خجسته خوب 11  

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

85-1351  

(12.81) 0.895 نرخ مالیات  

(3.54) 0.189 تورم  

(2.55) 0.588 حداقل دستمزد  

(1.41) 0.041 بیکاری  

(1391زهرا نصراللهی و سمانه طالعی اردکانی ) 12  

ای اقتصاد سایه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

86-1354  

(1.37) 0.08 نرخ بیکاری  

(4.23) 0.52 بار مالیات مستقیم  

(3.4) 0.28 رشد بار مالیات مستقیم  

(2.87) 0.19 تورم  

(3.4) 0.24 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  

(2.08) 0.23 نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت  
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

(5.56) 0.49 شاخص سیاسی  

 وحید تقینژادعمران و معصومه نیکپور )1392( 13

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

89-1350  

(2.36) 23.35 بار مالیاتی  

(4.57) 17.58 اندازه دولت  

(2.25) 0.028 ضریب جینی  

-0.000019 شکاف نرخ ارز  (0.017-)  

(3.79) 0.044 نرخ تورم  

(57متغیر مجازی انقالب )  17.23 (14.59)  

(1392میالن )محمدحسن فطرس و علی دالئی  14  

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

91-1342  

(5.71) 19.53 بار مالیات مستقیم  

(1.06) 0.7 بار مالیات بر واردات  

(5.98) 0.12 نرخ بیکاری  

-0.025 شاخص بازبودن اقتصاد  (5.66-)  

15 
نژاد، صالح ابراهیمی، پویان کیانی منصور زراء

(1392)  
1353-88 قاچاق  

(1.89) 0.49 نرخ تورم  

(2.14) 0.051 سوادینرخ بی  

(2.46) 0.57 مصرف واقعی دولت  

(1.59) 5.02 نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی  

16 
اصغر اسفندیاری، مهدی پدرام و صادق علی

 (1392مجدم )

اقتصاد غیررسمی 

 )بخش خانوار(
1390 

 (-3.57) -0.06 سن زن

 (4.99) 0.21 بعد خانوار

 (-3.91) -0.04 مدت ازدواج

(1393ابراهیم رضائی و ملیحه خواجوی ) 17 1350-86 اقتصاد زیرزمینی  (6.85) 1.87 بار مالیاتی   
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(
(1.83) 0.42 رشد تولید ناخالص داخلی  

 (1393پور ) نیکاسمعیل ابونوری و عبدالحامد  18

اقتصاد پنهان 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

90-1345 

نسبت مالیات بر واردات به واردات کاال و 

 خدمات
0.68 (4.92) 

 (-3.21) -0.48 بار مالیات مستقیم + بار مالیات بر واردات

 (2.2) 0.053 نرخ بیکاری

نسبت واردات کاال و خدمات به تولید 

 داخلی ناخالص
0.17- (2.08-) 

نسبت حاصلجمع واردات و صادرات کاال و 

 خدمات به تولید ناخالص داخلی
0.08 (1.24) 

 (0.96) 0.003 رشد درآمد سرانه

 (2.02) 0.031 نرخ تورم

های مصرفی دولت به تولید نسبت هزینه

 ناخالص داخلی
0.14 (2.92) 

(1394رجایی )خسرو پیرایی و حسینعلی  19  

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

92-1353  

(2.02) 0.11 شاخص باز بودن اقتصادی  

(2.21) 0.12 نرخ بیکاری  

(2.14) 0.1 بار مالیاتی مستقیم  

(0.35) 0.01 رشد بار مالیاتی مستقیم  

(2.37) 0.14 تورم  
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)گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف  
مفهوم مورد 

 مطالعه
ی مطالعهدوره  عوامل مؤثر  

ضریب 

شدهبرآورد  

داری معنی

ضریب برآورد 
 شده1

-0.06 درآمد سرانه  (1.11-)  

نسبت هزینه مصرفی دولت به تولید 

 ناخالص داخلی
0.5 (1.52)  

 (1394سید مرتضی افقه و سید امین منصوری ) 20

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

90-1363 

  0.14 جرائم اخالقی پنهان

-1.2 چک بالمحل   

ارزش افزوده بخش انتظامی و دفاعی به 

 داخلیتولید ناخالص 
3.3-   

  5.5 سوادینرخ بی

  2.6 های دولت به تولید ناخالص داخلیهزینه

  3.6 درآمد سرانه

  0.96 نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی
 شده است.و اعداد داخل کروشه مقدار انحراف معیار گزارش tی اعداد داخل پرانتز مقدار آماره 
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 چهارم: آثار اقتصاد غیررسمی فصل
 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

 ایهای اقتصادی غیررسمی به عنوان پدیدهمعموالً این تلقی در جامعه وجود دارد که باید به فعالیت

هر تصوری که از آثار منفی آن بر سپالقاعده این نگرش بایستی بر مبنای ناهنجار و مذموم نگریست. علی

شدن قوانین و مقررات، رقابت ناسالم با گرفتهزیستی جامعه وجود دارد، شکل گرفته باشد. نادیده

اید بالبته ترین آنها باشد. ، شاید، عمدهگذاشتن اثر نامطلوب بر آنها های رسمی و درنتیجه برجایفعالیت

شدن غیرقانونی اعالمو دینی  عرفیهای زمینهانگاشتن نادیده و آنرا افزود دیگر  به اینها یک عامل مهم

 و خدمات است. کاالتولید و توزیع برخی از 

، برخی از این قبیل ی امروزیهافرهنگخردهو  محدود ای از جوامعدر پارهحتی رغم این، علی

لکه جزء ضروری برای شوند بهای مورد پذیرش آن جامعه تلقی نمیتنها برخالف ارزشها نهفعالیت

گروه از اقتصاددانان تر، تا آنجا که آراء آنآیند. از این مهمحساب میویژه برای مردان، بهیابی، بهتشخص

ر ی منابع منجی دولت در بازار به اختالل در آن و انحراف از تخصیص بهینهرا بپذیریم که هرنوع مداخله

دلیل آنکه قوانین و مقررات اقتصادی غیررسمی به هایتوان ادعا نمود که فعالیتشود، میمی
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زنند، به افزایش دور میآنها را ی اقتصادی را نادیده گرفته و اصطالحاً ی دولت در عرصهجویانهمداخله

 شوند.رفاه جامعه منجر می

ثاری آناسازگار را باید پذیرفت؟ اقتصاد غیررسمی چه  متقابالً هاییک از این دیدگاهراستی، کدامبه

 جامند؟انیافتگی و رفاه میگذارد؟ این آثار برای جامعه مفیدند یا به کاهش سطح توسعهاز خود برجای می

ی مواجهه با این شود، ارزیابی در مورد نحوهها داده میروشن است که برحسب پاسخی که به این پرسش

 گیرد. پدیده نیز شکل می

شود تا به این سؤاالت پاسخ داده شود. همانند فصل گذشته، و برمبنای روش در این فصل، تالش می

سپس به بررسی  بریم،ها سود میگویی به این پرسشهای مرتبط برای پاسخاین تحقیق، ابتدا از نظریه

ها را در های آنافتهپرداخته و یگرفته در مورد اقتصاد غیررسمی در ایران تطبیقی مطالعات تجربی صورت

 کنیم.بندی میمند مرور و جمعطور نظامهای مذکور بهمورد پرسش

 

 های اقتصادیدر نظریه . آثار اقتصاد غیررسمی2

اجتماعی یک  –های غیررسمی برای فعالیت اقتصادی آثار متنوعی را بر حیات اقتصادی انتخاب حوزه

 در این تصادی معطوف به شناسایی چنین آثاری است. های اقگذارد. بخشی از نظریهجامعه برجای می

ه از شدبندی انجامهای اصلی حاصل از مرور ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد ذیل طبقهقسمت یافته

 شود.ی این آثار ارائه میگستره

 گسترش رفاه!؟. 1-2

صاد، موجب اختالل در تخصیص ی دولت در اقتطور که در مقدمه اشاره شد، اگر بپذیریم که مداخلههمان

های اقتصادی غیررسمی، آنجا که قوانینی توان ادعا نمود فعالیتکارای منابع و کاهش رفاه خواهد شد، می

زند یا در گیرد یا اصطالحاً دور میشود نادیده میی فعاالن اقتصادی میرا که مانع از فعالیت آزادانه
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های دولتی در اقتصاد را کاهش گونه مداخلهر منفی رفاهی اینکه با فرار از پرداخت مالیات، آثاجایی

 منافعگذارد و به گسترش را پشت سر می ی تجارت آزادکنندهمختل دهد یا با قاچاق، موانع تجاریمی

 کند.به بهبود رفاه جامعه کمک میدرواقع،  رساند،در کشورهای طرفین مبادله یاری می

چنین  در مورد صحتی شواهد تجربی لحاظ نظری و هم با ارائهاما در ادبیات اقتصادی، هم به

48F48Fگرفته است جدی صورت مباحثاتیمهمی  ادعاهای

ممکن است  . نتیجه آنکه، تنها تحت شرایط خاصی1

 چنین احکامی صادق باشند.

 ؛ کاهش یا افزایش؟. رشد اقتصاد رسمی2-2

نیروی کار و ویژه، که عوامل تولید، بهرسددد گسددترش اقتصدداد غیررسددمی از آنجا نظر میبه در نگاه اول،

شددود و متقابالً محدودشدددن کند منجر به افول اقتصدداد رسددمی میسددمت خود جذب می سددرمایه را به

سمی را بهفعالیت صاد ر شکوفایی اقت سمی،  صادی غیرر شت. های اقت ا دیدگاهی بچنین دنبال خواهد دا

دنبال درآمدهای قانونی و مشدددمول مالیات، درآمد مالیاتی دولت شدددود که بهاین اسدددتدالل تقویت می

سدددازی برای رشدددد ی خدمات عمومی و زمینهتواند به بهبود کمی و کیفی ارائهیابد که میافزایش می

 اقتصادی بیشتر منجر شود.

سازد. از جمله اینکه چون یگری را الزامی میهای دتر موضوع، اما، توجه به جنبهبررسی دقیق

توان انتظار داشت طور عمومی است، میکار بهوگر رونق و رکود کسبنوسانات رشد اقتصادی بیان

د که کسادی و رکوبیان دیگر، هنگامیحرکتی داشته باشند. بههای اقتصاد رسمی و غیررسمی همچرخه

های اقتصادی قانونی و رسمی و چه غیرقانونی و فعالیتبر فضای کسب و کار کشور حاکم باشد چه 

اشد، ی اصلی اقتصاد بکه بهبود و رونق کسب و کار مشخصهغیررسمی آن راکد خواهد بود و متقابالً وقتی

                                               
 به ادبیاتی که در مآخذ زیر مرور شده است:توانید مراجعه کنید برای نمونه می 1

ی اقتصادی، ی پژوهشنامه(. بررسی اقتصادی قاچاق در ایران. فصلنامه1385پژویان و مجید مداح ) جمشید -

 .20ی شماره

 (. همان. فصل چهارم.1386مازار یزدی )علی عرب -
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رود در اقتصادهایی که عامل ویژه، انتظار میسانی خواهند داشت. بهها وضعیت همفعالیتهردوی این گروه

هایی حرکتیکنند چنین همها نقش مؤثری را ایفا مید قیمت نفت در این فراز و نشیبزایی هماننبرون

  باشد. ترمشهود

ارند قطعیتی ندشده در مورد چگونگی ارتباط اقتصاد رسمی و غیررسمی نیز مطالعات تجربی انجام

ی کشورها مؤید رابطهشواهد تجربی برای گروهی از این معنی که د بهنکندوگانگی مذکور را تأیید میو 

ی معکوس وجود دارد و با دو است اما برای برخی دیگر از کشورها رابطهحرکتی بین روند اینمثبت و هم

49F49Fهای رسمی اقتصادی هستیمگسترش اقتصاد غیررسمی شاهد افول فعالیت

ای از همچنین در پاره .1

 رسمی به اقتصاد غیررسمی بررسی شده است.ی علی بین این دو پدیده از سمت اقتصاد مطالعات، رابطه

  زداییزایی و اشتغالاشتغال. 3-2

های . کارآفرینانی که در چارچوب محدودیتکنداقتصاد غیررسمی فرصت شغلی جدید ایجاد می گسترش

اندازی نمایند با ورود به این حیطه از اند کسب و کاری را راهرسمی و قوانین و مقررات رایج نتوانسته

ی بیکاران و کسب درآمد های اقتصادی برای خود و دیگران گریزگاهی برای خروج از مجموعهالیتفع

 یابند.می

                                               
آنها در  توانید به مرورگرفته میمطالعات تجربی صورتهای متفاوت و نیز برای آشنایی با جزئیات بیشتری از  استدالل 1

 مآخذ زیر مراجعه نمایید:

(. ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش 1380آبادی )محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و مریم مه -

 چهارم.های دوم و ریزی آموزش عالی. فصلی پژوهش و برنامهآن در جذب نیروی انسانی متخصص. مؤسسه

 (. همان.1386مازار یزدی )علی عرب -

. MIMIC(. برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش 1388مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی میالن ) -

 35ی ی مطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم، شمارهمجله

ای رشد اقتصادی را تهدید صاد سایه(. آیا اقت1389زاده و حمید تابلی )حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه کوچک -

 .45ی ، شماره15های اقتصادی ایران، سال ی پژوهشکند؟ فصلنامهمی
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 ، برای قاچاقچیانطور محدودبا آنکه به هایی همانند قاچاقفعالیتاما این صرفاً بخشی از ماجراست. 

های فرصتبخشی از  اخلی،های حمایتی از تولیدکنندگان دکند، با کاهش آثار سیاستزایی میاشتغال

 .بردرا از بین می بالقوه و بالفعل شغلی

المللی نیز بسته به شدت قوت و ضعف هر یک از این مطالعات تجربی انجام شده در سطح بین

های مورد استفاده ارزیابی متفاوتی از آثار عملی اقتصاد غیررسمی بر ی مطالعه و دادهها و نیز حوزهجنبه

50F50Fاندداشتهاشتغال 

1. 

 درآمد مالیاتی کاهش. 4-2

اصلی  هایطور که در فصل قبلی تشریح شد، فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی یکی از انگیزههمان

رود گرایش فعاالن اقتصادی به اقتصاد غیررسمی است. بنابراین با گسترش اقتصاد غیررسمی انتظار می

 محل باشیم. شاهد کاهش درآمدهای دولت از این

شود نظران معتقدند فرار مالیاتی از آنجا که موجب تبعیض مالیاتی میعالوه بر این، برخی از صاحب

51F51Fشودخود تبدیل به محرکی برای گسترش بیشتر فرار مالیاتی می

2. 

                                               
 گرفته، به مآخذ زیر مراجعه نمایید:و نیز مطالعات تجربی صورتمباحث نظری برای آشنایی با جزئیات بیشتری از   1

 .همان(. 1380آبادی )محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و مریم مه -

 (. همان.1386مازار یزدی )علی عرب -

 .28ی های بازرگانی، شماره(. قاچاق کاال و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور. بررسی1387پور )علیرضا وطن -

 
 ادبیات موضوع در این زمینه مراجعه کنید به:  مروری بربرای  2

 (. همان. 1386مازار یزدی )علی عرب -

 همچنین برای آشنایی با مالحظات نظری و تجربی اثر گسترش قاچاق بر کاهش درآمدهای دولت نگاه کنید به:   

 همان.(. 1385پژویان و مجید مداح ) جمشید -
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 پولتقاضای  افزایش. 5-2

کند تسهیل مبادله است. پول چنین کارکردی را فارغ از نوع هایی که پول در اقتصاد ایفا مییکی از نقش

عکس رود با گسترش، یا بهطور مشخص رسمی یا غیررسمی بودن آن دارد. بنابراین انتظار میمبادله و به

عبارت اهد باشیم. بهجهت را از جانب تقاضای پول شمحدودشدن، حجم اقتصاد غیررسمی، واکنشی هم

 ارزش مبادالت غیررسمیتغییرات تقاضای پول در هر اقتصاد در واکنش به نوسانات تر، بخشی از روشن

52F52Fگیردصورت می

1. 

ت شویی، مبادالهای غیرقانونی و مبارزه با پولمنظور کنترل فعالیتبراین، در جوامعی که بهعالوه

قد ها ناچارند از پول نگونه فعالیتچون کارگزاران این رار دارندتحت نظارت شدید دولتی ق بانکی پولی

طور با گسترش حجم اقتصاد غیررسمی، بهرود انتظار میبرای معامالت غیرقانونی خود استفاده نمایند، 

مشخص تقاضا برای اسکناس و مسکوک در جریان افزایش یابد و سهم این جزء در کل نقدینگی باال رود. 

های برآورد حجم اقتصاد غیررسمی بوده است که در نظری، مبنای ابداع نخستین روش همین انتظار

 فصل بعدی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

 مصرف افزایش. 6-2

عبارت دیگر، تصرف )درآمد پس از کسر مالیات( اعضای آن است. بهمخارج خانوار تابعی از درآمد قابل

گیرد صورت می و ماهیت درآمدند و این رفتار فارغ از منشأ کنافراد متناسب با درآمدشان مصرف می

ی رسمی و غیررسمی صورت خواهد گرفت. بنابراین یعنی مصرف بر اساس مجموع درآمدهای مکتسبه

                                               
های غیررسمی تقاضا های کثیف )بخشی از پول که برای انجام فعالیتتوان حجم پولای، میبر مبنای چنین رابطه 1

 به مآخذ زیر مراجعه کنید: را برآورد نمود. برای نمونهاد در اقتصشود( می
ی پژوهشنامه یفصلنامههای کثیف در ایران. (. برآورد حجم پول1386مازار یزدی و لیال خودکاری )علی عرب -

 .ی چهارمسال هفتم، شماره، اقتصادی

ف و بررسی پیامدهای آن در های کثی(. برآورد پول1389ملیحه خواجوی، ابراهیم رضایی و حسن خداویسی ) -

 .4ی ، شماره7ی ی اقتصاد مقداری، دورهها. فصلنامهاقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه
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های غیررسمی و درآمدهای ناشی از آن شاهد افزایش مخارج خانوار رود با افزایش حجم فعالیتانتظار می

 رف سرانه باشیم.تبع آن مصرف کل و مصو به

ز متمرکز ها نیهای تولید توسط بنگاهتوان بر مصرف نهاده، میبا تلقی متفاوتی از مصرف، براینعالوه

ها بر مصرف انرژی تمرکز دارند با های غیررسمی بنگاهطور خاص، مطالعات مرتبط بر اثر فعالیتشد. به

تولیدات در ی مشترک اعنوان نهادهانرژی بهاین ادعا که گسترش اقتصاد غیررسمی به افزایش مصرف 

53F53Fشودرسمی و غیررسمی منجر می

اثر اقتصاد غیررسمی  . در فصل بعدی مالحظه خواهید نمود که همانند1

 گیری اقتصاد غیررسمی شده است.برای اندازه یی ابداع روشمایهتقاضای پول، این اثر نیز دست بر روی 

 رخ ارزالتفاوت نتغییر مابه. 7-2

کنند عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، توجه میی بازار ارز و قاچاق، بههای اقتصادی آنجا به رابطهنظریه

داری بین نرخ ارز رسمی و آزاد )موازی( شکل التفاوت معنیکه بازار موازی )سیاه( ارز و در نتیجه مابه

التفاوت نرخ ارز و چگونگی تعامل نوسانات مابهیابد تبیین آنچه که اهمیت می گرفته باشد. در این میان،

 ارزش واردات و صادرات قاچاق است. باآن 

التفاوت نرخ ارز بر تعیین سود حاصل از قاچاق و از آنجا بر پیش از این، در فصل سوم، به اثر مابه

واردات و صادرات به اثر  ی مقابل، بخشی از ادبیات اقتصادی بازار ارزارزش قاچاق پرداختیم. اما در نقطه

ها، واردات التفاوت نرخ ارز تمرکز دارند. در چارچوب الگوهای موصوف در این نظریهقاچاق بر مابه

صادرات متقابالً ی تقاضای ارز در بازار موازی ارز بوده و کنندهغیرقانونی و قاچاق عامل اصلی تعیین

رود بازاری است. بنابراین، انتظار میی اصلی طرف عرضه در چنین کنندهتعیین غیرقانونی و قاچاق

                                               
برای آشنایی بیشتر با مطالعات انجام شده در مورد اثر گسترش اقتصاد غیررسمی بر مخارج خانوار و مصرف انرژی  1

 مراجعه کنید به:

 چهارم. . فصلهمان(. 1380آبادی )محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و مریم مه -

 های چهارم و هفتم.(. همان. فصل1386مازار یزدی )علی عرب -

 همان.(. 1388مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی میالن ) -
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التفاوت نرخ ارز مؤثر باشد. به این معنی که با افزایش واردات نوسانات قاچاق کاال بسته به مورد بر مابه

یابد و با افزایش صادرات قاچاق، التفاوت نرخ ارز افزایش میقاچاق، نرخ ارز در بازار موازی و در نتیجه مابه

 یابد.  التفاوت نرخ ارز کاهش میوازی و در اثر آن مابهنرخ ارز در بازار م

نکردن نقش ارز به شود، لحاظمی مطرحچنین الگوهایی در مورد که  انتقادیترین اصلی معموالً 

ین شود در تبیافراد است. توجه به چنین نقشی موجب می (پرتفویسبد دارایی )دارایی در نوعی عنوان 

54F54Fالتفاوت نرخ ارز، در کنار قاچاق کاال به عوامل پولی و مالی مؤثر بر این متغیر نیز توجه شودنوسانات مابه

1. 

 های اقتصادیاثربخشی سیاستتقلیل . 8-2

های تپنهان ماندن بخشی از فعالیگذاری اقتصادی آثار نامطلوبی دارد. اقتصاد غیررسمی بر فرایند سیاست

های واقعی پیرامون عملکرد اقتصادی شود نظام اطالعات اقتصادی کشور نتواند دادهاقتصادی موجب می

نماید و منجر چار اختالل میریزی را درا گردآوری نماید. چنین اطالعات نادرستی از یک سو نظام برنامه

ه ها ارائشود و از سوی دیگر ارزیابی صحیحی از عملکرد برنامههای غلط میبه طراحی راهبردها و سیاست

زند. کند و در نتیجه فرایند بازخورد را دچار اشکال نموده به نظام مدیریت راهبردی کشور لطمه مینمی

د گذاری تجاری و ارزیابی عملکردات قاچاق در ایران بر سیاستبرای نمونه فقط کافی است به آثاری که وار

 .گذارد توجه شودها در این حوزه میسیاست

نکردن قوانین و مقررات است لذا انتظار اقتضای فعالیت در اقتصاد غیررسمی، رعایتبراین، عالوه

 سیاستی دولت داشتههای گیریهای اقتصادی تأثیرپذیری کمتری از جهترود این بخش از فعالیتمی

های اثربخشی سیاست گر آن است که گسترش اقتصاد غیررسمیمطالعات نظری و تجربی نشانباشند. 

                                               
شتر مراجعه کنید به:  1 ستفاده از (. تئوری و تخ1379یاوری، کاظم )برای توضیح بی مین قاچاق و گران نمایی واردات با ا

های قاچاق کاال و راه یهپدید. مجموعه مقاالت سددومین همایش ملی بررسددی (1356-76، مورد ایران )اختالفات آماری

  .. دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد1378پیشگیری آن، آذر 
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دهد. همچنین افزایش گرایش فعاالن اقتصادی به حضور اقتصادی را کاهش میمرسوم پولی و مالی کالن

 زمان به اهداف رشددستیابی همهای تجویز شده برای ناسازگاری در سیاستها به در این قبیل فعالیت

55F55Fشودمیمنجر و کاهش حجم اقتصاد غیررسمی  اقتصادی

1. 

 وریبهره کاهش. 9-2

های شود که بنگاهها در اقتصاد غیررسمی معموالً منجر به آن میداشتن فعالیتتالش برای پنهان نگه

های مقیاس محروم از صرفه های کوچک فعالیت نمایند وفعال در این حیطه ترجیح دهند در مقیاس

شود ها غالباً موجب میگذاری و تخصص و مهارت اندک شاغالن این بنگاهسرمایه بمانند. سطح پایین

وری وجود های نوین به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر ارتقای بهرهآوریبرداری از فنامکان بهره

 نداشته باشد.

ها به دلیل پرداخت نکردن حقوق موجب کاهش هزینه میفعالیت به صورت غیررسگرچه همچنین، 

های قانونی ها را از برخورداری از حمایتبدون اخذ مجوزهای الزم نوعاً این بنگاه شود اما فعالیتدولتی می

ها را نامساعدتر ساخته و وکار برای این بنگاهسازد که خود فضای کسبو تسهیالت اعتباری محروم می

56F56Fدهدهای رقیب رسمی تنزل میآنها را نسبت به بنگاه وری درسطح بهره

2. 

                                               
 ادبیات موضوع در این زمینه مراجعه کنید به:  مروری بربرای  1

اقتصاد و  ی(. اشتغال غیررسمی در ایران: مروری بر مطالعات. فصلنامه1385) باباحیدریساغر و  رنانیمحسن  -

 .9 یجامعه. شماره

 (. همان. فصل چهارم.1386مازار یزدی )علی عرب -

 (. همان.1387پور )علیرضا وطن -
 
 مباحث نظری مطرح شده در این حوزه نگاه کنید به: برای آشنایی بیشتر با 2

 . همان(. 1380آبادی )محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و مریم مه -

(. اصالح شاخص فضای کسب وکار، عاملی موثر بر کاهش اقتصاد پنهان 1387اهلل تاری و سعید غالمی باغی )فتح -

 .58ی اره، شم14و گسترش بخش رسمی. مجلس و پژوهش، سال 
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 گینیافتهتداوم توسعه. 10-2

گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی از نگاه مکتب نهادگرایی نوین، در فصل پیشین با تشریح چرایی شکل

نیافته و های کشورهای توسعههای غیررسمی اقتصادی یکی از ویژگینشان دادیم که حجم باالی فعالیت

رسمی و اجرا، منجر  کارآمدِنهادیِ گونه کشورها در طراحی ساختارهای توسعه است. ناتوانی ایندرحال

یافته شده است که این های باالتر معامالتی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعهبه هزینه

 نهادیِهای گرفتن قوانین و مقررات و چارچوبآوردن فعاالن اقتصادی به نادیدهی خود موجب روینوبهبه

 شود. غیررسمی مینهادیِ رسمی و گرایش به ساختارهای 

جای شود، بهعدم حفاظت از حقوق مالکیت ظاهر میاش در نبود حاکمیت قانون که از جمله ثمره

های اقتصادی در چارچوب مبادالت غیرشخصی را گسترش فعالیت ،یافتهآنکه همانند کشورهای توسعه

نیافته است سوق ی کشورهای توسعهدهد، فعاالن اقتصادی را به سمت مبادالت شخصی که مشخصه

نند کطور که نورث و همکارانش تصریح میدرواقع همان بخشد.گی را استمرار مینیافتهدهد و توسعهیم

نبود آن  گی است که دریافتهویژه برای فرادستان، نخستین شرط اصلی گذار به توسعهحاکمیت قانون، به

57F57Fشودتحقق شرایط دیگر نیز ناممکن می

1. 

مثبت رغم وجود ادعاهایی در مورد آثار رسمی موجب شده است تا علیاین جنبه از آثار اقتصاد غیر

 مثبتاثر احتمال وجود های اقتصادی غیررسمی در شرایط خاص و یا تردیدهایی در مورد رفاهی فعالیت

هدید عنوان یک تزایی، گسترش اقتصاد غیررسمی بهها بر رشد اقتصادی و یا اشتغالاین قبیل فعالیت

 وجود" در بررسی اقتصاد سیاه در هند، چاگ و اوپالتعبیر به حساب آید.اجتماعی بهجدی برای حیات 

آهستگی، اما یقیناً، سرطانی در بدن انسان است که بهی هسیاه در یک کشور همانند وجود غد اقتصاد

                                               
(. چارچوب مفهومی 1385اگالس نورث، جان والیس و باری وینگاست )برای آشنایی با جزئیات بیشتر رجوع کنید به: د 1

جانبه، سال اول، ی اقتصاد سیاسی تحول همهی جعفر خیرخواهان. فصلنامهبرای تفسیر تاریخ مکتوب بشری. ترجمه

 ی سوم.شماره
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 یابد تا به زوال نهایی جامعه منجر شود. اقتصاد سیاه تمامی سطوح یک جامعه راگسترش سراسری می

 . 58F58F1"دهد: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیتحت تأثیر قرار می

ی احتمااًل رشد عدم رعایت قوانین در یک حوزه از زندگی اقتصاد" گوید:فایگ، در همین زمینه می

کار به افراد های دیگر خواهد داشت. عدم پرداخت مالیات، بار را از افراد غیردرستآثار سرریزی روی حوزه

 یه. یک نتیجدهدهای تبعیت از هر نظامی از قواعد و مقررات را افزایش میکار منتقل کرده و هزینهدرست

 .59F59F2"پاشیدگی  بافت سیاسی و اجتماعی استبودن، از همرشد غیررسمی یهشدگرفتهاغلب نادیده

 

 . آثار اقتصاد غیررسمی در ایران3

ی بررسی های اقتصادریههای اقتصادی غیررسمی از نگاه نظالیتدر قسمت قبلی، آثار گوناگون گسترش فع

ترین اثر آن تأکید شد. در این قسمت، با چنین چارچوبی، عنوان مهمگی بهنیافتهو مرور و بر تداوم توسعه

همانند فصل پیشین و بر مبنای روش منتخب این پژوهش، به ارزیابی آثار اقتصاد غیررسمی در ایران 

 پردازیم.بررسی تطبیقی مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه، میبراساس 

مبتنی بر روش فراتحلیل در های ایرانی در این حوزه، پژوهشمند بررسی تطبیقی نظام هاییافته

از  اثر 23ی محتوای ی مقایسهنتیجه خالصه شده است. جدول مذکور فصلی این ضمیمه 1-4جدول 

پیرامون اقتصاد  غیررسمی در شده در این مطالعه بررسیارش( علمی منتشره )گز و قالهم 59مجموع 

که به ارزیابی آثار  دهدنشان می 1395 بهار سال  تا 1380های ایران و یا اجزای آن را در حدفاصل سال

 . انداقتصاد غیررسمی پرداخته

                                               
توانید به همین مأخذ (. همان. برای آشنایی بیشتر با چنین دیدگاهی نیز می1386یزدی ) به نقل از: علی عرب مازار 1

 مراجعه نمایید.

 به نقل از: همان. 2
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آن اثر پژوهشی و سال  )گان(بر مشخصات پدیدآوردندهدر این جدول در مورد هر مطالعه، عالوه

ی مطالعه نیز مشخص شده است. همچنین، در صورتی که در آن انتشار آن، مفهوم موردمطالعه و دوره

 بندی خاصی ازبندی یا طبقه، به جمعمربوط به آثار اقتصاد غیررسمیتحقیق، در مرور مبانی نظری 

ثار به آترتیب، تهایی جدول نیز، بهعوامل اشاره شده، در ستون پنجم جدول ذکر شده است. دو ستون ان

 در چارچوب الگوی نظری مطالعه و  الگوی تجربی آن اختصاص دارد. اقتصاد غیررسمی در ایران

ار ی آثمندرجات پنجمین ستون از جدول مذکور که به انعکاس مبانی نظری این مطالعات در زمینه

بندی خاصی از ی جمعالعاتی که به ارائهدهد که در معدود مطاقتصاد غیررسمی اختصاص دارد نشان می

ا ی های غیررسمی وها در بخشاند آثار گسترش فعالیتهای اقتصادی پرداختهاین آثار از دیدگاه نظریه

 های زیر بررسی شده است:حوزهنامنظم و یا غیرقانونی در 

 وریبهره -

 فضای رقابتی -

 رشد اقتصادی -

 مالیات دریافتی -

 توزیع درآمد -

 گذاری اقتصادیو سیاست ریزیبرنامه -

 رفاه اجتماعی -

 تقاضای پول -

 ی دولتاندازه -

 آلودگی زیست محیطی -
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 های زیر بررسی شده است: طور خاص، آثار قاچاق در حوزهدر برخی از این مطالعات، به همچنین

 رفاه -

 های اقتصادیسیاست -

 فقر -

 خواریانحصار و رانت -

 نقدینگی -

 آمار اقتصادی -

 تجارت رسمی -

 یتولید داخل -

 ی مناطق مرزیتوسعه -

 درآمد دولت -

 اشتغال -

 گذاریامنیت سرمایه -

ده شطراحیطور که الگوی نظری در ستون ششم جدول مذکور، آثار اقتصاد غیررسمی در ایران را آن

گروه از آنتوان گفت که دهد. بر این مبنا، میاند، نشان میدر تعدادی از این مطالعات تصریح کرده

های نامنظم و غیرقانونی تمرکز طور کلی و یا بر بخشکه بر اقتصاد غیررسمی بهشده های انجامپژوهش

 اند:متغیرهای زیر الگوسازی نمودهآثار اقتصاد غیررسمی در ایران را با استفاده از اند داشته

 تولید ناخالص داخلی حقیقی یا نرخ رشد آن -

 گردش تقاضا برای پول یا تقاضا برای پول در -

 مخارج خانوار -

 مصرف انرژی -
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 التفاوت نرخ ارزمابه -

 فساد مالی -

 آلودگی هوا -

 نرخ مشارکت مردان -

 نابرابری درآمدی -

های این بخش در ایران را ، آثار فعالیتای که بر بخش غیررسمی تمرکز داشتهمطالعه دوهمچنین، 

 با استفاده از متغیرهای زیر الگوسازی کرده است:

 رشد اقتصادی -

 وریبهره -

 اشتغال کل -

 تورم -

 ی بازارهنرخ بهر -

 مصرف -

 گذاریسرمایه -

 توزیع درآمد -

اند، آثار در نهایت، مطالعاتی که روی موضوع قاچاق از میان اجزای اقتصاد غیررسمی تمرکز داشته

 اند:ها را با کمک متغیرهای زیر الگوسازی نمودهاین فعالیت

 هاشاخص قیمت -

 درآمد دولت -

 تقاضای پول -

 ایی انرژیمصرف نه -
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ی اقتصاد غیررسمی برشمرده در قسمت دوم این فصل را تحت سه سطح: اول. گانهچنانچه آثار ده

های: رشد اقتصادی، اشتغال، درآمد مالیاتی، مصرف، تقاضای پول، نرخ خرد )رفاهی(، دوم: کالن )حوزه

 یقیتطب نماییم، بررسیبندی ای طبقهوری( و سوم: توسعههای اقتصادی و بهرهارز، اثربخشی سیاست

ی گانهمطالعات تجربی انجام شده در مورد آثار اقتصاد غیررسمی در ایران با سطوح سه الگوهای نظری

 دهد که:مذکور نشان می

جربی یک از مطالعات تگی، هیچیافتهرغم اهمیت باالی اثر اقتصاد غیررسمی بر تداوم توسعهاوالً، علی

د تواناند. این میاقتصاد غیررسمی را در الگوهای نظری خود وارد نکردهای گسترش مذکور آثار توسعه

های دسترسی به های آزمون تجربی الگوهای نظری با عنایت به محدودیتناشی از توجه به محدودیت

 سازی در این حوزه باشد.های قابل اتکاء برای شاخصداده

ای برای سنجش آثار رفاهی در نظر ایندهها و رشد آن )تورم( را نمثانیاً، چنانچه شاخص قیمت

توان چنین ارزیابی نمود که الگوهای نظری ارزیابی آثار اقتصاد غیررسمی در ایران، عموماً روی بگیریم می

 اند.آثار کالن اقتصادی و یا ترکیب آن با آثار خرد تمرکز داشته

اثر گسترش اقتصاد غیررسمی بر  ثالثاً، به استثناء مطالعات تجربی در مورد قاچاق، سایر مطالعات

 اند.درآمدهای دولت را در الگوهای خود لحاظ نکرده

های اقتصادی هنوز نتوانسته است توجه رابعاً، بررسی اثر اقتصاد غیررسمی بر اثربخشی سیاست

 گران ایرانی را برای بررسی تجربی این موضوع جلب کند.پژوهش

 

 های تجربی مطالعاتتهی یاف. آثار اقتصاد غیررسمی؛ مقایسه4

مشابه فصل پیشین، در این قسمت کاربرد روش فراتحلیل در بررسی مطالعات منتشره پیرامون آثار اقتصاد 

گروه از مطالعات که به شود. بر این اساس، بر آنلحاظ کمّی، گسترش داده میغیررسمی در ایران به

اربردی )اقتصادسنجی، های آمارریاضی ککارگیری روشسازی و بهشده با مدلآزمون تجربی الگوی ارائه
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در مورد برآورد پارامترهای  راتحلیل عاملی، تحلیل ساختار واریانسی و ...( پرداخته و نتایج مشخصی 

  شویم.اند متمرکز میارائه کرده راداری آنها مربوط به متغیرهای مدل و معنی

رآورد ر اقتصاد غیررسمی به بگروه از مطالعاتی که با استفاده از آثاترتیب، این بررسی شامل آناینبه

اند و در نتیجه های فوق سود نبردههای دارای ویژگیاند اما در روش خود از مدلی آن پرداختهاندازه

شود. کنند، نمیی آثار اقتصاد غیررسمی گزارش نمیکنندهتخمین مشخصی از ضرایب متغیر منعکس

ی اقتصاد غیررسمی در گیری و اندازههای اندازهالبته چنین مطالعاتی در فصل بعدی که به موضوع روش

 پردازد بررسی خواهند شد.ایران می

که در قسمت قبلی مورد بررسی قرار گرفتند  ایمطالعه 23ی از مجموعهبا توجه به مالحظات فوق، 

 1-4هستند. ستون انتهایی جدول  نظربا مشخصات مورد حاوی الگوی تجربی پژوهش 17تعداد 

آثار اقتصاد غیررسمی را  ،این مطالعات نهاییتجربی  در الگویرا فهرست نموده است که متغیرهایی 

ها به عنوان الگوی نظری ارائه شده بود )ستون در مقایسه با آنچه که در این پژوهش. دهندپوشش می

ف حذنهایی در الگوی تجربی تعدادی از متغیرها  در مواردی شود کهجدول مذکور(، مالحظه می ششم

)اعم از نبود دسترسی  های تجربیگران با توجه به شدت محدودیتدهد، پژوهشاین نشان می اند.شده

به اطالعات مورد نیاز یا کاهش قدرت توضیحی مدل در شرایط حفظ چنین متغیرهایی( ناگزیر از حذف 

 اند.آنها از الگوی نهایی تجربی خود شده

 2-4مذکور در جدول  یگانه 17شده در مطالعات آزمون تجربی گزارش بررسی تطبیقی نتایج

شود در این جدول عالوه بر مشخصات عمومی طور که مالحظه میآمده است. همان فصلی ضمیمه

مطالعه و نیز الگوی تجربی آن، در دو ستون انتهایی ضرایب برآوردشده در هر پژوهش برای متغیرهای 

داری آماری ضرایب، شده برای معنیی آثار اقتصاد غیررسمی در ایران و شاخص محاسبهکنندهمنعکس

ر توان به شرح زیهای حاصل از بررسی تطبیقی مذکور را میترین یافتهاصلی شده است. خالصه مرور و

 ارائه نمود:
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طور که در قسمت قبلی در بررسی و نقد این الگوها آمد، اوالً، به تبعیت از الگوهای نظری و همان

طور انهماده نشده است. خوبی پوشش دبه ایدر سطح توسعه در آزمون تجربی نیز آثار اقتصاد غیررسمی

 های قابل اتکاء در این حوزه باشد.دسترسی به داده تواند ناشی از محدودیتتر آمد این میکه پیش

ثانیاً، برخالف بررسی تطبیقی مطالعات تجربی عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایران، در اینجا 

 های مختلف وجود دارد لذاجربی پژوهشپوشانی اندکی بین متغیرهای بررسی شده در الگوهای تهم

 وجود دارد.های تجربی( ی تطبیقی یافته)مطالعهنظر نقطهدستاوردهای محدودی از این 

 طور تجربی الگوسازی و ضرایب آنثالثاً، در بررسی معدود متغیرهایی که در دو مطالعه یا بیشتر به

 نکات زیر حائز اهمیت است:اند برآورد شده

 دادن اثر اقتصاد غیررسمی بر تقاضای پول به کار منظور نشانهایی که بهضرایب شاخص

با  هاپژوهش دیگرو در  با عالمت منفی ، برخالف انتظار تئوریک،اند، در دو مطالعهرفته

نیز مقدار ضرایب برآورد شده به شدت  این موارداند. جالب آنکه در عالمت مثبت ظاهر شده

 با هم متفاوت است. 

 هسبرآورد شده برای اثر اقتصاد غیررسمی بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، در  ضرایب 

دست آمده به و در یک مورد مثبت، اند منفیای که این رابطه را الگوسازی کردهمطالعه

ی ضرایب برآورد اندازهبراین، حتی در غالب برآوردها که اثرگذاری منفی است، عالوهاست. 

ان توان تقریب قابل اتکایی از میزگر متفاوت است و بر مبنای آنها نمیشده به شدت از یکدی

 دست آورد.این اثرگذاری منفی به

 طور تجربی برآورد شده، مطابق ای که اثر قاچاق بر درآمدهای دولت بهدر هر دو مطالعه

گسترش قاچاق اثری منفی بر درآمدهای دولت داشته است گرچه در اینجا  انتظارات نظری،

 مالحظه است.شده قابلنیز تفاوت ضرایب برآورد
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شود که همانند بررسی تطبیقی مطالعات تجربی عوامل مؤثر با توجه به نکات فوق مالحظه میرابعاً، 

بر اقتصاد غیررسمی در ایران، در اینجا نیز بررسی تطبیقی مطالعات تجربی در مورد آثار اقتصاد غیررسمی 

اتکایی در مورد اثر اقتصاد غیررسمی بر متغیرهای گوناگون رو قابلوفاق و ازایندر ایران دستاوردهای مورد 

های همان پژوهش های تجربی هر مطالعه در چارچوب الگو و محدودیتتوان به یافتهندارد و صرفاً می

 استناد نمود.
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 ضمیمه فصل پنجم
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 گیری و گسترش اقتصاد غیررسمیشکل الگوهای مطالعات آثار مبانی نظری وتطبیقی  : بررسی1-4 جدول

 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 

 1مطالعه

ی دوره

 مطالعه

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )مرور مبانی نظری(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی نظری پژوهش(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی تجربی پژوهش(

1 
یزدی  مازارعلی عرب

(1380) 

 اقتصاد سیاه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

77- 1347  

 مصرف سرانه مخارج خانوار

 التفاوت نرخ ارزمابه

مازاد نرخ برابری دالر با ریال 

در بازار آزاد نسبت به نرخ 

 رسمی

 تقاضا برای پول

نسبت اسکناس و مسکوک در 

دست اشخاص به حجم 

 نقدینگی

 مصرف نهایی انرژی انرژیمصرف 

2 

محسن رنانی، ساغر 

باباحیدری، سعید نایب و 

 (1380آبادی )مریم مه

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

77- 1351  

  رشد اقتصادی

 وری در بخش صنعتبهره وریبهره

  اشتغال کل

  تورم 

 بازاری نرخ واقعی بهره ی بازارنرخ بهره

  مصرف 

گذاری ی سرمایههزینه گذاریسرمایه

 خصوصی

3 
اصغر اسفندیاری و آرش علی

 (1381منش )جمال
 تقاضا برای پول  1355 -79 اقتصاد زیرزمینی

 اسکناس و مسکوک رایج

 حجم پول
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 

 1مطالعه

ی دوره

 مطالعه

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )مرور مبانی نظری(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی نظری پژوهش(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی تجربی پژوهش(

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

4 
جمشید پژویان و مجید 

 (1385مداح )
 رفاه 1349 -81 قاچاق

 ی وارداتیکاالشاخص قیمت  ها شاخص قیمت

 درآمد عمومی واقعی دولت درآمد دولت

5 
علیرضا شکیبایی و علی 

 (1386رئیس پور )

 ایاقتصاد سایه

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

80- 1351  

تولید ناخالص داخلی 

 حقیقی
 تولید ناخالص داخلی حقیقی

 هانقدینگی خارج از بانک هانقدینگی خارج از بانک

6 
علی عرب مازار یزدی و لیال 

 (1386خودکاری )

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 2و غیرقانونی(

 حجم نقدینگی حقیقی تقاضای حقیقی پول  1352 -80

  قاچاق (1387پور )علیرضا وطن 7

 های اقتصادیسیاست

  

 فقر

 خواریانحصار و رانت

 نقدینگی

 آمار اقتصادی

 تجارت رسمی

 تولید داخلی

 ی مناطق مرزیتوسعه

 درآمد دولت
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 

 1مطالعه

ی دوره

 مطالعه

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )مرور مبانی نظری(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی نظری پژوهش(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی تجربی پژوهش(

 اشتغال

 گذاریامنیت سرمایه

 رفاه 1349 -84 قاچاق (1387مجید مداح ) 8

 ی وارداتیکاالشاخص قیمت  هاشاخص قیمت

 درآمد دولت
درآمد واقعی دولت به جز نفت 

 و گاز

9 
اهلل تاری و سعید غالمی فتح

 (1387باغی )

 اقتصاد پنهان

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

 

 وریبهره

  
 فضای رقابتی

10 

مجید صامتی، مرتضی 

سامتی و علی دالئی میالن 

(1388) 

 اقتصاد زیرزمینی

 های نامنظم)بخش

 و غیرقانونی(

84- 1344  

 نرخ رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی 

 واقعی 

 مصرف نهایی انرژی مصرف انرژی

  تقاضا برای پول در گردش

11 

حسین صادقی، عباس 

عصاری و وحید شقاقی 

 (1388شهری )

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 3و غیرقانونی(

 مالی فساد فساد مالی  1345 -86

12 

ملیحه خواجوی، ابراهیم 

رضایی و حسن خداویسی 

(1389) 

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 2و غیرقانونی(

86- 1352 

 

 حجم نقدینگی حقیقی تقاضای حقیقی پول

13 
فر و محمد مصطفی سلیمی

 (1389فر )کیوان

 اقتصاد غیررسمی

 )بخش نامنظم(
87- 1361 

 رشد اقتصادی
  

 دریافتیمالیات 
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 

 1مطالعه

ی دوره

 مطالعه

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )مرور مبانی نظری(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی نظری پژوهش(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی تجربی پژوهش(

 توزیع درآمد

ریزی و برنامه

 گذاریسیاست

 رفاه اجتماعی

14 

حسین مهرابی بشرآبادی، 

زاده و حمید سمیه کوچک

 (1389تابلی )

 ایاقتصاد سایه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

86- 1351 

 رشد اقتصادی

 رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی 

 واقعی

 درآمد مالیاتی

ریزی و برنامه

 گذاریسیاست

15 
صادق بختیاری و خجسته 

 (1390خواهی )خوب

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

85-1351 

 توزیع درآمد توزیع درآمد توزیع درآمد

 رشد تولید ناخالص داخلی  تولید ناخالص داخلی تولید 

 مصرف انرژی مصرف انرژی مصرف انرژی

 گذاریسرمایه گذاریسرمایه گذاریسرمایه

16 
زهرا نصراللهی و سمانه 

 (1391طالعی اردکانی )

ای اقتصاد سایه

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

86-1354 

 اکسید کربن سرانهانتشار دی آلودگی هوا آلودگی زیست محیطی

 مصرف انرژی مصرف انرژی 

 های دیداریحجم سپرده های دیداریسپردهحجم  

 نرخ مشارکت مردان نرخ مشارکت مردان 

17 
نژادعمران و وحید تقی

 (1392پور )معصومه نیک

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

  تقاضای پول نقد  89-1350
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 ردیف
)گان( و سال آورندهپدید

 انتشار

مفهوم مورد 

 1مطالعه

ی دوره

 مطالعه

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )مرور مبانی نظری(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی نظری پژوهش(

 آثار اقتصاد غیررسمی

 )الگوی تجربی پژوهش(

18 
محمدحسن فطرس و علی 

 (1392دالئی میالن )

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

91-1342  

رشد تولید ناخالص داخلی 

 واقعی

رشد تولید ناخالص داخلی 

 واقعی

 مصرف نهایی انرژی مصرف انرژی

19 

نژاد، صالح منصور زراء

ابراهیمی، پویان کیانی 

(1392) 

  1353-88 قاچاق

 رشد تقاضای پول تقاضای پول

 نهایی انرژی رشد مصرف مصرف نهایی انرژی

20 

اسمعیل ابونوری و 

پور  عبدالحامد نیک

(1393) 

اقتصاد پنهان 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

90-1345 

رشد تولید ناخالص داخلی 

 واقعی
 رشد تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی

 رشد حجم نقدینگی رشد تقاضای پول تقاضای پول در گردش

21 
و حسینعلی خسرو پیرایی 

 (1394رجایی )

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

92-1353 

 تولید ناخالص داخلی واقعی تولید ناخالص داخلی واقعی 

 مصرف نهایی انرژی مصرف انرژی 

 تقاضا برای پول 
حجم اسکناس و مسکوک در 

 دست اشخاص

22 
احمد اسدزاده و زهرا جلیلی 

(1394) 

ای اقتصاد سایه

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

89-1350 

 ضریب جینی نابرابری درآمدی نابرابری درآمدی

   ی دولتاندازه

   رشد اقتصادی

23 
سید مرتضی افقه و سید 

 (1394امین منصوری )

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

90-1363 

 شرب خمر شرب خمر 

 رشد تقاضای پول نقدینگی 

 های نفتیمصرف فرآورده مصرف انرژی 

  سرقت 
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طور مشخص به جز مواردی که موضوع بهبر اساس عنوان )موضوع( پژوهش صورت گرفته و به جز در مواردی که جداگانه توضیح داده شده،، بهدر این ستون انتخاب مفهوم مورد مطالعه 

 بندی توماس مشخص شده است.ی پوشش مطالعه با توجه به طبقهآمده از محتوای پژوهش و الگوی تجربی آن، ذیل هر عنوان محدودهعملقاچاق محدود بوده، با توجه به استنباط به
 شویی( است.ی پولوهش پول کثیف )تقاضای بالقوهموضوع اصلی این پژ 2

 موضوع اصلی این پژوهش فساد مالی است. 3
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 گیری و گسترش اقتصاد غیررسمیشکل های تجربی مطالعات آثاریافتهتطبیقی  : بررسی2-4 جدول

 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم مورد 

 مطالعه

ی دوره

 مطالعه
 آثار اقتصاد غیررسمی 

ضریب 

 شدهبرآورد

داری معنی

ضریب برآورد 

 1شده

 (1380مازار یزدی )علی عرب 1

 اقتصاد سیاه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

77- 1347 

 (2.74) 1.37 مصرف سرانه

مازاد نرخ برابری دالر با ریال در بازار 

 آزاد نسبت به نرخ رسمی
0.07 (0.19) 

نسبت اسکناس و مسکوک در دست 

 اشخاص به حجم نقدینگی 
0.79- (1.91-) 

 -  12 مصرف نهایی انرژی

2 
محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و 

 (1380آبادی )مریم مه

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

77- 1351 

 - 12 وری در بخش صنعتبهره

 (3.57) 0.59 ی بازارنرخ واقعی بهره

 (2.24) 0.4 گذاری خصوصیی سرمایههزینه

 1349 -81 قاچاق (1385جمشید پژویان و مجید مداح ) 3
 - 2-1 ی وارداتیکاالشاخص قیمت 

 (-5.26) -0.85 درآمد عمومی واقعی دولت

 (1386علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور ) 4

 ایاقتصاد سایه

های )بخش

  غیررسمی، نامنظم

 غیرقانونی(

80- 1351 

 - 2-1 تولید ناخالص داخلی حقیقی

 (-1.82) -0.03 هانقدینگی خارج از بانک

5 
علی عرب مازار یزدی و لیال خودکاری 

(1386) 

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 (1.85) 0.38 حجم نقدینگی حقیقی 1352 -80
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم مورد 

 مطالعه

ی دوره

 مطالعه
 آثار اقتصاد غیررسمی 

ضریب 

 شدهبرآورد

داری معنی

ضریب برآورد 

 1شده

 1349 -84 قاچاق (1387مجید مداح ) 6
 - 2-1 ی وارداتیکاالشاخص قیمت 

 (-6.93) -1.19 درآمد واقعی دولت به جز نفت و گاز

7 
مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی 

 (1388میالن )

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

84- 1344 

 (-1.88) -4.5 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

 - 12 مصرف نهایی انرژی

8 
 زادهحسین مهرابی بشرآبادی، سمیه کوچک

 (1389و حمید تابلی )

 ایاقتصاد سایه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 (-5.53) -0.32 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 1351 -86

9 
ملیحه خواجوی، ابراهیم رضایی و حسن 

 (1389خداویسی )

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 غیرقانونی(و 

 (4.82) 6.03 حجم نقدینگی حقیقی 1352 -86

10 
خواهی صادق بختیاری و خجسته خوب

(1390) 

اشتغال در بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

85-1351 

 (-1.85) -0.32 توزیع درآمد

 (-0.86) -0.12 رشد تولید ناخالص داخلی 

 (1.82) 0.27 مصرف انرژی

 (0.78) 0.09 گذاریسرمایه

11 
زهرا نصراللهی و سمانه طالعی اردکانی 

(1391) 

ای اقتصاد سایه

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

86-1354 

 (2.96) 0.17 اکسید کربن سرانهانتشار دی

 (24.89) 0.77 مصرف انرژی

 - 0.84 های دیداریحجم سپرده

 (-9.21) -1.06 نرخ مشارکت مردان
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم مورد 

 مطالعه

ی دوره

 مطالعه
 آثار اقتصاد غیررسمی 

ضریب 

 شدهبرآورد

داری معنی

ضریب برآورد 

 1شده

12 
فطرس و علی دالئی میالن محمدحسن 

(1392) 

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

91-1342 

 (-1.86) -3.64 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی

 - 12 مصرف نهایی انرژی

13 
نژاد، صالح ابراهیمی، پویان کیانی منصور زراء

(1392) 
 1353-88 قاچاق

 - 12 رشد تقاضای پول

 2.22 0.05 نهایی انرژیرشد مصرف 

14 
پور  اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک

(1393) 

اقتصاد پنهان 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

90-1345 

 (1.96) 10.7 رشد تولید ناخالص داخلی

 (2.65) 5.69 رشد حجم نقدینگی

 (1394خسرو پیرایی و حسینعلی رجایی ) 15

اقتصاد زیرزمینی 

نامنظم های بخش)

 و غیرقانونی(

92-1353 

 - 12 تولید ناخالص داخلی واقعی

 (5.13) 2.07 مصرف نهایی انرژی

حجم اسکناس و مسکوک در دست 

 اشخاص
4.12 (7.05) 

 (1394احمد اسدزاده و زهرا جلیلی ) 16

ای اقتصاد سایه

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

 (3.59) 0.0023 ضریب جینی 89-1350

17 
سید مرتضی افقه و سید امین منصوری 

(1394) 

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

90-1363 

 × 0.07 شرب خمر

 × 0.05 رشد تقاضای پول

 × 0.1 های نفتیمصرف فرآورده
 شده است.و اعداد داخل کروشه مقدار انحراف معیار گزارش tی اعداد داخل پرانتز مقدار آماره 
 فرض شده است.  -1یا  1ل مشکل شناسایی این ضریب معادل برای ح2
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 ی اقتصاد غیررسمی در ایران و جهانفصل پنجم: اندازه
 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

رد که گیآید بالفاصله این سؤال در ذهن شکل میغیررسمی به میان میگیری اقتصاد هنگامی که بحث از اندازه

اطر گریز از مالیات و سایر حقوق و خکه یا به دلیل آنکه خود ماهیت غیرقانونی دارند یا به را هااین گروه از فعالیت

 کرد؟ گیریتوان اندازهچگونه می مشاهده نیستندشوند و قابلپنهان نگه داشته می ،عوارض دولتی

گیری آنها را ضرورت اندازه ها و آثاری که دارند،رشد این قبیل فعالیتواقعیت آن است که گستردگی روبه

 "گیری نشود قابل مدیریت نیستآنچه که اندازه"که  مدیریتی پیش روشن ساخته است. امروزه این اصلبیش از 

انداردهای در استطور که پیش از این نیز آمد که همان بر همین مبانی باشدبا اتکاء پذیرش عمومی یافته است. شاید 

آوردن گیری و به حساببر ضرورت اندازه( 2008و  1993های ملی نظام حسابنوین حسابداری اقتصادی )

 است. شدههای ملی کشورها تأکید های اقتصادی غیررسمی در حسابفعالیت
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گیری اقتصاد غیررسمی ابداع شود و رواج ای اندازههایی برها و تأکیدهایی موجب شده تا روشچنین ضرورت

ی مستقیم و غیرمستقیم توان به دو گونهی گردآوری اطالعات و انجام برآورد میها را بر حسب نحوهیابد. این روش

 بندی نمود.طبقه

به  مستقیم به فعاالن در این عرصه یبر مبنای مراجعه غیررسمیگیری اقتصاد های مستقیم اندازهروش

آوری ها در جمعگونه روششوند. امکان موفقیت اینگیری، طراحی می)سرشماری( یا نمونه پرسیصورت همه

نکه ضمن آ استمحدود  های اقتصادی غیررسمیبا توجه به ماهیت پنهانی فعالیت اتکاء در این زمینهاطالعاتِ قابل

 است.های باالیی همراه هایی معموالً با هزینهاجرای چنین روش

قتصاد گیری اهای غیرمستقیم برای اندازهگران به ابداع روشموجب شده تا پژوهشاینچنینی  موانع و مشکالت

های اند که هرچند فعالیتهای غیرمستقیم بر مبنای این ایده شکل گرفتهغیررسمی روی آورند. عموم روش

 توانند مشاهده گردند. به بیان دیگر،دارند که می اند اما علل و آثاریاقتصادی غیررسمی پنهانی و غیرقابل مشاهده

شود بر اساس اطالعات موجود و در دسترس از علل و آثار اقتصاد غیررسمی، برآوردهایی ها تالش میدر این روش

 دست آید.ها بهی این قبیل فعالیتاز اندازه

ی مرور خواهد شد. سپس، بر اساس ی اقتصاد غیررسمهای غیرمستقیم برآورد اندازهدر این فصل، ابتدا روش

شود. آخرین برخی مطالعات خارجی انجام شده، برآوردهایی از گستردگی اقتصاد غیررسمی در جهان ارائه می

می ی اقتصاد غیررسهای صورت گرفته برای برآورد اندازههای پژوهشقسمت این فصل به بررسی تطبیقی یافته

 در ایران اختصاص خواهد داشت.
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60F60Fگیری اقتصاد غیررسمیهای اندازه. روش2

1 

های اقتصادی غیررسمی، نخستین تالش برای ابداع روش گیری فعالیتهای اندازهمعموالً در ادبیات مربوط به روش

گیری فرار ی اندازهدر زمینه 1958ی کالدور در سال ی این پدیده را مطالعهمنظور تخمین اندازهغیرمستقیم به

حجم  هایی جهت برآوردهای پژوهشی برای طراحی روشی کوششکنند. پس از آن عمدهند ذکر میمالیاتی در ه

 گردد.بازمی 1970ی پایانی دهههای اقتصاد غیررسمی به سال

ها، استفاده از اطالعات مربوط به علل یا آثار ی بنیادی طراحی این روشطور که در مقدمه آمد، ایدههمان

توان بر چنین مبنایی می ی آن است.منظور برآورد اندازههای اقتصادی غیررسمی بهیتی فعالمشاهدهقابل

گیری اقتصاد غیررسمی را به سه گروه مبتنی بر  علل، مبتنی بر آثار و مبتنی بر علل های غیرمستقیم اندازهروش

اص بندی مذکور اختصاساس طبقه ها بری مطالب این قسمت به معرفی و نقد این روشبندی نمود. ادامهو آثار طبقه

 دارد.

 گیری مبتنی بر عللهای اندازهروش. 1-2

گیری اقتصاد غیررسمی بر مبنای علل پیدایش و گسترش این پدیده براساس این ایده های اندازهطراحی روش

که لزوماً مخفی  ای هستند داشته شده، دارای علل بوجود آورندههای اقتصادیِ تعمداً پنهان نگهکه فعالیتاست 

گیری این پدیده، به حجم و توان از مشاهدات مربوط به اندازه و روند تحوالت علت یا علل شکلنیستند لذا می

 آن در طول زمان پی برد.  تغییرات

                                               
اقتصاد  (،1386یزدی ) مازاراستفاده از علی عرب یا عمدتاً با اقتباس و جز در مواردی که مشخص شده است،، بهمطالب این قسمت 1

 تدوین شده است. و هفتم مل پنجوفص سیاه در ایران،
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تواند موجب بسط ، عالوه بر آنکه میاقتصادی غیررسمیهای پیدایش فعالیت تمرکز بر روابط علی منجر به

سازد و استنتاج تر میروشن از دانش اقتصاد شود، روابط آن را با سطوح خرد و کالن مرتبط،نظری این حیطه 

 کند.پذیر میتجویزهای سیاستی، مبتنی بر مبانی نظری، برای برخورد با این پدیده را امکان

یابی )مدل، تنها به دو روش: علتغیررسمیگیری اقتصاد های اندازهروش یهدر میان ادبیات موجود در زمین

61F61Fسازی تقریبی( و فازی

 توان اشاره نمود.های تخمین مبتنی بر علل، میعنوان روش، به1

گیری این فعالیتصورت تابعی از علل مختلف مؤثر بر شکلبهی اقتصاد غیررسمی ، اندازهیابیدر روش علت

 نظیر:ای هبا معرفی معادلدر کاربرد چنین روشی شود. ها، درنظر گرفته می

                                                                        X g X g X g XD n n   1 1 2 2 . . .                                                                    

(، ش آنپیدای )علل ( و متغیرهای توضیحیغیررسمیاقتصاد  یهمفروض بین متغیر وابسته )اندازی هعنوان رابطبه

با تعیین مقدار پارامترها از طریق استنباط از ادبیات مربوطه و استفاده از اطالعات جانبی یا نظرسنجی، و سپس 

 آید.بدست می ی اقتصاد غیررسمی()اندازه متغیرهای توضیحی، مقدار متغیر وابستهمعلوم استفاده از مقادیر 

یادی ز ی تعیین پارامترهاست که تا حدشود مربوط به نحوهد میترین انتقادی که به کاربرد این روش وارعمده

 گر است.اختیاری و وابسته به استنتاج پژوهش

62F62Fفازی منطق

 مفاهیم، از بسیاری است قادر نظریه این است. اطمینانعدم شرایط در اقدام برای اینظریه 2

صورت است، چنین موارد بیشتر در واقعیت عالم در چنانچه هستند، مبهم و نادقیق که را هاییسیستم و متغیرها

63F63Fآورد فراهم ،اطمینانعدم شرایط در گیری تصمیم و کنترل استنتاج، استدالل، برای را زمینه و نماید ریاضی بندی

3 .

  .در حال گسترش است ، از جمله علوم اجتماعی،در حوزه های مختلف دانش بشری کاربرد منطق فازی

                                               
 1 Fuzzy 

 2 Fuzzy Logic 

 به نقل از: 3
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 استفاده ریاضی مدل یک از که الگوریتمی به را گیریتصمیم هایسیاست طبیعی زبان توصیفات فازی منطق

64F64Fاست زداییفازی و استدالل سازی،یفاز شامل مدلی چنیناین. نماید می ترجمه کند،می

یابی . برخالف روش علت1

گیری اقتصاد غیررسمی در ایران مورد استقبال قرار نگرفته است، طی که تاکنون در مطالعات تجربی برای اندازه

های اقتصادی در ایران را تخمین گروه از فعالیتچندین پژوهش با استفاده از این روش حجم این 1380-94دوره 

65F65Fاندزده

2. 

مد اما انجای اقتصاد غیررسمی میپدیدهبه افزایش قدرت تبیین علّی های برآورد مبتنی بر علل روشگرچه 

بخشی از اطالعاتی را که  ،ین پدیدهآثار ا یهکنندات نهفته در متغیرهای منعکسنکردن از اطالعبه خاطر استفاده

 گیرد.اعتمادتری منجر شود، نادیده میتواند به برآورد قابلمی

                                               
ی تحقیقات اقتصادی. شماره سازی اقتصاد زیرزمینی با روش فازی. مجله(. مدل1382علیرضا شکیبایی و حسین صادقی) -

62. 

ی ایران. فصلنامه سازی اقتصاد غیررسمی در(. کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل1390محمد اخباری و مهدیه اخباری ) -

 .59ی روند اقتصادی. سال نوزدهم، شماره

 
 (. همان.1390محمد اخباری و مهدیه اخباری )به نقل از:  1

های قبلی ذکر ( که مشخصات تفصیلی آنها در زیرنویس1390( و اخباری و اخباری )1382عالوه بر مطالعات شکیبایی و صادقی ) 2

 اند:شد مطالعات زیر از این جمله

سازی تجارت غیرقانونی )قاچاق( کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل. (1389محمد اخباری، مهدیه اخباری و رضا آقابابایی ) -

 .4ی ، شماره7ی دوره .ی اقتصاد مقداریفصلنامه .در ایران

کند؟ ا تهدید میای رشد اقتصادی رآیا اقتصاد سایه .(1389زاده و حمید تابلی )حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه کوچک -

 .45ی ، شماره15سال  .های اقتصادی ایرانی پژوهشفصلنامه

یابی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده مدل .(1390خواه )سمانه طالعی اردکانی، رسول بخشی دستجردی و آزاده سعادت -

 .ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشهفصلنامه .از منطق فازی

سازی فازی ( با استفاده از مدل1349-1386ای ایران )برآورد اقتصاد سایه .(1393مانی )علیرضا شکیبایی و قاسم شاد -

 .1ی ، شماره14ی پایدار(، سال ی پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعهفصلنامه .ایچندمرحله
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 مبتنی بر آثارگیری اندازه هایشرو .2-2

با  ،آنها نیز هستند و نیز پرکاربردترین ی اقتصاد غیررسمی که پرشمارترینهای تخمین اندازهاین گروه از روش

، گرچه خود اطالعات قابلهای اقتصادی غیررسمیفعالیتاند که پیدایش و گسترش اتکاء به این ایده طراحی شده

آید که برآورد تواند مشاهده شود و از اینجا اطالعاتی بدست مید که مینگذارآثاری را برجای مید، نای ندارمشاهده

 سازد.روند تحوالت این پدیده را ممکن می

از آنجا نمایند گیری مبتنی بر آثار کمکی به تبیین علّی تغییرات اقتصاد غیررسمی نمیهای اندازهبا آنکه روش

گیرند به این پدیده و تحوالت آن از اطالعات مربوط به یک یا چند اثر آن کمک میگیری حجم برای اندازهکه 

ها سیاستکه نظر این های مهمی را از د داللتنتوانمیها یاری رسانده و برآورد کمّی آثار این گروه از فعالیت

  ته باشند.در بر داش، ها طراحی شوند یا گسترش آنهابایستی در راستای محدودساختن این فعالیت

های ، اختالف در حساب(نسبت نقد، مبادالت پولی، حجم اسکناس در گردش درشتپولی )شامل:  هایروش

ملی، اختالف بین آمار مالیاتی و درآمد ملی، اختالف در درآمد و هزینه خانوار، اختالف در آمار تجارت خارجی، 

های مبتنی روشتوان در گروه آمار نیروی کار، را میهای فیزیکی و کشف کنترل شده، حسابرسی مالیاتی، نهاده

 .بندی نمود، طبقهبر آثار

های تولیدی فعالیت در یک اقتصاد پولی اند کهاساسی شکل گرفته یهای پولی مبتنی بر این ایدهروش

تقاضا بر نوعی نهایتاً به شوند وهای اقتصادی به مبادالت پولی منجر میهمانند سایر فعالیت غیرقانونی و پنهان

ویژه، در کشورهایی که قوانین به توان حجم آنها را ردیابی نمود.طریق میاز این کهگذارند برای انواع پول، اثر می

 توان از طریق نظامهای اقتصادی غیررسمی را نمیاند و مبادالت پولی فعالیتاجرا در آمدهشویی بهمبارزه با پول

ناس ها به افزایش مبادالت نقدی و تقاضا برای اسکرود گسترش این قبیل فعالیتمی بانکی پشتیبانی نمود انتظار
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های پولی در کشورهایی که نظارت مؤثر بر مبادالت بانکی انجام کاربرد این گروه از روش درشت منجر شود.

66F66Fبیانجامدای کنندهتواند به نتایج گمراهگیرد میشویی مورد پیگرد قانونی قرار نمیشود و پولنمی

1. 

های غیرقانونی و پنهان بر اقالمی از اثرگذاری فعالیت یه، به نحوی مبتنی بر آثارهادیگری از روش یهدست

نمایند از اختالف برآوردهای این اقالم با سایر عناوینی که در اطالعات رسمی کشورها توجه دارند و تالش می

گونه فعالیتاین یه، پی به اندازبایستی معادل یکدیگر تخمین زده شوندهای غیرقانونی صورت عدم انجام فعالیت

 ها ببرند. 

هاست. در این روش با در نظر گرفتن اینکه، ارقام های ملی از جملة این روشروش اختالف در حساب

آوردهای این فرض که بربرآوردشده برای درآمد و هزینه در سطح کالن بایستی معادل یکدیگر باشند و با این پیش

نسبت های گزارش نشده یا پنهان ها را به فعالیتپذیرد، اختالف در تخمینهای مستقلی صورت میاقالم با روش

شوند، های ملی به روش درآمد برآورد نمیشود. کاربرد این روش در کشورهایی، همانند ایران، که حسابداده می

 قابل کاربرد نیست.

شده به مقامات مالیاتی را با انجام آمار مالیاتی و درآمد ملی(، درآمدهای گزارشدر روشی دیگر )اختالف بین 

 دانند.درآمد ملی مقایسه کرده و اختالف آنها را ناشی از فرار مالیاتی می یهتعدیالت الزم با ارقام برآورد شد

                                               
انجام و در  ی مورد بررسی،هدوری اقتصاد غیررسمی در ایران که در طول شده برای برآورد اندازهاز میان مطالعات تجربی انجام 1

 :بندی نمودتوان در این گروه طبقهزیر را میآثار اند این پژوهش بررسی شده

ی خانوار و هزینه  -بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد . (1385اصغر اسفندیاری و فاطمه مهربانی )علی -

 .23ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامه. فصلنامهنسبت نقد

ی پژوهشنامه .فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران .(1391مهنوش عبداهلل میالنی و نرگس اکبرپور روشن ) -

 .13ی مالیات، شماره

مطالعات . ی موردی ایرانهای آن: مطالعهاقتصاد زیرزمینی و علت .(1392پور )نژادعمران و معصومه نیکوحید تقی -

 .8ی ، شماره2سال اقتصادی کاربردی ایران، 

گران ایرانی با استقبال بیشتری مواجه بود. برای مرور این مطالعات نگاه کنید به: علی از سوی پژوهش 1370ی ها در دههاین روش

 (. همان. فصل ششم.1386مازار یزدی )عرب
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، از اطالعات گردآوریوشهاست. در این رنیز یکی دیگر از این قبیل روش روش اختالف درآمد و هزینة خانوار

شود و اختالف بین این ارقام ناشی از پنهان های پنهان استفاده میمنظور برآورد فعالیتخانوار به یهبودج یهشد

همراه شود. از آنجا که این اطالعات درخصوص طبقات مختلف درآمدی بهداشتن بخشی از درآمدها فرض مینگه

بودن نتایج این روش، میقبولصورت قابل شود، درماعی آنها منتشر میبرخی خصوصیات دیگر اقتصادی و اجت

گویی بودنِ کمهای فعاالن در این حیطه آزمون نمود. البته متداولهای مختلفی را پیرامون ویژگیتوان فرضیه

به را ای است که انتساب این اختالف گونهبودن یا نبودن منشأ آن( بهخانوارها در اعالم درآمدها )فارغ از قانونی

67F67Fسازدهای پنهان با تردید جدی مواجه میفعالیت

1. 

کشور با شرکای یک  یهدر روشی برای برآورد حجم قاچاق کاال، اختالف در آمار واردات و صادرات اعالم شد

نها با تعدیالتی )برای احتساب شود و اختالف آتجاری آن با آمار صادرات و واردات طرف مقابل مقایسه می یهعمد

تواند شود. اما باید درنظر داشت که این اختالف میعنوان قاچاق کاال محسوب می، بهنقل( حق بیمه و حمل و

بندی کشورهای مبدأ و مقصد و اختالف بندی کاال، اشتباه در طبقهناشی از تفاوت استانداردهای مربوط به طبقه

 ز باشد. گذاری پول خارجی، نیدر ارزش

های با این استدالل که تولیدات غیرقانونی و پنهان نیز نیازمند نهاده ی مبتنی بر آثار،هادیگری از روش بخش

شود، که اطالعات مرتبط با آنها پنهان نگه داشته نمی ( هستندعوامل تولیدو دیگر ، انرژی تولیدی )نیروی کار

  ها دست یابند.گونه فعالیتموجود در این زمینه، به برآوردی از حجم این هایدادهنمایند با استفاده از سعی می

                                               
انجام و در این  ی مورد بررسیدورهدر طول  ی اقتصاد غیررسمی در ایران کهشده برای برآورد اندازهاز میان مطالعات تجربی انجام 1

 :بندی نمودتوان در این گروه طبقهاند آثار زیر را میپژوهش بررسی شده

 . همان.(1385اصغر اسفندیاری و فاطمه مهربانی )علی -

 ،17ل سا .ی دانش و توسعهمجله .اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم .(1389فر )فر و محمد کیوانمصطفی سلیمی -

 .33ی شماره
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نوعی، وری، شدت کاربرد یا ضریب فنی، بههای بهرههای فیزیکی، با اتکاء به نسبتدر روش نهادهاز جمله، 

نسبت  ب نهادهتناسب بین نهاده و ستانده در یک سال پایه را مفروض گرفته و تغییرات آن، در واقع رشد نامتناس

اند، درنظر ها منعکس نشدهکه در اطالعات مربوط به ستاندهغیررسمی های اقتصادی به ستانده، را حاصل فعالیت

( ، رقبگیرند. مطالعات تجربی در این زمینه بیشتر با استفاده از اطالعات مربوط به مصرف انرژی )به ویژه می

 صورت گرفته است.

ویژه نرخ   مشارکت، نرخ های بازار کار، بهکار، تغییرات غیرمعمول در شاخص در روش آمار نیرویهمچنین، 

شود. استفاده از این اطالعات برای نسبت داده می ی اقتصاد غیررسمیاندازهبیکاری و ساعات کار، به نوسانات در 

کاری و چه از نظر گردآوری آمار اشتغال و بی یهخاطر کیفیت و نحولحاظ نظری، چه بهچنین منظوری، چه به

 ابعاد سیاسی آمار منتشره در مورد اشتغال و بیکاری، بسیار بحث انگیز بوده است.

را از آمار و  اقتصادی غیررسمیهای ها درپی آنند تا اطالعات مربوط به حجم فعالیتدیگری از روش یهدست

 یههایی این واقعیت که در نتیجن روشدست آورند. در چنیهشده و تعمیم آنها بارقام دردسترس از تخلفات آشکار

شود، با درنظر گرفتن ضریبی به عنوان احتمال کشف، آشکار میکشف و های دولتی بخشی از این پدیده نظارت

 د.شوبرآورد می گرفتههای غیررسمی صورتفعالیتترکیب شده و از این طریق مقدار کل 

تعیین میزان فرار مالیاتی، از این جمله است. در این روش حسابرسی مالیاتی، به عنوان روشی خاص برای 

های مالیاتی )که غالباً به روش نمونهروش با استفاده از اطالعات مربوط به تخلفات کشف شده از حسابرسی پرونده

 شود.شوند(، با درنظرگرفتن ضریب احتمال کشف، مقدار فرار مالیاتی برآورد میگیری انتخاب می

 غیررسمی و  اجزاء آناقتصاد  یهی تخمین مبتنی بر آثار بیشترین کاربرد را در برآورد اندازهاروشبا اینکه 

نادیده گرفتن اطالعات مربوط به علل پیدایش  ،نخست ضعف عمده دارند:سه نقطهاند، در کشورهای مختلف داشته

تجویزهای سیاستی مبتنی بر آن را هم  یی برآورد از حجم آن است که ناتوانی در تبیین و ارائهاین پدیده در ارائه

های برآورد اقتصاد غیررسمی آن است که نوعاً در برآورد خود ی ضعف این دسته از روشدرپی دارد. دومین نقطه



106 

 
 

های ی اقتصاد غیررسمی، دادهی تخمین از اندازهو در ارائه شوندبه اطالعات مربوط به یک اثر خاص محدود می

آثار حضور مبتنی بر آثار نیز به این واقعیت اشاره دارد که های روشکنند. تعدد ا لحاظ نمیمربوط به سایر آثار ر

بعدی موجب از دست دادن اطالعاتی میشود و چنین نگرش تک، محدود به یک حوزه نمیغیررسمیهای فعالیت

شکل مید باشند. سومین و آخرین مف غیررسمیروند تحوالت اقتصاد تری از بینانهواقعشود که می توانند در ارزیابی 

 که عمدتاً قوی و بسیار محدودکننده هستند. گرددآنها بازمیبه فروض حاکم بر  هااین روش

 مبتنی بر علل و آثار گیریاندازه هایروش. 3-2

د اهای مبتنی بر علل و آثار از آنجا که توأمان اطالعات مربوط به علل پیدایش اقتصنتایج حاصل از کاربرد روش

های های مبتنی بر علل یا روشگیرد بیش از روشکار میی این پدیده بهغیررسمی و آثار آن را در تخمین اندازه

جا در خود دارد یعنی امکان ی مذکور را یکهای دوگانههای روشاتکاء است. عالوه بر این، مزیتمبتنی بر آثار قابل

مبنای آن و نیز ارزیابی آثار تحوالت اقتصاد غیررسمی را فراهم  گذاری برتبیین علّی اقتصاد غیررسمی و سیاست

 سازد. می

که در است اقتصادی غیررسمی های گیری فعالیتهای پولی برای اندازهروش یکی ازرهیافت تقاضا برای پول 

تحول  در این روش علت پیدایش وبندی است. طبقهگیری اقتصاد غیررسمی قابلهای اندازهاین گروه از روش

، حجم صادو از طریق اثر آن بر بخش پولی اقتگیری لحاظ شده ، در مدل اندازهاخذ مالیاتمثالً ها، اینگونه فعالیت

 شود.گیری میغیررسمی اندازهاقتصاد 

و سهولت نسبی زمان به علل و آثار های پولی، توجه همنسبت به سایر روش های روش تقاضای پولمزیت

در کشورهای  غیررسمیهای متعددی برای تخمین اندازه و رشد اقتصاد ه است تا پژوهشکاربرد آن، موجب شد
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68F68Fمختلف، استفاده نمایند

ضعف اصلی این روش آن است که صرفاً بر اثر تحوالت اقتصاد غیررسمی بر نقطه. 1

 کند.نظر میصرفگیری متغیرهای پولی تمرکز دارد و از لحاظ نمودن سایر آثار این پدیده در مدل اندازه

های کمّی برای برآورد ی عطفی در کاربرد روشتوان نقطهرا می "علل چندگانه -های چندگانه شاخص"روش 

یا روش  "رهیافت  مدلی"که در ادبیات مربوطه با عنوان  ی اقتصاد غیررسمی تلقی نمود. در این روشاندازه

عنوان علت و یا تواند متغیرهای متعددی را بهمی محقق از آن نام برده شدهنیز  "مشاهدهمتغیرهای غیرقابل"

 گیری وارد نماید. ، در الگوی اندازهغیررسمیآثار اقتصاد  یهکنندشاخص منعکس

69F69Fسازی معادالت ساختاریحالتی خاص از مدل، در واقع این روش،

70F70F)تحلیل ساختار کوواریانسی 2

( است که 3

71F71Fعاملیفصل مشترک رهیافت تحلیل 

سازی اقتصادسنجی با استفاده از و رگرسیون چندمتغیره و نوعی مدل 4

مشاهده است. آنچه که این رویکردهای مختلف را با یکدیگر پیوند داده، تالش مشترک برای متغیرهای غیرقابل

 مشاهده نیستند. هایی است که قابلفهم بهتر تغییرات پدیده

مشاهده( و آشکار را تواند روابط بین متغیرهای پنهان )غیرقابلمحقق می، سازی معادالت ساختاریدر مدل

72F72Fخطی )لیزرل( یهوابستهمتصریح نماید. مدل روابط ساختاری به

این الگوهاست. این مدل از دو بخش  یهازجمل 5

                                               
انجام و در این  ی مورد بررسیدورهی اقتصاد غیررسمی در ایران که در طول شده برای برآورد اندازهاز میان مطالعات تجربی انجام 1

 :بندی نمودتوان در این گروه طبقهزیر را می اثراند پژوهش بررسی شده

ی ی پژوهشنامهزیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی. فصلنامه (. اقتصاد1381منش )اصغر اسفندیاری و آرش جمالعلی -

 .6ی شماره ،اقتصادی

گران ایرانی با استقبال بیشتری مواجه بود. برای مرور این مطالعات نگاه کنید به: علی از سوی پژوهش 1370ی در دهه این روش

 (. همان. فصل ششم1386مازار یزدی )عرب

 

 2 Structural Equation Modeling  

 3 Covariance Structure Analysis 

 4 Factor Analysis 

 5 Linear Interdependent Structural Relationships - LISREL 
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شده را نشان میعلّی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده یهکه رابط گیری،شود: مدل اندازهتشکیل می

 کند.ساختاری که روابط عّلی بین متغیرهای پنهان را تصریح می یهدهد و مدل معادل

های خاص مدل کامل لیزرل است. در این حالت تنها از حالت "علل چندگانه -های چندگانه شاخص"روش 

لذا مدل ساختاری به صورت رابطه رگرسیونی بین این متغیر و متغیرهای یک متغیر غیرقابل مشاهده داریم و

 صورت زیر است:بندی ریاضی الگوی مذکور بهفرمول آید.درمیبرونزای معرف علل پیدایش آن، 

                                                                                                

y

x

 

  

 

   

شده از آثار متغیر مشاهدههای مشاهده( از شاخصp×1بردار ) yمشاهده )اسکالر(، متغیر غیرقابل که در آن: 

( از پارامترها و q×1( و )p×1ترتیب، )بردارهای، به و  نشده، ( علل پیدایش متغیر مشاهدهq×1بردار ) xنشده، 

  و ترتیبخطاهای تصادفی، به، (1×p و )فرض این خطاها دارای توزیع نرمال بوده و اسکالر هستند. بنابه

 .طرفه بین آنها برقرار نیستهمبستگی دو

اول جایگزین نماییم، الگوی فوق به صورت یک سیستم معادالت  یهدوم را در معادل یهچنانچه معادل

 آید:رگرسیونی به صورت زیر درمی

                                                                                                  y x z  

 که در آن :

                                                                                                   

  

 



 z 

ترین محدودیت این الگو در تخمین جا مهممواجه است و از همیناست. این سیستم معادالت با مشکل شناسایی 

اندازه ترین محدودیت کاربرد این مدل به عنوان یک روشاین موضوع اساسی درواقع، .شودپارامترها مطرح می

 . استگیری 
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صورت، این، درکردشده مقید را به یک مقدار از پیش تعیین یکی از عناصر  توانبرای گریز از این مشکل می

ای که در این حالت پذیر خواهد بود. تنها مسألهفرد از پارامترهای آن امکانهآوردن برآوردهای منحصربدستهب

ند فسیر نیستبوجود خواهد آمد آن است که مقادیر برآوردشده برای هر پارامتر به صورت مطلق قابل ارزیابی و ت

 شوند. ارامترها( ارزیابی و تفسیر میهای سایر پنسبت به تخمینبلکه به صورت نسبی )

رگرسیونی یه، در قالب  معادلهای عناصر بردار پس از برآورد پارامترهای الگوی فوق، با استفاده از تخمین

نشده، البته به ای که در آن روابط علل با متغیر غیرقابل مشاهده تصریح شده است، به سری زمانی متغیر مشاهده

 . یابیممیشده )اردینال(، دست بندیصورت اعداد رتبه

شود )که در مشاهده تخمین زده میکارگیری این روش روند تحوالت متغیر غیرقابلترتیب اگرچه با بهبه این

صورت اعداد های ناشی از مشکل شناسایی، سری زمانی بهخاطر محدودیتجای خود دستاورد مهمی است(، اما به

پذیر خواهد بود که به اطالعات جانبی چنین برآوردهایی در صورتی امکانی ه. محاسبمطلق )کاردینال( نخواهد بود

مطالعه، دسترسی داشته باشیم. بدیهی  یهنشده در یک یا چند نقطه از دوردیگری در مورد مقدار متغیر مشاهده

حساس خواهند بود و این شده )و نه روند آنها( نسبت به اطالعات مذکور کامالً صورت ارقام محاسبهاست در این

شده با پذیرش چنین محدودیتی از برآورد غالب مطالعات تجربی انجام محدودیتی جدی برای این روش است.

 اند.شده فراتر رفته و سری زمانی به صورت اعداد مطلق را برآورد نمودهبندیسری زمانی اعداد رتبه

کارگیری توأم اطالعات مربوط به عوامل بلیت در به، به خاطر قا"علل چندگانه -های چندگانه شاخص"روش 

 یه، توانایی باالیی را در استفادهای مختلفنشده و آثار ناشی از آن بر حوزهمختلف پیدایش و تحول متغیر مشاهده

های سیاستی مناسب، و استخراج داللت غیررسمیبهینه از اطالعات موجود، کاربرد و بسط مبانی نظری اقتصاد 

 دارد. 
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کاربرد وسیع آن در مطالعات جدید تجربی جهانی در این حوزه شده  های انکارناپذیر این روش موجبمزیت

(، مطالعات تجربی 1380مازار یزدی )توسط عرب در ایران تا پس از نخستین کاربرد این روش و نیز موجب گردیده

73F73Fی اقتصاد غیررسمی یا اجزاء آن در ایران با استفاده از چنین روشی بپردازندمتعددی به برآورد اندازه

1. 

 ی اقتصاد غیررسمی در جهان. اندازه3

های با استفاده از روشی اقتصاد غیررسمی های علمی برای برآورد اندازهبیش از نیم قرن از نخستین تالش

ی اخیر گسترش توجه به ضرورت دسترسی به اطالعات بیشتر از این بخش از دههگذرد. طی سهغیرمستقیم می

                                               
ی مورد دورهدر ایران که در طول  و اجزاء آن ی اقتصاد غیررسمیشده برای برآورد اندازهمیان مطالعات تجربی انجام آثار زیر از 1

 اند:از این جملهاند انجام و در این پژوهش بررسی شده بررسی

ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش آن در . (1380آبادی )محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب و مریم مه .1

 .ریزی آموزش عالیی پژوهش و برنامهجذب نیروی انسانی متخصص. مؤسسه

 .20ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامهبررسی اقتصادی قاچاق در ایران. فصلنامه. (1385) جمشید پژویان و مجید مداح .2

ی . فصلنامهDYMIMICای در ایران: رویکرد بررسی روند تحوالت اقتصاد سایه. (1386علیرضا شکیبایی و علی رئیس پور ) .3

 .3ی های اقتصادی، سال ششم، شمارهپژوهش

ی اطالعات سیاسی های رویارویی با آن. مجلهمدهای اقتصادی قاچاق کاال در ایران و راهآعلل و پی. (1387مجید مداح ) .4

 .254-253ی اقتصادی، شماره –

ی . مجلهMIMICبرآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش . (1388مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی میالن ) .5

 .35 یمطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم، شماره

ی ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا؛ مطالعهتخمین اقتصاد سایه .(1391زهرا نصراللهی و سمانه طالعی اردکانی ) .6

 .4ی ، شماره12ی پایدار(، سال ی پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعهفصلنامه .موردی:  اقتصاد ایران

ی فصلنامه. 1391-1342اقتصاد زیرزمینی در ایران  عوامل مؤثر بر .(1392محمدحسن فطرس و علی دالئی میالن ) .7

 .4ی ، شماره10ی اقتصاد مقداری، دوره

گذاری سیاست.  MIMICبرآورد حجم قاچاق کاال در ایران به روش  .(1392نژاد، صالح ابراهیمی، پویان کیانی )منصور زراء .8

 .9ی ، شماره5اقتصادی، سال 

های پژوهش. های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایراناثر شاخص .(1393) پور اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک .9

 .17ی ، شماره5ی اقتصادی سال رشد و توسعه

ی فصلنامه .گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آناندازه .(1394خسرو پیرایی و حسینعلی رجایی ) .10

 .9ی اره، شم3های راهبردی و کالن، سال سیاست
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های بیشتری به های نوین تخمین، موجب شده است تا پژوهشهای اقتصادی در تعامل با ابداع روشفعالیت

این  یگیرترین یافتهچشم گروهی از کشورها بپردازند.گیری حجم اقتصاد غیررسمی در سطح کشوری یا اندازه

ای فراگیر است و اختصاص به کشور یا مطالعات که باید بر آن تأکید نمود آن است که اقتصاد غیررسمی پدیده

های کند نه اصل وجود فعالیتنظر از هم متمایز میکشورهای خاصی ندارد. آنچه که کشورها را از این نقطه

 رسمی بلکه میزان گستردگی آن است.اقتصادی غیر

های آن در چندین نوبت از های علمی، مطالعات فردریک اشنایدر و همکارانش که یافتهدر بین این کوشش

های ی بررسی مورد توجه و استناد بیشتری در محافل و پژوهشبه این سو منتشر شده، به علت گستره 2000سال 

 علمی بوده است. 

74F74Fر نخستین اثر در سال اشنایدر و انست د

اقتصاد  نسبی یی بررسی خود در مورد اندازهنتیجه 12000

های های فیزیکی صورت گرفته بود منتشر نمودند. یافتهکشور جهان را که با استفاده از روش نهاده 67غیررسمی در 

75F75Fگونه خالصه نمودتوان اینی مذکور را میاصلی مطالعه

2: 

 ای توسعه: برآوردهیافته و درحالاقتصاد غیررسمی در کشورهای توسعه نسبی یاندازه دارتفاوت معنی

های اقتصادی غیررسمی در کشورهای حجم فعالیت 90/1989در سال داد که آنان نشان می

 یافته بوده است.گذار و توسعهبه مراتب باالتر از کشورهای درحالتوسعه درحال

  کشورهای مختلف در طول زمانگسترش اقتصاد غیررسمی در 

 ی زمانی های مختلف برای کشورهای یکسان در دورهدار برآوردهای مبتنی بر روشتفاوت معنی

 مشابه

                                               
1 Schneider, Friedrich and Dominik Enste (2000): Shadow economies: Size, causes, and consequences, The 

Journal of Economic Literature, 38/1, pp. 77-114. 
 ششم. (. همان. فصل1386مازار یزدی )عرب به اصل مقاله یا: علی برای آشنایی با جزئیات بیشتر نگاه کنید 2
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علل چندگانه،  –های چندگانه با استفاده از روش شاخص 2004ی این تالش، در سال اشنایدر در ادامه

76F76Fبرآورد و منتشر نمود 2003تا  1999های کشور جهان را برای سال 145اقتصاد غیررسمی در  نسبی یاندازه

1 .

این برآوردهای میمه ض 1-5ی گسترش داد. جدول شماره 2005ل این برآورد را تا سا 2007وی سپس در سال 

 را در سطح جهانی و بر حسب )نسبت به تولید ناخالص داخلی رسمی( نسبی اقتصاد غیررسمیی از اندازه مطالعه

با  ایران را اقتصاد غیررسمی در نسبی یبرآورد انجام شده در آن مطالعه از اندازهنماید و نیز کشورها مرور میگروه

 دهد:اطالعات مندرج در جدول مذکور نشان می کند.های مذکور مقایسه میداده

 کشور جهان  145ی مذکور و بین در دورههای اقتصادی غیررسمی ی نسبی فعالیتمیانگین اندازه

 های مختلف حول این عدد نوسان محدودی داشته است.درصد بوده که در سال 34.5حدود 

 مراتب بزرگتریی پاسیفیک، اقتصاد غیررسمی بهگذار و نیز حوزهتوسعه و درحالحالکشورهای در 

ه با یافتربوط به کشورهای توسعهاند. کمترین رقم میافته داشتهاز کشورهای کمونیست و توسعه

گی و یافتهی معکوس را بین سطح توسعهدرصد است. این ارقام نوعی رابطه 16میانگین نزدیک به 

ی اقتصاد غیررسمی در ی اندازهمالحظهکند. همچنین تفاوت قابلبودن به ذهن متبادر میغیررسمی

ا ی اثر منفی فرایند گذار رابق( فرضیهگذار )کمونیستی سکشورهای کمونیستی و کشورهای درحال

 نماید.های اقتصادی غیررسمی تقویت میبر گسترش فعالیت

 یافته، در هیچیک از مناطق بهبود جدی از نظر محدودشدن جز در مورد کشورهای بسیارتوسعهبه

 خورد.چشم نمیاقتصاد غیررسمی در طول زمان بهنسبی ی اندازه

                                               
1 Schneider,  Friedrich (2004). The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: 

First Results over the Period 1999 to 2003. IZA: Discussion Paper Series. No. 1431. 
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 درصد بوده که طی  19.6ی نسبی اقتصاد غیررسمی برآوردشده برای ایران حدود اندازه میانگین

دهد حجم نسبی ی مذکور نوسان محدودی حول این رقم داشته است. این برآورد نشان میدوره

تر از میانگین جهانی آن است و از سطح های اقتصادی غیررسمی در ایران بسیار پایینفعالیت

مطالعه در پژوهش مذکور است. نزدیک به کشورهای کمونیستی موردتر و ی آسیایی نیز نازلکشورها

ی خلیج فارس حاکی از نزدیکی ی این ارقام با اطالعات مربوط به سایر کشورهای نفتی حوزهمقایسه

های اقتصادی غیررسمی در این گروه از کشورهاست. در قسمت بعدی این فصل زیاد سطح فعالیت

ران اقتصاد غیررسمی در اینسبی ی شده برای برآورد اندازهیافته را با نتایج مطالعات ایرانی انجاماین 

 مقایسه خواهیم نمود.

با روش ی نسبی اقتصاد غیررسمی را در آخرین پژوهش اشنایدر و همکارانش در این زمینه، آنها اندازه

 2010برآورد و در سال  2007تا  1999ی زمانی هکشور طی دور 162برای علل چندگانه  –های چندگانه شاخص

77F77Fاندمنتشر کرده

 شدهزدهی تخمینهای این مطالعه را مرور و با اندازهضمیمه یافته 3-5و  2-5ی جداول شماره .1

 ه:دهد ک. اطالعات دو جدول مذکور نشان میکنداز حجم نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران مقایسه می توسط آنان

 درصد بوده است. طی  33ی مذکور حدود ی نسبی اقتصاد غیررسمی جهان در دورهنگین اندازهمیا

 درصد تنزل یافته است. 31درصد به حدود  34این دوره این شاخص با روند نزولی مالیمی از 

 ی نسبی اقتصاد غیررسمی در کشورهای با درآمد باالی عضو او. ای. سی. دی. با میانگین حدود اندازه

 23کشورهاست. سایر کشورهای با درآمد باال با میانگین تر از سایر گروهدرصد به مراتب پایین 17

درصد از این نظر در مراتب بعدی قرار  28درصد و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین 

                                               
1 Schneider, Friedrich , Buehn, Andreas and Montenegro, Claudio E.(2010). 'New Estimates for the Shadow 

Economies all over the World'. International Economic Journal, 24: 4, 443 — 461. 
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گین میانی کارائیب است که دارند. بدترین عملکرد نیز مربوط به کشورهای آمریکای التین و حوزه

 درصد است. 41غیررسمی در آنها حدود نسبی اقتصاد ی اندازه

 تر های اقتصادی غیررسمی در ایران بسیار پایینهای این مطالعه، میانگین حجم فعالیتبر اساس یافته

ی مذکور ها در ایران طی دورهدرصد بوده است. روند این فعالیت 18.3از میانگین جهانی و درحدود 

درصد کاهش یافته است. اطالعات این  17درصد به حدود  19جهانی آن از حدود  مشابه روند

ی خلیج فارس حاکی از آن است که پژوهش از وضعیت این شاخص در سایر کشورهای نفتی حوزه

طور که پیش از این همان ی نسبی اقتصاد غیررسمی آنها نیز وضعیت مشابهی را داشته است.اندازه

برای  شدهقسمت بعدی این فصل این یافته را با نتایج مطالعات ایرانی انجام نیز متذکر شدیم، در

 ی اقتصاد غیررسمی در ایران مقایسه خواهیم نمود.برآورد اندازه

 

 ی اقتصاد غیررسمی در ایراناندازه. 4

دارد. نخستین های اقتصادی غیررسمی و اجزاء آن در ایران بیش از دو دهه سابقه تالش برای برآورد حجم فعالیت

ی گردد. پس از او، در طول دههبازمی 1369بری در سال ی خلعتی فیروزهکوشش علمی در این زمینه به مقاله

جز یک اثر که گیری اقتصاد غیررسمی در ایران پرداختند. در آن دوره بهمطالعات علمی متعددی به اندازه 1370

های پولی )نسبت ور سود برده بود مابقی آثار منتشره از روشمنظی خانوار بدینهزینه –از روش شکاف درآمد 

78F78Fنقد و تقاضا برای پول( استفاده کرده بودند

1. 

ای که در دو فصل قبلی مبنا قرار گرفت، به بررسی تطبیقی در این قسمت، منطبق با روش این تحقیق و رویه

گیری اقتصاد غیررسمی یا اجزاء آن در کشور اندازه که 1380-94دوره طی  شده در ایرانهای مطالعات انجامیافته

                                               
 (. همان. فصل ششم.1386مازار یزدی )های آنها، نگاه کنید به: علی عربها و مرور یافتهبرای آشنایی بیشتر با جزئیات این پژوهش 1
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پس، شود. سمرور و مقایسه می منظور، ابتدا مشخصات اصلی این مطالعاتبدین پردازیم.، میبودند را هدف قرار داده

 هایاقتصاد غیررسمی در ایران، سری زمانی حجم نسبی فعالیتی بر مبنای برآوردهای مطالعات مذکور از اندازه

در انتها، بر مبنای روند رشد این شود. میاستخراج  1343-89های تصادی غیررسمی در ایران را برای سالاق

برآورد و  1392 -99های سالی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در ، اندازه1380-91های سالها در فعالیت

 گردد.بینی میپیش

 گیری اقتصاد غیررسمی در ایراناندازه بررسی تطبیقی مطالعات. 1-4

اثر علمی منتشره در قالب مقاله علمی یا  25شده در این مطالعه، های گردآوری و بررسیاز میان مجموعه پژوهش

79F79Fمطالعه 3اند که های مختلف پرداختهگیری اقتصاد غیررسمی یا اجزاء آن با روشگزارش پژوهشی به اندازه

1 ،

ا ی نسبی آن ری شاخص عددی برآورد شده برای روند این پدیده اکتفا کرده و اندازهتنها به ارائهلیل آنکه دبه

اصلی ضمیمه مشخصات  4-5ی نار گذاشته شدند. جدول شمارهی بررسی تطبیقی کگزارش نکرده بودند از مرحله

 نماید.ارائه می مانده راپژوهش باقی 22

آورندگان، ی مشخصات عمومی هر مطالعه )پدیدشود در این جدول، پس از ارائهطور که مالحظه میهمان

های آماری )میانگین، گیری و شاخصی زمانی مطالعه(، روش اندازهشده و دورهگیریسال انتشار، مفهوم اندازه

ترین نکات حاصل گزارش شده است. اصلیحداقل و حداکثر( برآوردهای انجام شده از اقتصاد غیررسمی در ایران 

 توان خالصه نمود:می صورتاین  بهاز بررسی تطبیقی مذکور را 

                                               
 شامل: 1

 .20ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامه(. بررسی اقتصادی قاچاق در ایران. فصلنامه1385پژویان و مجید مداح ) جمشید .11

ی اطالعات سیاسی های رویارویی با آن. مجلهآمدهای اقتصادی قاچاق کاال در ایران و راهعلل و پی. (1387مجید مداح ) .12

 .254-253ی اقتصادی، شماره –

سازی تجارت غیرقانونی )قاچاق( کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل. (1389مهدیه اخباری و رضا آقابابایی )محمد اخباری،  .13

 .4ی ، شماره7ی دوره .ی اقتصاد مقداریفصلنامه .در ایران
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 هایگیری بخشدهد تمرکز اصلی این مطالعات بر اندازهبررسی ستون سوم جدول مذکور نشان می 

ه اند کدهطور صریح یا ضمنی عنوان کرکه نیمی از مطالعات بهطورینامنظم و غیرقانونی بوده به

های غیررسمی، نامنظم بخش دو پژوهش ی مورد بررسی آنها این حیطه را شامل شده است.پدیده

های خانوار، غیررسمی، نامنظم و ی اقتصاد غیررسمی )بخشو غیرقانونی و دو مطالعه تمامی حیطه

ی نسبی دازهبرآورد انگیری سهم شاغلین بخش غیررسمی و اند. اندازهغیرقانونی( را پوشش داده

 اند.خود اختصاص دادهبخش نامنظم نیز هرکدام، یک مطالعه را به

 اند را مورد بررسی قرار نداده 1342های ماقبل از شده در این مطالعه، سالهیچیک از مطالعات بررسی

ی زمانی مطالعات گردآوری شده، ی این گزارش و دورهطور طبیعی، با توجه به زمان تهیهو به

 50ترین سری زمانی برآوردشده از اقتصاد غیررسمی اند. طوالنینرفته 1392ام فراتر از سال کدهیچ

ی نسبی اقتصاد است که اندازهمحمدحسن فطرس و علی دالئی میالن ی سال و مربوط به مطالعه

علل چندگانه برآورد   –های چندگانه با روش شاخص 1342-91ی زیرزمینی در ایران را برای دوره

 اند )ستون چهارم جدول(.مودهن

  ،5با  روش فازیو  پژوهش 9با علل چندگانه  –های چندگانه روش شاخصدر میان این مطالعات 

ی هزینه –اند. پس از اینها، روش شکاف درآمد خود اختصاص دادهبیشترین سهم را بهپژوهش، 

و تقاضا برای پول و نسبت نقد، هریک با یک مطالعه قرار دارند )ستون پنجم  مطالعه 2با خانوار 

مطالعات  روند ، مشابه1370ی های علمی دههشود که در مقایسه با کوششجدول(. مالحظه می

ی اقتصاد غیررسمی معطوف شده های نوین برآورد اندازهگران ایرانی به روشجهانی، گرایش پژوهش

اقتصاد غیررسمی های عددی مربوط به روند که صرفاً شاخص را ایمطالعه 3 اتمشخصاست. چنانچه 

مالحظه تری قابلصورت قویاند به اطالعات این جدول بیافزاییم این گرایش بهرا گزارش نموده

 خواهد بود.
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 ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران را در هریک از مطالعات نشان ستون ششم جدول، میانگین اندازه

80F80Fگیری شدهاندازهی تعریف از مفهوم ی مطالعه و دامنهدورهگیری، روش اندازهنظر از دهد. صرفمی

1 ،

ی درصد در مطالعه 7.2ای بین حداقل ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در بازهمیانگین اندازه

 ایرانمداح و نوعی در مطالعه درصد 35.6و حداکثر  1370 -89ی برای دورهمیالنی و اکبرپور عبداهلل

عنوان میانگین شده بهمتوسط حسابی ارقام گزارش گزارش شده است. 1359 -88ی برای دوره

درصد است. جالب  19.2، معادل ی زمانی هر یک از مطالعاتبازهی نسبی اقتصاد غیررسمی در اندازه

شده توسط اشنایدر گین ارقام محاسبهدرصدی مربوط به میان 18.3توجه آنکه این رقم نزدیک به رقم 

 است. 1999-2007ی اقتصاد غیررسمی در ایران در دوره نسبی یو همکارانش از اندازه

 کند: نخست آنکه، ارقام ی مهم دیگر را نیز گوشزد میتمرکز بیشتر بر ارقام این ستون دو نتیجه

از یکدیگر دارند. حتی در یک ی بسیاری گیری فاصلههای مختلف اندازهشده توسط روشبرآورد

ی نسبی اقتصاد غیررسمی برآوردشده با دو روش یکسان، اندازه یمطالعه با مفهوم واحد و دوره

های پنجم و ششم جدول را با هم مقایسه نمایید(. ای دارند )ردیفمالحظهی قابلمتفاوت، فاصله

های آشکاری بایکدیگر دارند. تفاوت یکسان نیز دوم آنکه، ارقام برآوردشده با استفاده از روش

ها را  بخشی از این تفاوتدهد که صرفاشده در جدول مذکور نشان میهای خالصهی یافتهمقایسه

ی زمانی مختلف نسبت داد. این دو یافته با نتایج حاصل از مرور توان به کاربرد مفاهیم یا دورهمی

ده آمعملدهد به برآوردهای بهتطبیق دارد و نشان میمللی در این حوزه نیز المطالعات تجربی بین

 ی اقتصاد غیررسمی در ایران و جهان باید با احتیاط کامل اتکاء نمود.از اندازه

                                               
ی سایر مطالعات که اعدادی بسیار خارج از دامنه (1390) و همکاران سمانه طالعی اردکانیی و پس از حذف نتایج مربوط به مطالعه 1

تواند ناشی از انجام ندادن یکی از مراحل محاسباتی روش فازی در دهد این ناسازگاری میاند. بررسی اولیه نشان میرا گزارش کرده

 این تحقیق باشد.
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 ی نسبی اقتصاد غیررسمی در های اندازهتوان متوسط حسابی از میانگینی بند قبلی، میدر ادامه

های شاخص مذکور در با متوسط حسابی از میانگین درصد بود 19.2معادل مطالعات مختلف را که 

ی زمانی، مقایسه نمود. این های در مفاهیم و دورهنظر از تفاوتمطالعات با روش یکسان، صرف

 اند )به استثنایی اقتصاد غیررسمی را با روش فازی محاسبه نمودهشاخص برای مطالعاتی که اندازه

های هایی که از روش شاخصدرصد، برای پژوهش 16.5معادل مطالعه اردکانی و همکارانش(، 

ای که روش شکاف درصد و برای دو مطالعه 17.8اند معادل علل چندگانه سود برده –چندگانه 

درصد  28.7اند معادل ی اقتصاد غیررسمی برگزیدهی خانوار را برای برآورد اندازههزینه –درآمد 

 فازیص، کمترین میانگین برآوردها مربوط به روش بنای این شاخشود که بر ماست. مالحظه می

ترتیب، ی خانوار، بههزینه –و شکاف درآمد  علل چندگانه –های چندگانه شاخصاست و روش 

  کنند.ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران ارائه میبرآوردهای باالتری را از اندازه

 اقتصاد غیررسمی در نسبی ی ام اندازههای هفتم و هشتم جدول مذکور، حداقل و حداکثر ارقستون

گیری، نظر از روش اندازهنماید. مجدداً صرفشده گزارش میایران را در هریک از مطالعات بررسی

81F81Fگیری شدهی تعریف از مفهوم اندازهی مطالعه و دامنهدوره

شود حداقل رقم برآورد می، مالحظه 1

و حداکثر رقم برآورد شده  اسفندیاری و مهربانیی در مطالعه 1375درصد برای سال  0.3شده 

 .است ایرانمداح و نوعدر پژوهش  1361درصد برای سال  94.87

 1342-91های سالی اقتصاد غیررسمی در ایران در اندازهبرآورد . 2-4

گیری اقتصاد شده در مورد اندازهطالعات بررسیشده در می برآوردهای ارائهشود از مجموعهدر این قسمت تالش می

 -91ی ها یعنی دورهی زمانی این بررسیغیررسمی در ایران، سری زمانی واحدی از روند این پدیده در کل بازه

                                               
 به زیرنویس قبلی رجوع شود. 1
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 –گیری مبتنی بر دو روش نوین فازی و علل چندگانه منظور با تمرکز بر مطالعات اندازهارائه شود. بدین 1342

مازار یزدی، شکیبایی و ی: عربمطالعه ششهای بررسی شده، ی پژوهشدگانه از میان مجموعههای چنشاخص

ه با روش علل چندگان میالن و پیرایی و رجایی،پور، فطرس و دالئی، ابونوری و نیکپور، صامتی و همکارانرئیس

کاران، و اخباری و اخباری با صادقی و شکیبایی، مهرابی بشرآبادی و هم ی:های چندگانه و سه مطالعهشاخص –

82F82Fروش فازی انتخاب شد

1. 

صویر تی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران بر مبنای این مطالعات را بهضمیمه، روند اندازه 1-5ی نمودار شماره

 های مهرابی بشرآبادی و همکاران، و ابونوری وجز در مورد پژوهششود، بهطورکه مالحظه میکشیده است. همان

 نند. کهای اقتصادی غیررسمی در ایران حکایت میی نسبی فعالیتی مطالعات از روند صعودی اندازههمه پور،نیک

های مربوط شده، تخمینمشهود است، از میان برآوردهای گزارش 1-5ی نمودار شمارهطور که در اما همان

تی اندازه و روند کامالً متفاوو تاحدی پیرایی و رجایی، ، پورابونوری و نیک ،ی مهرابی بشرآبادی و همکارانبه مطالعه

 الذکر مجدداً تکرار شد. های پژوهش مذکور حذف و فرایند محاسباتی فوقدارد. لذا یافتهی دیگر مطالعه 6با 

را  مطالعه( 6) ماندهباقیشده در هر یک از مطالعات زدهضمیمه، سری زمانی تخمین 2-5ی نمودار شماره

ی مورد بررسی، برای کل دورهبراین، خط روند مربوط به هریک از آنها نیز تصویر کشیده است. عالوهبهمجدداً 

 شود:طور که مالحظه میترسیم شده است. همانی مذکور پوشش داده نشده، هایی که در مطالعهازجمله سال

 نمایند با اینی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران را ارائه میکلیه مطالعات روندی صعودی از اندازه 

های چندگانه تندتر شاخص –های زمانی مبتنی بر روش علل چندگانه تفاوت که شیب روند سری

 باز برآوردهای مبتنی بر روش فازی است. یادآوری مجدد این نکته خالی از فایده نیست که شی

                                               
اند گیری کردههای اقتصادی غیررسمی در ایران را اندازهدو روش مذکور فعالیتشده است که با ی مطالعات بررسیاین شامل کلیه 1

 نظرکردن از آن توضیح داده شد.به استثنای پژوهش طالعی اردکانی و همکاران که پیش از این در مورد علت صرف



120 

 
 

ی ی مورد بررسمثبت به معنای نرخ رشد باالتر اقتصاد غیررسمی در قیاس با اقتصاد رسمی در دوره

 است.

 مازار های چندگانه، برآوردهای عربشاخص –های مبتنی بر روش علل چندگانه در بین تخمین

ری ند سروشیب هم و مشابه دارند و تنها ، روندی بسیار نزدیک بهپورشکیبایی و رئیسیزدی، و 

زمانی برآوردشده توسط  هایدومی است. سریتر از اندکی تند نخستی زمانی مبتنی بر مطالعه

 ، چنین وضعیتی دارندکه با روش مشابهی بوده است میالن نیز ، و فطرس و دالئیصامتی و همکاران

مندرج در جدول  . ارقامدندار قبلیی ای با دو مطالعهمالحظهاما به لحاظ عرض از مبدأ تفاوت قابل

 ضمیمه نیز حاکی از چنین تمایزی است. 4-5ی شماره

 ی مبتنی بر روش فازی از نظر شیب ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در دو مطالعهروند اندازه

ی اخباری و اخباری مشابه یکدیگر است و تنها تفاوت آنها در عرض از مبدأ است که در مطالعه کامالً 

این معنی که برآوردهای اخباری و اخباری سطوح باالتری ش صادقی و شکیبایی است بهباالتر از پژوه

 کنند.ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران را گزارش میاز اندازه

شده ی مورد بررسی، متوسط حسابی برآوردهای ارائههای دورهچنانچه مشابه فرایند قبلی، برای هریک از سال

ی نسبی اقتصاد غیررسمی در آن سال درنظر مذکور را محاسبه و برآوردی از اندازه یگانهتوسط مطالعات پنج

یابیم که حاصل یک برآورد ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران دست میبگیریم به سری زمانی واحدی از اندازه

این سری  3-5ی رهشده است. نمودار شماانجامدست آمده از مطالعات جداگانه نیست بلکه مبتنی بر اطالعات به

بر مبنای این محاسبه، حجم نسبی  تصویر کشیده است.ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران را بهزمانی از اندازه

ای معادل در مجموع روندی صعودی با میانگین نرخ رشد ساالنه 1342 – 91ی اقتصاد غیررسمی در ایران در دوره

( رسیده است. 1391درصد در سال انتهایی دوره ) 27.3به  1342درصد در سال  5.6از درصد داشته و  4.8
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درصد 15.2ی مذکور بر مبنای این سری زمانی محاسباتی معادل ی نسبی اقتصاد غیررسمی در دورهمیانگین اندازه

 بوده است.

  ششمی ی اقتصاد غیررسمی در ایران در افق برنامهبینی اندازهپیش. 3-4

توان روند حجم نسبی درصدی، می 4.8ی با اتکاء به این سری زمانی محاسباتی و میانگین نرخ رشد ساالنه

( 1395 – 99توسعه ) ششمی در افق برنامه برآورد و 1392-94های را برای سال های غیررسمی در ایرانفعالیت

رای سری شده بکه روند خطی برازش ای مبتنی بر این فرض استبینیبینی نمود. بدیهی است چنین پیشپیش

 نیز تداوم داشته و خواهد داشت. مذکورهای سالزمانی مذکور در 

بینی بر مبنای روند تر آن است که پیشسال( مناسب 50ی مورد بررسی )بودن دورهطوالنیاما با توجه به 

تمرکز خواهیم نمود. در  1380ی هبر سری زمانی محاسباتی در دهمنظور، اینتر صورت گیرد. بههای نزدیکسال

 27.6درصد و حداکثر آن  18.1درصد، حداقل آن  23ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران این دوره، میانگین اندازه

 درصد داشته است. 3ای در حدود درصد بوده و میانگین نرخ رشد ساالنه

توان با فرض تداوم روند خطی ، میآنی بر مبنای اطالعات این سری زمانی و میانگین نرخ رشد ساالنه

ی افق برنامه را برآورد و برای 1392 -94های سال ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران درهای زمانی، اندازهسری

های این محاسبات را در قالب روند حجم نسبی اقتصاد ، یافته4-5ی . نمودار شمارهکرد بینیپیشتوسعه  ششم

 – 99های بینی آن برای سالپیشبرآورد و و  محاسبات قبلیبر مبنای  1380 -91ی هدورغیررسمی در ایران در 

 تصویر کشیده است.به، 1392

 ی نسبی اقتصاد غیررسمیبینی، اندازهبا فروض مذکور برای این برآورد و پیششود طور که مالحظه میهمان

شود در سال بینی میرسیده و پیش 1394سال درصد در  30به نزدیک به  1392درصد در سال  28.1ایران، از 

 درصد برسد. 34.5ی سابقهی ششم توسعه، به سطح بیبرنامه پایانی
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برای  همین اطالعاتی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران را بر مبنای ضمیمه، اندازه 5-5ی جدول شماره

ی میانگین اندازهبینی مبنای این پیششود، بر طور که مالحظه میکند. همانگزارش می 1392 – 99های سال

 32.6درحدود  (، 1395 -99) توسعه ششمی برنامهی صاد غیررسمی در ایران در افق مندرج در الیحهنسبی اقت

بینی، لزوم توجه جدی به روند رشد اقتصاد غیررسمی در ایران و ضرورت مهار آن را این پیش درصد خواهد بود.

 نماید.گوشزد می

 1380 -91های سالی روند های مذکور صرفاً مبتنی بر ادامهبینیاین نکته ضرورت دارد که پیش تأکید بر

توسعه صورت گرفته است. روشن است که چنانچه نیروهای مؤثری در محیط ششم ی های افق برنامهدر سال

ی مذکور منتهی شوند های مذکور پدید آیند که به تغییر جهت در روندهااقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سال

 ها را دچار تحول خواهد نمود. بینیمتناسباً این پیش
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 در مناطق مختلف جهان ×ی اقتصاد غیررسمیمیانگین اندازه: 1-5جدول 

 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001 2000/1999 سال        ها                   کشور

      یتوسعهکشورهای غالباً درحال

 42.8 43.2 43.2 42.3 41.3 آفریقا

 42.2 43 43.4 42.1 41.1 آمریکای مرکزی و جنوبی

 29.8 30.3 30.4 29.5 28.5 آسیا

 38.8 39.5 40.1 39.1 38.1 ××گذارحالکشورهای در

یافته توسعهکشورهای بسیار

 عضو او. ای. سی. دی
16.8 16.7 16.3 15.6 14.8 

 32.1 32.8 33.4 32.6 31.7 فیک یپاسجنوب غربی جزایر 

 22 22.3 22.3 21.1 19.8 ×××کشورهای کمونیست

 34.3 34.9 35.2 34.5 33.6 کشور 145میانگین ناموزون 

 19.7 20.2 19.9 19.4 18.9 ایران

 رسمی درصدی از تولید ناخالص داخلی برحسب× 

 اتحاد جماهیر شوروی کشور اروپای شرقی و مرکزی و کشورهای سابق 25شامل  ××

 کشور چین، الئوس و ویتنام 3شامل  ×××

Source: Schneider, Friedrich (2007). Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 

Countries. Economics: E-Journal. 2007-9 

 

 

 

 کشور( 162در جهان ) ×ی نسبی اقتصاد غیررسمیمیانگین اندازه :2-5جدول 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 سال

 31.2 32.1 32.5 32.9 33.3 33.6 33.6 33.7 34 جهان

 17.3 17.7 18.1 17.9 18.2 18.7 19 18.9 19.1 ایران

 رسمی درصدی از تولید ناخالص داخلی برحسب× 

Source: Schneider, Friedrich , Buehn, Andreas and Montenegro, Claudio E.(2010) 'New Estimates for the Shadow 

Economies all over the World', International Economic Journal, 24: 4, 443 — 461 
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 ××در مناطق مختلف جهان ×اقتصاد غیررسمی ی نسبیاندازه های آماریشاخص: 3-5جدول 

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین منطقه

 13.3 50.6 12.7 32.4 32.3 آسیای شرقی و پاسیفیک

 10.9 65.8 18.1 39 38.9 اروپا و آسیای مرکزی

 12.3 66.1 19.3 38.8 41.1 آمریکای التین و کارائیب

 7.8 37.2 18.3 32.5 28 خاورمیانه و شمال آفریقا

کشورهای با درآمد باالی 

 عضو او. ای. سی. دی.
17.1 15.8 8.5 28 6.1 

 7 33.4 12.4 25 23 سایر کشورهای با درآمد باال

 7 43.9 22.2 35.3 33.2 آسیای جنوبی

 8.3 61.8 18.4 40.6 40.2 صحرای آفریقازیر کشورهای 

 12.8 66.1 8.5 33.5 33 جهان

 رسمی درصدی از تولید ناخالص داخلی برحسب× 

 بندی بانک جهانیبر مبنای منطقه×× 

Source: Schneider, Friedrich , Buehn, Andreas and Montenegro, Claudio E.(2010). 'New Estimates for the Shadow 

Economies all over the World'. International Economic Journal, 24: 4, 443 — 461 
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 گیری اقتصاد غیررسمی در ایراناندازهتطبیقی های بررسی یافته: 4-5 جدول

 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم 

 شدهگیریاندازه
 گیریروش اندازه ی مطالعهدوره

 شده )درصد(برآورد نسبی یاندازه

 میانگین

 دوره

 حداقل

 )سال(

 حداکثر

 )سال(

 (1380مازار یزدی )علی عرب 1

 1ی نسبیاندازه

 اقتصاد سیاه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

77- 1347 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
11.02 

4.48 

(1366) 

24.42 

(1375) 

2 
محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید نایب 

 (1380)آبادی و مریم مه

سهم شاغلین بخش 

 غیررسمی

 )بخش غیررسمی(

77- 1351 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
 ذکر نشده

5 

(1357) 

50 

(1372) 

 (1380حسین صادقی و علیرضا شکیبایی ) 3

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 11 فازی  79-1343
0.93 

 (1353) 

18.03 

(1376) 

4 
منش اصغر اسفندیاری و آرش جمالعلی

(1381) 

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 12.61 تقاضا برای پول 1355 -79
9.6 

(1356) 

17.22 

(1378) 

5 
اصغر اسفندیاری و فاطمه مهربانی علی

(1385) 

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

های خانوار، )بخش

نامنظم غیررسمی، 

 و غیرقانونی(

82- 1375 
هزینه  -شکاف درآمد

 خانوار
31 

25 

(1375) 

44 

(1382) 
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم 

 شدهگیریاندازه
 گیریروش اندازه ی مطالعهدوره

 شده )درصد(برآورد نسبی یاندازه

 میانگین

 دوره

 حداقل

 )سال(

 حداکثر

 )سال(

6 
اصغر اسفندیاری و فاطمه مهربانی علی

(1385) 

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

های خانوار، )بخش

غیررسمی، نامنظم 

 و غیرقانونی(

 20 نسبت نقد 1375 -82
0.3 

(1375) 

32 

(1378) 

 (1386شکیبایی و علی رئیس پور )علیرضا  7

ی نسبی اندازه

 ایاقتصاد سایه

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

80- 1350 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
12.36 

8 

(1358) 

22 

(1380) 

8 
مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی دالئی 

 (1388میالن )

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

نامنظم های )بخش

 و غیرقانونی(

84- 1344 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
17.54 

5.5 

(1346) 

27.76 

(1380) 

9 
فر فر و محمد کیوانمصطفی سلیمی

(1389)2 

ی نسبی اندازه

 اقتصاد غیررسمی

 )بخش نامنظم(

87- 1361 
هزینه  -شکاف درآمد

 خانوار
26.48 

9.27 

(1372) 

67.77 

(1368) 

10 
 زادهبشرآبادی، سمیه کوچکحسین مهرابی 

 (1389و حمید تابلی )

ی نسبی اندازه

 ایاقتصاد سایه

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 28.5 فازی 1351 -86
12.5 

(1353) 

43 

(1363) 
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم 

 شدهگیریاندازه
 گیریروش اندازه ی مطالعهدوره

 شده )درصد(برآورد نسبی یاندازه

 میانگین

 دوره

 حداقل

 )سال(

 حداکثر

 )سال(

11 
سمانه طالعی اردکانی، رسول بخشی 

 (1390خواه )دستجردی و آزاده سعادت

ی نسبی اندازه

 اقتصاد زیرزمینی

نامنظم های )بخش

 و غیرقانونی(

 53 فازی 1355 -86
29 

(1359) 

72 

(1384) 

 (1390محمد اخباری و مهدیه اخباری ) 12

ی نسبی اندازه

 اقتصاد غیررسمی

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

 13.5 فازی 1350 -89
4.2 

(1375) 

21.6 

(1389) 

13 
مهنوش عبداهلل میالنی و نرگس اکبرپور 

 (1391روشن )

ی نسبی اندازه

 اقتصاد غیررسمی

های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

 7.2 تقاضای پول 89-1370
4.6 

(1386) 

14.1 

(1378) 

14 
زهرا نصراللهی و سمانه طالعی اردکانی 

(1391) 

ی نسبی اندازه

ای اقتصاد سایه

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

86-1354 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
 ذکر نشده ذکر نشده 12.25

15 
السادات نوع ایران مجید مداح و فروغ

(1391) 

ی نسبی اندازه

اقتصاد غیررسمی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

 35.6 فیلتر کالمن 88-1359
2.87 

(1388) 

94.87 

(1361) 
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم 

 شدهگیریاندازه
 گیریروش اندازه ی مطالعهدوره

 شده )درصد(برآورد نسبی یاندازه

 میانگین

 دوره

 حداقل

 )سال(

 حداکثر

 )سال(

16 
محمدحسن فطرس و علی دالئی میالن 

(1392) 

ی نسبی اندازه

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

91-1342 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
18.2 

3.9 

(1343) 

32.1 

(1388) 

17 
نژاد، صالح ابراهیمی، پویان منصور زراء

 (1392کیانی )

 ی نسبیاندازه

 قاچاق
88-1353 

های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
20.88 

15.61 

(1361) 

36.52 

(1353) 

 (1392علیزاده و فرهاد غفاری )هانیه  18

 ی نسبیاندازه

 ی نسبیاندازه

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

87-1352 
تحلیل عاملی 

 اکتشافی
27 

24 

(1374) 

31 

(1355) 

19 
پور نژادعمران و معصومه نیکوحید تقی

(1392) 

 ی نسبیاندازه

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 غیرقانونی(و 

 15.71 نسبت نقد 89-1350
4.73 

(1385) 

26.69 

(1360) 

 (1393علیرضا شکیبایی و قاسم شادمانی ) 20

 ی نسبیاندازه

ای اقتصاد سایه

خانوار، های )بخش

غیررسمی، نامنظم  

 غیرقانونی(

 ذکر نشده ذکر نشده 13 فازی 86-1349

21 
پور  اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک

(1393) 

 ی نسبیاندازه

اقتصاد پنهان 
90-1345 

های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
27.86 

3.14 

(1347) 

55.95 

(1378) 
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 )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف
مفهوم 

 شدهگیریاندازه
 گیریروش اندازه ی مطالعهدوره

 شده )درصد(برآورد نسبی یاندازه

 میانگین

 دوره

 حداقل

 )سال(

 حداکثر

 )سال(

های نامنظم )بخش

 و غیرقانونی(

 (1394خسرو پیرایی و حسینعلی رجایی ) 22

 ی نسبیاندازه

اقتصاد زیرزمینی 

های نامنظم بخش)

 و غیرقانونی(

92-1353 
های چندگانه شاخص

 علل چندگانه –
22.12 

0.7 

(1353) 

38.5 

(1392) 

 نسبت به تولید ناخالص داخلی رسمی است. ی متغیر موردنظرجا منظور از اندازه نسبی، اندازهدر این ستون در همه 

 این پژوهش در بخش تجربی خود صرفاً بر اثر تورم بر روی اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد.2
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 1392-99های سالدر ایران در  ×ی نسبی اقتصاد غیررسمیبینی اندازهپیشبرآورد و : 5-5جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

ی دورهمیانگین 

ی برنامهی الیحه

 (1395-99ششم )

 بینی بربرآورد و پیش

روند مطالعات مبنای 

 ایرانی

28.08 28.92 29.78 30.67 31.59 32.53 33.51 34.51 32.56 

 برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی رسمی×        

 منبع: محاسبات تحقیق         
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 ی ایرانیمطالعه 9ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در اندازه: 1-5مودار ن

 ناخالص داخلی رسمیدرصدی از تولید 
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 ی ایرانیمطالعه ششی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران و روند آن در اندازه: 2-5نمودار 

 درصدی از تولید ناخالص داخلی رسمی
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 1342 -91ی اقتصاد غیررسمی در ایران در دوره نسبی یاندازهسری زمانی محاسباتی : 3-5نمودار 

 رسمیدرصدی از تولید ناخالص داخلی 
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 1390ی تا پایان دههبینی روند آن پیشبرآورد و و  1380-91های سالی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در اندازه: 4-5نمودار 

 درصدی از تولید ناخالص داخلی رسمی
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 های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی فصل ششم: اثر تحریم
 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1

شدن صنعت نفت روی های اقتصادی ظالمانه بر علیه مردم ایران، عالوه بر آنچه که پس از ملیاِعمال تحریم

های پس از پیروزی انقالب اسالمی دارد. هر بار موضوع، مناسبت سال ی تمامیای به اندازهداد، تقریباً سابقه

 اقتصادی، کارگیری ابزار تحریمپیمانانش با بهمشارکت همای سبب شده است تا آمریکا به تنهایی یا با یا بهانه

ای هترین موج تحریمهای خود را بر دولت و مردم ایران تحمیل نماید. آخرین و شدیدتالش نماید تا خواسته

ای های ایران برای دستیابی به فناوری هستهاقتصادی علیه ایران، در چند سال اخیر و برای مقابله با کوشش

 گرفت. شکل

 هایی پرسشاین یکی از مجموعه های اقتصادی چه اثری بر اقتصاد غیررسمی در ایران دارد؟تحریماما، 

های آنها تعریف شده است. نحوه و میزان اثرگذاری تحریمگویی به محوری است که این پژوهش برای پاسخ

ا ها از چه مسیر یا مسیرهایی و تریمهای اقتصادی غیررسمی، به این بستگی دارد که تحاقتصادی بر فعالیت

بط های مرتها اثر بگذارند. حدس اولیه که معموالً در مباحث و نوشتهگونه فعالیتتوانند بر اینچه اندازه می

 ی اقتصاد غیررسمی در کشور هدفهای اقتصادی به گسترش اندازهشود آن است که تحریمنیز طرح می
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ل تالش شده است تا درستی آن، در چارچوب روش این پژوهش ارزیابی شود. در این فصتحریم منجر می

 شود.

المللی و ایران بوده است، های اقتصادی، اهداف و آثار آن، موضوع مطالعات مختلفی در سطح بینتحریم

یران اها بر اقتصاد غیررسمی در ای که به واکاوی اثر تحریمای که انجام شد، مطالعههای گستردهاما در بررسی

ی علمی یا گزارش پژوهشی  علمی( در ایران منتشر شده باشد، یافت عنوان اثر علمی )مقالهپرداخته و به

83F83Fنشد

 . این وضعیت یک محدودیت جدی برای پژوهشی است که در اساس به روش فراتحلیل متکی است.1

ی شناسایی مسیرهای اثرگذاری برای مواجهه با این محدودیت، پس از استفاده از مبانی نظری مرتبط برا

های های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی، کوشش نمودیم تا از ترکیب نتایج این بررسی نظری با یافتهتحریم

شده برای شناخت عوامل مؤثر بر اقتصاد اجرای روش فراتحلیل در بررسی تطبیقی مطالعات تجربی انجام

 های اقتصادی بربه ارزیابی چگونگی اثرگذاری تحریم غیررسمی در ایران )فصل سوم گزارش( سود برده و

 اقتصاد غیررسمی در ایران بپردازیم. 

نتایج این تالش پژوهشی در ادامه، گزارش شده است. پس از این مقدمه، ابتدا تعریف تحریم اقتصادی، 

های اقتصادی یمهای تحراهداف و تاریخچه استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. سپس به سابقه و ویژگی

منظور شده بر علیه ایران خواهیم پرداخت. با توجه به انتشار آثار متعدد در این دو حوزه، در این فصل، بهاِعمال

گویی به آن را داریم، به صورت کامالً مختصر و در حد نیاز این حفظ تمرکز بر سؤال اصلی که بنای پاسخ

84F84Fپردازیمپژوهش به موارد مذکور می

ها بر اقتصاد غیررسمی موضوع بررسی نظری مسیرهای اثرگذاری تحریم. 2

                                               
 ها بر اقتصاد غیررسمی درحریمعلمی در دسترسی است که به اثر ت منبعزیر تنها  یمقالهدر مطالعات منتشرشده در خارج،  1

 پرداخته است: ،ایران
Mohammad Reza Farzanegan (2013). Effects of International Financial and Energy Sanctions on Iran’s Informal 

Economy. SAIS Review of International Affairs, Vol. 33, No. 1, pp. 13-36. 

العات بیشتر در این موارد به آثار متعددی که در این حوزه منتشر شده، از جمله کتاب زیر در صورت تمایل به کسب اط 2

 رجوع شود:
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د های اقتصادی بر اقتصابخش بعدی این فصل خواهد بود. قسمت انتهایی این فصل به بررسی آثار تحریم

 غیررسمی در ایران اختصاص دارد.

 

 های اقتصادی؛ تعریف، اهداف و تاریخچه. تحریم2

 ای طوالنی در تاریخ دارد. منظور از تحریمی دستیابی به اهدف سیاسی سابقههای اقتصادی برااِعمال تحریم

کنند؟ سیر تحول تاریخی استفاده های اقتصادی نوعاً چه هدف یا اهدافی را دنبال میاقتصادی چیست؟ تحریم

به  تکنیم در این قسمها چگونه بوده است؟ اینها سؤاالتی است که تالش میاز ابزار تحریم توسط دولت

 هایی الزم برای بررسی اثر تحریمنمودن چارچوب مفهومی بحث و فراهم نمودن زمینهاختصار و در حد روشن

 اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی، به آنها پاسخ دهیم.

 تعریف تحریم اقتصادی. 1-2

کنند ال مییافته جنگ هستند که در نهایت اهداف سیاسی را دنبهای اقتصادی، در واقع، شکل تعدیلتحریم

های اقتصادی کشور با این تفاوت که به جای توسل به ابزار زور و تجهیرات نظامی، متکی به ظرفیت

85F85Fشونده است. از نظر گیلپینهای اقتصادی کشور تحریمپذیریکننده و آسیبتحریم

86F86Fو بینن 1

های ، تحریم2

 . در حقیقت، کشور"دستیابی به اهداف سیاسیمنظور کاری در روابط اقتصادی بهدست"اقتصادی یعنی 

                                               
ها و راهبردها(. اتاق بازرگانی، صنایع، (. مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم )چالش1393عبدالرسول قاسمی ) -

  معادن و کشاورزی تهران.

1 Glipin 

2 Bienin 
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ی کمتر و بدون استفاده از ابزار نظامی، کشور هدف را به تغییر کننده با استفاده از تحریم با هزینهتحریم

87F87Fکندسیاست یا دولت وادار می

1. 

88F88Fبرای تحریم اقتصادی عالوه بر موارد فوق، تعاریف دیگری نیز ارائه شده است

89F89Fداوودی و دجانی ،. مثال2ً

3 

لمللی به ااقدامات تنبیهی که توسط تعدادی از بازیگران بین"اند: کردهتحریم های اقتصادی را اینگونه تعریف 

ای از کشورها یا سازمان ملل، در برابر یک یا تعداد بیشتری از ویژه یک سازمان جهانی همچون اتحادیه

90F90F. همچنین، جان گالتانگ"گرددوب، اعمال میها به خاطر نقض منشور عمومی مصدولت

های اقتصادی تحریم 4

المللی )فرستندگان( در برابر یک شده توسط یک یا چند بازیگر بیناقدامات اعمال": کندرا اینگونه تعریف می

رخی از محروم ساختن آنها از ب یوسیلهکنندگان بهمنظور تنبیه دریافتیا چند کشور دیگر )گیرندگان( به

 . "ها یا منطبق کردن آن کشورها )گیرندگان( با آن چیزی که فرستندگان به آن اعتقاد دارندارزش

91F91Fمیروسالو نینکیک

92F92Fو پیتر والنستین 5

اعمال فشار ": اندکردههای اقتصادی را اینگونه تعریف تحریم 6

93F93F. جیمز لیندسی"برخی اهداف سیاسیاقتصادی به وسیله یک یا چندین کشور به منظور دستیابی به 

نیز  7

اقداماتی است که یک کشور )آغازگر( عموماً قسمت ": کرده استصورت تعریف های اقتصادی را به اینتحریم

 ."آورداعظمی از تجارتش را با کشور دیگر )هدف( به منظور دستیابی به اهداف سیاسی به حالت تعلیق درمی

                                               
المللی ایران در د وران (. اقتصاد سیاسی بین1394از: مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی ) ام اصالحاتی،، و با انجبه نقل 1

 .23ی چهارم، ص. ی روابط خارجی، سال هفتم، شمارهپساتحریم. فصلنامه

 .34-36(. همان. صص. 1393از: عبدالرسول قاسمی ) ، و با انجام اصالحاتی،به نقل 2

3 Daoudi and Dajani 
4Johan Galtung 
5 Miroslav Nincic 
6 Peter Wallensteen 
7James Lindsay 
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94F94Fگری هافبائر

95F95Fجفری اسکات ،1

96F96Fو کیمبرلی الیوت 2

، "های اقتصادیبازبینی تحریم"در پژوهشی با عنوان  3

ز المللی( به خروج اتهدید یک کشور )یا چند کشور و یا سازمان بین"ند: اهتعریف نمودچنین را  این مفهوم

به معنای  "مرسوم" در اینجا، ."تجارت مرسوم یا روابط مالی با کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است

ها آن سطوحی از تجارت و فعالیت مالی است که احتماالً در غیاب تحریم یقراردادی نیست، معنای ساده

های اقتصادی را به این صورت تعریف گرفته، دونا کاپلوویتز، تحریمافتد. بر اساس مرور ادبیات صورتاتفاق می

شده توسط یک یا چند کشور )فرستندگان( به منظور تنبیه کشور اعمالممنوعیت اقتصادی یا مالی "کند: می

دادن موضع کشور های کشورهای هدف و یا نشانو یا کشورهای دیگر )هدف( یا تغییر اجباری در سیاست

طور واضح، هر دو هدف . به"المللیهای کشور هدف، به مخاطبان داخلی و بینفرستنده در قبال سیاست

های ارزشی به مخاطبان زمان دنبال شود )تغییر در رفتار کشور هدف و ارسال پیامورت همصتواند بهمی

 المللی(.داخلی و بین

: تحریم اقتصادی، تهدید یا اقدامی توان گفت، میاز تحریم جامعی تعریفبندی و برای ارائه عنوان جمعبه

ده( به منظور ایجاد اخالل در مبادالت ها )به عنوان فرستناست که توسط یک دولت یا ائتالفی از دولت

ور های کشاقتصادی کشور هدف با سایر کشورها، در راستای تنبیه کشور هدف، تغییر اجباری در سیاست

 گیرد.های کشور هدف، صورت میهدف یا اعالم موضع کشور فرستنده در قبال سیاست

 . اهداف تحریم اقتصادی2-2

ر کننده بر کشوتحمیل خواست سیاسی تحریمصرفاً تحریم اقتصادی را توان هدف از گرچه در نگاه اول می

دهد که در کنار این اقتصادی نیز به خوبی نشان می شونده ارزیابی نمود، اما تعاریف ذکرشده از تحریمتحریم

                                               
1Gary Hufbauer 
2Jeffery Schott 
3Kimberly Elliot 
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یمهای اقتصادی را را تحریماهداف  بر مبنای ادبیات موضوع،تواند مطرح باشد. هدف، مقاصد دیگری نیز می

97F97Fبندی نمودزیر طبقه یگانهبندی پنجتوان در قالب دسته

1: 

 مجازات )بازدارندگی( -

 اجابت )اضطرار( -

 ثباتی )براندازی(بیایجاد  -

 ارسال پیام -

 نمادسازی )اثر تظاهری( -

 شود:در ادامه شرح مختصری از هریک از این موارد، ارائه می

 مجازات )بازدارندگی(

انجام اعمال نامطلوب از نظر اقتصادی برای تنبیه  هایتحریملحاظ مفهومی، به لحاظ تاریخی و همهم به

ست. به مسیر مطلوب نی کشور موردنظرگیرند و هدف آنها تنها بازگرداندن مورد استفاده قرار می کننده،تحریم

ه بازدارد. وضع و اینکه سایرین را از اقدامات مشاب خاطیای است برای ها، جریمهبه بیان دیگر وضع تحریم

این کشور به افغانستان و همچنین تحریم کوبا  یتحریم غله از سوی ایاالت متحده علیه شوروی پس از حمله

 آمد.شمار میدر امریکای التین عالوه بر مقاصد تنبیهی، پیامی برای سایر کشورها نیز به

 اجابت )اضطرار(

ننده کرای قرار گرفتن در مسیر مطلوب کشور تحریمتواند اعمال فشار بر کشور خاصی بهدف از تحریم می

کننده به دنبال جلوگیری از عملی مجازات، تحریم هدفباشد. در  مشخصیبرای دستیابی به اهداف سیاسی 

ی که رفته است نامطلوب شده از مسیراست. در حالی که در مرحله اجابت، سعی بر آن است که کشور تحریم

 اخیر به مراتب دشوارتر است.مورد بازگردد. دستیابی به 

                                               
 .37-38(. همان. صص. 1393از: عبدالرسول قاسمی ) ، و با انجام اصالحاتی،به نقل 1
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 ثباتی )براندازی(ایجاد بی

ثباتی سیاسی و براندازی رژیم سیاسی کشوری باشد که مورد تحریم بیایجاد تواند با هدف ها میعمال تحریماِ

تحریم کرد، امید داشت که یک  1960کوبا را در سال  ،عنوان نمونه وقتی ایاالت متحدهقرار گرفته است. به

 ت را جایگزین رژیم کاسترو نماید.رژیم غیرکمونیس

 ارسال پیام

 پیمانانکننده به کشور هدف و همچنین هماقتصادی، ارسال پیامی از سوی کشور تحریم هایتحریمعمال اِ

 هایریمتحشود. خوانی داشته و پشتیبانی میبا عملش هم اششدههای اعالمسیاستخود است. به این معنا که 

تری نظیر مواجهه نظامی بیانجامند. به بیان دیگر تحریم اقتصادی توانند به تهدیدهای جدیاقتصادی گاهی می

هایش اجرایی نشود اقدام نظامی کننده است بدین مضمون که اگر خواستهپیام واضحی از سوی کشور تحریم

برای نمونه ایاالت متحده و سازمان ملل، پیش از حمله نظامی به عراق در سال  محتمل خواهد بود. کامالً

 فراگیری علیه این کشور وضع کردند. هایتحریم، 1991

 (نمادیننمادسازی )اثر 

، این اثرشود، اما اقتصادی به عنوان هدف اصلی تصریح نمی هایتحریم "نمادیناثر "هر چند در اغلب موارد، 

جه شود توها باعث میعمال تحریمالمللی اِهاست. در سطح بیندار تحریمصلی و کارکرد معنیعنوان هدف ابه

این امر در  شده نماید.سایر کشورها به موضوع جلب شده و افکار عمومی را متوجه تخطی کشور تحریم

این  المللیبین تر را تسهیل کرده و پذیرشبیشتر یا اقدامات سختگیرانه تحریم هایعمال های بعد، اِگام

-عمال تحریمنیز، اِ کنندهتحریمدهد. در مورد مخاطبان داخلی کشورهای اقدامات را در طول زمان افزایش می

ای را پیش گرفته کند که دولت رفتار عادالنهها زمینه را برای اقدامات بعدی مهیا نموده و افراد را قانع می

 است.
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 های اقتصادی تاریخچه تحریم. 3-2

س از ویژه، پای دیرینه در تاریخ بشر دارد. بهکننده، سابقهاستفاده از ابزار تحریم برای تحقق اهداف تحریم

ی های اقتصادهای جهانی افزایش یافته است. تاریخ تحریمجنگ جهانی دوم، کاربرد این شیوه از سوی قدرت

گیری نظم نوین جهانی، گ سرد و شکلی جنطور خاص پس از پایان دورهتدریج و بهدهد که بهگواهی می

ه ای برای ورود به مرحله حملعنوان مقدمهاولویت بیشتری به استفاده از این ابزار به جای تهاجم نظامی و یا به

دهد که آمریکا بیشترین استفاده را از این ابزار برای تحمیل نظامی داده شده است. همچنین، نشان می

 ان، داشته است.شوندگهایش بر تحریمخواسته

صورت های آمریکا بههای اقتصادی در راستای تعقیب سیاستپس از پایان جنگ سرد، استفاده از تحریم

ها، دلیل افزایش اهمیت سازمانای افزایش یافته و جایگزین گزینه نظامی در این کشور شده است. بهفزاینده

قدرت وتوی یک کشور فراتر رفته و با گسترش عظیم المللی، قدرت این نهادها از های بیننهادها و همکاری

المللی و افزایش اهمیت مراودات اقتصادی میان کشورها، وابستگی سیاسی کشورها به مبادالت تجاری و بین

98F98Fعوامل اقتصادی بیشتر شده است

1. 

99F99Fهای اقتصادی حکایت از آن دارد کهمرور ادبیات موضوع در حوزه تاریخچه تحریم

تا قبل از جنگ  ،2

های مورد از تحریم 165 ؛های اقتصادی اتفاق افتاده استمورد برجسته از تحریم 13جهانی اول، حداقل 

ها ایاالت متحده حضور داشته و مورد از آن 115اعمال شدند که در  1998و  1914های اقتصادی بین سال

نبه مبادرت کرده است. به عالوه، فدراسیون مورد تحریم، ایاالت متحده به تحریم یکجا 115مورد از  68در 

                                               
 .28(. همان. ص. 1394)مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی به نقل از:  1

 به نقل، و با انجام اصالحاتی، از: 2

جانبه و چندجانبه های اقتصادی یک(. بررسی کارایی تحریم1394علیرضا کازرونی، عادل قربانی و رضا ثقفی کلوانق ) -

، صص. 1ی های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شمارهی نظریهبر تجارت خارجی محصوالت غیرنفتی در ایران. فصلنامه

85-84. 

 .32(. همان. ص. 1393عبدالرسول قاسمی ) -
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  یافتهمورد تحریم اقتصادی را علیه کشورهای تازه استقالل 35، 1997تا  1992های روسیه نیز در فاصله سال

 45اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز، در طی  ،کسب امتیازات سیاسی از آن کشورهابا هدفِ 

و در برابر افریقای جنوبی در  1966اش، تنها در دو مورد )در برابر رودزیا در سال اول پس از تأسیس سال

بار، تحریم هایی  16، شورای امنیت بیش از 1990است. اگرچه، طی دهه  این ابزار سود برده( از 1977سال 

 کار برده است.جامع و جزئی را به

توان به: جلوگیری از نقض حقوق بشر، ، میهای اقتصادیشده برای اِعمال تحریماز نظر اهداف اعالم

ای، حمایت از حقوق کارگران، حفظ محیط های هستهالمللی، منع گسترش سالحمبارزه با تروریسم بین

های داخلی اشاره کرد. در این میان، جلوگیری از نقض حقوق زیست و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ

، اندها اعالم شدهیشترین فراوانی را در اهدافی که برای تحریمای، بهای هستهبشر و منع گسترش سالح

100F100Fاندداشته

1. 

 

 های اقتصادی علیه ایران. تحریم3

و در پی ملی شدن صنعت  1330ی های نخستین دههی اِعمال تحریم اقتصادی علیه ایران به سالسابقه

علیه  1332مرداد  28انگلیسی  –دتای آمریکایی هایی که در نهایت با کوگردد. تحریمنفت در ایران بازمی

 دولت دکتر مصدق و روی کار آمدن دولت کودتا و انعقاد قراردادهای جدید نفتی، خاتمه یافت.

های جمهوری اسالمی های جهانی از سیاستبا پیروزی انقالب اسالمی، ناخشنودی آمریکا و دیگر قدرت

های مختلفی از ی آنها موجب شده است که گونهطلبانهسلطه ها با منافعایران و ناسازگاری این سیاست

بًا المللی برقرارکننده، تقریهای بینهای اقتصادی با درجات مختلف از نظر شدت و کشورها و یا سازمانتحریم

                                               
های اقتصادی (. تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم1393برای اطالع بیشتر، نگاه کنید به: مهدی طغیانی و مرتضی درخشان ) 1

 73ی ، شماره23ی راهبرد. سال کارهای مقابله با آن. فصلنامهبر ایران و راه
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 عبارت دیگر، درهای پس از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون علیه کشورمان تحمیل شود. بهدر تمامی سال

ی غرب با جمهوری اسالمی ایران های مقابلهها، استفاده از ابزار تحریم، جزء ثابتی از سیاستاین سالتمامی 

 بوده است.

های پس از پیروزی انقالب اسالمی بر ایران تحمیل شده است، های اقتصادی که طی سالانواع تحریم

101F101Fقرار زیر بوده استبه

1: 

 )ایرانیان(های ایران توقیف اموال و دارایی

گیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران، دنبال اشغال و گروگانمیالدی به 1979نوامبر سال  14در 

های آمریکا را توقیف نمود که جمهور وقت آمریکا )جیمی کارتر( اموال بسیاری از ایرانیان در بانکرئیس

گذاری یالدی، به اتهام مشارکت در بمبم 1984بسیاری از آنها  همچنان بازگردانده نشده است. در ژانویه 

در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان و حمایت و همکاری با تروریسم، توقیف اموال علیه ایران افزایش 

المللی به یاران ممنوع اعالم شد که تا به امروز ادامه دارد. این نوع تحریم در های بینیافت و همچنین کمک

ی های شیمیایی، زیستجمعی مانند سالحی مبارزه با تسلیحات کشتاردی به بهانهمیال 1992اکتبر سال  23

شمالی مرتبط  ها در ایران، عراق، سوریه و کرهی این سالحای، وضع شد و اموال افرادی که با توسعهو هسته

 ها، همچنان باقی است.بودند، توقیف شد. بسیاری از این تحریم

 گذاریو واردات( و سرمایههای تجاری )صادرات تحریم

جمهور وقت آمریکا )بیل کلینتون(، ممنوعیت وسیعی برای تجارت میالدی، رئیس 1995آوریل سال  30در 

باراک اوباما همانند جرج بوش این تحریم را تمدید  2010گذاری در ایرن را وضع کرد. در سال و سرمایه

                                               
های مدت و بلندمدت تحریم(. تحلیل اثرات کوتاه1394اصالحاتی، از: مهدی فدائی و مرتضی درخشان )به نقل، و با انجام  1

 .120-122. صص. 18ی ، شماره5ی اقتصادی. سال های رشد و توسعهاقتصادی بر رشد اقتصادی ایران. پژوهش
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پتروشیمی و تجاری ایران در صنعت خودرو نیز برای اولین های ، تعدادی از شرکت2013نمود. البته در بهار 

 ها اضافه شدند.بار به لیست سیاه این تحریم

 ایمربوط به انرژی هسته هایتحریم

ها های تجاری بر شرکتهای ایران با هدف برقراری تحریمای با نام اِعمال تحریممیالدی، کمیته 1996در سال 

ر ماه ای ایران شود. دی هستهای ایران، تشکیل شد تا مانع پیشبرد برنامههستهی و کشورهای همکار با برنامه

 شده، وضع کردند.های جدیدی، از جمله منع صدور ویزا برای ایرانیانِ تعییننیز تحریم 2013می سال 

 های مالیتحریم

بر اساس آن انتقال بیش های وسیع مالی را علیه ایران وضع کرد که تحریم 2006داری آمریکا در سال خزانه

، آمریکا 2011تر شد، در نوامبر های اخیر نیز وسیعدالر به ایران ممنوع شد. این ممنوعیت در سال 100از 

ی تروریسم تلقی کرد و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار عنوان حامی بالقوهتمام نظام بانکی ایران را به

ای به کنگره، درآمدهای نفتی ایران و مبادالت طی نامه 2011نوامبر  20جمهور آمریکا نیز در داد. رئیس

مالی مربوط به نفت ایران با بانک مرکزی را هدف قرار داد و پرداخت بیشتر کشورها بابت صادرات نفت ایران 

و  های مالی ایران را به تصویببعد از اینکه کنگره آمریکا تحریم 2012را مورد تحریم قرار داد. در مارس 

جمهور آمریکا خواستار کاهش واردات نفت کشورها از ایران شد، البته برخی از کشورها تشدید کرد، رئیس

مانند ژاپن، کره جنوبی و چین تا مدتی از این مصوبه مستثنی شدند. مصوبه بعدی کنگره آمریکا در سال 

های سنگینی را مشمول جریمه های خارجی که با ریال تجارت نمایند یا آن را نگهداری کنند، بانک2013

 نمود.

 هاتحریم دارایی

ها و های سازمان، توقیف تمام دارایی2001ی تروریستی به نیویورک و واشنگتن در سال دنبال حملهبه

فر، ها ننهادهایی که مربوط به کشورهای حامی تروریسم بودند به تصویب رسید. لیست مربوطه شامل ده
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های ( نیز افراد و سازمان2011و  2007، 2005های بعد )نی نیز بود. در طول سالسازمان و نهاد مالی ایرا

ی حمایت نیز مجدداً به بهانه 2011های آنها نیز توقیف شد. در سال دیگری مورد تحریم قرار گرفتند و دارایی

ورد تحریم قرار های جدیدی از ایران ماز مخالفین در سوریه و برای حمایت از حقوق بشر، افراد و سازمان

های داخلی و خارجی )از میالدی، اوباما برای شرکت 2010های آنها بلوکه شد. در جوالی گرفته و دارایی

 های سنگینی در نظر گرفت.های نفتی به ایران صادر کنند، جریمهآمریکا( که فرآورده

 المللیهای بینتحریم

هایی ی اروپا، تحریماتحادیه 2010وضع نمود. در ژوئن های سختی را بر ایران ی اروپا نیز تحریماتحادیه

گذاری کنگره ی آمریکا در بخش انرژی را بر ایران تحمیل کرد که های تجاری و سرمایهمشابه به تحریم

کرد. همچنین لیستی از افراد، های تجاری با ایران منع میهای اروپایی را نیز از فعالیتها و بنگاهسازمان

منع واردات نفت از ایران  2012های ایرانی را مورد تحریم قرار داد. در اول جوالی ها و سازمانکتها، شربانک

ای ههایی مشابه آمریکا اِعمال کردند و فعالیت، انگلستان و کانادا تحریم2011را به تصویب رساند. در نوامبر 

، واردات و صادرات از ایران را 2013می سال بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دادند. کانادا نیز در ماه 

ها از ی این تحریمشرکت و سازمان جدید را به لیست خود اضافه کرد. البته ریشه 82ممنوع اعالم کرد و 

ای را تصویب ها علیه ایران به خاطر برنامه هستهبود که شورای امنیت سازمان ملل وضع تحریم 2006سال 

ای ها و تجهیزات مرتبط با انرژی هسته، صادرات تمام تکنولوژی2006بر سال نمود. شورای امنیت در دسام

های ایرانی )شامل بانک سپه( به کشورهای به ایران را ممنوع کرد و مسافرت چندین فرد و مسئولین سازمان

 2010ن های باربری ایرانی بازرسی وضع کرد. در ماه ژوئخارجی را نیز ممنوع اعالم نمود. همچنین بر کشتی

 هایی برای فشارهای سنگین علیه ایران طراحی کرد: تحریممیالدی، شورای امنیت چهار مرحله برای تحریم
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واردکردن به نیروهای امنیت تجاری ایران، صنعت کشتیرانی و بخش خدمات مالی و تجاری ایران. در ماه 

102F102Fکردند بلوکه شدن همکاری مینهاد که با بانک ملی ایرا 40های نزدیک به دارایی 2008ژوئن سال 

1. 

های پس از پیروزی انقالب اسالمی، دولت و مردم توان گفت که تقریباً در تمامی سالاین ترتیب، میبه

ی اروپا و یا طیف ها با مشارکت اتحادیههای اقتصادی آمریکا و در بخشی از سالایران مشمول تحریم

 اند. های شورای امنیت سازمان ملل بودهعنامهتری از کشورها در چارچوب قطگسترده

ویژه در چند سال ها علیه ایران در این نزدیک به چهار دهه صعودی بوده است و بهروند شدت تحریم

ی، ی تجربای، جهش محسوسی داشته است. در دو مطالعهی دستیابی ایران به فناوری هستهاخیر و به بهانه

 ها و ارزیابی شدت آنها، این ادعا به تأیید رسیده است. بندی تحریمقهصورتی روشمند و بر حسب طببه

103F103Fای اولمطالعه

دهد میالدی، نشان می 1979-2003های ها طی سال، با ارزیابی کمی شدت تحریم2

 1979برابر شدت آن در سال  59میالدی حدود  2013های اقتصادی علیه کشورمان، در سال شدت تحریم

 2005تا  1995های ی با تحریم ضعیف، سالرا دوره 1994تا  1979های بوده است. این مطالعه سالمیالدی 

 کند.ی با تحریم شدید، ارزیابی میرا دوره 2013تا  2006های ی با تحریم متوسط و سالرا دوره

                                               
 ایران، نگاه کنید به:های اقتصادی علیه های متفاوت از تحریمبندیبرای اطالع بیشتر و با طبقه 1

 (. همان. فصل سوم.1393عبدالرسول قاسمی ) -

 (. همان.1394مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی ) -

 همان. (.1394علیرضا کازرونی، عادل قربانی و رضا ثقفی کلوانق ) -

ری اسالمی ها و راهبردهای جمهو(. تحریم اقتصادی؛ فرصت1393حسین مسعودنیا، علی ابراهیمی، اسداهلل مرادی ) -

 11ی ، شماره3ایران در تأمین منافع ملی. راهبرد اقتصادی. سال 

 (. همان.1393مهدی طغیانی و مرتضی درخشان ) -

(. بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی. 1388صمد عزیزنژاد و سیدمحمدرضا سیدنورانی ) -

 .61ی ، شماره16مجلس و پژوهش. سال 

 (. همان.1394ائی و مرتضی درخشان )مهدی فد 2
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104F104Fی دوممطالعه

یالدی، شدیدترین م 2001-2012های ها طی سال، اما، با ارزیابی کیفی شدت تحریم1

داند گرچه نشان می 2012تا  2009های ی اروپا و سازمان ملل را مربوط به سالهای آمریکا، اتحادیهتحریم

 ی شدید شده است.وارد مرحله 2006های آمریکا از سال دهد تحریممی

ه ی ایران بشدن دستیابهای جهانی با هدف به رسمیت شناختهمذاکرات ایران با آمریکا و دیگر قدرت

ها پیش آغاز شده بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم ها که از مدتای و متوقف کردن تحریمفناوری هسته

ساختن مدتی برای متوقفهای کوتاهی کمی به توافقی جدیدی شد و با فاصلهوارد مرحله 1392در سال 

، طرفین مذاکره سرانجام 1394ر تیرماه سال هایی در این زمینه، منجر شد. دها و گشایشروند تشدید تحریم

ماه سال ی مذکور از دیتوانستند بر روی سند برنامه اجرایی بلندمدت به توافق برسند و بر اساس آن، برنامه

توقف ای ایران می هستههای اقتصادی مرتبط با برنامهاجرایی شد. بدین ترتیب اِعمال بخشی از تحریم 1394

105F105Fشد

2. 

 

 ها بر اقتصاد غیررسمیسیرهای اثرگذاری تحریم. م4

گذارند؟ این پرسشی است که در های اقتصادی از چه مسیر یا مسیرهایی بر اقتصاد غیررسمی اثر میتحریم

106F106Fاین قسمت، برمبنای ادبیات موضوع

 شود.، به آن پاسخ داده می3

                                               
 (. همان.1394علیرضا کازرونی، عادل قربانی و رضا ثقفی کلوانق ) 1

 (. همان.1394از جمله، نگاه کنید به: مسعود موسوی شفائی و فرزانه نقدی ) برای جزئیات بیشتر، 2

 نگاه کنید به: برای جزئیات بیشتر، 3

 .7و  6ی ی اقتصاد پنهان. شمارهتحریم بر قاچاق. قسمت اول. دوماهنامه(. بررسی تأثیر 1388مصطفی آذری ) -

 .8ی ی اقتصاد پنهان. شماره(. بررسی تأثیر تحریم بر قاچاق. قسمت دوم. دوماهنامه1388مصطفی آذری ) -

 شدهبر قاچاق کاال و ارز. منتشر  بررسی تأثیر تحریم اقتصادی(. گزارش ویژه: 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام ) -

ی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان: مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در: ماهنامه

 میراث فرهنگی، انسان و سالح.

د؟. کنها و اقتصاد غیررسمی؛ آیا تحریم، اقتصاد زیرزمینی را بزرگ می(. نسبت تحریم1392هادی صالحی اصفهانی ) -

 .71ی فردا، شماره ی تجارتنامههفته
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های اخیر بر ای که در سالویژه در دامنهههای اقتصادی، برود تحریمدر سطح اقتصاد کالن، انتظار می

راز ی نخست بر تایران تحمیل شد )تجاری، مالی، انرژی( و در یک ساختار اقتصادی متکی به نفت، در مرتبه

 ها و بودجه و از مسیر این دو بر اقتصاد غیررسمی اثر گذارد.پرداخت

، به کاهش جدی درآمدهای ارزی کشور ی تجاری، مالی و انرژیشده در سه حوزههای اِعمالمحدودیت

 بندی ارز برشود و با توجه به تقاضای موجود برای ارز، دولت ناگزیر از سهمیهو دسترسی به آنها منجر می

اف گیری شکگیری نظام دو یا چندنرخی ارز و شکلمعنای شکلگردد. این وضعیت بهمبنای مصارف آن می

 اظهاری صادراتآزاد است. چندگانگی نرخ ارز، انگیزه را برای افزایش کمالتفاوت( بین نرخ ارز رسمی و )مابه

107F107Fکنداظهاری واردات  و در  نتیجه گسترش اقتصاد غیررسمی ایجاد میو بیش

1. 

108F108Fشده، کاهش تولید )درآمد( ملیها بر تجارت خارجی کشورِ تحریمعالوه بر آثار مستقیم تحریم

و افزایش  2

 ی کاال وهای اقتصادی، بر جریان مبادلهآمدهای تحریمعنوان بخشی از پیبادالت تجاری نیز، بهی مهزینه

توان گذارد. بنابراین میطور خاص، اثر میکننده بهطور عام و با کشورهای تحریمخدمات با شرکای تجاری به

                                               
(. بدنهادهایی که تحریم شکل داد. گفتگو با مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، 1394ی تجارت فردا )نامههفته -

 .147ی صنایع و معادن استان تهران. شماره

- Mohammad Reza Farzanegan (2013). Op.cit. 

- Ioana M. Petrescu (2011). Black Markets and Economic Sanctions. Working Paper. University of 

Maryland. 
 جزئیات بیشتر در مورد اثر افزایش شکاف نرخ ارز بر گسترش اقتصاد غیررسمی، نگاه کنید به:برای  1

- Mohammad Reza Farzanegan (2013). Op.cit. 

 کنید به:ها بر رشد اقتصادی، نگاه جزئیات بیشتر در مورد اثر تحریمبرای  2

ها در رشد اقتصادی ایران با (. بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم1393مرتضی عزتی و یونس سلمانی ) -

 .25ی ی آفاق امنیت، سال هفتم، شمارهتأکید بر بخش خارجی اقتصاد. فصلنامه

اجتماعی ایران: رهیافتی های اقتصادی بر تولید و رفاه (. تأثیر تحریم1394حسین مرزبان و علی حسین استادزاد ) -

 .63ی های اقتصادی ایران، سال بیستم، شمارهی پژوهشی تصادفی. فصلنامهیافتهاز الگوی رشد تعمیم

 (. همان.1394مهدی فدائی و مرتضی درخشان ) -
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یر شرکای خارجی تجاری های اقتصادی منجر به کاهش حجم تجارت خارجی و تغیانتظار داشت که تحریم

109F109Fآن شود

1 . 

انجامد. در فصل سوم این پژوهش کاهش حجم تجارت خارجی به کاهش شاخص بازبودن اقتصاد می

ی عنوان متغیر عملیاتدیدیم که در مطالعات تجربی اقتصاد غیررسمی، معمواًل از شاخص بازبودن اقتصاد به

رود کاهش این شاخص به افزایش اقتصاد و انتظار می شودهای تجاری استفاده میگر محدودیتنشان

های تجاری از خارج های اقتصادی، محدودیتغیررسمی منجر شود. البته باید توجه داشت که در مورد تحریم

 ی چنین تفسیری باید احتیاط نمود.گیرد و منشأ داخلی ندارد و در ارائهنشأت می

در داخل و خارج و یا افزایش افزایش  کاالی قیمت صلهشود افزایش فاهمچنین، نوعًا استدالل می

های اقتصادی قاچاق کاال را ، صرفهشدهترِ تجاری و ارزی در کشور تحریمگیرانههای دولتی سختمداخله

110F110Fهاعنوان راهی برای دورزدنِ تحریمدهد. عالوه بر این، تغییر نگاه دولت و مردم به قاچاق بهافزایش می

و  2

                                               
جارت ه ایران بر تهای اقتصادی علیشده در مورد اثر تحریمهای نظری موضوع و نیز مطالعات تجربی انجامبرای آشنایی با جنبه 1

 خارجی و شرکای اصلی تجاری ایران، نگاه کنید به:

عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای جایی شرکای تجاری به(. جابه1390محمد نهاوندیان، محمد لطفی و فرهاد رهبر ) -

 .4ی ، شماره1ی های مدیریت منابع سازمانی، دورههای اقتصادی. پژوهشمنفی تحریم

های اقتصادی بر تجارت (. بررسی اثر تحریم1392ی بیگدلی، الهام غالمی و فرهاد طهماسبی بلداچی )محمدتقی ضیائ -

 .48ی ی اقتصادی، سال سیزدهم، شمارهی پژوهشنامهایران: کاربردی از مدل جاذبه. فصلنامه

 هایر شرایط تحریمپذیری صادرات غیرنفتی د(. بررسی تغییرات تنوع1393اللهی و علیرضا گرشاسبی )سمیه نعمت -

ی اقتصادی، سال چهارم، های رشد و توسعهی پژوهش. فصلنامه1383 -1391ی زمانی المللی با تأکید بر دورهبین

 .14ی شماره

ی های اقتصادی ایاالت متحده و اتحادیه(. اثر تحریم1394درگیری ) کریم آذربایجانی، سید کمیل طیبی و حلیمه صفا -

 ،ی تحقیقات اقتصادیی تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه. فصلنامهی ایران و شرکای عمدهنبهاروپا بر تجارت دوجا

 .3ی ، شماره50ی دوره

 همان. (.1394علیرضا کازرونی، عادل قربانی و رضا ثقفی کلوانق ) -

- M. Taghavi, B. Shayegani, F. Gaffari, A. Monsef and Ali NiakanLahiji (2012). Does Gravity 

Model Work for the Selection Trade Partners Among SCO Members? (The Case Study of Iran). 

Journal of American Science, 8(10), 747-753. 
 
 آوردن به بازار سیاه، نگاه کنید به:های اقتصادی بر رویجزئیات بیشتر در مورد اثر تحریمبرای  2
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111F111Fرفتهران درآمدها و مشاغل از دستجب

ی کاالگیری نسبت به ورود و خروج ویژه در مناطق مرزی، سخت، به1

یافتن مسیرهایی غیر دهد. به این فهرستِ دالیل، اولویتقاچاق را کاهش و پذیرش اجتماعی آن را افزایش می

های برای گریز از جرایم و محدودیت شود و علت آن پرهیز از شفافیتاز مبادی رسمی گمرکی افزوده می

112F112Fگرددکنندگان ذکر میتحریم

. گرچه، این دالیل از قوت یکسانی برخوردار نیست اما در مجموع، این انتظار 2

سازد. در مقابل، کاهش گر میهای اقتصادی منجر به افزایش قاچاق شوند را تا حدی منطقی جلوهرا که تحریم

تواند اثر معکوسی سمی و غیررسمی در پی کاهش درآمد ملی و نیز افزایش نرخ ارز، میتقاضا برای واردات ر

 بر تجارت غیررسمی داشته باشد.

 شدت متکی به درآمدهای نفتیویژه در اقتصادی مانند ایران که بودجه کشور بههای اقتصادی، بهتحریم

گذارد. با جه نیز بر اقتصاد غیررسمی اثر میآن، از طریق بودها و اجزای است، عالوه بر مسیر ترازپرداخت

شود و با توجه دولت با مشکل کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه می های اقتصادی،اِعمال تحریم

دلیل سهم باالی حقوق کارکنان های جاری، بهمخصوصاً در هزینه ای بودجه،ناپذیری ساختار هزینهبه انعطاف

ن عاملی عنوامعنای افزایش بار مالیاتی، بهشود. این بهش برای افزایش درآمد مالیاتی میدر آن، ناگزیر به تال

113F113Fمؤثر بر گسترش اقتصاد غیررسمی است

3. 

                                               
- Ioana M. Petrescu (2011). Op. cit. 

علیزاده و محبوبه های اقتصادی بر اشتغال، نگاه کنید به: حمید آماده، امیر خادمجزئیات بیشتر در مورد اثر تحریمبرای  1

 .11های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران. راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره (. تأثیر تحریم1393بقالیان )
 
 جزئیات بیشتر، نگاه کنید به: برای 2

 های اول و دوم.(. همان. قسمت1388مصطفی آذری ) -

 (. همان.1389مجمع تشخیص مصلحت نظام ) -

جزئیات بیشتر در مورد اثر بار مالیاتی بر اقتصاد غیررسمی به فصل سوم همین گزارش و برای جزئیات بیشتر در مورد  برای 3

 های اقتصادی بر بار مالیاتی، نگاه کنید بهاثر تحریم

- Mohammad Reza Farzanegan (2013). Op.cit. 
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های توان مسیرهای دیگری را بر اثرگذاری تحریماما، با انتقال سطح تحلیل از کالن به توسعه، نیز می

ی و های اقتصادرد. نخستین آنها کاهش شفافیت است. تحریماقتصادی بر اقتصاد غیررسمی شناسایی ک

رد، گیشدن آن و تنبیه متخلفان صورت میکنندگان برای اجراییهایی که از سوی تحریماقدامات و نظارت

شده را به سمت تقلیل شفافیت در عملیات تجاری و مبادالت ارزی سوق فعاالن اقتصادی در کشور تحریم

کنندگان رصد شده و از انجام آن رت شفافیت مبادالت، به سادگی از سوی تحریمدهد چراکه در صومی

ر شوند. چنین فضایی، بستگیرند و یا مجازات میها قرار میکنندگان در فهرست تحریمجلوگیری و مشارکت

 جویی و گسترش اقتصاد غیررسمی است.مناسبی برای افزایش فساد، رانت

گذاری دولتی است. ها و مقرراتثباتی در مداخلهل، افزایش میزان و بیمسیر دوم در این سطح از تحلی

بندی، تری را در اقتصاد )سهمیههای گستردهکند دولت دخالتهای اقتصادی، نوعاً ایجاب میتحریم

، طراحی و عملی سازد. همچنین یافتن از کاهش آثار آنها بر مردم،منظور اطمینانگذاری و نظایر آن(، بهقیمت

ها را شان، نوعاً چگونگی این دخالتهاییهایی، هم بنا به ماهیتی که دارند و هم به دلیل پویاییچنین تکانه

ازند. این ستر میتر و پرهزینهطریق، فعالیت اقتصادی رسمی را نامطمئنکنند و از اینثباتی مواجه میبا بی

 دهد.غیررسمی افزایش می وضعیت، انگیزه فعاالن اقتصادی برای مشارکت در اقتصاد

رود میزان تجارت خارجی و تولید داخلی افت پیدا کند ی تحریم، انتظار میدر مجموع، گرچه در دوره

های رسمی و غیررسمی شود، اما مبانی نظری فوق، حکایت از وجود و چنین رکودی شامل عموم فعالیت

ی نسبی اقتصاد غیررسمی در فزایش اندازههای قوی برای گسترش اقتصاد غیررسمی و یا حداقل امؤلفه

 های اقتصادی است.شرایط اِعمال تحریم
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 های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی در ایران . آثار تحریم5

ی این فصل اشاره شد، با توجه به نبودِ مطالعات علمی منتشره در کشور پیرامون آثار گونه که در مقدمههمان

غیررسمی در ایران، در این قسمت تاحدی متفاوت از روش بررسی در فصول   های اقتصادی بر اقتصادتحریم

ت با ترتیب که، نخساینپردازیم. بهقبل که عمدتاً بر روش فراتحلیل متکی بود، به بررسی این موضوع می

های اقتصادی بر اقتصاد شده در قسمت قبل، مسیرهای اثرگذاری تحریمتوجه به مبانی نظری تشریح

ه در شدرا در میان عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایران، با اتکاء به مطالعات تطبیقی انجام غیررسمی

نماییم. سپس، به بررسی شواهد تجربی از نوسانات اقتصاد غیررسمی در ایران پس از فصل سوم، واکاوی می

 دازیم.پرشواهد دیگر، می های فصل پنجم این تحقیق و برخیهای اقتصادی با تکیه بر یافتهاِعمال تحریم

 آثار موردانتظار؛ بررسی تطبیقی مطالعات تجربی. 1-5

نگاهی به قسمت سوم از فصل سوم این پژوهش، آنجا که به مرور مطالعات علمی منتشرشده در ایران پیرامون 

 های انتقالی مسیردهد تقریباً همهپردازد، نشان میاقتصاد غیررسمی از نظر عوامل مؤثر بر این پدیده می

های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی در مجموعه عواملی که در بخش مبانی نظری این مطالعات شناسایی تحریم

 اند، به رسمیت شناخته شده است.شده

های تجاری، درآمد سرانه/ سطح تولید، شاخص قوانین و مقررات/ تعدد قوانین و بار مالیاتی، محدودیت

نده کنهای دخالتی مبادله، بیکاری، تعدد و میزانِ قدرتِ ارگاناوت نرخ ارز، هزینهالتفمقررات اقتصادی، مابه

در اقتصاد، بخشی از فهرست بلندِ عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی است که در قسمت مذکور از فصل سوم، 

صاد صادی بر اقتهای اقتعنوان مسیر اثرگذاری تحریمبر اساس مبانی نظری مطالعات، ذکر شده و در اینجا، به

 شناسایی شد. غیررسمی،

ی عوامل مؤثر بر گسترش ی تجربی در بارهمطالعه 20شده در اما، از این میان، در الگوهای تجربی بررسی

 توان اشاره کرد:اقتصاد غیررسمی در ایران )در قسمت چهارم از فصل سوم(، به موارد مرتبط زیر می
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ات مستقیم، رشد بار مالیات مستقیم، بار مالیات بر واردات، رشد بار صورت: بار مالیبار مالیاتی )یا به -

 مالیات بر واردات، نرخ تعرفه، نسبت مالیات بر واردات به واردات کاال و خدمات(

صورت: نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کاال و شاخص بازبودن اقتصاد )یا به -

 خدمات به تولید ناخالص داخلی(

صورت: رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد سرانه، رشد رخ رشد تولید ناخالص داخلی )یا بهن -

 درآمد سرانه(

 نرخ بیکاری -

 صورت: نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار سیاه(التفاوت نرخ ارز )یا بهمابه -

 بار قانونی و مقرراتی -

های دولت، مصرف حقیقی دولت، نسبت هزینههای جاری صورت: رشد هزینهی دولت )یا بهاندازه -

 های دولت به تولید ناخالص داخلی(مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه

های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی را شامل شده برای اثرگذاری تحریمکه بخش غالبِ مسیرهای شناسایی

ها بر جربیِ ایرانی برای چگونگی و میزان تأثیر تحریمشود. بنابراین، گرچه به مطالعه یا مطالعات علمی تمی

توان از طور غیرمستقیم میتوان ارزیابی مستقیمی از آن داشت، اما، بهاین پدیده دسترسی وجود ندارد و نمی

تصاد های اقتصادی بر اقهای تجربی این مطالعات، به نتایجی در مورد اثرگذاری تحریمبررسی تطبیقی یافته

 در ایران دست یافت.غیررسمی 

 دهد:شده در قسمت چهارم از فصل سوم این تحقیق، نشان میای، برمبنای نتایج گزارشچنین بررسی

اتی گیری اثر بار مالیهای معرفی شده برای اندازهبا یک استثناء، ضرایب برآوردشده برای انواع شاخص -

 توان گفت،دار هستند. لذا میمعنی لحاظ آماری،بر اقتصاد غیررسمی، مثبت و در اکثر موارد، به

های اقتصادی و چنانچه این انتظار نظری را شواهد تجربی هم تأیید نمایند که اِعمال تحریم
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هایی شود،  از چنین یافتهمحدودیت در درآمدهای نفتی دولت به افزایش بار مالیاتی منجر می

 ایران گسترش یافته است. توان نتیجه گرفت که از این مسیر، اقتصاد غیررسمی درمی

تر است. در این مورد، هم های بازبودن اقتصاد، اما، ناسازگای نتایج گستردهدر مورد انواع شاخص -

ر دالحاظ آماری معنیدار و هم ضرایب مثبت که بهدار و هم ضرایب منفی معنیضرایب مثبت معنی

های اقتصادی بر اقتصاد د اثرگذاری تحریمهای تجربی در مورخورند. لذا از یافتهمی چشمنیستند، به

ی مشخصی توان به نتیجههای تجاری(، نمیغیررسمی در ایران از این مسیر )افزایش محدودیت

 رسید.

ی وضعیت تولید/ درآمد، مثبت دهندههای نشانضرایب برآوردشده برای شاخص جز در یک مورد، -

شود. ای مشاهده میمالحظهپراکندگی قابلداری آماری ضرایب برآوردشده است، اما در معنی

 توانحرکتی نوسانات اقتصاد رسمی و غیررسمی را، از این نظر، با احتیاط زیاد میبنابراین، هم

پذیرفت و در نتیجه، درستی این نظر را که با رکود اقتصاد رسمی در ایران باید انتظار داشت اقتصاد 

 توان با قوت تأیید نمود.، نمیغیررسمی نیز در شرایط مشابهی قرار گیرد

در مورد نرخ بیکاری، اما، وضعیت متفاوت است. در تمام الگوهای تجربی، ضرایب برآورد شده برای  -

های دار است. یعنی، یافتهجز یک مورد، در باقی موارد از نظر آماری، معنیاین متغیر، مثبت و به

گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران منجر شده  تجربی داللت بر آن دارند که افزایش نرخ بیکاری به

های اقتصادی به باال رفتن نرخ بیکاری در ایران منجر شده باشد، است. لذا، چنانچه اِعمال تحریم

 ی اقتصاد غیررسمی کشور را نیز در پی داشته است.توان نتیجه گرفت که افزایش اندازهمی

جز یک مورد که ضریب های مرتبط با آن نیز وضع نسبتاً مشابهی دارد. بهشکاف نرخ ارز و شاخص -

معنی است، در مابقی موارد، ضرایب مثبت برآوردشده برای آن منفی و البته از نظر آماری کامالً  بی

های تحریمتوان نتیجه گرفت تا آنجا که وضع دار برآورد شده است. پس میو در غالب آنها، معنی
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 توان انتظار داشت به گسترشالتفاوت نرخ ارز در ایران منجر شده باشد، میاقتصادی به افزایش مابه

 اقتصاد غیررسمی در ایران نیز انجامیده است.

عنوان عامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایران، ی تجربی، بهبار قانونی و مقرراتی، تنها در یک مطالعه -

های دار است. پس، اگر تحریمر گرفته که البته ضریب برآوردشده، مثبت و معنیمورد استفاده قرا

ی ی آن بر اندازهتوان انتظار داشت که در نتیجهاقتصادی به افزایش این بار منجر شده باشد، می

 اقتصاد غیررسمی در ایران نیز افزوده شده است.

ی مطالعات تجربی ی دولت در ایران در همهی اندازهدهندههای نشانضرایب برآوردشده برای شاخص -

دار هستند. این یافته، مثبت و در غالب موارد معنی ی اقتصاد غیررسمی در ایران،مورد بررسی در باره

باید  ی دولت در ایران شده،های اقتصادی منجر به افزایش اندازهداللت بر آن دارد که چنانچه تحریم

 ه افزایش حجم اقتصاد غیررسمی کشور نیز کمک کرده باشد.انتظار داشت که از این مسیر ب

ای هها حکایت از آن دارد که چنانچه مبانی نظری در مورد مسیرهای اثرگذاری تحریمبرآیند این یافته

های توان انتظار داشت در اثر اِعمال تحریممی اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی به تأیید تجربی نیز برسند،

 ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران گسترش یافته باشد.لب مسیرهای مذکور، اندازهاقتصادی، از غا

 یافته؛ شواهد تجربیآثار تحقق. 2-5

 ها بر اقتصاد غیررسمیگونه که در مسیرهای اثرگذاری تحریمتا اینجا نشان داده شدکه هم مبانی نظری، آن

طبیقی در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی، بحث شد، و هم انتظارات ناشی از بررسی مطالعات تجربی ت

ی نسبی اقتصاد بایست به گسترش اندازههای اقتصادی میکند که اِعمال تحریماین ایده را تقویت می

 غیررسمی در ایران منجر شده باشد.

 طهبطورکه پیش از این نیز اشاره شد، متأسفانه مطالعات علمی ایرانی منتشره، به بررسی این راهمان

اند، لذا، ناگزیر از مراجعه به شواهد تجربیِ موجود برای ارزیابیِ درستیِ این ایده هستیم. نخستین نپرداخته
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ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران آمده از اندازهعملی برآوردهای بهی تجربی در این حوزه، مقایسهمشاهده

ها هایی است که تحریمهای اقتصادی، خصوصاً سالی تحریمها با دورههای پیش از اِعمال تحریمطی سال

 اند. شدت بیشتری داشته

میالدی  2006از سال  های اقتصادی علیه ایران،آمده از شدت تحریمعملگیری بهبر اساس یک اندازه

ها دهد که اوج شدت تحریماند. همین مطالعه نشان میی شدید شدهها وارد مرحله(، این تحریم1385)

114F114F( است1392تا  1390میالدی ) 2013تا  2011های وط به سالمرب

1 . 

ی نسبی اقتصاد غیررسمی در شده در قسمت چهارم از فصل پنجم در مورد میانگین اندازهبرآورد ارائه

های دهد که در چهار سال آخر این دوره )سالنشان می 1342 -91های ایران در مطالعات ایرانی طی سال

ا وجود طوری که بترین سطح قرار داشته بهسابقه( اقتصاد غیررسمی در ایران در باالترین و بی1391تا  1388

های ی مورد بررسی، این شاخص در سالی نسبی این پدیده برای کل دورهدرصدی اندازه 15.2میانگین 

را نیز  1392ای که سال لعهاست. تنها مطا درصد بوده 27.3و  27.6، 24.8، 24.8ترتیب، برابر با مذکور، به

115F115Fدهدپوشش می

 ، بر حفظ روند صعودی شاخص مذکور در این سال داللت دارد. 2

ی دیگر، اظهارات مسئوالنِ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد برآوردهای ستاد مشاهده

رشد اد مذکور، با اشاره به روند روبههاست. از جمله، سخنگوی ستمذکور از میزان قاچاق کاال طی این سال

میلیارد دالری ارزش قاچاق کاال در سال  6های پس از پیروزی انقالب اسالمی، برآورد قاچاق کاال در سال

کند. را ذکر می 1392میلیارد دالر در سال  25و  1391میلیارد دالر در سال  19.2و افزایش آن به  1384

 15.5و  19.8ترتیب، به ، به1394و  1393های ی قاچاق در سالکاالزش شود که اروی، همچنین، مدعی می

116F116Fمیلیارد دالر کاهش یافته است

زمان با تشدید توجه است که افزایش حجم قاچاقِ ادعاشده، هم. قابل3

                                               
 (. همان.1394مهدی فدائی و مرتضی درخشان )جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  برای 1

 . همان.(1394خسرو پیرایی و حسینعلی رجایی ) 2

 (. مصاحبه با قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز. هجدهم تیرماه.1395خبرگزاری مهر ) 3
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یی اهها متوقف و گشایشای رخ داده که تشدید تحریمهای اقتصادی اتفاق افتاده و کاهش آن در دورهتحریم

117F117Fوقوع پیوسته استدر این حوزه به

شده توسط ستاد . البته مسئوالن گمرک جمهوری اسالمی ایران، ارقام ارائه1

118F118Fدانندبرآوردی ناشی از چگونگی تعریف قاچاق میمذکور را دارای بیش

2. 

اقتصاد غیررسمی در های اقتصادی بر ی منتشرشده در خارج از کشور پیرامون اثر تحریمتنها مطالعه

119F119Fایران

ی آمار و ارقامی در مورد کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات عنوان شاهدی دیگر، با ارائه، نیز به3

ی ایران نفت، ایجاد نظام چندنرخی ارز و افزایش شکاف نرخ ارز و کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه

صاد ی اقته است که این تغییرات بایستی به افزایش اندازههای اقتصادی، مدعی شدپس از تشدید تحریم

 غیررسمی در ایران منجر شده باشد.

توانند جایگزینِ مطالعه یا مطالعات علمی شوند، اما در نبودِ گرچه این شواهد، از نظر اعتبار و دقت، نمی

صادی های اقتی اثرگذاری تحریمعنوان شواهد قابلِ اعتنا برای ارزیابی چگونگتوانند بهچنین آثار علمی، می

های ی اولیه را تقویت نمایند که تحریمبر اقتصاد غیررسمی در ایران مورد استفاده قرار گیرند و این ایده

 منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران شده است. یافتن آنها،ویژه شدتاقتصادی، به

  

                                               
تر از قاچاق ای وسیع، که البته حوزه94و  93های ی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران در سالبرآورد این تحقیق از روند اندازه 1

شود. برای اطالع بیشتر، رجوع کنید دهد، گرچه از شدت رشد آن کاسته میرا نشان نمیای گیرد، چنین روند نزولیرا در برمی

 به فصل پنجم این گزارش.

 (. مصاحبه با محمود بهشتیان، مشاور رئیس گمرک. نوزدهم تیرماه.1395خبرگزاری فارس ) 2

3 Mohammad Reza Farzanegan (2013). Op.cit. 
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 کار ب وفصل هفتم: اثر گسترش اقتصاد غیررسمی بر محیط کس
 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

ی به گویدر فصل چهارم تحقیق، جایی که بررسی آثار اقتصاد غیررسمی در دستور کار قرار داشت، به پاسخ

گسترش اقتصاد غیررسمی چه آثاری بر "های اصلی پژوهش پرداختیم که: ی پرسشاین سؤال از مجموعه

گویی به بخشی از این پرسش اما، در آن فصل، پاسخ. "محیط کسب و کار دارد؟بر اقتصاد کشور و به ویژه 

 ، مورد سؤال قرار گرفته است.بر محیط کسب و کارانجام نشد، آنجا که آثار گسترش این پدیده 

ی اخیر، پس از طور معمول، و خصوصاً در چند دههای نو در نگاه به اقتصاد غیررسمی است. بهاین زاویه

ر ی مؤثر بعنوان یکی از عوامل عمدهت و تغییرات محیط کسب و کار بهی ادبیات نهادگرایی، وضعیتوسعه

های باالی آغاز و انجام کار در گیرد. هزینهی اقتصاد غیررسمی در هر کشوری مورد بررسی قرار میاندازه

ی غیررسمی اقتصاد را ی مؤثری برای فعاالن اقتصادی است تا فعالیت در حیطهاقتصاد رسمی، انگیزه

ر ها و از آنجا بی این هزینهنند. در فصل سوم این تحقیق، نیز، اینکه چگونه چارچوب نهادی بر اندازهبرگزی

نظری و الگوهای تجربی  گذارند مورد بحث قرار گرفت و جایگاه این عامل در مبانیاقتصاد غیررسمی اثر می

ش اقتصاد غیررسمی بر محیط کسب و در مطالعات ایرانی پیرامون این پدیده، نشان داده شد. اما، اثر گستر
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ی دو سویه بین وضعیت دو متغیرِ اقتصاد غیررسمی و محیط کسب ی ادعای نوعی رابطهدهندهکار، که نشان

 و کار است، در ادبیات موضوع مورد توجه نبوده است. 

 اهای نظری اثرگذاری اقتصاد غیررسمی بر محیط کسب و کار، بدر این فصل، پس از بررسی جنبه

ی خارجی کاالی های موجود از چگونگی درک فعاالن اقتصادی کشور از نحوه اثرگذاری عرضهاستفاده از داده

 پردازیم.های نظری مطروحه میقاچاق در بازارهای داخلی بر محیط کسب و کارشان، به بررسی تجربی ایده

 

 . اقتصاد غیررسمی و محیط کسب و کار2

های نظری و تجربی است که با پیشگامی هرناندو دسوتو از اواخر ورد تالشی محیط کسب و کار، دستانظریه

120F120Fمیالدی آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است 1980ی دهه

بودن سهم اقتصاد غیررسمی در . دسوتو، باال1

باال  هایهزینهداند و این های رسمی اقتصادی مرتبط میبودنِ فعالیتتوسعه را به پرهزینهاقتصادهای درحال

کند. در این چارچوب، اصالحات ی محیط ناکارآمدِ مقرراتی و نهادی در این کشورها، اعالم میرا، نیز، نتیجه

ی شروع کسب و کار و ای، کاهش زمان و هزینهنهادی که، از جمله، به کاهش بار مالیاتی، تقلیل موانع تعرفه

های رسمی اقتصادی را افزایش داده و مانع گسترش ر در فعالیتی حضوثبت و نقل و انتقال اموال شود، انگیزه

121F121Fشوداقتصاد غیررسمی می

2. 

                                               
 برای آشنایی بیشتر با آراء دسوتو، نگاه کنید به: 1

ی تأمین مهی جعفر خیرخواهان. فصلنا(. چرا اقتصاد غیررسمی اهمیت دارد؟. ترجمه1384هرناندو دسوتو ) -

 .20ی اجتماعی، سال هفتم، شماره

خورد؟. شود و در جاهای دیگر شکست میداری در غرب موفق می(. راز سرمایه؛ چرا سرمایه1385هرناندو دسوتو ) -

 ی فریدون تفضلی. نشر نی.ترجمه

 ی جعفر خیرخواهان. نشر نی.(. راه دیگر. ترجمه1390هرناندو دسوتو ) -

 یات بیشتر از اثر محیط کسب و کار بر اقتصاد غیررسمی، همچنین نگاه کنید به:برای آشنایی با جزئ 2

ی ی اقتصاد غیررسمی؛ مقایسه(. عوامل مؤثر بر اندازه1391علی نصیری اقدم، مهدی نوری و محمدمهدی کاکاوندی ) -

 (.62)مسلسل  14ی ی مالیات، شمارههای مالیات و تعرفه با اثر متغیرهای نهادی. پژوهشنامهاثر نرخ
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ی اقتصاد غیررسمی چه آثاری بر محیط کسب و کار دارد؟ در نخستین فصل این اما افزایش اندازه

: نمودیمی مشخص در مورد اثر گسترش اقتصاد غیررسمی بر محیط کسب و کار را مطرح تحقیق، دو ایده

های اقتصادی رسمی را ی بازدهی فعالیتها در بارهی اقتصاد غیررسمی، نااطمینانیاول اینکه، افزایش اندازه

تر تر باشد محیط کسب و کار رسمی را پرمخاطرهیافتههای غیررسمی، سازمانویژه، هرچه فعالیتبرد. بهباال می

 دهد. و در شرایط رقابت نابرابرتری قرار می

های عنوان یکی از مؤلفههای اقتصادی غیررسمی، سنجش محیط رقابتی، بهبودن فعالیتژگی پنهانیوی

کند، های رسمی اقتصادی دشوار میگذاری، را برای کارآفرینان در فعالیتاثرگذار بر تعیین راهبرد سرمایه

طریق، بازدهی مورد انتظار را از این برد وگذاری را باال میدهد، مخاطرات سرمایهها را ا فزایش مینااطمینانی

 دهد.کاهش می

های اقتصادی غیررسمی در یک کشور یافتگی فعالیتگاه که با گستردگی و سازماناین ویژگی، آن

های سیاسی و اطالعاتی برای کند. برخورداری از رانتشود، این سازوکارِ اثرگذاری را تشدید میترکیب می

ها در چنین شرایطی، فعاالن رقیب در اقتصاد رسمی را در موقعیتی کاماًل فعالیتکنندگان این قبیل مشارکت

ی بازدهی موردانتظار را افزاید و اندازهگذاری بیش از پیش میدهد و بر مخاطرات سرمایهشده قرار میضعیف

 سازد.با کاهش بیشتری همراه می

گونه که در فصل پنجم ارائه شد، نشان ن، آنی اقتصاد غیررسمی در جهامطالعات تجربی در مورد اندازه

توسعه در قیاس با سایر کشورها در  ی نسبی اقتصاد غیررسمی در کشورهای درحالداد که میانگین اندازه

اقتصاد غیررسمی در ایران در آن مطالعات  نسبی یباالترین سطح است. البته، همانجا نشان داده شد که اندازه

های پس از ی آنها، در چنین سطحی نبوده، اما برآوردهای مطالعات ایرانی در سالی مورد بررسو طی دوره

حاکی از گسترش اقتصاد  1390ی های انتهایی دههبینی این تحقیق در مورد روند آن در سالآن و پیش

                                               
(. اصالح شاخص فضای کسب و کا ر، عاملی مؤثر بر کاهش اقتصاد پنهان و 1387اهلل تاری و سعید غالمی باغی )فتح -

 .58ی ، شماره14گسترش بخش غیررسمی. مجلس و پژوهش، سال 
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ای، احتماِل توسعه است. چنین گستردگیغیررسمی در ایران به سطح مذکور برای کشورهای درحال

های رسمی را نیز آمدهای آن برای محیط کسب و کار فعالیتها و پیشده بودن این فعالیتدهیسازمان

 کند.تقویت می

ی دومی که در فصل نخست تحقیق در این زمینه مطرح گردید، به اثر گسترش قاچاق بر محیط اما، ایده

ر ی رشد تولید و صادرات به طوهای حمایتی برابا گسترش قاچاق، سیاستشد؛ اینکه کسب و کار، مربوط می

های اقتصادی رسمی تیره و تار گذاری در فعالیتانداز رشد سرمایهچشم، طریقاز اینبیند و می جدی آسیب

های ناشی از حمایت دولت از بین برود و شود مزیتتر، گسترش قاچاق موجب میشود. به بیان متداولمی

گذاری و ایجاد فرصت شغلی برای ی داخلی به نفع سرمایههای شغلگذاری و فرصتهای سرمایهظرفیت

 خارجیان به هدر رود.

های حمایتی و ها در اقتصاد از طریق طراحی و اِعمال سیاستی دولتپردازی در دفاع از مداخلهنظریه

های مولد اقتصادی و نیز گسترش ی بخشساختنِ محیط مناسب برای ایجاد و توسعهمنظور فراهمبه

ی اقتصادی دارد. چنانچه بخواهیم بحث ای دیرینه در اندیشههای رقابتی، سابقههای صادراتی و مزیتظرفیت

یعنی پس از انتشار کتاب ثروت مللِ آدام اسمیت  گیری دانش نوین اقتصاد،ی شکلدر این مورد را به دوره

یع نوپا، به آراء فردریک لیست، توان گفت تقابل دو دیدگاه اقتصاد آزاد و حمایت از صنامحدود کنیم، می

ت ی نخسگونه صنایع در نیمهاقتصاددان آلمانی، در نقد نگرش اقتصاد آزاد و دفاع از ضرورت حمایت از این

 گردد.قرن نوزدهم بازمی

که طرفین مبادله در شرایط برابری از نظر قدرت تولید لیست، معتقد بود برداشتن موانع تجاری، تا زمانی

گونه که آدام اسمیت و طرفداران نگرش اقتصاد آزاد مدعی بودند، منافع طرفین ن قرار ندارند، آنشدو صنعتی

کند بلکه تنها به سود کشوری است که در موقعیت برتر قرار دارد )انگلستان در آن مبادله را تضمین نمی

 دوران(.
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و  "اقتصاد آزاد"ن دو رویکردِ توان در آراء طرفداراامروزه، شکلِ نوینِ این تقابل رویکردها را می

یر ی رویکرد اختعقیب نمود. نخستین تالش علمی برای ارائه "های راهبردی )استراتژیک( تجاریسیاست"

گردد. آنها و بازمی 1981ی جیمز براندر و باربارا اسپنسر در سال های استراتژیک تجاری( به مقاله)سیاست

122F122Fبا ارائه مقاالت دیگری بسط دادند 1990و  1980های را در دهه نیز دیگران از جمله کروگمن، این نظریه

1 . 

گرفتن وجود رقابت ناقص در خاطر نادیدهی رقابت آزاد بهسیاست استراتژیک تجاری، با نقد نظریه

ه تیافگرایی در کشورهای توسعهی تجاری و حمایتهای مقیاس، مداخلهبازارهای جهانی و اثرات ناشی از صرفه

هایی تواند مزیت نسبی را در حوزهی مذکور، یک کشور میکند. بر مبنای نظریهتوسعه را توجیه میو درحال

تواند از طریق حمایت تجاری اش ضروری است، خلق نماید. این مزیت نسبی میکه برای رشد آتی اقتصادی

های همکاری مشترک دولت و صنعت، های مالیاتی و طرحها یا تخفیفموقت، یارانه صادرات، اعطای معافیت

123F123Fایجاد شود

2. 

در نظریه سیاست استراتژیک تجاری، حمایت دولتی به صورت گزینشی، موقت و نزولی خواهد بود لذا 

مدت شده، با دریافت حمایت الزم در کوتاهگام اول، شناسایی و انتخاب صنایع برگزیده است. صنعت گزینش

ود سازد و از طریق فروش تواند بازار دیگر رقبا را از آن خبه چنان قدرت رقابتی دست پیدا می کند که می

ی کمتر و توان رقابت بیشتر دست پیدا کند و در بلندمدت بخش شدهتر به میانگین قیمت تمامگسترده

اتژیک های استری بسیار نزدیکی میان سیاستبزرگی از بازار آن محصول را از آن خود سازد. با این وصف رابطه

                                               
 برای آشنایی با جزئیات بیشتر، نگاه کنید به:  1

تخمین توابع واکنش صادرات برای فوالد خام بر اساس مدل (. 1386دخت کاظمی و سیدجواد پورمقیم )مهین -

 .78ی ی تحقیقات اقتصادی، شمارهسیاست استراتژیک تجاری. مجله

ی صادرات صنعتی (. سازوکار سیاست استراتژیک تجاری برای توسعه1380اکبر کمیجانی و سیدحسین میرجلیلی ) -

 .20ی ی بازرگانی. شمارهایران. پژوهشنامه

(. سیاست استراتژیک تجاری چیست و چه مزایایی دارد؟. 1377های بازرگانی )ی بررسی، و با اصالحاتی، از: مجلهبه نقل 2

 .30و  29. صص. 138ی شماره
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ی صنعت در های توسعهای که سیاستگونهبه ی صنعتی وجود دارد؛های توسعهتجاری و سیاست

124F124Fگیردهای گوناگون تحت تأثیر سیاست استراتژیک تجاری شکل میزیربخش

1. 

شدن، مشکالت مربوط به این نظریه، با نقدها و مشکالتی در اجرا مواجه است. ناسازگاری با موج جهانی

نایع مورد حمایت، احتمال اتخاذ راهبردهای مشابه گیری برای انتخاب صدسترسی به اطالعات الزم و تصمیم

توسعه، اهم های باال در کشورهای درحالهای الزم برای تولید با مقیاساز سوی رقبا و دشواری ایجاد ظرفیت

125F125Fهایی از سوی طرفداران آن همراه استآنهاست که متقابالً با پاسخ

ی سیاست استراتژیک . با این همه، نظریه2

ی دولت در حمایت از کسب و کارها در برابر رقبای قدرتمند تجاری، روزآمدترین مبنا برای توجیه مداخله

 شود.خارجی تلقی می

طریق صاحبان کسب و کار کند و از اینهای تجاری را در عمل، مختل میوضوح، سیاستقاچاق، به

که، کارآفرینان در مانند. تا جایینصیب میهای دولت از آنان در برابر رقبای خارجی بیداخلی از حمایت

، چنین استها را به حساب آورده باشند، که معموالً اینگونه حمایتبینی بازدهی موردانتظار خود، اینپیش

انتظار باشد. تداوم چنین وضعیتی، لطمه شود بازدهی واقعی کمتر از بازدهی موردگسترش قاچاق، موجب می

 کند.  گذاری خصوصی در کشور وارد میشدیدی به فضای سرمایه

 

                                               
 همان. 1

 برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به: 2

 (. همان.1377های بازرگانی )بررسی -

 (. همان.1380اکبر کمیجانی و سیدحسین میرجلیلی ) -

توسعه. (. سیاست راهبردی )استراتژیک( تجاری و خلق مزیت در کشورهای درحال1386ن میرجلیلی )سیدحسی -

 .22ی های بازرگانی، شمارهبررسی
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 اثر گسترش اقتصاد غیررسمی بر محیط کسب و کار در ایران. 3

کند که گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران شده در قسمت قبلی این انتظار را تقویت میمباحث نظری مطرح

عات وجه به نبود مطالبایستی به بدترشدن محیط کسب و کار برای فعاالن اقتصادی منجر شده باشد. با ت

ای از این انتظار مبتنی بر نظریه اولیه توان بر مبنای آن، ارزیابیتجربی در این زمینه، تنها شاهدی که می

های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران است که از تابستان سال های منتشره از نتایج گزارشداشت، داده

های اقتصادی جلس شورای اسالمی و با همکاری تشکلهای مطور مستمر توسط مرکز پژوهش، به1389

126F126Fشودسراسر کشور تهیه و منتشر می

1. 

 ملی مؤلفه 23 از ایران اقتصادی تشکلهای ارزیابی ،های فصلی پایش محیط کسب و کار ایرانگزارش

مؤلفه .کندمی ارائه و استخراج "سنجیادراک"و بر اساس  نامهپرسش ابزار با را ایران در وکار کسب محیط

ی جامعه در هابنگاه یهمه عملکرد و اداره بر مشترک طوربه که هستند عواملی کسبوکار، محیط های

127F127Fهستند هابنگاه مدیران کنترل از خارج تقریباً  اما گذارند،می اثر موردمطالعه

2 . 

 مشارکت با دلفی روش به 1389 بهار تا 1388 زمستان طیها، پایش این در وکار کسب محیط هایمؤلفه

 شوراهای صنایع، مدیران انجمنهای معادن، و صنایع ،بازرگانی هایاتاق، شاملِ سراسری اقتصادی تشکل  80

 کسب محیط هایمؤلفه. است آمده دستبه کارفرمایی عالی هایکانون و معدن و صنعت هایخانه اصناف،

 هایشاخص با و اندشده تعریف و شناسایی ایران اقتصاد شرایط با متناسب و اقتضا به هاگزارش این در وکار

128F128Fدارند تفاوت رقابتپذیری جهانی گزارش یا جهانی بانکانجام کسب و کارِ  شاخص نظیر المللیبین مشهور

3. 

                                               
های بازرگانی، تعاون و مجلس شورای اسالمی، اتاق 1390ی چهارم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ماده 1

 هایهای محیط کسب و کار نموده اما تاکنون گزارشی از سوی اتاقاعالم فصلی شاخص اصناف را مسئول تعریف، محاسبه و

 مذکور منتشر نشده است.

(. پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395های مجلس شورای اسالمی )به نقل، و با اصالحاتی، از: مرکز پژوهش 2

. 14919ی مسلسل: ای ملی محیط کسب و کار در ایران(. شمارههتشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه 133)ارزیابی  1394

 .2های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی. تیرماه. ص. معاونت پژوهش

 همان. 3
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شرح زیر، مؤلفه، به  21های محیط کسب و کار مذکور شامل ، مؤلفه94ها تا پاییز از شروع انجام پایش

 اند:بوده

 هامشکل دریافت تسهیالت از بانک -

 ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین سرمایه از بازار غیررسمی -

 موقع بدهی خود به پیمانکارانها و مؤسسات دولتی به پرداخت بهتعهدی شرکتبی -

 های حکومتیوجود مفاسد اقتصادی در دستگاه -

 ی اجباری نیروی انسانینرخ باالی بیمه -

 های مشتریان و همکارانبرگشت چک -

 های قرارداد به انجام تعهداتها و اجبار طرفضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت -

 ی خارجی قاچاق در بازار داخلیکاالی عرضه -

 گذاریثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهبی -

 و جابجایی نیروی کارمحدودیت قانون کار در تعدیل  -

 المللی علیه کشورمانهای بیناعمالِ تحریم -

 ی نسبتاً بدون محدودیت آن به بازاری غیراستاندارد تقلبی و عرضهکاالتولید  -

 گذاری غیرمنظقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتیقیمت -

 زیادبودنِ تعطیالت رسمی -

 ی محصوالت رقیب خارجی در بازارغیرمنصفانهی وارداتی و رقابت کاالی پایینِ تعرفه -

 ثباتی در قیمت مواد اولیهبی -

 اِی صادرات محصوالت و واردات مواد اولیهموانع تعرفه -

 ی خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانیِ مشابهکاالتمایل مردم به خرید  -

 های حمل و نقلضعف زیرساخت -
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 کنندهدست مصرف ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندنِ محصول به -

 های تأمین برقضعف زیرساخت -

کمبود نیروی انسانیِ ماهر و "و  "فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز"ی ، دو مؤلفه1394از پاییز سال 

129F129Fمورد افزایش یافت 23ها به ترتیب تعداد مؤلفهنیز به فهرست مذکور افزوده شده و بدین "دیدهآموزش

1. 

های اقتصادی روند میانگین وزنی ارزیابی تشکل ،1-7ی ها، و نمودار شماره، داده1-7ی جدول شماره

 هر به 10 نمره اختصاصدهد. را نشان می 1394تا  1390های ی مذکور در فصول سالمؤلفه 21ایران را از 

 آن که معناست این به ، 1 نمره و وکار کسب محیط در مؤلفه آن وضعیت از ارزیابی بدترین یمنزلهبه مؤلفه

 نداشته تأثیر کننده،ارزیابی تشکل پوششِتحت هایبنگاه یهادار یا عملکرد بر بررسی، موردی دوره در مؤلفه

 . است

در  5.98ی مذکور از گانه 21های ها از مؤلفهشود، میانگین وزنی ارزیابی تشکلطورکه مالحظه میهمان

ای بسیار نزدیک به شروع دوره، خاتمه یافته است. ، که ارزیابی6شروع شده و پس از نوساناتی به  1390بهار 

و حداکثر آن،  5.75ی ارزیابی معادل ، حداقل نمره5.95میانگین حسابی ارزیابی مذکور در این دوره معادل 

است. این  0.39های از شاخص کلی، معادل ی تغییرات ارزیابی تشکلترتیب، دامنهبوده است. بدین 6.14

هایِ مربوط به فعاالن اقتصادی ایران از محیط کسب و کار  ایران طی این دهد درک تشکلمیارقام نشان

ارزیابی شده و بهبود  "نسبتاً نامناسب"ه و در مجموع محیط مذکور ای نداشتمالحظهدوره، تغییرات قابل

 توجهی نداشته است.قابل

عنوان شاهدی تجربی از چگونگی تواند در این فصل از پژوهش، بهکه میهای مذکور، آناما، از بین مولفه

های کسب و کار اثرگذاری اقتصاد غیررسمی بر محیط کسب و کار، مورد استفاده قرار گیرد، درک تشکل

است. روند ارزیابی فعاالن اقتصادی ایران از  "ی خارجی قاچاق در بازار داخلیکاالی عرضه"ی ایران از مؤلفه

                                               
 .10و  6همان. صص.  1
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ها چه اثرگذاری این مؤلفه بر فضای کسب و کارشان، چگونه بوده و چه تغییراتی را داشته است؟ این ارزیابی

 کنیم بهتصاد غیررسمی در ایران دارد؟ در ادامه، کوشش میتناسبی با برآوردهای موجود از روند تحوالت اق

 ها پاسخ دهیم.این پرسش

ی خارجی قاچاق در بازار کاالی عرضههای اقتصادی کشور از مؤلفهارزیابی تشکل ،2-7ی جدول شماره

در هر  ی این مؤلفهدهد. در این جدول، همچنین، رتبهرا ارائه می 1394تا زمستان  1390داخلی از بهار 

معنای آن است که تر بهها، گزارش شده است. در مورد رتبه، اعداد کوچکفصل و در قیاس با سایر مؤلفه

د. اندهفعاالن اقتصادی، اهمیت آن مؤلفه را در اختالل در محیط کسب و کار در آن فصل باالتر ارزیابی کر

 ویر کشیده است.نیز، روند این دو شاخص را به تص 3-7و  2-7ی نمودارهای شماره

های اقتصادی از شود، امتیاز مربوط به درک تشکلمالحظه می 2-7ی ول شمارهطور که در جدهمان

 5.2و  92در بهار  5.19آغاز و با نوساناتی به رقم حداقلیِ  1390( در بهار 10)از  5.6وضعیت این مؤلفه از 

صعودی به باالترین سطح )بدترین وضعیت( خود  کاهش یافته اما سپس با روند تقریباً مداوم 93در تابستان 

را مالحظه نمایید(.  2-7 رسیده است )نمودار شماره 1394در زمستان  6.12ی مورد بررسی یعنی در دوره

ی تغییرات بوده که در قیاس با دامنه 0.93ی تغییرات آن و دامنه 5.6میانگین این شاخص در فصول مذکور 

 دهد.نشان می تری راشاخص کل عدد بزرگ

ویژه در سه فصل و با نوساناتی عمدتاً نزولی، به 1390شانزدهم در بهار ی ی این مؤلفه نیز از رتبهرتبه

هشتم رسیده  ییعنی رتبه 1394ترین سطح )بدترین رتبه( در زمستان ی مورد بررسی به پاییندوره پایانی

شده های کسبالحظه نمایید(. میانگین حسابی رتبهرا م 3-7ی و نمودار شماره 2-7ی است )جدول شماره

بوده و این  1390مؤلفه( و مربوط به تابستان  21شده، هجدهم )از ی کسبرتبه و بهترین 14.5معادل 

 های اقتصادی کشورگر پراکندگی شدید درک بنگاهداشته است که نشان 10ی تغییراتی معادل شاخص دامنه

 های مورد بررسی است.محیط کسب و کار در فصول مختلف سالاز نقش نسبی این مؤلفه در 

 ی مهم رسید:توان به چند یافتهاز جدول و نمودارهای مذکور، می
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ی مذکور در محیط کسب و کار ایران، که، از نظر فعاالن اقتصادی ایران، وضعیت مؤلفهنخست آن -

ی مورد بررسی نسبتاً نامناسب بوده با این تفاوت که همانند شاخص کلی ارزیابی، در طول دوره

 وضعیت این مؤلفه در انتهای دوره تا حدودی بدتر شده است. 

عنوان یک مانع در محیط کسب و کار،  که در فصول ابتدایی فه، بهکه، اهمیت نسبی این مؤلدوم آن -

 توجهی افزایش یافته است.طور قابلهای مذکور نسبتاً کم بوده در انتهای دوره بهسال

 ی نسبی اقتصاد غیررسمیکه، چنین روندی گرچه با برآوردهای این تحقیق از تغییرات اندازهسوم آن -

های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز زگاری دارد اما با گزارشدر ایران در سنوات مذکور سا

از تغییرات میزان قاچاق کاال، به شرحی که در فصل قبل گزارش شد، ناسازگار است. یعنی درک 

، با ادعاهای 94ویژه در سه فصل انتهایی سال به های اقتصادی ایران از وضعیت این مؤلفه،تشکل

 انطباق ندارد.  ی حجم قاچاق کاال،مالحظهلمربوط به کاهش قاب

ی کاالی عرضههای مذکور در مورد مؤلفههای پایش فصلی محیط کسب و کار ایران، عالوه بر دادهگزارش

ی مذکور را به های اقتصادی، ارزیابی مربوط به مؤلفهی تشکلخارجی قاچاق در بازار داخلی از منظر کلیه

مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات( نیز دردسترس قرار های های بخشتفکیک تشکل

های مختلف اقتصادی از وضعیت این ای از درک فعاالنِ بخشتوان ارزیابی جداگانهترتیب، میایندهد. بهمی

 مؤلفه در محیط کسب و کار داشت.

  طورکه درکند. همانمی های مربوط به این بخش از گزارش پایش را ارائهداده ،4-7ی جدول شماره

های اقتصادی فعال در شود، امتیاز این مؤلفه از نظر بنگاهمالحظه می 4-7ی جدول مذکور و نمودار شماره

روندی نزولی داشته و در زمستان این  1393تا پایان سال  1390در فصل بهار سال  5.35بخش کشاورزی از 

 5.43، این روند تغییر جهت داده و در نهایت به 1394ر سال رسد اما د( می3.88سال به حداقل مقدار خود )

و در بهار سال  4.8شده در این بخش معادل با رسیده است. میانگین امتیاز کسب 1394در زمستان سال 
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ی تغییرات این شاخص، بوده را تجربه کرده است. دامنه 6.04میزان حداکثری خود که برابر با  1391

 است.  2.16توجه و معادل قابل

های اقتصادی بخش کشاورزی در ی این مؤلفه را از نظر بنگاهجدول مذکور، همچنین، وضعیت رتبه

در  19و  16ی این مؤلفه بین شود که رتبهدهد. مالحظه مینشان می 94و  93های فصول مختلف سال

 داشته است. 18نوسان بوده و میانگینی معادل 

دهد که گرچه وضعیت امتیاز این مؤلفه از نظر فعاالن اقتصادی بخش ای این اطالعات نشان میمجموعه

ی مورد بررسی به وضعیت اولیه بازگشت نموده است اما، اطالعات کشاورزی پس از بهبود اولیه در انتهای دوره

ی کاالی ، عرضه94و  93های دهد، فعاالن این بخش در طول سالبندی این مؤلفه نشان میمربوط به رتبه

 اند.های مؤثر بر محیط کسب و کارشان تلقی نکردهرجی قاچاق را مانعی جدی در قیاس با سایر مؤلفهخا

شود، سازگاری ای مطرح میگذاری و رسانهچنین درکی با حساسیتی که امروزه در برخی از سطوح سیاست

 ندارد.

عنوان مانعی در ، بهدر همان جدول، در ستون بعدی، درک فعاالن بخش صنعت و معدن از این مؤلفه

نیز روند آن را به تصویر  5-7ی گیری شده است. نمودار شمارهی مورد بررسی اندازهکسب و کار طی دوره

 6.08های اقتصادی بخش صنعت و معدن، از اوج شود، از نظر تشکلطور که مالحظه میکشیده است. همان

، 92در زمستان  4.77د نسبی و رسیدن به حداقل روند خود را آغاز نموده و پس از بهبو 90در بهار سال 

افزایش پیدا کرده است. این شاخص  94در تابستان  6خود گرفته و به نزدیک به مجدداً روندی صعودی به

ی تغییرات آن و دامنه 5.5بهبود خود را آغاز نموده است. میانگین این شاخص  94در دو فصل انتهایی سال 

نسبتاً نامناسب و نوسان نسبتاً زیاد آن است. روند این شاخص نه با برآوردهای  گر وضعیتاست که نشان 1.3

ی نسبی اقتصاد غیررسمی و نه با ادعاهای مربوط به افت جدی در این تحقیق در مورد روند صعودی اندازه

 دهدقاچاق کاال سازگاری نشان نمی
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صورتی عاالن بخش صنعت و معدن، بهتوسط ف 94و  93های بندی این مؤلفه در فصول مختلف سالرتبه

که در جدول مذکور گزارش شده، روند افزایشی اهمیت این مؤلفه در بین موانع کسب و کار در بخش صنعت 

لفه ی این مؤی فوق است. در این هشت فصل اخیر، رتبهو بهبود نسبی وضعیت آن در دو فصل انتهایی دوره

، وضعیت پرنوسانی را در جایگاه 9ی تغییرات و دامنه 14.25نگین بین نهم و هجدهم در نوسان بوده و با میا

 دهد.های مؤثر بر بخش صنعت و معدن نشان میآن در بین مؤلفه

ی کاالی ی عرضهنظرات فعاالن بخش خدمات را در مورد مؤلفه، 3-7ی های انتهایی جدول شمارهتونس

مالحظه  6-7ی در آنجا و نیز نمودار شماره که طورکند. همانخارجی قاچاق در بازار داخلی منعکس می

 6.53)ابتدای دوره( به امتیاز  1390در بهار سال  5.39صعودی، از امتیاز  شود این شاخص با روندی نسبتاً می

 ی مورد بررسی)فصل انتهایی دوره( افزایش یافته است. میانگین این شاخص در دوره 1394در زمستان سال 

ی تغییراتی ترتیب، دامنهبوده است. بدین 6.53و حداکثر آن برابر با  5.21آن معادل با ، حداقل 5.8معادل 

دن سمت بدترشگیری بهی وضعیت نسبتاً نامناسب و با جهتدهندهواحد داشته است. اینها نشان 1.32معادل 

 ی نسبیندازهو نوسانات نسبتاً باالست. چنین روندی با برآوردهای این تحقیق از جهت صعودی حرکت ا

 اقتصاد غیررسمی در ایران سازگار است اما با ادعاهای مربوط به افت حجم قاچاق کاال انطباق ندارد.

دهد که فعاالن بخش گانه نیز نشان می 21های بندی این مؤلفه در قیاس با سایر مولفهوضعیت رتبه

ن یک مانع کسب و کار، اهمیت زیادی عنوای قاچاق وارداتی در بازار داخلی، بهکاالی خدمات برای عرضه

ی مورد بررسی کاهنده بوده و ی دو سال آخر دورهگانهی آن در فصول هشتکه روند رتبهطوریبه قائلند،

 در نوسان بوده است. 8ی تغییرات با دامنه 14و حداکثر  6داشته و بین حداقل  10.6میانگینی معادل 

ی های کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات را از مؤلفهاالن بخشروند ارزیابی فع 7-7ی نمودار شماره

 3-7ی های مندرج در جدول شمارهادهطور که این نمودار و نیز دکند. همانمذکور با یکدیگر مقایسه می

 دهد:نشان می
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بودن وضعیت این مؤلفه در قیاس با فعاالن های فعاالن بخش خدمات در مورد نامناسبنگرانی -

های ی عرض از مبدأ منحنیتر است. هم مقایسهصنعت و معدن و نیز کشاورزی، جدیهای بخش

دهد که های مختلف اقتصادی و هم بررسی تطبیقی میانگین امتیاز و رتبه نشان میمربوط به بخش

صنعت و معدن و درآخر، کشاورزی، از وضعیت این مؤلفه و جایگاه آن  های خدمات،بخش ترتیب،به

 های دیگر محیط کسب و کار نارضایتی بیشتری دارند.لفهدر بین مؤ

ی تواند ناشی از اهمیت بیشتر اثرات مربوط به ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار )ایدهاین می -

اول مطروحه در بحث نظری( در مقایسه با کاهش منافع ناشی از حمایت دولت، برای کسب و کارها 

 شده در بحث مذکور(، باشد.ی دوم مطرح)ایدهی اقتصادی گانههای سهدر بخش
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  21های  اقتصادی از امتیاز میانگین وزنی ارزیابی تشکل :1-7جدول 

 1390 -94ی  محیط کسب و کار در ایران  طی دوره مؤلفه

 امتیاز فصل -سال ×امتیاز فصل -سال

1-1390 5.98 1-1393 5.97 

2-1390 6.05 2-1393 5.76 

3-1390 6.14 3-1393 5.81 

4-1390 5.96 4-1393 6.01 

1-1391 6.11 1-1394 5.87 

2-1391 6.14 2-1394 5.81 

3-1391 6 3-1394 6.04 

4-1391 5.93 4-1394 6 

 5.95 میانگین 5.82 1-1392

 5.75 حداقل 6.04 2-1392

 6.14 حدکثر 5.89 3-1392

 0.39 ی تغییراتدامنه 5.75 4-1392

 تر استی وضعیت نامناسبدهندهن، امتیاز باالتر نشا10تا  1از × 

های مجلس مأخذ: استخراج و محاسبه شده از اطالعات مندرج در: مرکز پژوهش

های فصلی پایش محیط کسب و کار در (. گزارش1394تا  1390شورای اسالمی )

 .های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادیمعاونت پژوهشایران. 

 

  



176 

 

 

 

 یی عرضهمؤلفهی های  اقتصادی از امتیاز و رتبهارزیابی تشکل :2-7جدول 

 1390 -94کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره  

 رتبه امتیاز فصل -سال ××رتبه ×امتیاز فصل -سال

1-1390 5.6 16 1-1393 5.41 15 

2-1390 5.45 18 2-1393 5.2 16 

3-1390 5.95 16 3-1393 5.55 15 

4-1390 5.68 14 4-1393 5.93 12 

1-1391 5.79 15 1-1394 5.65 15 

2-1391 5.48 17 2-1394 5.73 12 

3-1391 5.24 16 3-1394 5.94 10 

4-1391 5.46 15 4-1394 6.12 8 

 14.5 5.58 میانگین 16 5.19 1-1392

 8 5.19 حداقل 17 5.39 2-1392

 18 6.12 حدکثر 13 5.53 3-1392

 10 0.93 ی تغییراتدامنه 14 5.39 4-1392

 تر استی وضعیت نامناسبدهندهنباالتر نشا، امتیاز 10تا  1از × 

 تر استی وضعیت نامناسبدهندهتر نشانعدد بزرگ×× 

تا  1390های مجلس شورای اسالمی )مأخذ: استخراج و محاسبه شده از اطالعات مندرج در: مرکز پژوهش

ی. دفتر مطالعات های اقتصادمعاونت پژوهشهای فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران. (. گزارش1394

 .اقتصادی
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 ی ی عرضهی مؤلفههای  اقتصادی از امتیاز و رتبهارزیابی تشکل: 3-7جدول 

 1390 -94های اقتصادی طی دوره کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی، به تفکیک بخش 

 فصل -سال
 بخش خدمات بخش صنعت و معدن بخش کشاورزی

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

1-1390 5.35  6.08  5.39  

2-1390 4.75  5.85  5.37  

3-1390 5.85  5.78  6.38  

4-1390 5.05  5.79  5.74  

1-1391 6.04  5.97  5.65  

2-1391 4.49  5.05  5.89  

3-1391 4.88  4.96  5.66  

4-1391 4.23  5.18  5.85  

1-1392 4.46  5.39  5.21  

2-1392 5.52  5.36  5.38  

3-1392 4.26  5.49  5.79  

4-1392 3.97  4.77  5.99  

1-1393 4.3 19 5.23 18 5.71 14 

2-1393 4.8 16 4.93 18 5.42 14 

3-1393 4.37 19 5.77 15 5.64 13 

4-1393 3.88 19 5.58 16 6.5 6 

1-1394 4.62 18 5.8 14 5.75 12 

2-1394 4.47 18 5.96 9 5.85 9 

3-1394 5.02 18 5.67 11 6.26 10 

4-1394 5.43 17 5.59 13 6.53 7 

 10.63 5.8 14.25 5.5 18 4.8 میانگین

 6 5.21 9 4.77 16 3.88 حداقل

 14 6.53 18 6.08 19 6.04 حدکثر

 8 1.32 9 1.31 3 2.16 ی تغییراتدامنه

تا  1390های مجلس شورای اسالمی )مأخذ: استخراج و محاسبه شده از اطالعات مندرج در: مرکز پژوهش

های اقتصادی. دفتر مطالعات معاونت پژوهشهای فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران. (. گزارش1394

 .اقتصادی
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 1390 -94ی  محیط کسب و کار در ایران  طی دوره مؤلفه 21امتیاز های  اقتصادی از میانگین وزنی ارزیابی تشکل: 1-7نمودار 

 10تا  1امتیاز از 
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 1390 -94ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضههای اقتصادی از امتیاز مؤلفهارزیابی تشکل: 2-7نمودار 

 10تا  1امتیاز از 
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 1390 -94ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضهی مؤلفهبههای اقتصادی از رتارزیابی تشکل: 3-7نمودار 
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 1390 -94ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضههای اقتصادی بخش کشاورزی از امتیاز مؤلفهارزیابی تشکل: 4-7نمودار 

 10تا  1امتیاز از 
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 1390 -94ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضهی بخش صنعت و معدن از امتیاز مؤلفههای اقتصادارزیابی تشکل: 5-7نمودار 

 10تا  1امتیاز از 
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 1390 -94ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضههای اقتصادی بخش خدمات از امتیاز مؤلفهارزیابی تشکل: 6-7نمودار 

 10تا  1امتیاز از 
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ی  کاالی خارجی قاچاق در بازار داخلی طی دوره ی عرضههای مختلف اقتصادی از امتیاز مؤلفههای اقتصادی بخشی ارزیابی تشکلمقایسه: 7-7نمودار 

94- 1390 

 10تا  1امتیاز از 
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ای هغیررسمی؛ توصیهفصل هشتم: چگونگی مواجهه با اقتصاد 

 های آتی پژوهشسیاستی و مسیر
 

 

 

 

 

 

 . مقدمه1

ی روند صعودی و گسترش این پدیده در دهندهی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران نشانها از اندازهتخمین

نظر، ی ایرانی، از این نقطهاقتصاد ایران است. در قسمت چهارم از فصل پنجم این تحقیق، نتایج شش مطالعه

 ویژه در بخشبودنِ حجم نسبی اقتصاد غیررسمی، بهشد که همگی بر افزایشی ا یکدیگر مقایسه و مالحظهب

ی اقتصاد دادند. سری زمانی محاسباتی این تحقیق از اندازهی اخیر گواهی میهای دو دههای از سالعمده

 ر نیز مؤید این یافته بود.بر مبنای میانگین برآوردهای مطالعاتِ مذکو 1342 -91غیررسمی در دوره 

ای هی نسبی اقتصاد غیررسمی در ایران طی سالبینی اندازههمچنین، در همان قسمت، برآورد و پیش

ی آخر، تداوم جهت با روش روندیابی سری زمانی مذکور بر مبنای رشد این شاخص در یک دهه 1392 -99

درصد از تولید ناخالص  30یِ باالتر از شداردهندهسابقه و هصعودی حرکت این پدیده و افزایش به سطوحی بی

 داخلی رسمی، را به نمایش گذاشت.
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مدتاً آمدهای عگر پیاز طرف دیگر، بررسی آثار گسترش اقتصاد غیررسمی در فصل چهارم تحقیق، نشان

ر طور خاص، بیافتگی و بهمخرب این پدیده بر شئون مختلف حیات اجتماعی، گذار کشور به سمت توسعه

می، اقتصاد غیررس های فصل گذشته )هفتم( تحقیق نشان داد که گسترشبراین، یافتهاقتصاد، بود. عالوه

ری لحاظ نظکند. در آنجا، هم بهمحیط کسب و کار را برای کارآفرینان و فعاالن اقتصاد رسمی نامساعدتر می

های تجاری دولت برای حمایت از تولید داخلی ی اقتصاد غیررسمی، سیاستبحث شد که با افزایش اندازه

ی حضور و فعالیت در رود و هزینهی رسمی باالتر میهای اقتصادها برای فعالیتشود، نااطمینانیمختل می

های یابد؛ هم با استناد به نتایج پایش محیط کسب و کار در ایران توسط مرکز پژوهشاین بخش افزایش می

ی های اقتصادی ایران در مورد اثر نامناسب عرضهاز درک تشکل مجلس شورای اسالمی، شواهدی تجربی

 بازار داخلی بر محیط کسب و کار آنان ارائه شد.ی وارداتی قاچاق در کاال

ادی ویژه فعاالن اقتصها، به معنای در حال گسترش بودن چالشی عمده برای جامعه و بهترکیب این یافته

عبارت دیگر، در پاسخ به این پرسش اصلی تحقیق ی مخرب، چه باید کرد؟ بهاست. برای مواجهه با این پدیده

اهش کآن، آیا دولت و نیز فعاالن اقتصادی باید به گسترش آن کمک کنند یا سعی در با توجه به آثار "که 

توانیم در پاسخ به بخش اول سؤال، های فصول گذشته می، بر مبنای یافته"حجم آن داشته باشند؟ چگونه؟

 ی دولت و فعاالن اقتصادی با گسترش اقتصاد غیررسمی تأکید نماییم. ی قاطعانهبر لزوم مقابله

دهد، اما، در این فصل، به پاسخ به بخش دوم سؤال که چگونگی این مواجهه را مورد پرسش قرار می

سی های برری یافتههای سیاستی، همانند غالب فصول این تحقیق، ارائهپردازیم. برای استخراج توصیهمی

ران، محور اصلی کار شده در مورد اقتصاد غیررسمی در ایهای پیشنهادی مطالعات انجامتطبیقی سیاست

 خواهد بود.

های اصلی اجرای روش فراتحلیل، استخراج مسیرهای آتی ، با توجه به اینکه، یکی از خروجیهمچنین

ی نتایج اجرای این روش و نیز بررسی تطبیقی مسیرهای پژوهش است، قسمت انتهایی این فصل به ارائه

 ترتیب، به واپسین پرسشن حوزه اختصاص دارد. بدینهای آتی در ایپیشنهادی مطالعات ایرانی برای پژوهش
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ترین محورهای پژوهشی که در مطالعات انجام شده نادیده گرفته شده اصلی"اصلی این تحقیق یعنی اینکه 

 ، پاسخ خواهیم داد."کدامند؟

 های سیاستی برای مواجهه با اقتصاد غیررسمی. توصیه2

گرفته ها سیاستی پیشنهادشده در مطالعات ایرانی صورتهدر این قسمت، نخست، به بررسی تطبیقی توصی

کنیم این تجویزهای پیشنهادی برای پردازیم. سپس، کوشش میپیرامون اقتصاد غیررسمی در ایران می

بندی شده در فصل سوم تحقیق، طبقهی اقتصاد غیررسمی را با استفاده از چارچوب نظری مطرحکاهش اندازه

 صی از آنها ارائه کنیم.بندی مشخنموده و جمع

 شدههای سیاستی مطالعات انجامبررسی تطبیقی توصیه. 1-2

شده در این پژوهش برای کارهای پیشنهادی در مطالعات ایرانی بررسیها و راهسیاست 1-8ی جدول شماره

 هه مالحظطور ککند. همانمقابله با گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران را ارائه و با یکدیگر مقایسه می

در ایران در  1380 -95های ی علمی و گزارش پژوهشی منتشرشده طی سالمقاله 59شود، از مجموع می

مطالعه، پیشنهاداتی را برای مواجهه با این  46ی ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی یا اجزاء آن در کشور، باره

 اند.پدیده ارائه نموده

های علمی برای کنترل و کاهش ای پیشنهادی در این پژوهشی فهرست بلندِ تجویزهبررسی و مقایسه

 دهد:ی اقتصاد غیررسمی در ایران، نشان میاندازه

اند که کامالً کلی های پیشنهادی اشاره نمودهعنوان سیاستمحققان به مواردی به ای از موارد،در پاره -

ا ی جدی بست؛ مانند: مبارزهو صرفاً تأکید بر ضرورت مقابله با روند مخرب گسترش این پدیده ا

های مبارزه با قاچاق کاال، تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر؛ یا قاچاق کاال، تجدیدنظر در سیاست

نمودن مصادیق آن اکتفا شده است؛ مانند: انجام گیری سیاستی بدون مشخصتنها به یک جهت

دادن به ارتقای اولویت اصالحات ساختاری، کاهش مشکالت ساختاری، ایجاد نهادهای خوب،
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ن های مالیاتی. چنیجویی، بهبود نظام مالیاتی کشور، تعدیل سیاستکارآمدی دولت، مبارزه با رانت

جهت که رویکرد و موضع محقق نسبت به گسترش اقتصاد غیررسمی یا چگونگی هایی از آنتوصیه

د و راهنمایی عملی مشخصی برای روسازد مفید است اما از آن جلوتر نمیمقابله با آن را مشخص می

 کند.های معین، ارائه نمیتحقق این رویکرد در قالب سیاست

بررسی تطبیقی مبانی نظری و الگوهای مطالعات "ی مفاد این جدول و آنچه که در جدول با مقایسه -

در فصل سوم این گزارش ارائه شد، مالحظه  "گیری و گسترش اقتصاد غیررسمیعوامل مؤثر بر شکل

های پیشنهادی، در چارچوب موضوع تحقیق و متناسب با مبانی نظری و یا شود، غالب سیاستمی

ی مبانی نظریِ کلی فراتر رفته و به الگوی الگوی تجربی ارائه شده در آن است. هرچه تحقیق از ارائه

خته، ویژه در مواردی که موضوع و یا روش پژوهش به عوامل مؤثر پرداتجربی مشخص رسیده، و به

 تری برسد.تر با مصادیق معینهای مشخصتوانسته به سیاست

اند، در مطالعاتی که در مبانی نظری و یا الگوی تجربی، از تحلیل و متغیرهای سطح کالن سود برده -

های اقتصاد اند که در چارچوب سیاستهای رفتهی سیاستسمت توصیهتجویزهای پیشنهادی به

بندی است؛ نظیر: مهار تورم، کاهش بار مالیاتی یا ارزی( قابل طبقه کالن )مالی، پولی، تجاری و

 های تعرفه وارداتی.سازی نرخجلوگیری از جهش آن، کاهش بیکاری، کاهش یا بهینه

شان از تحلیل و متغیرهای هایی که در مبانی نظری و یا الگوهای تجربیترتیب، پژوهشهمینبه -

های پیشنهادی نیز عمدتاً به سراغ اصالحات ی سیاستنگام ارائههاند، بهسطح توسعه استفاده کرده

سازی و کاهش شدت قوانین و اند؛ از قبیل: بهبود فضای کسب و کار، شفافساختاری و نهادی رفته

های تجاری ی دولت، توانمندسازی دولت یا ارتقاء کارایی آن، کاهش محدودیتمقررات، کاهش اندازه

ها، های سیاستیِ کالن، نظیر کاهش بار مالیاتی یا کاهش نرخ تعرفهالبته توصیهو یا آزادسازی تجاری. 

هایی برای همین دسته از اصالحات تفسیر توان شاخصکه در بند قبلی به آنها اشاره شد، را نیز می

 نمود.
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 یگیری اقتصاد غیررسمخألهای مربوط به نبود مبانی نظری مشخص، تمرکز زیادِ مطالعات بر اندازه -

گیری غیرمستقیم و با استفاده از متغیرهای دارای اطالعاتِ های اندازهسمت روشو گرایش بیشتر به

ری گیهای اندازهدردسترس، و در نتیجه تمایل کمتر به مطالعات مبتنی بر مشاهدات میدانی و روش

رکز و تم های پیشنهادی در چارچوب بیان رویکردهای کلیمستقیم، علل اصلی محدودماندن سیاست

 های اصالحات نهادی، در غالب مطالعات، است.های کالن و سیاستبر عناوین عمومی سیاست

 های سیاستیبندی توصیهبندی و جمع. طبقه2-2

در فصل دوم از گزارش این تحقیق، با استفاده از رویکرد نهادگرایی نوین، چارچوب نظری معینی برای  

های بندی ویلیامسون، پژوهشرائه شد. در آنجا، ابتدا بر مبنای طبقهیابی گسترش اقتصاد غیررسمی اریشه

 حال مرتبط با هم تفکیک گردید:اقتصاد نهادگرایی را به چهار سطح متمایز و درعین

 ها، هنجارها و دین(؛ ی اجتماعی )نهادهای غیررسمی، آداب و رسوم، سنتسطح اول: بدنه -

شامل عوامل تأثیرگذار بر مالکیت در سطوح مختلف  فضای نهادی )قواعد رسمی بازی سطح دوم: -

 حاکمیت(؛ اقتصاد حقوق مالکیت

 سطح سوم: حکمرانی )انجام بازی شامل اجرای قراردادها(؛ اقتصاد هزینه مبادله -

 ها(ها و مقادیر: تنظیم انگیزهسطح چهارم: تخصیص منابع و اشتغال )شامل قیمت -

آوری به اقتصاد غیررسمی در کشورهای جهان سوم مطرح سپس، نظر داگالس نورث در مورد علت روی

ی های بزرگ اقتصاد غیررسمی جزئی از مسئلهاندازه"بندی مذکور انطباق داده شد. در دیدگاه نورث، و با طبقه

های اش در هزینهدهی به ساختارهای کارآمد رسمی نهادی و اجرا، ثمرهنیافتگی است. ناتوانی در شکلتوسعه

 . 130F130F1"آوردن به ساختارهای غیررسمیشود و رویمالتی ظاهر میباالی معا

                                               
 ، قسمت دوم.فصل سوم 1
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ی اقتصاد غیررسمی در ایران از نظر عوامل در ادامه، مطالعات مربوط به بررسی عوامل مؤثر بر اندازه

در میان عوامل ذکرشده، غلبه با "بندی مذکور، بررسی و مالحظه گردید، شده و انطباق آن با دستهشناسایی

ی گیرند، یعنی آنچه که ناشی از حضور دولت در صحنهایی است که در سطوح دوم و سوم تحلیلی جای میآنه

ی تدوین قوانین و مقررات و چگونگی اجرا و تضمین اجرای آن اقتصاد و چگونگی ایفای نقش آن در عرصه

رف دولتی، تعدد قوانین پردازند )حجم دولت / مصااست. گرچه برخی از این عوامل به کمیت این مداخله می

 تأثیر کیفیت این حضور و مداخلهی آنها تحتکننده در اقتصاد( اما عمدههای دخالتو مقررات و تعدد ارگان

 . 131F131F1"است

 ی مبادله و نقشی نهادگرایی بر اهمیت هزینهباوجود تأکید زیاد نظریه"عالوه بر این مالحظه شد که 

ک مطالعه ها، تنها یی غیررسمی برای فعالیت اقتصادی توسط افراد و بنگاهب حیطهی آن در انتخاکنندهتعیین

طور مستقیم به این عامل اشاره دارد، اما باید اذعان داشت که تعداد زیادی از عوامل به سطح سوم تحلیل به

گر، عبارت دیهشود. ببندی میی معامالتی طبقهگردد که تحت عنوان کلی اقتصاد هزینه)حکمرانی( باز می

. همچنین، توجه اندک 132F132F2"گر وضعیت این متغیر مهم اقتصادی هستندطور غیرمستقیم نشانعوامل متعددی به

ها، )نهادهای غیررسمی، آداب و رسوم، سنتبندی ویلیامسون مطالعات به عواملی که در سطح اول طبقه

133F133Fهای آن بررسی بودگنجند، از دیگر یافتهمی هنجارها و دین(

3. 

دهد که و چارچوب نظری فوق، نشان می 1-8ی سیاستی مندرج در جدول شماره هایی توصیهمقایسه

بندی عوامل مؤثر بر اقتصاد غیررسمی در ایران بر مبنای مطالعات تجربی های فوق در خصوص طبقهیافته

ا ای از آنهکه بخش عمدهطوریجویزهای سیاستی این مطالعات نیز نشان داده، بهشده، ثمراتش را در تانجام

 بندی ویلیامسون هستند.در صدد ایجاد تغییراتی در سطوح دوم )فضای نهادی( و سوم )حکمرانی( از طبقه

                                               
 فصل سوم، قسمت سوم. 1

 همان. 2

 همان. 3
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ز یهای سیاستی مطالعات ایرانی و نهای بررسی تطبیقی از توصیهبر چنین مبنایی و با توجه به یافته

بندی این پژوهش از تجویزهای سیاستی مناسب برای های منتج از ادبیات نظری و تجربی موضوع، جمعیافته

 توان اینگونه ارائه نمود:مهار گسترش اقتصاد غیررسمی در ایران را می

 انداز مشترک اجتماعی در مورد آثار منفی اقتصاد غیررسمی، جایگاه و نقش دستیابی به چشم

 در اقتصاد و ضرورت مواجهه با اقتصاد غیررسمی و بخش خصوصی، بازار دولت

 ؛ با تأکید بر:بازسازی دولت 

o های نظارت و اجرا(ویژه توانمندیهای دولت در اعمال حاکمیت )بهتوانمندی ارتقاء 

o های گرایانه از یک سو و اقتضائات توسعه و توانمندیهای تصدیبرقراری توازن بین نقش

 دولت از سوی دیگر

 های مرتبط با آنتوانمندسازی بخش خصوصی و تشکل 

 حمایت ازهای رشد تولید رسمی از طریق بهبود فضای کسب و کار رفع موانع و گسترش ظرفیت 

 های قانونی غیررسمیسازی فعالیترسمی

 های نظارتی دولت و های غیررسمی از طریق ارتقاء ظرفیتی حضور در فعالیتافزایش هزینه

 به حاکمیت قانون پایبندی دولت

 های فعالیتو از در  دولتمرتبط با حضور و یا حمایت دولت و شبهسازی اطالعات شفاف

 اقتصادی غیررسمی

 مواجهه با انحصارات و گسترش رقابت 

 های پولی مناسبمهار تورم با تعهد دولت به انضباط مالی و اتخاذ سیاست 

 ها هها، افزایش پاینمودن، کاهش نرخسازی، عادالنهبا شفاف سازی ساختار مالیاتی و گمرکینوین

 و جلوگیری از گریز.
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 های کارآفرینی تولیدی های مناسب راهبردی تجاری با هدف ارتقاء ظرفیتطراحی سیاست

 گرا در بخش خصوصیصادرات

بردن این قسمت، تأکید بر دو نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه، مخاطب این تجویزها پیش از به پایان

نفی های صها و انجمنویژه، تشکلهای صنفی و تخصصی و جامعه است. بهها و انجمنترکیبی از دولت، تشکل

سمت تعامل فعال ده و بهخارج ش "صدای اعضاء"و  "گریمطالبه"و تخصصی بایستی از ایفای نقش صرفِ 

 ها و نیز اجرای آنها حرکت نمایند.حلدهیِ الگوهای مشارکتی برای شناسایی مشکالت و راهبرای شکل

طور دوم آنکه، از آنجا که روش غالب بر این پژوهش، فراتحلیل و مبتنی بر مطالعات گذشته است، به

ا و هگیریودن، تأکید بر رویکردها و جهتبهای سیاستی آن مطالعات )کلیهای توصیهطبیعی، کاستی

بندی فوق نیز تسری یافته بندی پژوهش نهادگرایی نوین( به جمعتوجهی به سطوح اول و سوم از طبقهکم

شرحی که در قسمت بعدی خواهد آمد، به های آتی،نمودنِ مسیرهای پیشنهادی برای پژوهشاست. طی

 .ها کمک کندتواند به رفع این کاستیمی

 

 . مسیرهای آتی پژوهش3

ی پیشنهاد در مورد مسیرهای آتی پژوهش، متناسب با ماهیت این پژوهش، از دو روش استفاده برای ارائه

گردد، های پیشنهادی مطالعات ایرانی در مورد اقتصاد غیررسمی، فهرست و مقایسه میکنیم. ابتدا، پژوهشمی

های روش فراتحلیل، مسیرهای آتی پژوهش بر مبنای یافته های اصلی اجرایعنوان یکی از خروجیسپس، به

 شود.اجرای این روش، ارائه می

 شدهبررسی تطبیقی مسیرهای پیشنهادی پژوهش در مطالعات انجام. 1-3

شده در این مطالعه پیرامون اقتصاد های پیشنهادشده در مطالعات ایرانی بررسیپژوهش، 2-8ی جدول شماره

شود، از که مالحظه میگونهتفکیک هر مطالعه، ارائه و مقایسه کرده است. همانرا، بهغیررسمی در ایران 
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ی اقتصاد غیررسمی در ایران که در این پژوهش مورد ی علمی و گزارش پژوهشی در بارهمقاله 59مجموع 

اند. مطرح نمودههای آتی در این زمینه مطالعه، پیشنهادهایی را برای پژوهش 5بررسی قرار گرفته است، تنها 

 شود:طورکه در جدول مذکور مشاهده میهمان

ی های پیشنهادی در یکی از مطالعات، متناسب با بخش دیگری از موضوع تحقیق، در بارهپژوهش -

 ی این بررسی خارج است.فساد اقتصادی است که از حیطه

ورد( به پیشنهادهایی مربوط م 5مانده، بیشترین فراوانی )ی باقیمطالعه 4پژوهش پیشنهادی در  7از  -

 اند.گیری اقتصاد غیررسمی در ایران یا اجزاء آن را هدف قرار دادهشود که اصالح و تکمیل اندازهمی

گذاری بهتر تر از ابعاد مختلف این پدیده برای سیاستدرهرحال، اهمیت تولید اطالعات صحیح

 پوشی است.غیرقابل چشم دی،گذاری توسط فعاالن اقتصااقتصادی و نیز تصمیمات سرمایه

 ای بر رشد اقتصادیانجام مطالعات تکمیلی در مورد اثر اقتصاد سایه"دو پژوهش پیشنهادی دیگر ) -

(، "ارزیابی اقتصادی گرفتن مالیات از بخش غیررسمی"و  "ها و متغیرهای مختلفبا استفاده از روش

ی اقتصاد غیررسمی در ایران یا ی اندازهنوعی به گسترش استفاده از اطالعات تولیدشده در بارهبه

های با ها در کشورمان متناسب با پژوهشگونه پژوهشگردد. واقعیت آن است که ایناجزاء آن بازمی

ی گیری اندازهها در حوزهکه پیشرفتاند. درحالیگیری اقتصاد غیررسمی، رشد نکردهموضوع اندازه

 ها تکمیل شود.بتواند با این گروه از پژوهش این پدیده هنگامی سودمند خواهد بود که

 های اجرای روش فراتحلیلمسیرهای آتی پژوهش بر مبنای یافته. 2-3

های اصلی اجرای روش فراتحلیل، دستیابی به توان گفت یکی از خروجیترین، قطعاً میاگر نگوییم اصلی

سایی نقاط قوت و ضعف مطالعات پیشین های اجرای این روش در شنامسیرهای آتی پژوهش، مبتنی بر یافته

ثناء دو استهای اصلی هر فصل، بهاست. در این پژوهش نیز که روش اصلی آن، فراتحلیل بود بخشی از یافته
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 ویژه،پرداخت، شناسایی این نقاط قوت و ضعف بود. بهی تعاریف و مفاهیم میفصل نخست که به کلیات و ارائه

 شود.صورت بارزتری مشاهده میکارکردی بهدر فصول سوم تا پنجم، چنین 

د و انهای پیشنهادی مطرح نمودهعنوان پژوهشلذا، عالوه بر آنچه که تعداد اندکی از مطالعات قبلی، به

عنوان تری را بههای مذکور، چارچوب کلیتوان با اتکاء به یافتهراستا با آن، میدر بخش قبلی مرور شد، و هم

 شرح زیر، ارائه نمود:های راهبردی پژوهش در این حوزه، بهیا اولویتمسیرهای آتی پژوهش 

ای از ادبیات موجود در مورد اقتصاد بخش عمده تر:هایی با چارچوب مفهومی مشخصپژوهش -

گیری، از تعیین های ناشی از روش اندازهغیررسمی چه در ایران و چه در جهان، نوعاً در اثر محدودیت

جزیه گیری و تاین ترتیب به اندازهاند. بهاند سر باز زدهی مفهومی آنچه که بررسی کردهدقیق حیطه

طورکه در فصول اند که  حدود و ثغور تعریف آن مشخص نیست. همانای پرداختهو تحلیل پدیده

این  هایی ضعف موجب شده تا ناسازگاری زیادی بین یافتهسوم تا پنجم مالحظه نمودید، این نقطه

های ی نتایج این مطالعات با یکدیگر دشوار شود. پژوهشها مشاهده شود و اساساً مقایسهپژوهش

خواهند بود که در ابتدا مشخص نمایند که به بررسی چه حیطه یا آتی، هنگامی مثمرثمرتر 

 پردازند.ی اقتصاد غیررسمی میهایی از تعریف گستردهحیطه

غالب ادبیات اقتصاد غیررسمی در ایران و جهان، از  تر:هایی با چارچوب نظری معینپژوهش -

ی پنهان، ی این پدیدهزهبرد. کشف انداضعف جدی از نظر اتکاء به چارچوب نظری معین رنج می

های تخمین آن را در اولویت قرار داده و لزوم توجه و مقیدبودن کارگیری روشتالش برای ابداع و به

های نمودن محدودیتبه چارچوب نظری مشخص را به محاق برده است. بدون چنین توجهی و لحاظ

ص عمده و جدی است. شناسی و سیاستی این مطالعات دارای نقائن، دستاوردهای آسیبآ

تواند ی نهادگرایی نوین میرسد نظریهنظر میطورکه در فصل سوم این پژوهش تصریح شد، بههمان

 های آتی در این زمینه باشد.ی اتکاء مهمی برای پژوهشنقطه
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ی اقتصاد غیررسمی شده در بارهمطالعات انجام مانده:های مغفولهایی در سطوح و روشپژوهش -

ی عمدتاً بر دو سطح تحلیلی دوم )فضای نهادی( و چهارم )حکمرانی( از سطوح چهارگانه در ایران،

هایی ها در این حوزه، الزم است پژوهشها و یافتهاند. برای تکمیل نگرشتحلیل نهادی تمرکز داشته

 ی اجتماعی( و چهارم )تخصیص منابع و اشتغال( انجام شود. در سطوح اول )بدنه

گیری و تحلیل اقتصاد غیررسمی در تاکنون اندازه ای گسترش کیفیت اطالعات:هایی برپژوهش -

های غیرمستقیم و کالن صورت گرفته است. نیاز اصلی دسترسی به اطالعات ایران، عمدتاً با روش

وان تهای مستقیم و متکی به مشاهدات میدانی است. بدون چنین اطالعاتی، نمیتر و با روشدقیق

های دات مشخص با مصادیق معین رفت. انجام پژوهشسوی پیشنهااز تجویزهای سیاستی کلی، به

 های اقتصادی در بخشگیری فعالیتهای آماری الزم برای اندازهالزم برای تدوین چارچوب طرح

تر از هایی جهت برآوردهای دقیقخانوار و بخش غیررسمی، انجام مطالعات الزم برای ارائه روش

های سطح خرد های ملی و انجام پژوهشدرج آن در حسابهای نامنظم و غیرقانونی و ی بخشاندازه

 و میدانی در مورد اجزاء بخش غیررسمی، نیازهای اصلی پژوهشی در این حوزه است.

ی نسبی اقتصاد های زمانی از اندازهتولید سری هایی برای گسترش کاربردِ اطالعات:پژوهش -

 کار نرود،برای تکمیل مطالعات تجربی دیگر بهها که این دادهغیررسمی و اجزاء آن در ایران، مادامی

هایی رفت که از این سمت پژوهشبخشی و هشداردهی نخواهد داشت. باید بهحاصلی جز آگاهی

ود ها ساطالعات برای تکمیل شناخت از روند تغییرات متغیرهای اصلی اقتصادی و اصالح سیاست

های متعارف در مورد رشد، مصرف، ی نظریهتوان در بررسی تجربهای زمانی، میبرد. از این سری

گذاری، تقاضای پول و ... استفاده کرد و به شناخت بهتری از این متغیرهای کلیدی و عوامل سرمایه

 دهی آنها، دست یافت.های مشخصی برای کنترل و جهتدهی به روند آن و نیز سیاستمؤثر بر شکل
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مطالعات موجود، در  های مدنی:تشکل تر برایهای مشخصهایی برای تعریف نقشپژوهش -

بیند و هیچ نقشی برای اجزاء مهم دیگر های پیشنهادی، تنها دولت را مخاطب خود میسیاست

ی تغییر اجتماعی، هیچ تحول اساسی جامعه قائل نیست. این در حالی است که ادبیات نوین در باره

 هایهایی که بتواند پروژهد. انجام پژوهشدانهای مدنی، پایدار نمیرا بدون مشارکت جامعه و تشکل

ها، حلها و اجرای راهحلهای مدنی و دولت برای شناسایی مسائل و راهمشترک همکاری بین تشکل

المللی موجود از در این حوزه، تعریف نماید، یک ضرورت اساسی است. خوشبختانه تجربیات بین

سازی گمرک، بهبود نظام کسب و کار و نوینهایی در بهبود محیط تعریف و اجرای چنین پروژه

 هایی خواهد بود. گشای تعریف و اجرای چنین پژوهشتأمین اجتماعی و ...، راه
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 سیاستی مطالعات ایرانی برای مواجهه با اقتصاد غیررسمی در ایران هایتوصیه: 1-8جدول 

 های سیاستی پیشنهادیتوصیه عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

 مقاالت علمی

 (1380پور )محمود جمعه 1

ی شهری و ابعاد مشاغل غیررسمی به عنوان یک مسئله

اجتماعی و اقتصادی  آن )بررسی موردی در پل 

 سیدخندان(

 های بخش غیررسمیریزی استفاده از قابلیتبرنامه 

  کنترل بخش غیررسمیهدایت و 

 (1380مازار یزدی )علی عرب 2
ی اقتصادسیاه در ایران اندازه، علل و آثار آن در سه دهه

 اخیر

 مهار تورم 

 ی ناگهانی در بارمالیاتیاجتناب از تغییرات فزاینده 

 دادن به ارتقای کارآمدی دولتاولویت 

 های انبساطی بر رشد اقصاد سیاهدر نظر گرفتن آثار سیاست 

3 
حسین صادقی و علیرضا شکیبایی 

(1380) 

ی اقتصاد زیرزمینی ایران با روش منطق فرار مالیاتی و اندازه

 فازی
 

4 
اصغر اسفندیاری و آرش علی

 (1381منش )جمال
 اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی

 بهبود نظام مالیاتی کشور 

 حذف تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی 

 دولت از طریق ارتقای توانمندی آن افزایش کارآمدی 

 وجود مقررات نظارتی وکیفری کافی 

 مهار تورم 

 نظارت مستمر بر انتقاالت بانکی 

  مبارزه جدی با قاچاق کاال 

 تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

5 
علیرضا شکیبایی و حسین صادقی 

(1382) 
  سازی اقتصاد زیرزمینی با روش فازیمدل

6 
پور و حمیدرضا محمدی کریمییداهلل 

(1383) 

سد نفوذ قاچاق کاال: از واقعیت تا رؤیا )پژوهش میدانی در 

 ی استان هرمزگان(محدوده

 شده به اقتصاد جهانیریزیورود برنامه 

 انجام اصالحات ساختاری 
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 پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

 آزادسازی تجاری 

 اعطای نقش برتر به بخش داخلی و خارجی 

7 
غالمرضا حیدری و میرعبداهلل حسینی 

(1385) 
 برآورد واردات غیررسمی چای به ایران

 تعدیل سطح تعرفه گمرکی چای 

 ای چایرفع موانع غیرتعرفه 

 های تجاریشدن میزان حمایتشفاف 

 از بین بردن رانت 

 ایجاد انگیزه در صنایع داخلی برای رقابت 

 تعدیل نرخ سود بازرگانی 

 توجه به کیفیت چای 

 وجه به محدویت های موجود در توسعه کشت چایت 

 تعیین نرخ تعرفه بهینه 

 های مبارزه با قاچاق کاالتجدید نظر در سیاست  بررسی اقتصادی قاچاق در ایران (1385جمشید پژویان و مجید مداح ) 8

9 
 محمدرضا سیدنورانی و فاطمه

 (1385عزیزخانی )

مالیات بر بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و 

 افزودهارزش

  اجرایVAT 

  تعیین آستانه بهینه، نرخ ما لیاتی، بار مالیاتی در قانون مالیات

 ی مردمبودن این قانون برای عامهارزش افزوده و شفاف

 ی تمکین مالیاتی در این قانونتشویق انگیزه 

 ی با فساد اداریکارهای مقابلهبینی راهپیش 

  برای جلوگیری از فرار مؤدیانایجاد بانک اطالعاتی مناسب 

 رسانی به موقع به مؤدیاناطالع 

 گوبودن  عملکرد سازمان امور مالیاتیبودن و پاسخشفاف 

10 
محسن رنانی و ساغر باباحیدری 

(1385) 
 اشتغال غیررسمی در ایران: مروری بر مطالعات

 شناختن بخش غیررسمیبه رسمیت 

  زدایی و اجرای مقرراتارتقاء واحدهای بخش غیررسمی با

 های تدریجی و شفافسیاست
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   کاهش مشکالت ساختاری 

11 
اصغر اسفندیاری و فاطمه مهربانی علی

(1385) 

  -بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد 

 ی خانوار و نسبت نقدهزینه

 مندکردن آمار و اطالعاتنظام 

  بهبود نظام مالیاتی 

 کنترل وضعیت اشتغال 

 کنترل توزیع و نوع یارانه 

 کنترل ارزی 

 نامهای بیکنترل تقاضا برای پول نقد و چک 

 کاهش دخالت دولت در اقتصاد 

 عادالنه کردن توزیع درآمد 

 کاهش کاغذبازی و ساختار اداری ناکارآمد 

 مبارزه با قاچاق کاال 

 های مناسب در جهت کاهش فقراعمال سیاست 

12 
ور پعلیرضا شکیبایی و علی رئیس 

(1386) 

ای در ایران: رویکرد بررسی روند تحوالت اقتصاد سایه

DYMIMIC 
 

 کاهش بیکاری 

 کاهش نقش دولت در بازار 

 های مالیاتی تعدیل سیاست 

 فرماییهای کوچک کارگاهی و خویشکنترل بر فعالیت 

 گذاری در های شغلی از طریق سرمایهایجاد فرصت

 هازیرساخت

 به صورت وام های ریزعدم توزیع سرمایه 

 ویژه در مورد جرایم اقتصادیبهبود سیستم انتظامی به 

 اصالح برخی از قوانین و مقررات 

 حضور سیستم انتظامی کارآمد 

13 
محمدطاهر احمدی شادمهری 

(1386) 
 مندکردنی نیروی کار از طریق قانونکاهش مازاد عرضه  بررسی وضعیت شاغالن در بخش غیررسمی
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 ها و رعایت  استانداردها و گذاریسیاستدهی دولت با سازمان

 تأمین اجتماعی

14 
علی عرب مازار یزدی و لیال خودکاری 

(1386) 
 های کثیف در ایرانبرآورد حجم پول

 های غیرقانونیمحدودکردن فعالیت 

 کردن فضای مناسب جهت افزایش حضور فعاالن فراهم

 های قانونیاقتصادی در فعالیت

  پولی کشورنظارت مؤثر بر جریان 

15 
حمید ابریشمی، محسن مهرآرا و نازلی 

 (1386هیبتی )
 بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات

 های مالیاتیتمرکزکردن برگسترش پایه 

 کردن بار مالیاتیمنطقی 

 ( اجرای صحیح طرح مالیات بر ارزش افزودهVAT) 

 (1387الیاس نادران و حسن صدیقی ) 16
ها و اجزای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی اثر مالیات بررسی

 در ایران

 کاهش بیکاری 

 کاهش بروکراسی 

 کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات 

 (1387مجید مداح ) 17
های آمدهای اقتصادی قاچاق کاال در ایران و راهعلل و پی

 رویارویی با آن

 های ترکیبی اقتصادی و غیراقتصادیاعمال سیاست 

  نمودن های اقتصادی از طریق منطقیدر سیاستتجدیدنظر

 ی واردات رسمینرخ تعرفه و کاهش هزینه

 ی اشتغال در بخش رسمیافزایش انگیزه 

 های توزیعی مناسب دولت و توانمندسازی افرادسیاست 

 کنترل حجم قاچاق 

18 
صمد عزیزنژاد و سعید توتونچی ملکی 

(1387) 
  شویی و آثار آن بر اقتصاد ملیپول

 اقتصاد سیاسی فساد (1387حسین راغفر ) 19

 ایجاد نهادهای خوب 

 کارگیری مدیران خالقپرورش و به 

 آوری مالیاتایحاد نهادهای جمع 

 سازی دولتکوچک  ی فسادرویکردهای مختلف اقتصاددانان به مسئله (1387پور )محمدرضا فرهادی 20
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 سازیخصوصی 

 جریان آزاد اطالعات در پیشگیری اجتماعی از فسادنقش  (1387نظر )مند بگحمید بهره 21

 ضمانت اجرای کیفری 

 ی غیرکیفریاقدامات پیشگیرانه 

 های اجتماعیپیشگیری 

 های وضعیپیشگیری 

 ی دستگاه قضااثبات اراده 

 اعتمادی میان دولت و مردمکاهش شکاف بی 

 ی جامعه مدنیهمکاری گسترده 

22 
اهلل تاری و سعید غالمی باغی فتح

(1387) 

اصالح شاخص فضای کسب وکار، عاملی موثر بر کاهش 

 اقتصاد پنهان و گسترش بخش رسمی

 انجام اصالحات در فضای کسب وکار 

 مدت اقتصاد کالنهای میاناصالحات اساسی در برنامه 

 کاهش ریسک فعالیت در فضای رسمی 

 افزایش اشتغال رسمی 

 گستزش چتر حمایتی 

 ایجاد مطلوبیت در بخش رسمی 

 های مرتبط با اصالح سه شاخص پرداخت خاذ سیاستات

 مالیات، اشتغال و سیاست خارجی

 سازی قوانینبودن دولت به سادهمصمم 

 (1387فر و بابک دائی )مهری رحیمی 23
تحلیلی پیرامون جایگاه بازار غیررسمی سرمایه و پول در 

 ایران
 ها و عزم ملیهمکاری دستگاه 

 قاچاق کاال و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور (1387پور )علیرضا وطن 24

 اراده و تالش مشترک همه اجزا وارکان نظام 

 حمایت مؤثر از تولید داخلی و حمایت از واردات قانونی 

 ی های توسعهافزایش ظرفیت های تولیدی با اجرای برنامه

 اقتصادی
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 ی نهایی تولید و آوردن هزینهها از طریق پایینکاهش قیمت

 جای وارداتکردن محصوالت داخلی بهجانشین

 های  مرزینظارت بر مناطق آزاد تجاری و بازارچه 

 طراحی نظام کنترل گردش پول و کاال 

 اعمال تدابیر ضددامپینگ و مبارزه با پولشویی 

 جوارگسترش همکاری با کشورهای اسالمی و هم 

 گذاری در مناطق مستعدافزایش سرمایه 

 ای، حذف انحصاراتموانع تعرفه اصالح نظام مالیاتی، کاهش 

 های بازدارنده و افزایش ریسک قاچاقتشدید مجازات 

 ی صنعتی و های توسعهکوشش در تحقق استراژی

ها با توجه به الزامات سند ی سیاستکردن همههماهنگ

 ی کشورساله 20چشم انداز

 سازی استراتژی جایگزینی وارداتپیاده 

  غیررقایتی خارجی در داخلی موردنیاز کاالتولید 

 تامین سالمت اقتصادی با توجه به اصل مزیت نسبی 

  ی ممنوع و کاالکاهش قاچاق از طریق تبدیل بعضی از

 ی متعادلمشروط از طریق تعرفه

  استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و تالش برای الحاق به

 سازمان تجارت جهانی

25 
مجید صامتی، مرتضی سامتی و علی 

 (1388دالئی میالن )
 MIMICبرآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش 

 کاهش بیکاری 

 مهار تورم 

 اجتناب از جهش بار مالیاتی 

 سازی فرهنگ مالیاتیگسترش و نهادینه 

 هاکاهش حجم مقررات در ثبت بنگاه 
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 نکردن درآمدهای نفتی دولت در هزینه های جاریتزریق 

26 
وحید  حسین صادقی، عباس عصاری و

 (1388شقاقی شهری )
  گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازیاندازه

27 
 فرفر و محمد کیوانمصطفی سلیمی

(1389) 
 اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم

 استفاده از یک سیستم مالیاتی کارآمد 

 توجه به متغیرهای کالن اقتصادی 

 جویی مبارزه بارانت 

  دولت در امور اقتصادیعدم فعالیت 

28 
حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه 

                                     (1389حمید تابلی ) زاده وکوچک
 کند؟ای رشد اقتصادی را تهدید میآیا اقتصاد سایه

 کاهش بار مالیاتی 

 کاهش شدت قوانین و مقررات 

 کاهش نرخ بیکاری 

 مجریان و عموم مردمگذاران، های سیاستافزایش آگاهی 

29 
محمد اخباری، مهدیه اخباری و رضا 

 (1389آقابابایی )

سازی تجارت غیرقانونی کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل

 )قاچاق( در ایران
 

30 
میثم موسایی و مریم احمدزاده 

(1389) 

ی بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق بررسی رابطه

 کاال )استان هرمزگان(
 ایجاد یک بستر مبارزه با رانت خواری 

31 
علی محمد احمدی و رضا وفایی یگانه 

(1389) 

گیری فساد در ایران با استفاده پیشنهاد شاخص بومی اندازه

 از روش دلفی
 

32 
ملیحه خواجوی، ابراهیم رضایی و 

 (1389حسن خداویسی )

های کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد برآورد پول

 هارهیافت آزمون کرانه ایران:

 های منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی مسدودکردن کانال

 ویژه در بخش پولی و بانکیبه

 گسترش شفافیت در بخش پولی و بانکی 

33 

سمانه طالعی اردکانی، رسول بخشی 

خواه دستجردی و آزاده سعادت

(1390) 

 ازیفیابی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از منطق مدل

 های پنهانشناخت علل و ماهیت فعالیت 

 های ملیمنظورکردن اقتصاد زیرزمینی در حساب 

 تخمین اقتصاد زیر زمینی 

 توجه بیشتر به بار مالیاتی 
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 ی مالیاتتعیین نرخ بهینه 

34 
محمد اخباری و مهدیه اخباری 

(1390) 

سازی اقتصاد غیررسمی کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل

 در ایران
 

35 
محسن رنانی، شیرین اربابیان و محمد 

 (1390میرزایی )
 شناخت ساختار اشتغال زنان در بخش غیررسمی کشور

 گذاری اشتغال با توجه به بخش غیررسمیسیاست 

  حمایت از شاغالن زن در بخش غیررسمی و سوق دادن به

 بخش رسمی

 اهمیت تحصیالت در جذب نیروی کار در بخش رسمی 

 رسمی زنان کاهش موانع اشتغال 

36 
صادق بختیاری و خجسته 

 (1390خواهی )خوب

اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن در ایران 

(1351 – 1385) 

 هاتوجه به بخش غیررسمی و شناسایی موانع و دشواری 

 ی مالیات افزایش تدریجی و محتاطانه 

 کنترل تورم 

 مبارزه با بیکاری و تعقیب سیاست اشتغال 

  حمایت از مؤسسات مالی خرد با هدف تأمین مالی برای بخش

 غیررسمی

 های دولتی و غیردولتی برای حمایت از ایجاد نهادها و سازمان

 حقوق گارگران بخش غیررسمی

37 
السادات نوع ایران مجید مداح و فروغ

(1391) 

 برمبنای ایران در غیررسمی اقتصاد ارزش تخمین

 فیلترکالمن رهیافت زیستمحیطی، متغیرهای

  تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حفظ منابع

 طبیعی

  فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی جهت کاروفعالیت

 رسمی

 های غیررسمیتدوین مقررات مبارزه با فعالیت 

  استفاده از ابزارهای سیاستی مالیات و یارانه برای کاهش

 فعالیت در بخش غیررسمی

 یزه فعالیت در بخش اقتصادی در بخش رسمیتقویت انگ 
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 های غیررسمیمندکردن فعالیتقاعده 

38 
زهرا نصراللهی و سمانه طالعی اردکانی 

(1391) 

ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا؛ تخمین اقتصاد سایه

 ی موردی:  اقتصاد ایرانمطالعه
 وضع مالیات بر انتشار آلودگی 

39 
فرزانگان و  زهرا نصراللهی، محمدرضا

 (1391سمانه طالعی اردکانی )

ی ای در ایران )مقایسهبررسی روند تحوالت اقتصاد سایه

 سازی آموس گرافیک و لیزرل(افزارهای مدلنرم
 

40 
مهنوش عبداهلل میالنی و نرگس 

 (1391اکبرپور روشن )
  فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران

41 
میرزایی و محسن رناتی، محمد 

 (1391شیرین اربابیان )

های مالیاتی از دست رفته بخش غیررسمی و ظرفیت

 ی موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد()مطالعه

 های گذاری و بهبود فناوری در فعالیتگسترش سرمایه

 کشاورزی

  باالبردن ظرفیت مالیاتی بخش کشاورزی 

 (1392هانیه علیزاده و فرهاد غفاری ) 42
ی اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل رد اندازهبرآو

 مؤثر بر آن

 های عادالنه مالیاتی، نظارت بر اجرای بهبود نظام مالیاتی، نرخ

 ستانیدرست مالیات

  کاهش ذهنیت منفی افراد به پرداخت مالیات با استقرار

 چارچوب شایسته نظارتی و نظام تشویق و تنبیه

  افزایش کیفیت خدمات عمومیجلب اعتماد مردم از طریق 

 افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت  ناخالص در بلندمدت 

43 
نژادعمران و معصومه وحید تقی

 (1392پور )نیک
 ی موردی ایرانهای آن: مطالعهاقتصاد زیرزمینی و علت

 ی مالیاتیهای عادالنهبهبود نظام مالیاتی و نرخ 

 ستانیاجرای درست مالیات 

  مالیات وجلب اعتماد مردمایجاد فرهنگ 

 کاهش تورم با اتخاذ سیاست پولی مناسب 

 تقویت سمت عرضه از طریق افزایش بازدهی تولید 

 های توزیعی و فقرزداییاجرای سیاست 

 های اقتصادی مولدی فعالیتافزایش انگیزه 

 گریکاهش حجم دولت و کاهش تصدی 
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 های سیاستی پیشنهادیتوصیه عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

 نینساالری و نظارت دقیق دولت بر اجرای درست قواشایسته 

 کاهش بروکراسی ناکارامد 

44 
محمدحسن فطرس و علی دالئی 

 (1392میالن )
 1391-1342عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران 

 کاهش بیکاری 

 گذاری خارجیجذب سرمایه 

 های کاری در مناطق مرزی با استفاده از گسترش  فرصت

 ظرفیت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی

 های تجاریکاهش محدویت 

 مهار تورم 

 سیاست پولی مناسب و انضباط مالی دولت 

 اجتناب از جهش در بار مالیاتی 

 های اقتصادی وکاهش فرار مالیاتیسازی فعالیتشفاف 

 اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده 

 گسترش و نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی 

 هاکاهش حجم مقررات برای ثبت بنگاه 

 ی جاری دولتهزینه تزریق نکردن درامدهای نفتی برای 

45 
نژاد، صالح ابراهیمی، پویان منصور زراء

 (1392کیانی )
  MIMICبرآورد حجم قاچاق کاال در ایران به روش 

46 
اصغر اسفندیاری، مهدی پدرام و علی

 (1392صادق مجدم )

داری زنان و عوامل موثر بر آن اقتصاد غیررسمی، خانه

 اهواز(ی موردی زنان متأهل شهر )مطالعه

 عنوان یک فعالیت اقتصادی داری زنان بهکردن کار خانهلحاظ

 و اجتماعی

 داربوجودآمدن نظام تامین اجتماعی زنان خانه 

47 
علیرضا شکیبایی و قاسم شادمانی 

(1393) 

( با استفاده از 1349-1386ای ایران )برآورد اقتصاد سایه

 ایسازی فازی چندمرحلهمدل

 رفع معضل بیکاری 

 گذاری در های شغلی از طریق سرمایهایجاد فرصت

 هازیرساخت
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 های سیاستی پیشنهادیتوصیه عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

  تقویت سیستم نظارتی بر روی اتحادیه ها و صنوف توسط

 دولت

 هاتقویت سیستم اطالعاتی در مورد افراد فعال در این شغل 

 ترمیم و بهبود فضای کسب وکار و امنیت اقتصادی 

 بهبود سیستم مالیاتی 

 اصالح نظام تعرفه توسط دولت 

 ع تبعیض در تشخیص مالیاترف 

 تقویت سیستم اطالعات و خدمات مالیاتی  کشور 

 تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص 

 ویژه در مورد جرایم اقتصادی از بهبود سیستم انتظامی به

 طریق کنترل بیشتر و اصالح قوانین

 

48 
ابراهیم رضائی و ملیحه خواجوی 

(1393) 

پنهان و سطح بار  ی غیرخطی بین اقتصادبررسی رابطه

های مارکف سوئیچینگ و مالیاتی در ایران: کاربردی از مدل

 سازیرویکرد شبیه

 

49 
ور پ اسمعیل ابونوری و عبدالحامد نیک

(1393) 
 اجرای تدریجی سیاست افزایش بارمالیاتی  های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایراناثر شاخص

50 
رجایی خسرو پیرایی و حسینعلی 

(1394) 

گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار اندازه

 آن

 کاهش تورم 

 عدم افزایش ناگهانی بار مالیاتی 

 های قانونیکاهش محدویت 

 های تجاریکاهش محدویت 

  کاهش قوانین و مقررات برای ورود به فضای کسب و کار در

 اقتصاد رسمی

 کمک به ایجاد اشتغال در بخش رسمی 
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 های سیاستی پیشنهادیتوصیه عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

 اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران (1394احمد اسدزاده و زهرا جلیلی ) 51

 در نظرگرفتن راهبردهای رشد با توزیع درامدی 

 برقرای سیستم مالیات قوی برای جلوگیری از فرار مالیاتی 

 های اجتماعی و آموزشی و دخالت بهینه دولت در برنامه

 بهداشتی

 (1394مسعود خداپناه ) 52

برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش فازی و 

ی ان با اقتصاد زیرزمینی با استفاده از آزمون بررسی رابطه

 علیت هیشائو

 دادن به سطح کارآمدی دولتاولویت 

 های قانونیتغییر در میزان محدویت 

 آزادسازی تجاری 

 های کردن زمینههای قانونی و تجاری با فراهمکاهش محدویت

 ی و اقتصادی و اجتماعیفرهنگ

53 
سید مرتضی افقه و سید امین 

 (1394منصوری )

بررسی ارتباط و تأثیر جرائم اخالقی و اقتصادی بر حجم 

 MIMICاقتصاد زیرزمینی در ایران با روش 

 افزایش امنیت در جامعه 

 سوادیکاهش فساد اداری و بی 

  کاهش جرایم اخالقی از طریق کاهش طالق و افزایش سطح

 دانش

 کاهش حجم دولت 

54 
پور، جمشید پژویان، تیمور رضا امیدی

 (1394محمدی و عبارس معمارنژاد )

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی: تحلیل تجربی 

 در ایران

 کنترل تورم 

 اجرای انضباط مالی بیشتر 

 اجتناب از افزایش بار مالیاتی 

 سازی وکاهش شدت قوانین و مقرراتشفاف 

 بهبود فضای کسب و کار 

 افزایش درامدهای مالیاتی پایدار 

 کاهش کسری بودجه 

55 
محمد ویسیان، میرنجف موسوی، طاها 

 (1394ربانی و واحد احمدتوزه )

تحلیلی بر وضعیت شاغالن بخش اقتصاد غیررسمی 

 ی موردی: شهر قروه()مطالعه

 ایآموزش در مراکز فنی و حرفه 

  در مناطق روستاییایجاد صنایع کوچک تبدیلی 

 گذاری دولت در بخش زیربناییسرمایه 
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 های سیاستی پیشنهادیتوصیه عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

 توجه به سرمایه گذاری در نیروی انسانی توسط دولت 

 دادن به استخدام نیروهای بومیاولویت 

 های سرگردان در جهت ایجاد مشاغل کاربرجذب سرمایه 

 درآمدهای کمبهره به خانوادهاعطای وام کم 

56 
 محمود کاظمیان و حمیده جوادی

 (1395نسب )

 های گسترشگذاری اقتضایی و ارزیابی تأثیر سیاستارزش

های اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای بیمه

 درآمد در بخش غیررسمی اشتغالکم

   گسترش نظام اداری بیمه های اجتماعی برای بخش

 غیررسمی

 های پژوهشیگزارش

1 
محسن رنانی، ساغر باباحیدری، سعید 

 (1380آبادی )و مریم مه نایب

ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و نقش آن در جذب 

 نیروی انسانی متخصص

 اصالح نظام اماری کشور در جهت پوشش بخش غیررسمی 

 ها گذاریرسمی در سیاستحمایت دولت از بخش غیر

 خصوص سیاست مالیبه

  اطالح در سیستم مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی به نفع

 بخش غیررسمی

  کاهش قوانین بروکراتیک حاکم بر سیستم بانکی کشور و

 تعیین نرخ بهره متعادل

 های اقتصادیتدوین قواعد منطبق با واقعیت 

 ی ورود به بخش رسمیکنندهها تسهیلاتخاذ سیاست 

 های تشویقی جهت ارتقاء بخش غیررسمی از طریق سیاست

 آموختگان عالیجذب دانش

2 
مازار یزدی و علی عرب باقری، فریده

 (1381اصغر بانوئی )علی
  گیری بخش غیررسمی در ایرانروش اندازه

 (1382علیرضا شکیبایی ) 3
گیری آن در برآورد اقتصاد زیرزمینی و تحلیل علل شکل

 ایران با استفاده از الگوی منطق فازی
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  ایران در مطالعات ایرانیی اقتصاد غیررسمی در مسیرهای آتی پژوهش در باره: 2-8جدول 

 های آتی پیشنهادیپژوهش عنوان )گان( و سال انتشارآورندهپدید ردیف

 مقاالت  علمی

1 
علیرضا شکیبایی و حسین صادقی 

(1382) 
 سازی اقتصاد زیرزمینی با روش فازیمدل

 ی گیری اقتصاد غیررسمی با استفاده از مجموعهاندازه

 توابع عضویت تری از متغیرهای علی  وجامع

2 
حسین مهرابی بشرآبادی، سمیه 

                                     (1389حمید تابلی ) زاده وکوچک
 کند؟ای رشد اقتصادی را تهدید میآیا اقتصاد سایه

 ای برانجام مطالعات تکمیلی در مورد اثر اقتصاد سایه 

 مختلفها و متغیرهای رشد اقتصادی با استفاده از روش

3 
علی محمد احمدی و رضا وفایی 

 (1389یگانه )

گیری فساد در ایران با پیشنهاد شاخص بومی اندازه

 استفاده از روش دلفی

 سنجش فساد اقتصادی 

 سازی شاخص فساد اقتصادیبومی 

4 
مهنوش عبداهلل میالنی و نرگس 

 (1391اکبرپور روشن )
 نفرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایرا

 ارزیابی اقتصادی گرفتن مالیات از بخش غیررسمی 

 تخمین فرار مالیاتی 

 های پژوهشیگزارش

1 
مازار یزدی و باقری، علی عرب فریده

 (1381اصغر بانوئی )علی
 گیری بخش غیررسمی در ایرانروش اندازه

 های موجود آمارگیری اعمال تغییرات الزم در طرح

ی ضروری از عملکرد اولیهمنظور دستیابی به اطالعات به

 مدتبخش غیررسمی در ایران، در کوتاه

 گیری غیرمستقیم های اندازهحمایت از پژوهش

منظور دسترسی های بخش غیررسمی در ایران بهفعالیت

ی الزم و اعمال کنترل متقابل به اطالعات اولیه

ها، در و این پژوهش شدههای اصالحهای طرحیافته

 مدتکوتاه

 های بخش گیری فعالیتطرح مستقل امار اجرای

 مدتغیررسمی، در میان



212 

 

134F134Fمآخذفهرست 

1 
 

 الف. فارسی

های اقتصادی ایاالت متحده و (. اثر تحریم1394حلیمه ) ،درگیری سیدکمیل و صفا ،کریم ، طیبی ،آذربایجانی

ی تحقیقات ی تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه. فصلنامهی ایران و شرکای عمدهی اروپا بر تجارت دوجانبهاتحادیه

 .3ی ، شماره50ی اقتصادی، دوره

 .7و  6ی قتصاد پنهان. شمارهی ا(. بررسی تأثیر تحریم بر قاچاق. قسمت اول. دوماهنامه1388مصطفی ) ،آذری

 .8ی ی اقتصاد پنهان. شماره(. بررسی تأثیر تحریم بر قاچاق. قسمت دوم. دوماهنامه1388مصطفی ) ،آذری

های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران. (. تأثیر تحریم1393محبوبه )بقالیان، امیر و علیزاده، خادمحمید،  ،آماده

 .11اره راهبرد اقتصادی، سال سوم، شم

های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران. (. اثر شاخص1393عبدالحامد )پور،  اسمعیل و نیک ،ابونوری

 .17ی ، شماره5ی اقتصادی سال های رشد و توسعهپژوهش

سازی اقتصاد غیررسمی در ایران. (. کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل1390مهدیه ) ،محمد و اخباری ،اخباری

 .59ی ی روند اقتصادی. سال نوزدهم، شمارهفصلنامه

سازی تجارت (. کاربرد رویکرد منطق فازی در مدل1389رضا ) ،مهدیه و آقابابایی ،محمد، اخباری ،اخباری

 .4ی ، شماره7ی اقتصاد مقداری. دوره یغیرقانونی )قاچاق( در ایران. فصلنامه

ی (. اقتصاد زیرزمینی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی. فصلنامه1381آرش ) ،منشاصغر و جمالعلی ،اسفندیاری

 .6ی شماره ی اقتصادی،پژوهشنامه

                                               
شده در باره آنها ارجاع داده شده است. فهرست مطالعات ایرانی انجاماین فهرست فقط شامل منابعی است که در متن گزارش به  1

اند در جدول ضمیمه فصل اول آمده است که در مواردی با این فهرست اقتصاد رسمی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته

 پوشانی دارد.هم
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ی هزینه  -(. بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش شکاف درآمد 1385فاطمه ) ،اصغر و مهربانیعلی ،اسفندیاری

 .23ی ی اقتصادی، شمارهی پژوهشنامهخانوار و نسبت نقد. فصلنامه

(. کاربرد فراتحلیل در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری: مروری بر مزایا، 1390ایزانلو، بالل و حبیبی، مجتبی )

 .82 -70، صص. 1ی ، شماره9ی شناسی. تحقیقات علوم رفتاری، دورهتنگناها و روش

ی اقتصادی، ی پژوهشنامه(. بررسی اقتصادی قاچاق در ایران. فصلنامه1385مجید ) ،جمشید و مداح ،پژویان

 .20ی شماره

گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن. (. اندازه1394حسینعلی ) ،خسرو و رجایی ،پیرایی

 .9ی ، شماره3های راهبردی و کالن، سال ی سیاستفصلنامه

(. اصالح شاخص فضای کسب وکار، عاملی موثر بر کاهش اقتصاد پنهان 1387سعید ) ،اهلل و غالمی باغیفتح ،تاری

 .58ی ، شماره14و گسترش بخش رسمی. مجلس و پژوهش، سال 

ی موردی ایران. های آن: مطالعه(. اقتصاد زیرزمینی و علت1392معصومه ) ،پوروحید و نیک ،نژادعمرانتقی

 .8ی ، شماره2ات اقتصادی کاربردی ایران، سال مطالع

(. اقتصاد غیر رسمی. ترجمه و تلخیص: منوچهر نوربخش و کامران سپهری. 1376توماس ، جی. جی. و دیگران )

 تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

 (. مصاحبه با محمود بهشتیان، مشاور رئیس گمرک. نوزدهم تیرماه.1395خبرگزاری فارس )

 . 5-11 صص. . 1 یه(. اقتصاد زیرزمینی. مجله رونق. سال اول. شمار1369بری ، فیروزه )تخلع

های کثیف و بررسی پیامدهای آن در (. برآورد پول1389حسن ) ،ابراهیم و خداویسی ،ملیحه، رضایی ،خواجوی

 .4ی ، شماره7ی ی اقتصاد مقداری، دورهها. فصلنامهاقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه

ی تأمین ی جعفر خیرخواهان. فصلنامه(. چرا اقتصاد غیررسمی اهمیت دارد؟. ترجمه1384هرناندو ) ،دسوتو

 .20ی ارهاجتماعی، سال هفتم، شم

خورد؟. شود و در جاهای دیگر شکست میداری در غرب موفق می(. راز سرمایه؛ چرا سرمایه1385هرناندو ) ،دسوتو

 ی فریدون تفضلی. نشر نی.ترجمه
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 ی جعفر خیرخواهان. نشر نی.(. راه دیگر. ترجمه1390هرناندو ) ،دسوتو

ی اقتصاد و می در ایران: مروری بر مطالعات. فصلنامه(. اشتغال غیررس1385ساغر ) ،محسن و باباحیدری ،رنانی

 .9ی جامعه. شماره

(. ساختار اشتغال در بخش غیررسمی و 1380مریم ) ،آبادیسعید و مه ،نایب ،باباحیدری، ساغر ،رنانی، محسن

 ریزی آموزش عالی. ی پژوهش و برنامهنقش آن در جذب نیروی انسانی متخصص. مؤسسه

(. فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص 1384السادات و محمدی، ابوالفضل )شمسزاهدی، 

 .79 -51، صص. 47ی ی مطالعات مدیریت، شمارههای گذشته. فصلنامهپژوهش

. MIMIC(. برآورد حجم قاچاق کاال در ایران به روش 1392پویان ) ،کیانی و صالح ،منصور ، ابراهیمی ،نژادزراء

 .9ی ، شماره5گذاری اقتصادی، سال سیاست

ی دانش و توسعه. سال (. اقتصاد غیررسمی در ایران و اثر تورم. مجله1389محمد )فر، کیوانمصطفی و  ،فرسلیمی

 .33ی ، شماره17

. DYMIMICای در ایران: رویکرد (. بررسی روند تحوالت اقتصاد سایه1386علی ) ،پورعلیرضا و رئیس ،شکیبایی

 .3ی های اقتصادی، سال ششم، شمارهی پژوهشفصلنامه

سازی ( با استفاده از مدل1349-1386ای ایران )(. برآورد اقتصاد سایه1393قاسم ) ،علیرضا و شادمانی ،شکیبایی

 .1ی ، شماره14ی پایدار(، سال ی پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعهای. فصلنامهفازی چندمرحله

ی تحقیقات سازی اقتصاد زیرزمینی با روش فازی. مجله(. مدل1382حسین ) ،علیرضا و صادقی ،شکیبایی

 .62اقتصادی. شماره 

-ها و اقتصاد غیررسمی؛ آیا تحریم، اقتصاد زیرزمینی را بزرگ می(. نسبت تحریم1392هادی ) ،صالحی اصفهانی

 .71ی ی تجارت فردا، شمارهنامهکند؟. هفته

. MIMIC(. برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران به روش 1388علی ) ،مرتضی و دالئی میالن ،سامتیمجید،  ،صامتی

 35ی ی مطالعات اقتصاد بین الملل، سال بیستم، شمارهمجله

های اقتصادی بر (. بررسی اثر تحریم1392فرهاد ) ،الهام و طهماسبی بلداچی ،محمدتقی، غالمی ،ضیائی بیگدلی

 .48ی ی اقتصادی، سال سیزدهم، شمارهی پژوهشنامهبردی از مدل جاذبه. فصلنامهتجارت ایران: کار



215 

 

یابی اقتصاد زیرزمینی ایران (. مدل1390) آزاده ،خواهرسول و سعادت ،، بخشی دستجردیسمانه ،طالعی اردکانی

 ی تحقیقات اقتصادی راه اندیشه.با استفاده از منطق فازی. فصلنامه

کارهای های اقتصادی بر ایران و راه(. تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم1393مرتضی ) ،مهدی و درخشان ،طغیانی

 73ی ، شماره23ی راهبرد. سال مقابله با آن. فصلنامه

(. فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران. 1391نرگس ) ،مهنوش و اکبرپور روشن ،عبداهلل میالنی

 .13ی یات، شمارهی مالپژوهشنامه

 ی علوم انسانی. چاپ دوم. ی تحقیقات و توسعه(. اقتصاد سیاه در ایران. مؤسسه1386مازار یزدی، علی )عرب

ی پژوهشنامه یفصلنامههای کثیف در ایران. (. برآورد حجم پول1386لیال ) ،علی و خودکاری ،مازار یزدیعرب

 ی چهارم.سال هفتم، شماره، اقتصادی

ها در رشد اقتصادی ایران با (. بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم1393یونس ) ،مرتضی و سلمانی ،عزتی

 .25ی ی آفاق امنیت، سال هفتم، شمارهتأکید بر بخش خارجی اقتصاد. فصلنامه

. جارت خارجی(. بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر ت1388سیدمحمدرضا ) ،صمد و سیدنورانی ،عزیزنژاد

 .61ی ، شماره16مجلس و پژوهش. سال 

های اقتصادی بر رشد مدت و بلندمدت تحریم(. تحلیل اثرات کوتاه1394مرتضی )، مهدی و درخشان ،فدائی

 . 18ی ، شماره5ی اقتصادی. سال های رشد و توسعهاقتصادی ایران. پژوهش

. 1391-1342ثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران (. عوامل مؤ1392علی ) ،محمدحسن و دالئی میالن ،فطرس

 .4ی ، شماره10ی ی اقتصاد مقداری، دورهفصلنامه

ها و راهبردها(. اتاق بازرگانی، (. مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم )چالش1393عبدالرسول ) ،قاسمی

 صنایع، معادن و کشاورزی تهران.

جانبه و های اقتصادی یک(. بررسی کارایی تحریم1394رضا ) ،انقعادل و ثقفی کلو ،، قربانیعلیرضا ،کازرونی

های کاربردی اقتصاد، سال دوم، ی نظریهچندجانبه بر تجارت خارجی محصوالت غیرنفتی در ایران. فصلنامه

 .84-85، صص. 1ی شماره
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ام بر اساس مدل (. تخمین توابع واکنش صادرات برای فوالد خ1386سیدجواد ) ،دخت و پورمقیممهین ،کاظمی

 .78ی ی تحقیقات اقتصادی، شمارهسیاست استراتژیک تجاری. مجله

ی صادرات (. سازوکار سیاست استراتژیک تجاری برای توسعه1380سیدحسین ) ،اکبر و میرجلیلی ،کمیجانی

 .20ی ی بازرگانی. شمارهصنعتی ایران. پژوهشنامه

. 138ی استراتژیک تجاری چیست و چه مزایایی دارد؟. شماره(. سیاست 1377های بازرگانی )ی بررسیمجله

 .30و  29صص. 

(. گزارش ویژه: بررسی تأثیر تحریم اقتصادی بر قاچاق کاال و ارز. منتشر 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام )

اق قاچی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان: مبارزه با شده در: ماهنامه

 کاال و ارز، میراث فرهنگی، انسان و سالح.

ی اطالعات های رویارویی با آن. مجلهآمدهای اقتصادی قاچاق کاال در ایران و راه(. علل و پی1387مجید ) ،مداح

 .254-253ی اقتصادی، شماره –سیاسی 

ید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی های اقتصادی بر تول(. تأثیر تحریم1394علی حسین ) ،حسین و استادزاد ،مرزبان

 .63ی های اقتصادی ایران، سال بیستم، شمارهی پژوهشی تصادفی. فصلنامهیافتهاز الگوی رشد تعمیم

های فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران. (. گزارش1394تا  1390های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 ات اقتصادی.های اقتصادی. دفتر مطالعمعاونت پژوهش

ها و راهبردهای جمهوری (. تحریم اقتصادی؛ فرصت1393اسداهلل ) ،مرادی و علی ،، ابراهیمیحسین ،مسعودنیا

 11ی ، شماره3اسالمی ایران در تأمین منافع ملی. راهبرد اقتصادی. سال 

رشد اقتصادی را تهدید ای (. آیا اقتصاد سایه1389حمید )، سمیه و تابلیزاده، کوچکحسین،  ،مهرابی بشرآبادی

 .45ی ، شماره15های اقتصادی ایران، سال ی پژوهشکند؟ فصلنامهمی

ی المللی ایران در دوران پساتحریم. فصلنامه(. اقتصاد سیاسی بین1394فرزانه ) ،مسعود و نقدی ،موسوی شفائی

 .23ی چهارم، ص. روابط خارجی، سال هفتم، شماره



217 

 

توسعه. سیاست راهبردی )استراتژیک( تجاری و خلق مزیت در کشورهای درحال(. 1386سیدحسین ) ،میرجلیلی

 .22ی های بازرگانی، شمارهبررسی

ای و بررسی اثرات آن روی آلودگی هوا؛ (. تخمین اقتصاد سایه1391سمانه ) ،زهرا و طالعی اردکانی ،نصراللهی

 .4ی ، شماره12ی پایدار(، سال )رشد و توسعه ی پژوهشهای اقتصادیی موردی:  اقتصاد ایران. فصلنامهمطالعه

ی اقتصاد غیررسمی؛ (. عوامل مؤثر بر اندازه1391محمدمهدی )کاکاوندی، مهدی و  ،علی، نوری، نصیری اقدم

 (.62)مسلسل  14ی ی مالیات، شمارههای مالیات و تعرفه با اثر متغیرهای نهادی. پژوهشنامهی اثر نرخمقایسه

پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط (. بررسی تغییرات تنوع1393علیرضا ) ،یه و گرشاسبیسم ،اللهینعمت

ی اقتصادی، های رشد و توسعهی پژوهش. فصلنامه1383 -1391ی زمانی المللی با تأکید بر دورههای بینتحریم

 .14ی سال چهارم، شماره

عنوان ابزاری برای کاهش جایی شرکای تجاری به(. جابه1390فرهاد ) ،محمد و رهبر ،، لطفیمحمد ،نهاوندیان

 .4ی ، شماره1ی های مدیریت منابع سازمانی، دورههای اقتصادی. پژوهشپیامدهای منفی تحریم

: محمدرضا معینی. سازمان برنامه و ینهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه .(1377) ، داگالسنورث

 اجتماعی و انتشارات. -مرکز مدارک اقتصادی  بودجه.

(. چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری. 1385باری ) ،جان و وینگاست ،داگالس، والیس ،نورث

 ی سوم.جانبه، سال اول، شمارهی اقتصاد سیاسی تحول همهی جعفر خیرخواهان. فصلنامهترجمه

 .28ی های بازرگانی، شمارهتأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور. بررسی(. قاچاق کاال و 1387علیرضا )پور، وطن

(. تئوری و تخمین قاچاق و گران نمایی واردات با استفاده از اختالفات آماری، مورد ایران 1379اوری، کاظم )ی

. 1378 های پیشگیری آن، آذرقاچاق کاال و راه یه(. مجموعه مقاالت سومین همایش ملی بررسی پدید76-1356)

  .دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
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