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  :چکیده

اقتصاد سایه یک پدیده واقعی با مفاهیم مهم و پیچیده است که نیاز به توجه 

ویژه کشورهاي در  براي همه کشورهاي جهان و به. اي عمیق دارد و مطالعه

هـا برخـوردار هسـتند،     تري از ایـن فعالیـت   حال توسعه که از حجم گسترده

 دلیل  به. ود داردهایی در مورد روند رو به رشد اقتصاد سایه وج همواره نگرانی

نشدن آن، آمار رسمی وضعیت دقیقـی از   ماهیت پنهان اقتصاد سایه و ثبت

ها  گذاري سیاست دهد و از آنجا که این آمار براي اقتصاد دولت را نشان نمی

ارقام و اطالعات نادرست ممکـن اسـت منجـر بـه     شوند،  به کار گرفته می

، هدف آن است تا اثـر  در پژوهش حاضر. هاي سیاستی نامناسب شود پاسخ

کشـور در حـال توسـعه و طـی دوره      67نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه براي 

روش تجزیـه و تحلیـل مقالـه    . مورد بررسی قـرار داده شـود   2009-1999

 System(یافتـه سیسـتمی    رویکرد گشتاورهاي تعمیم GMM ( در . اسـت

شورهاي دهنده آن است که در ک مجموع، نتایج حاصل از این رویکرد نشان

  .مورد مطالعه نرخ بیکاري تأثیري مثبت بر اقتصاد سایه دارد
  

یافته  گشتاورهاي تعمیماقتصاد سایه، نرخ بیکاري،  :کلیديي ها واژه

  .سیستمی، کشورهاي در حال توسعه

  .JEL O17 ،E24 ،C23:بندي طبقه

 

Abstract: 
The  shadow  economy  is  a  real  phenomenon  with 
significant  and  complex  concepts  that  requires  deep 
study and  attention.  For  all  the  countries  of  the  world 
especially  developing  countries  which  possess  a  more 
expanded  volume  of  these  activities,  always  there  are 
concerns  about  the  growing  tendency  of  shadow 
economy.  Due  to  the  hidden  nature  of  the  shadow 
economy and  its  unregistration,  official  statistics  don’t 
reveal the exact status of the governmental economy and 
since  these  statistics  are  applied  to  policy-  making, 
inexact figures and information can lead to inappropriate 
political  responses.  In  the  present paper,  the  aim  is  to 
investigate  the  effect  of  unemployment  rate  on  the 
shadow economy in 67 developing countries in period of 
1999-2009.  The  paper’s  data  analysis  is  System 
Generalized  Method  of  Moments  (System  GMM) 
approach.  By  and  large,  the  results  of  this  approach 
show  that  in  the  countries  under  study  the 
unemployment rate has a positive effect on the shadow 
economy. 
 
Keywords:  Shadow  Economy,  Unemployment  Rate, 
System  Generalized  Method  of  Moments,  Developing 
Countries. 
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  مقدمه -1

هاي اقتصادي به دلیل فـرار از   در همه کشورها برخی از فعالیت

. ماننـد  پنهـان مـی   ،نوع فعالیت دلیل  بههاي قانون یا  محدودیت

از  هاي مختلفـی  هاي غیر قابل مشاهده که تحت نام این فعالیت

اقتصـاد   3اقتصاد سـیاه،  2اقتصاد پنهان، 1قبیل اقتصاد زیرزمینی،

انـد،   شـناخته شـده   6و اقتصاد سایه 5اقتصاد موازي 4رسمی،غیر 

هاي اخیر بـا حضـور    ویژه در دهه پس از جنگ جهانی دوم و به

طـور قابـل تـوجهی     بیشتر دولت براي تقویت بخش رسمی بـه 

ها  گونه فعالیت براي ایندر ادبیات موضوع، . گسترش یافته است

و تـاکنون پژوهشـگران زیـادي     شـود  میتعاریف مختلفی دیده 

هاي غیر قابـل   اند که تعریف جامعی از مفهوم فعالیت سعی کرده

ایـن    مشاهده ارائه دهند؛ ولـی واقعیـت آن اسـت کـه بـا همـه      

ها همچنـان   گونه فعالیت ها، ابهامات موجود در مفهوم این تالش

بـه بیـان   . قی اقتصاددانان بعضـاً متفـاوت اسـت   وجود دارد و تل

دیگر، هیچ نظریه و تعریف واحدي از این پدیده وجـود نـدارد و   

  . تعریف آن تا حد زیادي به هدف محقق بستگی دارد

در مقاله حاضر، اصطالح اقتصاد سـایه مـدنظر اسـت و در     

ها و برآورد مدل از تعریـف مربـوط بـه آن     تجزیه و تحلیل داده

: 2010(و دیگـران   7بر اساس نظـر اشـنایدر  . ه خواهد شداستفاد

کاالها و خدمات تولیـدي   همه، اقتصاد سایه شامل )461-443

دالیلـی تعمـداً از نظـارت      قانونی مبتنی بر بـازار اسـت کـه بـه    

برخی از این دالیـل  . شوند مقامات عمومی پنهان نگه داشته می

خت مالیات بر درآمـد،  فرار مالیاتی و خودداري از پردا: عبارتند از

هاي  ها؛ خودداري از پرداخت هزینه ارزش افزوده یا دیگر مالیات

تأمین اجتماعی؛ اجتناب از رعایت معیارهـاي قـانونی مشـخص    

مانند حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، معیارهاي حفاظتی یا 

هـاي اداري مشـخص ماننـد     بهداشتی؛ اجتناب از رعایـت روش 

افـزایش  . هـاي اداري  اداري یا دیگر فرم هاي تکمیل پرسشنامه

هاي اقتصاد سـایه منجـر بـه فـرار مالیـاتی و در نتیجـه        فعالیت

و بـه تبـع آن،    شـود  مـی هـاي مالیـاتی    کاهش قابل توجه پایـه 

خوبی در جامعه عرضه   ها و خدمات رفاهی عمومی به زیرساخت

نخواهد شد و در نتیجـه، ایـن پدیـده منجـر بـه کـاهش رشـد        

 ؛1-58: 2004، 8مـایر  اشنایدر و کلینگ( شود میاقتصادي کشور 

                                                   
1. Underground Economy  
2. Hidden Economy  
3. Black Economy  
4. Informal Economy  
5. Parallel Economy  
6. Shadow Economy 
7. Schneider et al. (2010) 
8. Schneider & Klinglmair (2004) 

ها، همچنین  این فعالیت). 2347-2352: 2002، 9گیلز و دیگران

از جمله علل ناکارایی بازار کار و بـازار کـاال محسـوب و باعـث     

شـوند و   ج از بخـش رسـمی اقتصـاد مـی    جذب کارگران در خار

رسمی ایجـاد  غیر هاي رسمی و  رقابت نامساعدي را بین شرکت

بر این، ایـن پدیـده    عالوه ). 81-113: 2003، 10انست(کنند  می

ها، رشـد فسـاد و    گذاري آثار دیگري از جمله اختالل در سیاست

جرائم اقتصادي و همچنین نارضایتی عمومی و صنفی را نیز بـه  

وجـود چنـین مسـائلی، اهمیـت مطالعـه در زمینـه       . دارد دنبال

هاي اقتصاد سایه و ردیابی عوامل مؤثر بر ایـن پدیـده را    فعالیت

هـاي   ویژه براي کشـورهاي در حـال توسـعه کـه زیرسـاخت      به

اقتصادي اهمیت قابل توجهی در رشد اقتصادي آنها دارد، بیش 

هـا و   لیـت شناخت ماهیت این نوع از فعا. دهد از پیش نشان می

 از بســیاري بــر اینکــه ریشــه عوامــل مــؤثر بــر آن، عــالوه

سـازد، داراي اهمیـت    مـی  آشـکار  را اقتصـادي  هـاي  نابسامانی

اقتصادي قابل توجهی اسـت؛ تجزیـه و تحلیـل ایـن      -سیاسی

هاي مـورد اسـتفاده در    گیري مناسب شاخص عوامل براي اندازه

ثربخشـی آنهـا   هاي اقتصادي و ا ریزي ها و برنامه گذاري سیاست

اگرچه مطالعـات متعـددي اعـم از     .تواند مؤثر و کارساز باشد می

ي بررسی و شناخت  مطالعات خارجی و مطالعات داخلی در زمینه

عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه انجام شده است، اما در ایـن میـان،   

فقط مطالعات خارجی اندکی در زمینـه تـأثیر نـرخ بیکـاري بـر      

است و کشـورهاي مـورد بررسـی آنهـا      اقتصاد سایه انجام شده

هستند و برخـی از آنهـا    OECDمحدود به برخی از کشورهاي 

  عالوه. هم فقط به مطالعات موردي براي امریکا اختصاص دارند

یـابیم کـه مطالعـات     بر این، با مروري بر مطالعات داخلی درمـی 

انـد   داخلی از طرفی فقط به مطالعات موردي براي ایران پرداخته

انـد و از   ي گروهی براي سایر کشورها انجام نداده یچ مطالعهو ه

گرفته براي اقتصـاد   طرف دیگر، از میان علل مورد بررسی قرار

سایه در ایران، تأثیر نرخ بیکاري را مورد توجـه و بررسـی قـرار    

این، نرخ بیکاري باال که از جملـه معضـالت    گذشته از. اند نداده

خـود منجـر بـه      نوبه  ست و بهجدي کشورهاي در حال توسعه ا

کریمـی پتـانالر و   ( شـود  میمشکالت بسیاري در این کشورها 

هاي موجـود تـأثیر مبهمـی     بر تئوري بنا ،)52: 1394همکاران، 

بر اقتصاد سایه دارد و این، اهمیت ) گاهی مثبت و گاهی منفی(

رو  از ایـن . دهد بررسی تجربی این امر را بیش از پیش نشان می

و از آنجا که تاکنون اثر این عامل مهم براي کشورهاي در حال 

در توسعه از نظر تجربی مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، 

                                                   
9. Giles et al. (2002)  
10. Enste (2003)  
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پژوهش حاضر سعی بر آن است تا تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصـاد  

و  1طور تجربی در منتخبی از کشورهاي در حال توسـعه  سایه به

ضمن اینکه تجزیه و تحلیـل مـدل   . از جمله ایران بررسی شود

ــیم   ــتاورهاي تعم ــتفاده از روش گش ــا اس ــتمی  ب ــه سیس  2یافت

)System  GMM (ادسـنجی  گیرد که به لحاظ اقتص انجام می

شده در مطالعـات پیشـین بـراي      متفاوت با رویکردهاي استفاده

بین نرخ بیکاري و اقتصاد سایه است و در اجـراي    بررسی رابطه

خـوبی    این روش، سعی شده است که اصول اقتصادسـنجی بـه  

  . رعایت شود

پس از مقدمـه،  . بخش ارائه شده است ششحاضر در   مقاله

در . لعات تجربی اختصـاص دارد به ادبیات نظري و مطا 2بخش 

اقتصـاد سـایه     این بخش، ابتدا برخی از تعاریف موجود در زمینه

اقتصاد سایه براي کشورهاي در   ؛ پس از آن، پدیدهشود میارائه 

تأثیرگذاري نرخ بیکـاري بـر     حال توسعه بررسی و سپس، نحوه

، مطالعـات تجربـی   3در بخـش  . شـود  مـی اقتصاد سایه تشریح 

مـدل تجربـی،     ، بـه ارائـه  4در بخش . شود میه مطرح شد انجام

در . شـود  مـی ها و منابع آنها پرداخته  شناسی و معرفی داده روش

و  شـود  مـی ، نتایج تجربی حاصل از برآورد مـدل ارائـه   5بخش 

در نهایت، منابع و مأخذ . گیري اختصاص دارد به نتیجه 6بخش 

  .شوند معرفی می

  

 ادبیات موضوع  -2

  اقتصاد سایه مفهوم -2-1

در ادبیات موضوع، براي مفهوم اقتصاد سـایه تعـاریف متعـدد و    

در ایـن بخـش، نخسـت، برخـی از     . خورد مختلفی به چشم می

و در پایان،  شود میتعاریف مربوط به این پدیده تبیین  مهمترین

تعریف مورد نظري که در این مقاله از آن براي تجزیه و تحلیل 

  .اهد شد، بیان خوشود میاستفاده 

هـاي رسـمی،    هـایی غیـر از فعالیـت    براي فعالیت 3توماس

از نظـر وي، اقتصـاد   . اصطالح اقتصاد سایه را به کار برده است

هاي اقتصادي است کـه در محاسـبات    سایه شامل همه فعالیت

بندي وي، اقتصاد سـایه بـه    بر اساس تقسیم. اند ملّی ثبت نشده

  :شود میچهار بخش زیر تقسیم 

                                                   
هاي مورد  دسترس بودنِ کاملِ دادهکشورهاي مورد نظر، بر اساس قابل . 1

  .فراهم شده است 1اند و اسامی آنها در پیوست  نیاز انتخاب شده

2. System Generalized Method of Moments  
3. Thomas 

کنـد   این بخش، کاالها و خدماتی را تولید می: 4خانواربخش  .1

ویژگی بخش خـانوار، ایـن   . شود میکه در همین بخش مصرف 

و فقـدان   شـود  میاست که محصوالت آن کمتر به بازار عرضه 

کـه ارزیـابی    شود میقیمت براي کاالهاي تولیدي در آن باعث 

نادیـده  هاي ملّی  قیمت کاالها دشوار شود و در نتیجه در حساب

هاي بدون دستمزد کـه   در تمامی کشورها، فعالیت. گرفته شوند

، در )دار نظیـر خـدمات افـراد خانـه    (پذیرنـد   در خانه انجـام مـی  

تولیـدات خـانگی در   . شـوند  ي ملّی نادیده گرفتـه مـی  ها حساب

 .اند جوامع روستایی نیز از این جمله

این بخش، شـامل تولیدکننـدگان جـزء و    : رسمی بخش غیر .2

وران بـدون کـارگر و    کنان آنهـا و همچنـین کسـبه و پیشـه    کار

غیـر  کارکنان خدمات تجـاري، حمـل و نقـل و دیگـر خـدمات      

گـرد از بـاالترین نـوع     با آنکه فعالیت کسـبه دوره . رسمی است

هــاي کوچــک بــدون کــارگر  هــا اســت، ولــی کارگــاه فعالیــت

عداد ها قرار دارند از نظر ت که اغلب در خانه) هاي خانگی کارگاه(

تفاوت این بخـش بـا بخـش خـانوار، آن     . اهمیت بیشتري دارند

صورت کـاال و   رسمی بهغیر است که تولیدات خانگی در بخش 

رسـد و ایـن بـدان     کننده به فروش می خدمات نهایی به مصرف

کـه   گیـرد، در صـورتی   معنا است که مبادالت بازاري صورت می

 .بخش خانوار مبادالت بازاري ندارد

شـده در ایـن    بندي هاي طبقه تمامی فعالیت 5:نامنظمبخش  .3

هـاي   بخش، به دالیلی از جمله فرار از مقررات و تقلب در بیمـه 

ویژگی اصلی این بخـش، آن  . قانونی دارندغیر اجتماعی ماهیت 

ی و مجازبودن اصل فعالیت تولید کاالهـا  قانوناست که با وجود 

قـانونی  غیر خالف و  کار آنهاو خدمات، در نحوه تولید یا توزیع 

 . صورت می گیرد

طـور کـه اشـاره     همان): جزایی یا جنایی( 6قانونیغیر بخش  .4

شد، تولیدات بخش نامنظم قانونی و مجاز است، ولـی تولیـدات   

هـا و تولیـد کاالهـا و خـدمات      قانونی شامل فعالیـت غیر بخش 

خالف قانون مانند اموال دزدي، اخاذي، تولید و خرید و فـروش  

و  خالفکـاران بـا توجـه بـه اینکـه     . یونی و فحشا اسـت مواد اف

کنند، بدیهی اسـت کـه از    جنایتکاران عمل خود را گزارش نمی

 ). 371: 1992توماس، ( کنند میپرداخت مالیات نیز فرار 

هاي اقتصادي را به دو دسته  کل فعالیت 7از طرفی، پدرسن

رسمی تقسیم کرد و معتقد است که غیر اقتصاد رسمی و اقتصاد 

                                                   
4. Household Sector  
5. Irregular Sector  
6. Illegal Sector 
7. Pedersen

 
(2003)
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ــاي کشــاورزي و کاالهــاي       ــاد رســمی شــامل کااله اقتص

تولیــدي خانوارهــا، کاالهــاي عمــومی و  ي خــودگــذار سـرمایه 

غیـر  اقتصادي است و اقتصاد ) گزارش شده(هاي شفاف  فعالیت

رســمی، دو بخــش اقتصــاد ســایه و خــدمات خــانوار را شــامل 

ود شـامل اقتصـاد سـیاه،    از دید وي، اقتصاد سـایه خـ  . شود می

و فـرار  ) از جملـه معـامالت مـواد مخـدر    (قـانونی  غیر تولیدات 

  ). 177: 2003 ،پدرسن(مالیاتی است 

و اشــنایدر و ) 598-642: 2005(بــر اســاس نظــر اشــنایدر 

رسـمی  غیـر  ، براي اقتصاد زیرزمینـی، اقتصـاد   )2010(دیگران 

اقتصـاد  . اي وجـود دارد  خانگی و اقتصاد سایه تعـاریف جداگانـه  

هاي غیر قـانونی و جـرائم سـنّتی     زیرزمینی، شامل همه فعالیت

مانند سرقت، خرید و فـروش مـواد مخـدر و مشـروبات الکلـی      

هـاي مهـم    رسمی خانگی، شامل همه فعالیتغیر است؛ اقتصاد 

انـد و اقتصـاد سـایه     خانگی است که در قوانین ملّی ثبت نشـده 

نی مبتنی بر بازار است شامل همه کاالها و خدمات تولیدي قانو

که به دالیلی از جملـه دالیـل زیـر، تعمـداً از نظـارت مقامـات       

 :شوند عمومی پنهان نگه داشته می

فرار مالیاتی و خودداري از پرداخت مالیات بر درآمد، ارزش ) الف

  افزوده یا دیگر مالیات ها؛

  هاي تأمین اجتماعی؛  خودداري از پرداخت هزینه   ) ب

ت معیارهاي قانونی مشخص ماننـد حـداقل   اجتناب از رعای) پ

 دستمزد، حداکثر ساعات کار، معیارهاي حفاظتی یا بهداشتی؛

هاي اداري مشخص ماننـد تکمیـل    اجتناب از رعایت روش) ت

  . هاي اداري هاي اداري یا دیگر فرم پرسشنامه

در پژوهش حاضر، براي اقتصاد سایه تعریف ارائه شـده توسـط   

مدنظر ) 2010(و اشنایدر و دیگران ) 598-642: 2005(اشنایدر 

  .گیرد و اساس کار قرار می

  

مروري بر ادبیات اقتصاد سایه در کشـورهاي   -2-2

  در حال توسعه 

سال است که وجود همزمان مشاغل سایه و رسـمی در   50بیش از 

گـذاران   کشورهاي در حال توسـعه، توجـه پژوهشـگران و سیاسـت    

ادبیات وسیعی وجود دارد کـه  . ده استشماري را به خود جلب کر بی

هستند کـه چـرا در کشـورهاي در حـال      مسئلهبه دنبال درك این 

  توسعه، بخش اقتصاد سایه بزرگی وجود دارد؟ 

 1بر اسـاس مطالعـات سـازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه      

                                                   
1.  Organisation  for  Economic  Cooperation  and 
Development  

)(OECD  در کشورهاي در حال توسعه طـی دوره  2009در سال ،

کشـاورزي  غیر هاي  ، بیش از نیمی از مشاغل بخش2007تا  1990

. شوند رسمی در نظر گرفته میغیر ) میلیون نفر کارگر 900بیش از (

 اگر کارگران بخش کشاورزي نیز به حساب آورده شود، حجم برآورد

در برخی از . رسد میلیون نفر می 2000شده از اقتصاد سایه به حدود 

 80جنوبی آفریقا و جنوب آسـیا، بـیش از    مناطق، از جمله صحراي

اکثر کارگران بخش . اي هستند کشاورزي سایهغیر درصد از مشاغل 

طور  صورت خوداشتغالی فعالند و به سایه در جهانِ در حال توسعه، به

بـر  . کننـد  هاي کوچک را مدیریت می کنند یا شرکت مستقل کار می

بـراي  ) 2010(اساس برآوردهـایی کـه توسـط اشـنایدر و دیگـران      

از اقتصاد سایه صورت گرفتـه اسـت، ایـن     1999- 2007هاي  سال

 3/28پدیده به طور متوسط در کشـورهاي در حـال توسـعه حـدود     

کشورهاي اروپاي شرقی و آسیاي (درصد، در کشورهاي در حال گذار 

درصد از  4/19 تقریباً OECDدرصد و در کشورهاي  1/41) مرکزي

GDP دهد را به خود اختصاص می .  

صورت  هاي اقتصاد سایه به ، مقدار متوسط فعالیت)1(در نمودار 

این مقالـه    براي برخی از کشورهاي مورد مطالعه GDPدرصدي از 

 67با در نظر گرفتن کمترین و بیشترین مقدار اقتصاد سایه در میان (

طور که در ایـن نمـودار    همان. فراهم شده است) کشور مورد بررسی

ي  مـورد بررسـی در مطالعـه    کشور 67است، از بین نشان داده شده 

 GDPدرصــد از  09/12حاضـر، در دوره مـدنظر اُردن بــا متوسـط    

خـود اختصـاص داده اسـت و     کمترین حجـم اقتصـاد سـایه را بـه     

درصد از  97/67طور متوسط  اش به که حجم اقتصاد سایه گرجستان

GDP 1(ودار که نم چنان.است، بیشترین حجم اقتصاد سایه را دارد( 

طور واضح در کشورهاي در حـال توسـعه اقتصـاد     دهد، به نشان می

آنـو و   دل. خـود اختصـاص داده اسـت    اي را بـه  سایه حجم گسترده

- 300: 2004( 3و جرکســهانی) 2537- 2555: 2008( 2ســولومون

معتقدند که مفهوم اقتصاد سایه در اصل از ادبیـات موجـود در   ) 267

در ایـن  . مشکالت کشورهاي در حال توسـعه گرفتـه شـده اسـت    

اند  کشورها، تعداد زیادي از افراد در بخش رسمی اقتصاد جذب نشده

آوردن گروهـی از آنهـا بـه سـمت بخـش       و این عامل باعـث روي  

هاي مربوط به این  فعالیت. شود میین بخش اي و مشارکت در ا سایه

کند و یک  بخش، نقش مهمی در کشورهاي در حال توسعه ایفا می

این، در حالی است . شود میمنبع درآمد مناسب براي افراد محسوب 

یافته معموالً  در کشورهاي توسعه) 2009( 4که از نظر آویدو و دیگران

  .ستانگیزه خروج از بخش رسمی به مراتب کمتر ا

                                                   
2. Dell’Anno & Solomon (2008)  
3. Gerxhani (2004)  
4. Oviedo et al. (2009) 
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 .1999-2009  ، براي دورهGDPهاي اقتصاد سایه به صورت درصدي از  متوسط فعالیت. 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2012(و الجین و آزتونالی ) 2010(اشنایدر و دیگران : مأخذ

هـاي   ، ایـن امـر کـه فعالیـت    )2000( 1بر اساس نظر تانزي

تـر از   اقتصاد سـایه در کشـورهاي در حـال توسـعه بـا اهمیـت      

یافتــه بــوده، یــک واقعیــت اســت؛ زیــرا در  کشــورهاي توســعه

یافتـه   کشورهاي در حال توسعه نسـبت بـه کشـورهاي توسـعه    

هـاي   میزان معافیت براي مالیات بر ارزش افزوده کمتر، مالیـات 

طور کلّـی موانـع فعالیـت در بخـش      و به تأمین اجتماعی بیشتر

در واقـع، در کشـورهاي در حـال توسـعه     . رسمی بیشـتر اسـت  

هاي نظارتی و سیستم قضایی ناکارآمد از عواملی اسـت   سیستم

که باعث افزایش حجم اقتصاد سایه در این جوامـع نسـبت بـه    

  .یافته شده است جوامع توسعه

  

  تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه -2-3

اي برخـوردار   بررسی دامنه بیکاري و عواقب آن از ابعاد گسترده

در بسیاري . خود اختصاص داده است است و ادبیات وسیعی را به

از کشورهاي در حـال توسـعه کـه پوشـش تـأمین اجتمـاعی و       

اشتغال کافی نیست، کار و دستیابی بـه شـغل بـراي قشـرهاي     

منزلت اجتماعی، گذشته از ایجاد  ،وسیعی از مردمِ بدون سرمایه

در . به منزله حق حیـات و رهـایی از زنـدگی سـربارگونه اسـت     

اقتصاد توسعه، بیکاري همواره دلیلی براي فقر و فقر هـم علّـت   

هایی نظیر اعتیاد، فحشا، دزدي و سایر  ها و ناسازگاري ناهنجاري

از دیگر آثار بیکـاري، افـزایش حجـم    . انحرافات اجتماعی است

گرچه در مورد اندازه نیروي کـار در اقتصـاد   ا. اقتصاد سایه است

سایه و دالیل آن مباحثی مطرح شده است، اما توجه نسبتاً کمی 

                                                   
1. Tanzi (2000) 

کـه   به رابطه بین نرخ بیکاري و اقتصاد سایه شده اسـت؛ چنـان  

ادبیـات موجـود،   "کند که  ، اشاره می)338-347: 1999(تانزي 

ود کنـد، اگرچـه وجـ    خوبی مشخص نمی رابطه بین این دو را به

تـر بـه    اي گسترده بیـانگر لـزوم نگـاه عمیـق     هاي سایه فعالیت

  . "اتفاقات بازار کار است

بین نرخ بیکاري و اقتصاد سایه   تانزي معتقد است که رابطه

طـور قـاطع، جهـت     توانـد بـه   مبهم است و نظریه اقتصادي نمی

رو،  از ایـن . نرخ بیکـاري و اقتصـاد سـایه را تعیـین کنـد       رابطه

متغیر بـا تفـاوت تحلیـل تجربـی در هـر کشـوري       عالمت این 

 2گیلـز و تـدز   .)338-347: 1999 تانزي،(تواند متفاوت باشد  می

کنند که افزایش تعداد افراد بیکار در  ، چنین استدالل می)2002(

بخش رسمی تعداد افراد مشـغول بـه کـار در اقتصـاد سـایه را      

شـتري در  دهد؛ به این دلیل که آنها زمان فراغت بی افزایش می

از سـویی دیگـر، بـر    . اختیار دارند و سعی در استفاده از آن دارند

توانـد کـاهش در    اساس این دیدگاه، افـزایش در بیکـاري مـی   

آنها رابطه معکوس بین اقتصاد سایه . اقتصاد سایه را منجر شود

کـه توسـط اوکـان     3و نرخ بیکاري را با استفاده از قانون اوکـان 

افته است، تفسیر کردند؛ بـر اسـاس   توسعه ی) 103-98: 1962(

این قانون، بین رشد اقتصادي و نرخ بیکاري ارتبـاط معکوسـی   

کنند که با توجه به قـانون   این دو پژوهشگر بیان می. وجود دارد

همچنـین،  . یابـد  نرخ بیکاري افزایش مـی  ،اوکان، با وقوع رکود

دادن تقاضا براي نیـروي کـار در بخـش      رکود عالوه بر کاهش

                                                   
2. Giles & Tedds (2002) 
3. Okun’s Law (1962) 



  منتخب   تحلیل تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه در کشورهاي در حال توسعه: و همکاران حسنوند                          108

 

ی، تقاضا براي نیروي کار در بخـش سـایه را نیـز کـاهش     رسم

دهـد؛ زیــرا از دیـد آنهـا کــاهش رشـد اقتصـادي کــاهش       مـی 

البتـه بایسـتی در نظـر    . شـود  مـی هاي سایه را نیز منجر  فعالیت

داشت که ارتبـاط بـین رشـد اقتصـادي و اقتصـاد سـایه خـود        

، بـین اقتصـاد   )2002(مفهومی مبهم است؛ از نظر گیلـز و تـدز   

 بـه . اي در جهـت ادوار وجـود دارد   می و اقتصاد سایه رابطـه رس

توان گفت که اثر بیکاري بر اقتصاد سایه  عنوان یک نتیجه، می 

کشـورها    در کشورهاي مختلف، متفاوت است و به سطح توسعه

نیـز  ) 1999(این همبستگی مبهم، توسـط تـانزي   . بستگی دارد

ـ     وي دلیـل مـبهم  . بیان شده است اط را وجـود  بـودن ایـن ارتب

دانـد کـه    اي ناهمگون از نیروي کار در اقتصاد سـایه مـی   طبقه

غیـر  شامل افراد بیکـار شـده، اشـخاص بازنشسـته، مهـاجران      

دار، افـراد زیـر سـن قـانونی و آن دسـته از       قانونی، زنـان خانـه  

کارگران و کارمندانی که در هر دو بخـش رسـمی و سـایه کـار     

عنوان مثال، اگرچـه   ست که بهاین، بدان معنا ا. کنند، هستند می

ممکن است نرخ بیکاري به دلیلی کاهش یابد، امـا وجـود ایـن    

اند به  افراد که در بخش رسمی جزء آمار بیکاري محسوب نشده

هـاي   از دیگـر تئـوري  . افزایش اقتصاد سایه کمک کرده اسـت 

و  1تـوان بـه مطالعـه بـوهن     ارزشمند موجود در این زمینه، مـی 

این دو پژوهشگر نیز به . اشاره کرد) 139-171: 2012(اشنایدر 

بـر اسـاس نظـر    . اثر مبهم بیکاري بر اقتصاد سایه قائل هستند

آنها با بیکارشـدن افـراد و از دسـت دادن درآمـد، تقاضـا بـراي       

کاالها و خدمات در هر دو بخـش رسـمی و سـایه و در نتیجـه     

یابـد؛ ایـن همـان اثـر      روي آوردن به بخش سایه کـاهش مـی  

از طرف دیگر در همان زمان، افـراد بـه منظـور    . است 2يدرآمد

تأمین نیازهاي خود ممکـن اسـت کـه بـه اقتصـاد سـایه روي       

بیاورند و در نتیجه تقاضا براي کاالهـا و خـدمات بخـش سـایه     

؛ چرا که در اقتصـاد سـایه   شود میجایگزین تقاضا در بخش رس

بخش رسمی تر از  طور قابل توجهی پایین ها به ها و هزینه قیمت

است و بنابراین، در دوره کاهش درآمـد ورود بـه اقتصـاد سـایه     

چـه   چنان. است 3این، همان اثر جانشینی. مقرون به صرفه است

اثر درآمدي بیشتر از اثر جانشینی باشد، رابطه بین اقتصاد سـایه  

که اثر جانشینی بیشتر از  و نرخ بیکاري منفی است و در صورتی

. اي مثبت بین این دو متغیر وجـود دارد  طهاثر درآمدي باشد، راب

معتقدند کـه  ) 139-171: 2012(عالوه بر این، بوهن و اشنایدر 

اثر مبهم نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه نه تنهـا بـه خـاطر وجـود     

                                                   
1. Buehn & Schneider (2012)  
2. Income Effect  
3. Substitution Effect  

نیروهاي مخالف اثرات جانشینی و درآمدي است، بلکه ناشـی از  

ي بـه  آنها معتقدند اثر نرخ بیکـار . اثرات طرف عرضه نیز هست

این بستگی دارد که کارگران بخش سـایه، در آمـار مربـوط بـه     

اند یا خیر؟  بخش رسمی به عنوان افراد بیکار در نظر گرفته شده

افراد بیکاري که در جستجوي شغل در اقتصاد سایه هستند و با 

هـاي آن بخـش را افـزایش     شدن در بخش سایه فعالیـت  شاغل

بیکـار در نظـر گرفتـه     دهند، در آمار مربوط به بخش رسمی می

شوند و در نتیجه قسمتی از آمار بیکاري بخش رسمی را بـه   می

که اگر کارگران بخـش سـایه    در صورتی. اند خود اختصاص داده

بیکار در نظر گرفته نشوند، بیکاري کاهش یافته است؛ ایـن، در  

اي  یابد و در نتیجه رابطه حالی است که اقتصاد سایه افزایش می

  . شود میتصاد سایه و نرخ بیکاري مشاهده منفی بین اق

  

  تحقیق  پیشینه -3

  مطالعات خارجی -3-1

ي بررسـی عوامـل مـؤثر بـر      مطالعات خارجی متعددي در زمینه

در ادامه، مطالعات معـدودي کـه   . اقتصاد سایه انجام شده است

انـد و   تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه را مورد بررسی قرار داده

اقتصـاد سـایه را بـا ســایر       کـه رابطـه   عـاتی مطال نیـز برخـی از  

  .شود میطور مختصر ارائه  اند، به متغیرهاي کالن بررسی کرده

 19بین اقتصاد سـایه و رشـد اقتصـادي را بـراي       دل آنو رابطه

، 1995، 1990کشـور از امریکـاي التـین در چنـد دوره زمــانی     

وي، . است آورده دسته ب 2004و  2003، 2002، 2001، 2000

رسمی و اقتصاد رسمی را با استفاده غیر ابتدا ارتباط بین اقتصاد 

مـورد  ) PCSE( 4زن تصحیح خطاي استاندارد پـانلی  از تخمین

زن  بررسی قرار داد؛ سپس، اشاره کرد کـه اگرچـه ایـن تخمـین    

براي کنترل اثرات ثابت زمانی و مکـانی و ناهمسـانی واریـانس    

اینکـه ممکـن اسـت کـه     رویکرد مناسبی است، امـا بـه دلیـل    

زا در سمت متغیرهاي توضیحی وجود داشته باشد،  متغیري درون

ها ضروري است و به همین دلیل،  استفاده از ماهیت پویاي داده

 GMMدر مرحله بعد بررسی مورد نظر را بـا اسـتفاده از روش   

بر اساس نتایج تجربی، در کشـورهاي مـورد بررسـی    . انجام داد

مثبتی بین اقتصاد رسمی و اقتصـاد غیـر   قرارگرفته، همبستگی 

 ). 185-203: 2008آنو،  دل(رسمی وجود دارد 

نیکپور و دیگران در یکی از مطالعات خود به دنبـال پاسـخ   

این سؤال بودند که آیا ارتباط بین اقتصاد سایه و رشد اقتصادي 

به سطح توسعه کشورها بستگی دارد یـا خیـر؟ ایـن محققـان،     

                                                   
4. Panel Corrected Standard Errors  
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 21اسـتفاده از حجـم اقتصـاد سـایه بـراي       براي این منظور، با

، منحنـی کـوزنتس   1995-2006و براي دوره  OECDکشور 

معکوس درجـه دوم و   Uرا در دو فرم  SEKC)( 1اقتصاد سایه

N هاي تابلویی نشان  نتایج تحلیل داده. درجه سوم تخمین زدند

داده است که فرم تابع درجه سوم رابطه بین اقتصاد سایه و رشد 

بـر ایـن اسـاس، ارتبـاط بـین      . کند اقتصادي را بهتر توجیه می

یـافتگی بسـتگی    اقتصاد سایه و رشد اقتصادي به میزان توسـعه 

نظر، اثر مثبتی بر اقتصاد دارد و اقتصاد سایه براي کشورهاي مد

   ).2008نیکپور و دیگران، (رسمی و رشد اقتصادي دارد 

بار ارتباط علّـی بـین اقتصـاد     و دیگران براي اولیننیکپور  

. کشور بررسی کردند 145ي خارجی را براي گذار سرمایهسایه و 

، 2000-2001، 1999-2000دوره شـامل   5این بررسی بـراي  

آنهــا . انجــام شــد 2004-2005و  2004-2003، 2002-2001

ابتدا از آزمـون علّیـت گرنجـر پانـل اسـتفاده       ،براي این منظور

بـه   System-GMMبـا اسـتفاده از روش    ،همچنـین . کردند

ي خـارجی بـر اقتصـاد سـایه     گـذار  سـرمایه تجزیه و تحلیل اثر 

 يگـذار  سرمایهمشخص شد که  ،این مطالعه در نتیجه. پرداختند

سایه است و همچنـین بـرعکس، اقتصـاد    خارجی علّت اقتصاد 

عالوه . ي خارجی باشدگذار سرمایهتواند علّتی براي  سایه نیز می

ي خـارجی بـاالتر،   گـذار  سرمایهدهند که  بر این، نتایج نشان می

و اقتصـاد سـایه بـاالتر،     شـود  میاقتصاد سایه کمتري را باعث 

 ونیکپـور  (ي بـاالتر را بـه همـراه خواهـد داشـت      گـذار  سرمایه

  ).1-30: 2009، دیگران

به بررسـی اثـر نـرخ مشـارکت و نـرخ       2بوسویلمالسامتی و 

آنهـا  . اند پرداخته OECDکشور  17بیکاري بر اقتصاد سایه در 

-2008  براي دوره 3این بررسی را با استفاده از روش پانل ایستا

هـاي   انجام دادند و در آن آثار اقتصاد سایه را بر شـاخص  1994

مله توزیع درآمـد، اشـتغال، درآمـد دولـت و رفـاه      اقتصادي از ج

هـاي ایـن    یافتـه . اجتماعی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دادنـد    

مطالعه، اثر منفی نرخ مشارکت و اثـر مثبـت نـرخ بیکـاري بـر      

سـامتی  (دهند  نشان می OECDاقتصاد سایه را در کشورهاي 

  ).63-88: 2009بوسویلم، الو 

ی بین نرخ بیکـاري و اقتصـاد   رابطه علّ 4الکساندر و دیگران

و بـا   1980-2009سایه را براي ایاالت متحده امریکا طی دوره 

. اند هاي علّیت گرنجر و یوهانسون بررسی کرده استفاده از روش

                                                   
1. Shadow Economy Kuznets’s Curve  
2. Sameti and AlBooSoveilem 
3. Static Panel Data  
4. Alexandru et al. (2010a)  

ي بلندمدت و مستقیم را بین  هاي تجربی، وجود یک رابطه یافته

هـاي علّیـت گرنجـر     همچنین، آزمـون . دهند دو متغیر نشان می

طرفه این اثر را از نرخ بیکاري به اقتصاد سایه نشـان   یک رابطه

  ).a2010 :204-199الکساندر و دیگران، (دهند  می

بـین نـرخ     در مطالعه دیگـري الکسـاندر و دیگـران رابطـه    

بیکاري و اقتصـاد سـایه را بـا اسـتفاده از روش خودرگرسـیون      

، براي ایاالت متحده امریکا طـی  SVAR)( 5برداري ساختاري

در ایــن مطالعــه، انــدازه . انــد بررســی کــرده 1980-2009دوره 

علـل   -هاي چندگانـه  اقتصاد سایه با استفاده از رویکرد شاخص

و با در نظر  GDPبه صورت درصدي از  )MIMIC( 6چندگانه

مالیات بر درآمد، بیمه اجتماعی دولت، نرخ (متغیر علّی  4گرفتن 

قعـی و نـرخ   وا GDPو دو شـاخص  ) بیکاري و خـود اشـتغالی  

هـاي   یافتـه . نظامی برآورد شده اسـت غیر مشارکت نیروي کار 

مـدت در نـرخ بیکـاري روي     حاصل از بررسی اثر شوك کوتـاه 

مـدت افـزایش در نـرخ     دهد که در کوتاه اقتصاد سایه نشان می

بیکاري در بخش رسمی اقتصاد منجر به افـزایش تعـداد افـراد    

الکسـاندر و  ( ودشـ  مـی مشغول به کار در بخـش اقتصـاد سـایه    

  ). b2010 :249-242دیگران، 

اي گسـترده رابطـه بـین     در مطالعه 7اهللا حبیبشاه نیکپور و 

اقتصاد سایه و فقـر را بـا اسـتفاده از روش پانـل و بـراي همـه       

اهللا این مطالعه را بـا   حبیبشاه نیکپور و . بررسی کردندکشورها 

در حال  براي کشورهاي (HPI) 8استفاده از شاخص فقر انسانی

. بررسی کردنـد  1999-2007یافته در طی دوره  توسعه و توسعه

بررسی ارتباط بین این دو متغیر براي کشورهاي در حال توسعه 

ــتفاده از روش   ــا اس ــورهاي   System-GMMب ــراي کش و ب

و اثـرات   9هـاي اثـرات ثابـت    یافتـه بـا اسـتفاده از روش    توسعه

بیـانگر آن اسـت    نتایج این مطالعه،. انجام شده است 10تصادفی

که افزایش اقتصاد سایه در کشورهاي در حال توسعه، افـزایش  

 شـود  مـی یافته کاهش فقر را موجب  فقر و در کشورهاي توسعه

  ).1-26: 2010اهللا،  حبیبشاه نیکپور و (

منش اثـر نهادهـاي حکـومتی و     در پژوهش دیگري، جمال

بـا  فقر را بر اقتصاد سایه بـراي کشـورهاي در حـال توسـعه و     

نتـایج  . بررسی کرده اسـت  System-GMMاستفاده از روش 

این مطالعه، حاکی از آن است که افزایش مقـررات و همچنـین   

                                                   
5. Structure Vector Autoregressive Model  
6. Multiple-Indicators Multiple Causes 
7. Nikpour & shah Habibullah (2010)   
8. Human Poverty Index  
9. Fixed Effect  
10. Random effect  
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هـاي اقتصـاد سـایه     افزایش فقر، هر دو باعث افـزایش فعالیـت  

بر ایـن، نتـایج گویـاي آن اسـت کـه افـزایش        عالوه . شوند می

یافتـه کـاهش و در    اقتصاد سایه فقـر را در کشـورهاي توسـعه   

مـنش،   جمـال (کشورهاي در حال توسـعه افـزایش داده اسـت    

2011 :42-30 .(  

هاي انجام شده در زمینه تأثیر نرخ بیکاري  از دیگر پژوهش

 1بر اقتصاد سایه پژوهشی اسـت کـه توسـط داویدسـکا و دوبـر     

داویدسکا و دوبر رابطه علّی بین نرخ بیکاري و . انجام شده است

بـراي ایـاالت    2یاماماتو -اقتصاد سایه را با استفاده از روش تودا

در این مطالعه، . بررسی کردند 1980-2009متحده و طی دوره 

بـه صـورت    MIMIC روش اندازه اقتصاد سایه بـا اسـتفاده از  

 4آورد، با در نظـر گـرفتن   این بر. برآورد شد GDPدرصدي از 

اجتماعی دولت، نرخ بیکـاري    مالیات بر درآمد، بیمه(متغیر علّی 

واقعـی و نـرخ مشـارکت     GDPو دو شـاخص  ) و خود اشتغالی

نتایج این بررسی، وجـود یـک   . نیروي کار غیر نظامی انجام شد

براي ایـاالت   که طوري  بهعلّی را بین دو متغیر نشان داد؛   رابطه

فزایش نرخ بیکـاري از جملـه علـل مـؤثر بـر افـزایش       متحده ا

داویدسـکا و دوبـر،   ( شـود  میهاي اقتصاد سایه محسوب  فعالیت

2012 :33-21.(  

  

  مطالعات داخلی -3-2

قابـل  غیـر  هـاي   فعالیـت   شده در زمینـه   مطالعات داخلی انجام

مشاهده و از جمله اقتصاد سایه، این موضوع را تنها براي ایـران  

گروهـی    اند و در این میان، هـیچ مطالعـه   قرار داده مورد بررسی

در ادامـه،   .در این زمینه انجام نشـده اسـت  براي سایر کشورها 

 .شود میبرخی از این مطالعات ارائه 

رویکرد  از استفاده در رساله دکتري خود با یزدي مازار عرب

MIMIC  سـیاه و علـل و آثـار آن     انـدازه اقتصـاد   بـرآورد  بـه

وي، در بـرآورد خـود از متغیرهـاي بـار مالیـاتی،       .پرداخته است

هاي تجاري، رشد قیمت کاالهاي مصرفی، بیکاري و  محدودیت

درآمد سرانه به عنوان علل پیـدایش و رشـد اقتصـاد سـیاه و از     

متغیرهاي نوسانات مخارج خانوار، تفاوت نرخ ارز رسـمی و غیـر   

هـاي   رسمی، تقاضاي پول و مصرف انرژي به عنـوان شـاخص  

 بـرآورد  اسـاس  بر. کننده آثار اقتصاد سیاه استفاده کرد نعکسم

-1377و  1358-1367، 1347-1357دوره  سـه  بـراي  وي،

 رسـمی  اقتصـاد  رسـمی نسـبت بـه   غیـر  اقتصـاد   اندازه 1368

همچنین، نتایج آزمـون  . است بوده درصد 16و  8، 10 ترتیب به

                                                   
1. Davidescu & Dobre  
2. Toda-Yamamoto Approach 

رانه، الگو نشان داده است که متغیرهایی نظیر تغییرات درآمد سـ 

ها و شـاخص بـازبودن اقتصـاد     رشد شدید سطح عمومی قیمت

اي را در توضیح روند تحوالت اقتصاد سیاه در  کننده نقش تعیین

  ).3-60: 1380 یزدي، مازار عرب(ایران دارد 

نامه کارشناسی ارشد خود حجم اقتصـاد   خندان نیز در پایان

ي دولت زا هاي اختالل رسمی ایران را در واکنش به دخالتغیر 

وي، ایـن  . در بازارهاي سرمایه، کار و کاال بـرآورد کـرده اسـت   

ــراي ســال از طریــق رویکــرد  1350-1386هــاي  مطالعــه را ب

MIMIC  در ایــن . و مــدل تصــحیح خطــا انجــام داده اســت

رسمی ایران از دو شـاخص  غیر منظور برآورد اقتصاد  مطالعه، به

تولید ناخالص داخلی و اشتغال کـل و چنـد علـل بـار مالیـاتی،      

دخالت در بازارهاي سرمایه، کار و کاال، مخـارج دولـت، درآمـد    

بـر ایـن اسـاس و در    . سرانه، بیکاري و تورم استفاده شده است

زاي مسـتقیم دولـت در    هاي اخـتالل  نتیجه این مطالعه، دخالت

رسمی ایران مؤثر بوده و تأثیر آن از غیر زه اقتصاد بازارها بر اندا

. مسـتقیم دولـت ماننـد مالیـات بیشـتر اسـت      غیـر  هاي  دخالت

 1350-1386هاي  دست آمده در طی سال همچنین، شاخص به

هاي اخیر شدت  دهنده یک روند صعودي بوده که در سال نشان

  ).1-120 :1388خندان، (یافته است 

و  عامـل اقتصـادي  چنـد   تأثیریی طباطبارفیعی عمادزاده و 

را بـر  برخی از عوامل غیر اقتصـادي از قبیـل سـن و جنسـیت     

 در این مطالعه، نتـایج . قرار دادندتحلیل  اقتصاد زیرزمینی مورد

یافتـه طـی    پانل ایستا براي منتخبی از کشورهاي توسعه تحلیل

 یافته هتوسع کشورهاي در که دهد می ، نشان2001-2005دوره 

 دانـش  سـطح  خدمات، بخش در اشتغال درصد یت،جنس سن،

 بـا  GDPرشـد   درصـد  و مالیاتی سیستم خودارزیابی عمومی،

 بخش در اشتغال درصد معکوس دارند و رابطه زیرزمینی اقتصاد

زیرزمینی را در  اقتصاد تورم، نرخ و مالیات نهایی نرخ کشاورزي،

رفیعـی  عمـادزاده و  ( دهنـد  تحت تـأثیر قـرار مـی    جهتی مثبت

  .)83-96: 1389 ،طباطبایی

نصراللهی و دیگران ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص 

گیري اقتصاد سایه به برآورد حجـم و رونـد    براي تعریف و اندازه

رونـد   ،در این مطالعه. پرداختند 1354-1386هاي  آن طی سال

ــرم     ــاس دو ن ــر اس ــایه ب ــاد س ــم اقتص ــایز   و حج ــزار متم اف

، بررسـی و  LISREL)( 4و لیزرل AMOS)( 3گرافیک آموس

. سپس مراحل و نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه شد

بر تأثیر مستقیم متغیرهاي مؤثر در علل اقتصاد  عالوه ،همچنین

                                                   
3. Analysis of Moment Structures  
4. Linear Structure Relations  
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سایه، اثر بر هم کنش این متغیرها روي اقتصاد سایه نیز مـورد  

دهند که نتـایج حاصـل از    ها نشان می یافته. بررسی قرار گرفت

افـزار   شده توسط دو نرم  زده  اقتصاد سایه تخمین میانگین حجم

در بازه زمانی مورد مطالعه بسـیار   LISRELگرافیک و  آموس

میلیارد ریـال   67/3793و  22/37994هم و به ترتیب  نزدیک به

افـزار گویـاي اهمیـت     هاي هر دو نـرم  خروجی ،چنینمه. است

گـذار بـر   عنوان مهمترین متغیـر اثر  باالي بار مالیات مستقیم به

نصـراللهی و  ( هـاي اقتصـاد سـایه هسـتند     گیري فعالیـت  شکل

  ).61-92: 1391 ،دیگران

هاي مختلف بار مالیاتی بـر   پور تأثیر شاخص ابونوري و نیک

مـورد   1345-1390  حجم اقتصاد پنهان را در ایـران طـی دوره  

بدین منظور، شاخص حجم اقتصاد پنهان بـا  . بررسی قرار دادند

حاسـبه شـد کـه در آن، متغیرهـاي علّـی      م MIMICرویکرد 

شامل بار مالیـاتی، درآمـدهاي حاصـل از منـابع طبیعـی، نـرخ       

بیکاري، محدودیت تجاري، درآمد سرانه، تـورم و حجـم دولـت    

واقعـی و تقاضـاي پـول در گـردش      GDPاست و نـرخ رشـد   

نتایج نشان داد که رشد بار . عنوان شاخص استفاده شده است به

و  شـود  میموجب افزایش حجم اقتصاد پنهان مالیات بر واردات 

دهـد   رشد بار مالیات کل حجـم اقتصـاد پنهـان را کـاهش مـی     

 ). 75-90: 1393پور،  ابونوري و نیک(

 

  ها شناسی و داده ارائه مدل تجربی، روش -4

  مدل -4-1

، در بسـیاري  )2004( 1و دیگـران  مارتین بر اساس نظر ایجینیو

ــدل هــاي رشــد، متغیرهــاي  از روابــط اقتصــادي و از جملــه م

اي  و در آنها وقفـه (توضیحی مدل یا داراي ماهیتی پویا هستند 

یـا  ) از متغیر وابسته در میـان متغیرهـاي توضـیحی وجـود دارد    

زایی قوي هستند یا هر دو مـورد در مـدل    داراي خاصیت درون

که طبیعـت موضـوع مـورد بحـث در     از آنجا . خورد به چشم می

پژوهش حاضر هماننـد مباحـث رشـد اسـت، بـراي رفـع ایـن        

هـا   مشکالت از مدل آرالنو و بوند بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   

  . شود میاستفاده 

مدل رگرسیون مورد استفاده در تجزیـه و تحلیـل ارتبـاط بـین     

  : توان در حالت کلی به صورت زیر نوشت متغیرها را می

)1(  

,  , ,
1 1 1

m n r

it j i t j l i t l k i t k it
j l k

y y x z u     
  

      
 

                                                   
1. Eugenio-Martin et al. (2004) 

 ،tو در ســال  iبــراي کشــور اقتصــاد ســایه  yitایــن مــدل،  در

, i t jy 
هایی از اقتصاد سایه،  وقفه 

,i t lx 
بـردار متغیرهـاي    

رگرســـورهاي  ���,��و  2زا و رگرســـورهاي درونتـــأخیري 

هـا را نشـان    تعـداد وقفـه   rو  m ،nهمچنـین  . هستند 3زا برون

���در این مدل، فـرض شـده اسـت کـه     . دهند می = �� +

	�� + توزیـع   نشده هم ها اثرات مکانی مشاهده iµ. است ���	

 IID(و مستقل از یکدیگرند  (0,  σ2
µ) ~ iµ( ؛tλ   اثرات ثابـت

 IID( توزیع و مستقل از یکـدیگر  زمانی هم (0,  σ2
λ) ~ tλ(  و

vit توزیـــع و مســـتقل از یکـــدیگر  جمـــالت اخـــتالل هـــم  

)IID  (0,  σ2
v) ~ vit( از آنجــا کــه . دهنــد را نشــان مــیyit

 

است،  iµتابعی از 
, i t jy 

اسـت و بنـابراین،   iµنیز تـابعی از   

, i t jy 
عنـوان یـک    بسـتگی دارد و بـه   با جمالت اختالل هم 

  . شود میزا شناخته  متغیر درون

در تجزیه و تحلیل تـأثیر نـرخ بیکـاري بـر اقتصـاد سـایه،       

حاصـل جمـع واردات و صـادرات    (متغیرهاي آزادسازي تجاري 

عنوان شاخصـی   ، ضریب جینی به)GDPبه صورت درصدي از 

داخلـی سـرانه بـر اسـاس     براي توزیع درآمد و تولیـد ناخـالص   

گیـري شـده    انـدازه  2005که در سال پایه  4برابري قدرت خرید

در ادامه، ارتباط بین ایـن متغیرهـا    5.است، در مدل حضور دارند

  .شود میطور مختصر تبیین  با اقتصاد سایه به

در مورد ارتبـاط بـین اقتصـاد سـایه و آزادسـازي تجـاري،       

تئـوري معتقدنـد کـه بـین     به لحـاظ  ) 2007( 6تورگلر و اشنایدر

. اقتصاد سایه و آزادسـازي تجـاري ارتبـاطی منفـی وجـود دارد     

مانـدن در   تجارت آشکار کننده مالیات اسـت و بنـابراین، پنهـان   

پـس، حجـم بـاالتر تجـارت     . کنـد  تر می اقتصاد سایه را مشکل

بـر اسـاس ادبیـات    . تواند منجر به اقتصاد سایه کمتـر شـود   می

داخلـی سـرانه بـر اقتصـاد سـایه تـأثیر       تولید ناخـالص  موجود، 

افزایش تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه     ، سو یکمبهمی دارد؛ از 

دسـت آوردن   که افراد فرصت بیشتري بـراي بـه   شود میباعث 

درآمد و حقوق خوب در اقتصاد رسمی داشته باشند و در نتیجـه  

و  7فلـد ( شـود  مـی گرایش افراد به سمت اقتصـاد سـایه کمتـر    

ــنایدر،  ــا ). 109-149: 2010اش ــرف دیگــر، آریم : 2001( 8از ط

                                                   
2. Endogenous Regressors 
3. Exogeneity Regressors  
4.  GPD  Per  Capita  based  on  Purchasing  Power  Parity 
(PPP) 

  . فراهم شده است 2تعریف این متغیرها در پیوست  .5

6. Torgler & Schneider (2007) 
7. Feld & Schneider (2010) 
8. Arimah (2001) 
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ــه   بیــان مــی) 131-114 ــد کــه در برخــی کشــورها از جمل کن

جوانب و امورات خاصی از اقتصـاد رسـمی بـه اقتصـاد     ، نیجریه

و ایـن، منجـر بـه افـزایش تقاضـاي       شود میرسمی واگذار غیر 

هـا بـراي کاالهـا و خـدمات در بخـش اقتصـاد رسـمی         شرکت

؛ بنابراین، افزایش نرخ رشـد اقتصـاد رسـمی منجـر بـه      شود می

شناسـی   در علّـت . شـود  مـی افزایش اندازه نسبی اقتصاد سـایه  

 1پدیده اقتصاد سایه، پژوهشـگران متعـددي از جملـه والنتینـی    

نابرابري توزیـع  . اند به نابرابري توزیع درآمد اشاره کرده) 2007(

اقتصـاد مـدرن،   درآمد و پویایی آن از موضوعاتی اسـت کـه در   

ایـی   طور پیوسته توجه زیادي را به خود جلب کـرده و پدیـده   به

چندبعدي با ابعاد جسمانی، اقتصادي، اجتمـاعی و روانـی اسـت    

که عدم توجه به آن ناامنی اجتماعی، افزایش جـرم و جنایـت و   

تأثیر توزیع نابرابر درآمد بـر اقتصـاد سـایه را    . دنبال دارد را به... 

ایـن  . تبیین کرد "2توسعه نامتوازن"وجه به دیدگاه توان با ت می

هــا و  دیـدگاه، بــر ایــن اصــل اســتوار اسـت کــه علــت آســیب  

اي، ریشـه در سـاختارهاي    هاي موجود در هر جامعـه  ناهنجاري

ــط ( ــبات و رواب ــه دارد) مناس ــط  . آن جامع ــبات و رواب در مناس

کـه   شود میموجود، جامعه به دو قطب کانون و پیرامون تقسیم 

ــالی،   قطــ ــرل م ــل کنت ــواملی از قبی ــانون ع ــا ک ــزي ی ب مرک

هـا را در اختیـار    ها، انحصار منابع طبیعی و رسـانه  يگذار سرمایه

و قطـب پیرامـون از    شود میمند  دهد و از آن بهره خود قرار می

. مانـد  بهـره مـی   بسیاري از منابع و امکانات موجود در جامعه بی

آمـد و تقسـیم ناعادالنـه    این اکثریت پیرامون، با رشد نـابرابر در 

تـر   و درآمد پـائین محـروم    ها يگذار سرمایهسه نهاده مهم کار، 

هـا و   روي سـاز بسـیاري از کـج    و همین عامـل، زمینـه   شوند می

ــون و     ــب پیرام ــراد قط ــاعی و روي آوردن اف ــالت اجتم معض

قانونی ماننـد اقتصـاد سـایه و    غیر هاي  سمت فعالیت محروم به

نند از راه درآمد آن، نیازهـاي اقتصـادي و   ، تا بتواشود میقاچاق 

  .اجتماعی خویش را رفع کنند

  

  شناسی روش -4-2

وجود عواملی مانند ناهمسانی واریانس، خودهمبسـتگی، وجـود   

اي از متغیـر وابسـته در    زا در مدل و وجود وقفه متغیرهاي درون

منجـر بـه   سمت متغیرهاي توضـیحی از عـواملی هسـتند کـه     

ــارایی روش ــاي  ناک ــت و GLS ،2SLS ،OLSه ــرات ثاب ، اث

   .شوند اثرات تصادفی می

هـا از ناهمسـانی    در بررسی مـدل، مشـخص شـد کـه داده    

                                                   
1. Valentini (2007) 
2. Imbalanced Development  

بـراي تشـخیص ناهمسـانی واریـانس،     . برنـد  واریانس رنج مـی 

 نمـایی  راستآزمونی به نام آزمون نسبت ) 2003(ویگینز و پاي 

)LR (هـاي تـابلویی    بر اساس نظـر آنهـا، در داده   .اند ارائه داده

براي انجام آزمون ناهمسانی واریانس بـین جمـالت اخـالل از    

ــد و رگرســیون   ــدل رگرســیون مقی ــرآورد دو م ــر ب ــد و غی مقی

. شـود  مقیـد اسـتفاده مـی   غیـر  کردن مدل مقید در مدل  آشیانه

 :فراهم شده است) 1(نتیجه این آزمون در جدول 

  هاي پانل براي داده LRنتایج آزمون . 1جدول 

  )آشیانه شدن مدل مقید در مدل نامقید: فرض(

 P- value  درجه آزادي LRدو  آماره خی

06/875 62  000/0 

  محاسبات تحقیق: مأخذ

دهـد، آمـاره    نشان مـی ) 1(در جدول  LRکه نتایج آزمون  چنان

تـوان   درصد است؛ بنابراین، مـی  5داراي سطح احتمال کمتر از 

را کـه مبتنـی بـر همسـانی واریـانس       LRفرض صفر آزمـون  

هـا   بـه عبـارت دیگـر، در پـژوهش حاضـر، داده     . است، رد کرد

  .داراي ناهمسانی واریانس هستند

اي از متغیـر   شـده وجـود وقفـه     از طرفی دیگـر، در مـدل ارائـه   

. کنـد  وابسته در سمت متغیرهـاي توضـیحی جلـب توجـه مـی     

معتقد است که در حضـور رگرسـورهاي پویـا،    ) 1995( 3بالتاجی

یافتـه   هاي اثرات ثابـت و حـداقل مربعـات تعمـیم     زننده تخمین

)(GLS    آرالنـو و  . دهنـد  برآوردهاي سـازگاري را نتیجـه نمـی

ــد ــک  )277-297: 1991( 4بون ــع ایــن مشــکالت ی ــراي رف ، ب

گشـتاورهاي  بـا عنـوان    5یافتـه  گشـتاورهاي تعمـیم  زن  تخمین

. ارائـه دادنـد   (Difference GMM) 6تفاضـلی  یافتـه  تعمـیم 

 گرفتـه   پس از آن، فرضی جدید مبنی بر اینکه ابزارهاي تفاضل

. شده مرتبه اول با اثرات ثابت همبستگی ندارند، اضـافه کردنـد   

یکی معادله اصـلی در سـطح   (این فرض، سیستمی از دو معادله 

) شـده  گرفتـه    یافتـه یـا تفاضـل     و دیگري معادله تغییر شـکل 

یافتـه سیسـتمی    گشـتاورهاي تعمـیم  ایجاد کـرد و بـه عنـوان    

)GMM-System(  شـدن ایـن فـرض،     اضـافه . شناخته شـد

توانـد   کنـد و مـی   امکان معرفی ابزارهاي بیشتري را فراهم مـی 

   .طور چشمگیري باعث بهبود کارایی ضرایب شود هب

و  one-stepزن ارائه دادنـد، یکـی    آرالنو و بوند دو تخمین

زن  در شرایط ناهمسانی واریانس، تخمـین . two-stepدیگري 

                                                   
3. Baltagi (1995) 
4. Arellano & Bond (1991) 
5. Generalized Method of Moments  
6. Difference Generalized Method of Moments  
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two-step به همین دلیـل و بـا   . دهد نتایج کاراتري را ارائه می

شـده، در ایـن     توجه به وجود ناهمسانی واریانس در مدل ارائـه 

اسـتفاده   two-stepزن  مقاله براي بـرآورد ضـرایب از تخمـین   

  . شود می

بـودن   به معتبـر  System-GMMزننده  سازگاري تخمین

فـرض عـدم همبسـتگی ســریالی جمـالت خطـا و متغیرهــاي      

وسـیله دو آزمـون     توانـد بـه    این اعتبار، می. ابزاري بستگی دارد

مرتبـه اول و دوم   2یهـاي همبسـتگ   و آزمون 1هانسن/ سارگان

شـوند،   شناسـی شـناخته مـی    هاي آسیب که تحت عنوان آزمون

  . سنجیده شود

  

  ها داده -4-3

اي کـه در ایـن پـژوهش     اقتصاد سایه  هاي مربوط به اندازه داده

از  1999-2007هـاي   گیـرد، بـراي سـال    مورد استفاده قرار می

از  2009و  2008هـاي   و براي سـال ) 2010(اشنایدر و دیگران 

ــالی  ــین و آزتون ــه)2012( 3الج ــدي از   ، ب ــورت درص  GDPص

هاي مورد نیـاز، شـامل ضـریب     سایر داده 4.استخراج شده است

جینــی، تولیــد ناخــالص داخلــی و آزادســازي تجــاري از بانــک 

  .اند جهانی اخذ شده

  

ــون   -5 ــایج آزمـ ــدل و نتـ ــرآورد مـ ــاي  بـ هـ

 شناسی آسیب

و بررسـی   System-GMMاکنون، به برآورد مـدل بـه روش   

از طریـق   System-GMMزننـده   سازگاري و اعتبار تخمـین 

هـاي   آزمـون (هاي همبسـتگی   هانسن و آزمون/ آزمون سارگان

  . شود میپرداخته ) شناسی آسیب

ــان ــین   همـ ــراي تخمـ ــد، بـ ــاره شـ ــه اشـ ــور کـ ــده  طـ   زننـ

System-GMM  ــه . شــود مــیاز ابزارهــایی اســتفاده در مقال

زا  بـه عنـوان متغیـري درون    براي وقفه متغیر وابسته کهحاضر، 

                                                   
1. Sargan/Hansen Test  
2. Autocorrelation Tests 
3. Elgin & Öztunali (2012) 

توان یا محاسبه کرد  هاي اقتصاد سایه را می الزم است اشاره شود که داده. 4

از آنجا که اشنایدر و . هاي برآوردشده توسط دیگران استفاده کرد یا از داده

اقتصاد سایه را براي تمامی ) 2012(و نیز الجین و آزتونالی ) 2010(دیگران 

بل دسترس هستند، در این ها قا اند و این داده کشورهاي جهان برآورد کرده

) 2010(اشنایدر و دیگران . شود هاي این محققین استفاده می پژوهش از داده

) 2012(و الجین و آزتونالی  MIMICبرآوردهاي خود را به روش 

اقتصاد (برآوردهاي خود را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي دو بخشی 

 .اند محاسبه کرده) رسمی و اقتصاد سایه

دو  .عنوان ابـزار اسـتفاده شـده اسـت     وقفه به 7کند، از  عمل می

ــر  ــذار ســرمایهمتغی ــه گ ــارجی و دیگــري وقف ــد  ي خ اي از رش

اقتصادي نیز به عنـوان متغیـر ابـزاري خـارج از مـدل بـه کـار        

ــایج ) 2(نتــایج بــرآورد مــدل در جــدول . انــد گرفتــه شــده و نت

 : فراهم شده است) 3(در جدول شناسی  هاي آسیب آزمون

  Two-Stepبرآورد مدل به روش. 2جدول 

System-GMM )متغیر وابسته :Shadow Economy(  

 Z Prob  آماره ضریب متغیرها

Ln Shadowt-1 

Ln unemployment 

287/0  

066/0  

)29/23(  

)02/28( 

000/0  

000/0 

Ln Trade 
(% of GDP) 

019/0- )55/6-( 000/0 

Ln Gini Coefficient 

Ln GDP per capita 

18/0  

12/0 -  

)00/20(  

)80/25 -( 

000/0  

000/0 

 000/0  )71/46(  88/2  ضریب ثابت

Wald Test -  )58/67491( 000/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

 شناسی هاي آسیب آزمون. 3جدول 

 Z Prob ي آماره  شناسی هاي آسیب آزمون

Arellano-Bond Test for AR(1) )01/3-(  003/0  

Arellano-Bond Test for AR(2) )61/0-(  541/0  

Hansen test of overid, (p- value) -  280/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

همه متغیرهـا   ،شود میمشاهده ) 2(طور که در جدول  همان

از نظر مطابقـت بـا تئـوري نیـز اثـر آزادسـازي       . معنادار هستند

تجاري، توزیـع درآمـد و تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه بـراي        

کشورهاي در حال بررسی مطابق نتایج انتظاري است؛ تأثیر نرخ 

بیکاري بر اقتصاد سایه براي کشورهاي در حال بررسـی مثبـت   

فت که با افزایش نرخ بیکـاري  توان گ عبارت دیگر، می است؛ به

بخشی از نیروي کار که شغلی ندارند جذب بازار کار غیر قانونی 

کـاهش تولیـد   . یابـد  شوند و حجم اقتصاد سایه افزایش مـی  می

ــد و   ــه درآم ــع ناعادالن ــزایش توزی ــی ســرانه، اف ناخــالص داخل

در . دهنـد  هاي تجاري نیز اقتصاد سایه را افزایش می محدودیت

اس آنچه که در این مطالعه به طور تجربـی حاصـل   بر اسواقع، 

شد، در کشورهاي مورد مطالعه هر چه تعداد افراد بیکار افزایش 

تـوان گفـت    یابد؛ مـی  هاي اقتصاد سایه افزایش می یابد، فعالیت
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دلیل این امر آن است که افراد بیکار زمان فراغـت بیشـتري در   

همچنین، با افـزایش   .اختیار دارند و سعی در استفاده از آن دارند

یابـد؛ زیـرا    درآمد اقتصـاد سـایه گسـترش مـی      توزیع ناعادالنه

که افـراد بیشـتري    شود میدرآمد منجر   افزایش توزیع ناعادالنه

قانونی مانند اقتصاد سایه شوند تا بتواننـد  غیر هاي  جذب فعالیت

از راه درآمد آن، نیازهاي اقتصادي و اجتمـاعی خـویش را رفـع    

دار  اثر تولید ناخالص داخلی بر اقتصاد سایه منفی و معنـی . کنند

بودن این رابطـه بـه ایـن دلیـل      توان گفت که منفی است و می

هش است که با کاهش تولید ناخـالص داخلـی و در نتیجـه کـا    

گیرنـد   درآمد سرانه، خانوارهاي بیشتري در زیر خط فقر قرار می

سمت اقتصـاد سـایه بـراي      و این امر سبب گرایش این افراد به

منفـی بـین     در مـورد رابطـه  . شـود  مـی جبران کـاهش درآمـد   

توان گفت کـه بـا افـزایش     آزادسازي تجاري و اقتصاد سایه می

و افـزایش موانـع    روپاگی هاي تجاري و مقررات دست محدودیت

غیـر  هاي تجاري  سوي فعالیت اي، تجار به تعرفهغیر اي و  تعرفه

بـر اسـاس   . یابنـد  هاي اقتصاد سایه گرایش می قانونی و فعالیت

بـا درجـات آزادي معـادل     2λنتایج آزمون والد که داراي توزیع 

متغیرهاي توضیحی منهاي جزء ثابت است، فرضیه صفر مبنـی  

درصـد رد و   95رایب در سطح معنـاداري  بودن تمام ض بر صفر

  .شود میدر نتیجه اعتبار ضرایب برآوردشده تأیید 

ــدول    ــاهده در ج ــل مش ــایج قاب ــاس نت ــر اس ــاره )3(ب ، آم

زادي برابـر بـا   آبـا درجـات    2λکـه از توزیـع   هانسـن  / سارگان

برخـوردار اسـت، فـرض     1هاي بیش از حد مشـخص  محدودیت

دها بـا متغیرهـاي ابـزاري    صفر مبتنی بر ناهمبسته بودن پسمان

توان گفـت کـه متغیرهـاي ابـزاري      کند؛ بنابراین، می را رد نمی

 AR)2(همچنـین، آزمـون   . شده در مدل معتبر هستند  استفاده

اسـت نشـان   که داراي فرض صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی 

گیري مرتبـه اول، جمـالت اخـالل داراي     دهد که با تفاضل می

از . تـوان رد کـرد   همبستگی نیستند و بنابراین این فرض را نمی

زننـده   تـوان گفـت کـه نتـایج تخمـین      رو، به صـراحت مـی   این

System-GMM   ــار و ســازگاري ــل اعتمــاد و داراي اعتب قاب

  .الزم هستند

 گیري بحث و نتیجه -6

بیکـاري بـر اقتصـاد     هدف از مطالعه حاضر، تحلیل تـأثیر نـرخ  

  سایه براي منتخبـی از کشـورهاي در حـال توسـعه طـی دوره     

با توجه بـه خاصـیت پویـایی مـدل     . است 1999-2009زمانی 

ــه، از  ارائــه ــراي  System-GMMروش  شــده در ایــن مقال ب

                                                   
1. Over- identifying restrictions  

نتایج این مطالعه، نشـان داد کـه نـرخ    . برآورد مدل استفاده شد

عبارت دیگـر، بـر    به . داردبیکاري تأثیري مثبت بر اقتصاد سایه 

دهنـده   تنهـا کـاهش   ها افزایش نرخ بیکاري نه  اساس این یافته

افـزایش اقتصـاد     تواند زمینه اقتصاد سایه نیست، بلکه حتی می

بر اساس سایر نتایج، تأثیر توزیـع ناعادالنـه   . سایه را منجر شود

مثبت و تـأثیر رشـد اقتصـادي و آزادسـازي تجـاري بـر        درآمد،

توانـد   توزیع ناعادالنه درآمد مـی یعنی، . سایه منفی است اقتصاد

منجر شود که افراد با درآمد پایین براي رفع نیازهـاي خـود بـه    

ــادي و     ــد اقتص ــی، رش ــد و از طرف ــایه روي بیاورن ــاد س اقتص

توانــد تمایــل افــراد بــه انجــام  آزادســازي تجــاريِ بیشــتر مــی

ـ      فعالیت ل بـه  هاي بخـش رسـمی را افـزایش و در نتیجـه تمای

   .اقتصاد سایه را کاهش دهد

توان چنـد پیشـنهاد    نتایج حاصل از این مطالعه، می  بر پایه

ــه داد ــان) 1: (سیاســتی ارائ ــراي    هم ــد، ب ــاره ش ــه اش ــور ک ط

بـارِ افـزایش نـرخ     کشورهاي مورد مطالعه، یکی از اثـرات زیـان  

تواند تشـدید اقتصـاد سـایه     بیکاري و کاهش رشد اقتصادي می

اي رفع این مشکالت، برحسـب شـرایط موجـود،    در راست. باشد

بســـترهاي ســـاختاري و نهـــادي بـــراي   گســـترده  توســـعه

توانمندسازي بخـش خصوصـی، ارتقـاي تکنولـوژي و تطبیـق      

شـده، توسـعه    روز رسـانی  هـاي بـه    سطح آموزش با تکنولـوژي 

هـایی از اقتصـاد    نظام تـأمین اجتمـاعی و تمرکـز روي بخـش    

زایـی بـاالیی    که داراي اشـتغال ..) .مانند توریسم، کشاورزي و (

توانــد در رشــد اشــتغال، کــاهش بیکــاري و رشــد  هسـتند مــی 

نـابرابري توزیـع درآمـد منجـر بـه      ) 2. (اقتصادي کارساز باشـد 

هـاي تـوزیعی از    ؛ پـس، سیاسـت  شـود  میافزایش اقتصاد سایه 

پردرآمـد و   افـراد  قبیل وضع مالیات بیشتر بر کاالهاي مصـرفی 

بر کاالهاي مصرفی افراد بـا درآمـد پـایین و     وضع مالیات کمتر

ــین ادارات     ــتمزد در ب ــوق و دس ــگ حق ــام هماهن ــراي نظ اج

هــاي  کــه بــه انگیــزه گونــاگون و نیــز درون ادارات در صــورتی

تواند منجر بـه   هاي اقتصادي مولد آسیبی وارد نکند، می فعالیت

کاهش توزیع نابرابر درآمـد و در نتیجـه کـاهش اقتصـاد سـایه      

کــاهش اقتصـاد ســایه را    آزادسـازي تجــاري زمینـه  ) 3. (شـود 

گــذاران  رو، الزم اســت کــه سیاســت آورد و از ایــن فــراهم مــی

اي را  تعرفـه غیـر  اي و  هـاي تعرفـه   اصالح مناسـب محـدودیت  

بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا از ایـن طریـق بخشـی از    

  .هاي مربوط به اقتصاد سایه کاهش یابد فعالیت



  115                  1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار  ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی  فصلنامه علمی

  

  منابع

ــک   ــمعیل و نی ــوري، اس ــد   ابون ــور، عبدالحام ــر "). 1393(پ اث

. "هاي بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهـان در ایـران   شاخص

هـاي رشـد و توسـعه     علمـی پژوهشـی، پـژوهش     فصلنامه

  .75-90، 17، شماره 5  ، دورهاقتصادي

رد شاخصی از اندازه اقتصـاد غیـر   برآو"). 1388(خندان، عباس 

با تمرکز بر تـأثیر   1350-1386هاي  رسمی ایران طی سال

مدل ( EMIMICزاي دولت به روش  هاي اختالل دخالت

. ")علل چندگانه و مدل تصحیح خطا -نشانگرهاي چندگانه

  . 1-126نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف،  پایان

انـدازه،  : اقتصاد سیاه در ایران"). 1380(عرب مازار یزدي، علی 

، فصلنامه برنامه و بودجـه . "علل و آثار آن در سه دهه اخیر

  .3-60، 63و  62  ، شماره6  دوره

 تحلیلـی "). 1389(عمادزاده، مصطفی و رفیعی طباطبایی، زهرا 

 منتخبی آن در بر مؤثر عوامل و زیرزمینی اقتصاد پیرامون

  ، دورهکالن اقتصاد پژوهشنامه. "توسعه یافته کشورهاي از

  .83-96، 13  ، شماره7

). 1394( هـدي ، زبیـري و  یـونس ، سعید؛ نادمی ،کریمی پتانالر

فصـلنامه علمـی   ، "اندازه دولت و بیکاري در اقتصاد ایران"

، سال پنجم، هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشی پژوهش

  .51-64، 18شماره 

و طالعی اردکـانی، سـمانه   نصراللهی، زهرا؛ فرزانگان، محمدرضا 

اي در ایـران   بررسی روند تحوالت اقتصاد سـایه "). 1391(

. ")سازي آموس گرافیک و لیزرل افزارهاي مدل مقایسه نرم(

-92، 2  ، شـماره 12  دوره هاي اقتصـادي،  فصلنامه پژوهش

61.  

  

Alexandru,  A.,  Dobre,  I.  &  Ghinararu,  C. 
(2010a).  “Revisiting  the  Relationship 
between  Unemployment  Rate  and  the  Size 
of  the  Shadow  Economy  for  United  States 
Using  Johansen  Approach  for 
Cointegration”.  Proceedings  of  the  11th 
wseas  international  conference  on 
mathematics  and  computers  in  business 
and  economics  (pp:  199-204).  World 
Scientific  and  Engineering  Academy  and 
Society (WSEAS).  

Alexandru,  A.;  Dobre,  I.  &  Ghinararu,  C. 
(2010b).  “The  Relationship  between 
Shadow  Economy  and  Unemployment 
Rate: A SVAR Approach”. In Proceedings 
of the 5th WSEAS International Conference 
on Economy and Management 
Transformation,  (Volume  I),  Timisoara, 
Romania: 242-249. 

Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests 
of  Specification  for  Panel  Data:  Monte 
Carlo  Evidence  and  an  Application  to 
Employment  Equations”.  The  Review  of 
Economic Studies, 58, 277–297. 

Arimah,  B.C.  (2001).  “Nature  and 
Determinants  of  the  Linkages  between 
Informal  and  Formal  Sector  Enterprises  in 
Nigeria”,  African  Development  Review, 
13(1), 114-131. 

Baltagi,  B.  (1995).  “The  Econometric 

Analysis  of  Panel  Data”.  Wiley,  New 
York, NY. 

Buehn,  A.  &  Schneider,  F.  (2012).  “Shadow 
Economies  Around  The  World:  Novel 
Insights,  Accepted  Knowledge,  and  New 
Estimates”.  International Tax and Public 
Finance, 19(1), 139-171. 

Davidescu, A. A. M. & Dobre, I. (2012). “The 
Causal  Relationship  between 
Unemployment  Rate  and  U.S.  Shadow 
Economy”.  A  Toda-Yamamoto  Approach. 
Social and economic statistics. 1(1), 21-33  

Dell’Anno,  R.  &  Solomon,  O.  H.  (2008). 
“Shadow  Economy  and  Unemployment 
Rate  in  USA:  Is  There  a  Structural 
Relationship?  An  Ampirical  Analysis”. 
Applied Economics, 40(19), 2537-2555. 

Dell’Anno,  R.  (2008).  “What  is  the 
Relationship  between  Unofficial  and 
Official  Economy?  An  Analysis  in  Latin 
American Countries”. European Journal of 
Economics, Finance and Administrative 
Sciences, 12, 185-203. 

Elgin,  C.  &  Oztunali,  O.  (2012).  “Shadow 
Economies  around  the  World:  Model 
Based  Estimates”.  Bogazici  University 
Department  of  Economics  Working 
Papers, 5. 



  منتخب   تحلیل تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه در کشورهاي در حال توسعه: و همکاران حسنوند                          116

 

Enste,  D.  H.  (2003).  “Shadow  Economy  and 
Institutional  Change  in  Transition 
Countries.  The  Informal  Economy  in  the 
EU  Accession  Countries:  Size,  Scope, 
Trends  and  Challenges  to  the  Process  of 
EU Enlargement”.  Centre  for  the  Study  of 
Democracy, Sofia, 81-113. 

Eugenio-Martín,  J.,  Martín  Morales,  N.  & 
Scarpa, R. (2004). “Tourism and Economic 
Growth  in  Latin  American  Countries:  A 
Panel  Data  Approach”.  Milan,  Italy, 
Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di 
Lavoro, (26); 1-28.  

Feld,  L.  P.  &  Schneider,  F.  (2010).  “Survey 
on  the  Shadow  Economy  and  Undeclared 
Earnings  in  OECD  Countries”.  German 
Economic Review, 11(2), 109-149. 

Gerxhani, K.  (2004). “The  Informal Sector  in 
Developed  and  Less  Developed  Countries: 
A  Literature  Survey”.  Public Choice, 
120(3), 267-300.  

Giles,  D.  E.  Tedds,  L.  M.  &  Werkneh,  G. 
(2002).  “The  Canadian  Underground  and 
Measured  Economies:  Granger  Causality 
Results”.  Applied Economics,  34(18), 
2347-2352.  

Giles, D.E.A.  & Tedds,  L.M.  (2002).  “Taxes 
and  the Canadian Underground Economy”. 
Canadian Tax paper,  (106), Canadian Tax 
Foundation, Toronto, Canada. 

Jamalmanesh,  A.  (2011).”  Institutional 
Governance  Effect  on  the  Shadow 
Economy  in  Developing  Countries:  A 
Panel Data Analysis”. American Journal of 
Scientific Research, 22, 30-42. 

Nikopour, H. & Shah Habibullah, M.  (2010). 
“Shadow  Economy  and  Poverty”. 
http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/1/23599/11//MPRA_paper_2
3599.pdf (access 25 Feb 2013). 

Nikopour,  H.,  Shah  Habibullah,  M.  & 
Schneider,  F.  (2008).  “The  Shadow 
Economy  Kuznets’s  Curve  Panel  Data 
Analysis”.1-26.  http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/12956/1/MPRA_paper_1295
6.pdf (access 25 Feb 2013). 

Nikopour,  H.,  Shah  Habibullah,  M., 

Schneider,  F.  &  Law,  S.  H.  (2009). 
“Foreign  Direct  Investment  and  Shadow 
Economy:  A  Causality  Analysis  Using 
Panel  Data”.  http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/14485/ (access 25 Feb 2013). 

OECD (2009). “Is Informal Normal? Towards 
More and Better Jobs”. OECD, Paris. 

Okun,  A. M.  (1962).  “Potential  GNP:  Its 
Measurement  and  Significance, 
Proceedings  of  the  Business  and 
Economics  Section”.  American  Statistical 
Association,  Washington  D.  C.,  USA,  98-
103. 

Oviedo, A. M., Thomas, M. R. & Karakurum-
Özdemir,  K.  (2009).  “Economic 
Informality: Causes, Costs, and Policies: A 
Literature  Survey”.  (No.  167).  World 
Bank-free PDF. 

Pedersen,  S.  (2003).  “The  Shadow  Economy 
in  Germany,  Great  Britain  and 
Scandinavia:  A  Measurement  based  on 
Questionnaire  Surveys”.  (Vol.  10). 
Rockwool Foundation Research Unit. 

Sameti,  M.  &  AlBooSoveilem,  M.  (2009). 
“Impact  Participation  Rate  and 
Unemployment  Rateon  Underground 
Economy  in  OECD  Countries”.  Quarterly 
Journal of Quantitative Economics,  6(2), 
63-88. 

Schneider,  F.  &  Klinglmair,  R.  (2004). 
“Shadow  Economies  Around  the  World: 
What Do We Know? Center  for Economic 
Studies  and  Ifo  Institute  for  Economic 
Research”,  IZA  Discussion  Paper  (1043). 
CESifo  Working  Paper  Series  (1167) 
Working Paper Series, 1-58.  

Schneider, F.  (2005).  “Shadow  Economies 
Around  the  World:  What  do  we  Really 
Know?”  European Journal of Political 
Economy, 21(3), 598-642. 

Schneider, F., Buehn, A. & Montenegro, C. E. 
(2010).  “New  Estimates  for  the  Shadow 
Economies  All  Over  the  World”. 
International Economic Journal,  24(4), 
443-461. 

Tanzi,  V.  (1999).  “Uses  and  Abuses  of 
Estimates  of  the  Underground  Economy”, 



  117                  1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار  ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی  فصلنامه علمی

  

The Economic Journal, 109, 338-347. 

Tanzi,  V.  (2000).  “Policies,  Institutions  and 
the Dark Side of Economics”. Cheltenham, 
UK: Edward Elgar: 209. 

Thomas,  Jim  J.  (1992).  “Informal  Economic 
Activity”. LSE, Handbooks in Economics. 

Torgler,  B. & Schneider, F.  (2007).  “Shadow 
Economy,  Tax  Morale,  Governance  and 
Institutional  Quality:  A  Panel  Analysis”.1-
54.  http://www.econ.jku.at/schneider 

/AER_Torgler.pdf. 

Valentini,  E.  (2007).  “Inequality  and 
Underground  Economy:  A  Not  so  Easy 
Relationship”.  Universita  Politecnica  Delle 
Marche, Quaderni Di Ricerca, (283). 

Wiggins,  V.  &  Poi,  B.  (2003).  “Testing  for 
Panel-Level  Heteroskedasticity  and 
Autocorrelation”.  StataCorp  FAQs. 
Retrieved on April, 3, 2008. 

 

  تاسامی کشورهایی که آمارشان در مدل تجربی مورد استفاده قرار گرفته اس. 1پیوست 

South Africa  52 Lithuania  35  El Salvador  18  Albania  1 

Slovak Republic  53 Malaysia 36 Ecuador 19 Algeria 2 

Slovenia 54 
Macedonia, 

FYR 
37 

Egypt, Arab 
Rep. 

20  Argentina  3 

Thailand  55 Malta  38  Estonia  21  Azerbaijan  4 

Trinidad and 
Tobago  

56 Mauritius  39  Georgia  22  Bahamas 5 

Tunisia  57 Mexico  40  Guatemala  23  Belize  6 

Turkey  58 Moldova  41  
Hong Kong 
SAR, China  

24  Bolivia  7 

Ukraine  59 Morocco  42  Hungary  25  Botswana  8 

Uruguay  60 Nicaragua  43  Indonesia  26  Brazil  9 

Venezuela, RB  61 Pakistan  44  
Iran, Islamic 

Rep.  
27 Bulgaria 10 

Vietnam  62 Panama  45  Israel  28  Chile  11 

Yemen, Rep.  63 Paraguay  46  Jamaica  29  China  12 

Honduras  64 Peru  47  Jordan  30  Colombia  13 

Tajikistan  65 Philippines  48  Kazakhstan  31  Costa Rica  14 

Saudi Arabia  66 Poland  49  Kuwait  32  Croatia  15 

Sri Lanka  67 Romania  50  
Kyrgyz 

Republic  
33  Czech Republic  16 

    
Russian 

Federation  
51  Latvia  34  

Dominican 
Republic  

17 

   

 

 



  منتخب   تحلیل تأثیر نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه در کشورهاي در حال توسعه: و همکاران حسنوند                          118

 

هاي مدنظر در پژوهش حاضر تعریف داده. 2پیوست   

 تعریف مأخذ متغیرها

  اقتصاد سایه

اشنایدر و دیگران 

الجین و ؛ )2010(

  )2012(آزتونالی 

اقتصاد سایه شامل همه کاالها و خدمات تولیدي قانونی مبتنی بر بازار اسـت کـه بـه    

تعمـداً از نظـارت مقامـات عمـومی پنهـان نگـه داشـته        دالیلی از جمله دالیـل زیـر،   

فرار مالیاتی و خودداري از پرداخت مالیات بر درآمد، ارزش افزوده یـا دیگـر   : شوند می

هـاي تـأمین اجتمـاعی؛ اجتنـاب از رعایـت       هـا؛ خـودداري از پرداخـت هزینـه     مالیات

ارهـاي  معیارهاي قانونی مشخص مانند حـداقل دسـتمزد، حـداکثر سـاعات کـار، معی     

هـاي اداري مشـخص ماننـد تکمیـل      حفاظتی یا بهداشـتی؛ اجتنـاب از رعایـت روش   

  .هاي اداري هاي اداري یا دیگر فرم پرسشنامه

  بانک جهانی  نرخ بیکاري
به کلّ جمعیـت  ) و جویاي کار(جمعیت بیکار د نسبت تعداز نرخ بیکاري عبارت است ا

 .100ضرب در  )رشاغل و بیکا(اقتصادي 

تولید ناخالص داخلی، 

ppp ) 2005سال پایه(  
  .تولید ناخالص داخلی تبدیل شده به دالر بر اساس برابري قدرت خرید  بانک جهانی

  بانک جهانی  ضریب جینی

براي سنجش میزان نابرابري در توزیع درآمد یا ثـروت در یـک    معموالًضریب جینی 

کـه ارزشـی بـین     شود میاین ضریب با نسبتی تعریف . شود میجامعه آماري استفاده 

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابري بیشـتر در   .صفر و یک دارد

عکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عـدد یـک   ردهد و ب توزیع درآمد را نشان می

 .کند باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می

  .حاصل جمع واردات و صادرات به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی  جهانیبانک    آزادسازي اقتصاد

  

  


