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  چكيده

هاي اخير، گسترش بخش غير رسمي  ويژگي مهم بازار كار ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه در دهه
اين مهم به خصوص در مناطقي كه از لحاظ ساختار نيروي كار و وضعيت تقاضاي كار داراي شرايط . است
كار در استان كهگيلويه و  هاي كليدي بازار بررسي شاخص. باشند، گسترش بيشتري داشته است اي مي ويژه

بر اين . دهد كه شرايط گسترش بخش غير رسمي در اين منطقه بيشتر فراهم بوده است بويراحمد نشان مي
اساس، در مطالعه حاضر به بررسي و تحليل ساختار اشتغال بخش غير رسمي استان كهگيلويه و بويراحمد 

زايي بااليي  بخش غير رسمي استان ظرفيت اشتغالدهد كه  نتايج اين مطالعه نشان مي. پرداخته شده است
بنابراين . اند كه در حدود يك سوم از شاغالن استان به صورت غير رسمي فعاليت داشته  طوري دارد، به

ها به  گونه فعاليت شناخت و توجه به بخش غير رسمي و تسهيل فرآيندهاي قانوني در راستاي ارتقاي اين
  .هاي مؤثر كاهش بيكاري در استان است راهسوي رسمي شدن يكي از 

 بخش غير رسمي، اشتغال غير رسمي، استان كهگيلويه و بويراحمد، بخش نامنظم، بخش: واژگان كليدي
  . خانوار غير قانوني، بخش

Keywords: Informal Sector, Informal Employment, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
Province, Irregular Sector, Illegal Sector, Household Sector.  
JEL Classification: J21, O18, O17.  

________________________________________________________  
 و كهگيلويه استان در رسمي غير مالياتيِ بخش ظرفيت و زايي اشتغال ظرفيت اشتغال، ساختار بررسي" برگرفته از طرح پژوهشي اين مقاله. 1

. بـه پايـان رسـيده اسـت     1388و در دي ماه  است كه در دانشگاه اصفهان و با نظارت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، انجام "بويراحمد
هـاي   كننده مالي اين طرح نيز استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است كـه بـدين وسـيله از حمايـت     دهنده و تامين دستگاه سفارش

 .شود آنان سپاسگزاري مي
  Email: renani@ase.ui.ac.ir                            دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .2
     Email:mohammad_mirza@yahoo.com                هاي اقتصادي ريزي سيستم كارشناسي ارشد برنامه. 3
                           Email:arbabian_sh@yahoo.com  عضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني. 4
 Email: vaez_laya@yahoo.com                                                                            اصفهانكارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه . 5
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  مقدمه - 1

در حال حاضر، بخش غير رسمي، بخش مهمي از اقتصاد و بازار نيروي كار را در كشورهاي در 
واردين  اين بخش با توليد كاالها و خدمات، انتقال مهارت توسط تازه . دهد حال توسعه تشكيل مي

اي را در توليد، اشتغال و  هاي فردي نقش عمده به بخش، كاهش بيكاري و به كارگرفتن سرمايه
دهند كه بخش بزرگي از جمعيت فعال در كشورهاي در حال  شواهد نشان مي. كند درآمد ايفا مي

در . اند، مشغول به كار هستند  شده ي كه بر پايه قوانين مالي و قوانين كار بناتوسعه خارج از مؤسسات
طول سه دهه گذشته، بخش غير رسمي در مقياس جهاني گسترش يافته است به طوري كه برخي از 

 غيررسمي هستنددر كل كشورهاي جهان درصد از شاغالن   60برآوردها حاكي از اين است كه 
)OECD, 2009.(  

هاي اخير بر اهميت نقش و جايگاه بخش غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه   در سالآنچه 
) از جمله ايران(افزوده، آن است كه در طول دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي در حال توسعه 

هاي خارجي و رشد جمعيت نيروي كار به  با بحران اقتصادي، تورم باال، بازپرداخت بدهي
اشتغال در بخش . مواجه بودند) در نتيجه تداوم مهاجرت روستايي(ري خصوص در مناطق شه

تحت اين شرايط بخش . رسمي راكد بوده و اين بخش قادر به جذب مازاد نيروي كار نبوده است
در بسياري از ). 1386احمدي شادمهري، ( غير رسمي رشد غير قابل انتظاري را تجربه كرد

هاي  هاي تعديل ساختاري هستند، بنگاه راي برنامهكشورهاي در حال توسعه كه در حال اج
كوچك در بخش غير رسمي سهم قابل توجهي در ايجاد اشتغال داشته و اغلب منبع اصلي درآمد 

  .)ILO, 2002( براي افراد زيان ديده هستند
، 40ميليون نفر را در جهان سوم و حدود  300مطابق با برآوردهاي صورت گرفته، اين بخش تقريباً 

درصد اشتغال شهري يا غير كشاورزي را به ترتيب در كشورهاي آمريكاي التين، آسيا و  70و  55
سه  ،هاي اقتصادي سازمان توسعه و همكاريبه گزارش  ).ILO, 1993(گيرد   آفريقا در برمي

چهارم از شاغالن در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، دو سوم از شاغالن در جنوب و جنوب 
ي از شاغالن در كشورهاي آمريكاي التين و خاورميانه و در نهايت يك چهارم از شرق آسيا، نيم

بدون در نظر  هااين برآورد. هستندشاغالن در كشورهاي در حال گذار در اشتغال غير رسمي 
كه شاغالن بخش كشاورزي   در صورتي. دننك گرفتن افرادي است كه در بخش كشاورزي كار مي

 شود رسمي در كشورهاي مختلف دنيا بيشتر مي نرخ اشتغال غير شودوارد  هانيز در اين آمار
)OECD, 2009( .  
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هاي  از فعاليت قابل توجهيدهد كه سهم  نشان مي در مورد ايران نيز برخي مطالعات انجام شده
حضور . )1384؛ رناني، 1378نايب، ( شود رسمي انجام مي در بخش غيرنيز اقتصادي در ايران 
هاي اقتصادي از  پذيري فعاليت رسمي به اين معني است كه درجه سياست گسترده بخش غير

هاي دولت و قدرت اعمال نظارت دولت، پايين است و نتيجه آن نيز عدم تحقق  ها و سياست برنامه
مهمي از   در عين حال بخش. هاي اقتصادي دولت يا انحراف آنها از نتايج مورد نظر است سياست
ي، قانوني و قابل ارتقاء به سوي رسمي شدن هستند و تنها وجود برخي هاي بخش غير رسم فعاليت

ها را به سوي بخش غير رسمي  هاي اداري دولت آن فعاليت ها يا ناكارايي ها، تبعيض قوانين، روش
بر  رسمي را نيز در ها كه بيشترين سهم از حجم بخش غير اين گونه فعاليت. سوق داده است

رسمي . تواند ارتقاء يابد و به فعاليت رسمي نزديك شود دقيق دولت مي گيرد با برنامه منظم و مي
پذير شدن آنها و نيز پيدايش منابع جديد  پذير و سياست هاي اقتصادي به منزله نظارت شدن فعاليت

پذير نخواهد بود مگر آن  گسستن بودجه دولت از درآمدهاي نفتي امكان .مالياتي براي دولت است
هاي اقتصادي رسمي و  ين بخش بزرگ از اقتصاد را ارتقاء داده و وارد فعاليتكه دولت بتواند ا
  .قابل نظارت كند

ي فراواني يزا هاي اشتغال رسمي، فرصت ها در بخش غير گسترش فعاليتالبته بايد توجه داشت كه 
اي ه توان دولت را در اعمال سياست با اين وجود، اين بخش. دهد نيز در اختيار اقتصاد قرار مي
به همين ترتيب قدرت . دهد ويژه در اعمال استانداردها، كاهش مي  هاقتصادي، مالي، نظارتي و ب

مدهاي مالياتي دولت متناسب با آيابد و بنابراين در ستاني دولت در اقتصاد كاهش مي ماليات
  .هاي آن رشد نخواهد كرد هزينه

منطقه است، اما مبارزه غير اصولي با گرچه بخش غير رسمي داراي پيامدهاي منفي براي اقتصاد هر 
بنابراين آنچه مهم است اين است كه . باري به همراه داشته باشد تواند آثار زيان آن نيز مي

گذاران در گام اول مفهوم، اندازه، ساختار و عوامل موثر بر بخش غير رسمي حوزه  سياست
گذاري  ناخت دست به سياستگذاري خود را به خوبي شناسايي و آنگاه بر اساس اين ش سياست

زايي ـ يكي از مهمترين  هاي اشتغال ويژه سياست ها ـ به هاي مكرر سياست هاي شكست هزينه. بزنند
شود و يكي از علل آن نيز عدم شناخت و توجه  هايي است كه بر اقتصاد ايران تحميل مي هزينه

  .هاي آن است گذاران به بخش غير رسمي و ويژگي سياست
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دهند كه سهم بخش غير رسمي در مناطق مختلف كشور با توجه به  ير نشان ميمطالعات اخ
؛ احمدي 1386؛ رضواني،1382رناني،(ها و شرايط خاص هر منطقه متفاوت بوده است  پتانسيل

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه در مقايسه  بنابراين بررسي ويژگي). 1386شادمهري، 
اي در زمينه اندازه و ساختار بخش  تواند شناخت اوليه ر رسمي ميهاي خاص بخش غي با ويژگي

هر سه عرصه صنعت،  استان كهگيلويه و بويراحمد در. غير رسمي در آن منطقه فراهم سازد
شرايط اوليه و زيربنايي در جهت گسترش ارتباط با ) گردشگري ويژه هب(كشاورزي و خدمات 

استانداردهاي توليدي،  ءاين امر مستلزم ارتقا. درا دار اقتصاد جهاني و حضور در بازارهاي جهاني
موجب  رسمي معموالً گسترش بخش غير. هاي مختلف است اداري، رفتاري و اطالعاتي در حوزه

همگرايي استان درجهت ورود به اقتصاد  سقوط استانداردهاي ياد شده و كاهش ظرفيت ادغام و
  .شود جهاني مي

هاي كليدي  استان كهگيلويه و بويراحمد، با توجه به شاخص رسمي در شرايط گسترش بخش غير
متوسط نرخ رشد جمعيت استان  .است بيشتر فراهمها،  اشتغال، نسبت به ساير استان و جمعيت

بيش از  1365-75درصد و در دوره  89/6بيش از  1355-1365دوره كهگيلويه و بويراحمد در 
باالتر از همواره كه  رسيده 54/1نيز به حدود  1375-85همچنين در دوره . درصد بوده است 22/3

نفر بيش از يكصد و هفتاد هزار اين رشد جمعيت همراه با ورود . نرخ ميانگين در كل كشور است
اي جهت گسترش بخش  به استان كهگيلويه و بويراحمد، ظرفيت بالقوه 1355-85مهاجر طي دوره 

درصد در اوايل  12همچنين نرخ شهرنشيني از حدود . رسمي در اين استان ايجاد كرده است غير
در  1سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص. هاي اخير رسيده است درصد در سال 6/47انقالب به حدود 

براي كل كشور سهم بيش از متوسط اين  درصد بوده است كه 9/13بيش از ) 85در سال (استان 
  .2است

________________________________________________________  
نرخ اشتغال ناقص بيانگر نسبت شاغلين با اشتغال زماني ناقص، به كل شاغلين است كـه در آن شـاغلين بـا اشـتغال زمـاني نـاقص،        .1

اضر در سر كار يا غايب موقت از محل كار بوده، به داليل اقتصادي نظيـر ركـود كـاري، پيـدا     تمامي شاغليني كه در هفته مرجع، ح
ساعت كار كرده و خواهان و آماده براي انجام كار  44كمتر از ... نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و 

  .شود اند را شامل مي اضافي در هفته مرجع بوده
 . 85 ،75، 65، 55هاي  سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سالمركز آمار ايران، نتايج . 2
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كه  2باشد  ميدرصد  68/66 ،1نرخ عدم فعاليت ودرصد  64/19، كلي بيكاري استان نرخ اين در
نرخ برخورداري از  كه  حالي در. است )در سال مربوطه(ها در كل كشور توسط اين نرخمبيش از 

كارشناسي ارشد و دكتري از متوسط اين  ،ت باالي ده سال در سطوح كارشناسيمعيآموزش در ج
هاي بعد نيز تغيير چنداني  ها در سال رسد اين ويژگي به نظر مي .تر است ها در كشور پايين نرخ

رويه اشتغال در  تواند به گسترش بي هايي هستند كه مي فراهم آورنده زمينه ها همه اين. نكرده باشند
هاي مختلف  اطالعات مربوط به توزيع شاغالن در بخش. رسمي استان منجر شود بخش غير

اين فرضيه است كه در صورت  مؤيدبا سطوح تحصيلي مختلف نيز  اقتصادي و نيز توزيع بيكاران
رسمي  هاي بخش غير فعاليت ءهدايت و ارتقا ،ريزي مناسب در استان در جهت شناسايي عدم برنامه

گسترش . رسمي در استان نرخ فزاينده خواهد گرفت هاي غير فعاليتگسترش ) و نه مبارزه با آن(
ي، هاي توليد ها و برنامه نيز به نوبه خود منجر به شكست سياسترسمي در استان  هاي غير فعاليت

  .اشتغال و صادرات استان خواهد شد
بخش غير رسمي را  تركيب اشتغال و اين پژوهش در پي آن است كه سهم، حجم، ساختار بخشي

عات ترين اطال اصلي ها شناسايي اين ويژگي. در استان كهگيلويه و بويراحمد مورد مطالعه قرار دهد
ها، توسط سازمان  در جهت نظارت، هدايت و ارتقاء اين فعاليتگذاري  پايه را جهت سياست

براي اين منظور در بخش نخست مفهوم . آورد ريزي و ادارات كل استان فراهم مي مديريت و برنامه
سپس ضمن . گيرند دهنده بخش غير رسمي مورد بررسي قرار مي بخش غير رسمي و عوامل شكل

طالعات انجام شده، با كاربرد يك روش تلفيقي براي شناخت ساختار بخش غير رسمي، بررسي م
سهم شاغالن بخش غير رسمي و ساختار اشتغال در بخش مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار 

  . گيرد مي
  

  ادبيات بخش غير رسمي -2

اين  هاي اصلي مطرح شد ولي در واقع ريشه 1972هرچند اصطالح بخش غير رسمي در سال 
در اين . گردد باز مي 1960و  1950هاي  هاي مرتبط با توسعه اقتصادي در دهه مفهوم به سياست

________________________________________________________  
فعال نيز شامل افرادي است كه در  جمعيت غير. بيشتر است و ساله 10 جمعيت به فعال غير جمعيت نسبت فعاليت بيانگر عدم نرخ. 1

 .سنين فعاليت قرار دارند اما در بازار كار حضور ندارند
 .1385 اساس اطالعات سالبر  .2
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نقش مؤثري در سازماندهي، مديريت و آموزش نيروي كار  ILO(1(المللي كار  دوره سازمان بين
هاي  كشورهاي عضو داشت و سعي نمود اطالعاتي در مورد كارگران جزء و امكانات و سرمايه

. آمدند ريزي شده به وجود مي اما بسياري از مشاغل، خارج از چارچوب برنامه. ا به دست آوردآنه
اين . هاي اقتصادي موجود، پديده جديدي را مطرح ساخت عدم سازگاري اين موضوع با تئوري

در واقع از آنجا كه . اشتغال غير رسمي ناميده شد) ريزي فعاليت خارج از چارچوب برنامه(پديده 
ريزي بسيار محدود بود و با حجم بااليي از تقاضا مواجه شده  غل ايجاد شده در فرآيند برنامهمشا

ريزي شده براي آنها، به كارهاي ديگري به صورت  هاي برنامه بود، لذا افراد اغلب خارج از فعاليت
 .شدند غير رسمي مشغول مي

. اهيم نظري بخش غير رسمي دانستي رشد و ارتقاء مف توان دهه را مي 1970 ي  به طور كلي، دهه
اصطالح بخش غير رسمي، همزمان با ارائه اين واژه توسط هيأت  70كه در اوايل دهه  طوري  به

در طول اين دوره . المللي نيز مطرح شد درمجامع بين ٢المللي كار به كنيا اعزامي سازمان بين
انجام ) ILO(مان بين المللي كار ها و مقاالت مختلفي نگاشته و مطالعات متعددي توسط ساز كتاب

هاي مختلفي نيز در ارتباط با بخش غير رسمي و تاثير آن بر اشتغال  گرفت و در كنار آن كنفرانس
المللي كارشناسان آمار كار  پس از آن و در پي درخواست چهاردهمين كنفرانس بين. برگزار شد

حقيق و بررسي پيرامون پديده بخشي المللي كار به طور جدي رسالت ت ، سازمان بين1987در سال 
المللي  ، در پانزدهمين كنفرانس بين1993غير رسمي را به عهده گرفت و باالخره در سال 

آوري آمار و  هاي تكنيكي جمع كارشناسان آمار كار، مفهوم بخش غيررسمي و دستورالعمل
  :مي معرفي شدبر اين اساس دو مفهوم اساسي از بخش غير رس. اطالعات اين بخش ارائه شد

باشد  بخش غير رسمي، تركيبي از واحدهاي شاغل در توليد كاال و خدمات مي) 1(
اين واحدها در سطح پائيني از . كه هدف اوليه آنها ايجاد اشتغال و درآمد است
و يا بدون تقسيم ) كار و سرمايه(سازماندهي، با تقسيم كار محدود بين عوامل توليد 

روابط كار به . كنند ار دارند و در مقياس كوچك عمل ميكار بين عوامل توليد، قر
هاي رسمي باشد، غالباً مبتني بر  ا ضمانتيجاي اين كه بر مبناي ترتيبات قراردادي 

  .اشتغال موقت، روابط خويشاوندي و شخصي است

________________________________________________________  
1  . International Labour Organization 
2. Kenya 
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دارا  1خانواري هاي بنگاههايي را از  واحدهاي توليدي بخش غير رسمي ويژگي) 2(
هاي استفاده شده به واحدهاي توليدي  هاي ثابت و ساير دارايي ييدارا. باشند مي

توانند  واحدهاي بخش غير رسمي نمي. ندهست تعلق ندارد، بلكه به صاحبانشان متعلق
از طرف خودشان در مبادالت حضور يافته يا با ساير واحدها طرف قرارداد شوند و 

رد ضروري تأمين مالي سك خودشان در مواير ابمالكان، . ايجاد بدهي نمايند
شوند و بدون هيچ محدوديتي شخصاً بابت هر بدهي يا الزامات فرآيند توليد  مي

به طور . يستمخارج توليد، اغلب قابل تمايز از مخارج خانوار ن. شوند بدهكار مي
ها نيز ممكن است به صورت  ها يا اتومبيل اي نظير ساختمان مشابه كاالهاي سرمايه

 ,ILO(خانوار مورد استفاده قرار گيرد نيازهاي اي مقاصد كاري يا غيرقابل تمايز بر

1993.( 

) برخي يا همه(داند كه داراي  هايي را غيررسمي مي المللي كار بنگاه در واقع سازمان بين
  :)1376توماس و همكاران، (هاي زير باشند  ويژگي

ا به منابع مالي داخلي ه ناتكاي اصلي آ ،داراي آزادي كامل ورود و خروج به بازار باشند −
عمليات و مقياس فعاليت آنها ، از نظر مالكيت داراي مالكيت خانوادگي باشند ،بنگاه باشد

ها و سرمايه  مهارت ،هاي توليد و فناوري مورد استفاده آنها كاربر باشد روش، كوچك باشد
در  ،انساني مورد استفاده آنها در خارج از سيستم آموزشي رسمي به دست آمده باشد

 .بازارهاي كامالً رقابتي و فاقد كنترل فعاليت كنند

المللي كار معيارهايي را جهت عملياتي نمودن مفهوم بخش غير رسمي در  بر اين اساس سازمان بين
اين معيارها نيز بر . راستاي ارائه برآوردهاي آماري از سهم و اندازه بخش غير رسمي عرضه نمود

توان غير  هايي را مي بدين ترتيب بنگاه. ش غير رسمي مطرح شدنداساس تعاريف ارايه شده از بخ
  :هاي زير باشند ها و مشخصه رسمي خواند كه داراي ويژگي

  .زير سطح مشخصي از اشتغال فعاليت نمايند -
اعم از قوانين ثبت، ماليات، قانون كار، قوانين بهداشت، (خارج از چارچوب قوانين ملي  -

  .نمايند عمل...) استانداردها و 
 .بري اندك و كاربري بااليي برخوردار باشند از درجه سرمايه -

________________________________________________________  
1  . Household Enterprise 
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بخش  -1): 1376توماس و ديگران، (شوند  بخش تقسيم مي 5هاي اقتصادي به  به طور كلي فعاليت
  . بخش غير قانوني -5بخش نامنظم،  -4بخش خانوار،  -3بخش غير رسمي،  -2رسمي، 

هاي  كند كه ماهيت و توليد آن كاال قانوني و بنگاه ليد ميبخش رسمي، كاال و خدماتي را تو -1
به دليل ماهيت اين بخش، اعمال نظارت توسط . فعال در آن بخش، ثبت شده و قابل نظارت هستند

ثبت  هاي دولتي همگي قانوني، ازآنجا كه فعاليت. هاي آن وجود دارد هاي دولتي بر فعاليت دستگاه
هاي موجود  توان فعاليت يرند و در نتيجه ميگ خش رسمي قرار ميشده و قابل نظارت هستند، در ب

هاي انفرادي، سهامي، شركتي و  ه شامل بنگا(هاي خصوصي  در بخش رسمي را به دو دسته فعاليت
  .و دولتي تقسيم نمود) تعاوني

. ستكند كه ماهيت، توليد و مبادله آنها قانوني ا بخش غيررسمي، كاالها و خدماتي را توليد مي -2
هاي دولتي  هاي اين بخش نيز يا به صورت ثبت شده اما غير قابل نظارت توسط دستگاه فعاليت

ها در آن به صورت قانوني  است كه مبادالت بنگاه  هاي ثبت نشده باشد و يا به صورت فعاليت مي
هاي  كارگاه(، توليدكنندگان جزئي )سيگار فروشي(براي مثال خدمات جزئي . گيرد انجام مي

هاي همراه با  ، داللي و خدمات خانگي و ساير فعاليت)مسافركشي(، خدمات حمل و نقل )وچكك
حداقل دستمزد، سقف و كف قيمت و قوانين مربوط به (فرار از ماليات، فرار از قوانين و مقررات 

  .گيرند هاي بيمه اجتماعي، در بخش غير رسمي جاي مي و فرار از پرداخت) استانداردها
هاي ملي، عمدتاً ناشي از دشوار و پرهزينه بودن  ذاشتن بخش غير رسمي در حسابعلت كنار گ

نكته قابل توجه در مورد بخش غير رسمي اين . آوري اطالعات آماري در اين بخش است جمع
است كه كاالها و خدمات توليدي توسط اين بخش و نيز مصرف آنها منع قانوني ندارد و كامالً 

  . مجاز است
ويژگي . شود كند كه در همين بخش مصرف مي وار، كاالها و خدماتي را توليد ميبخش خان -3

بخش خانوار عدم عرضه كاالهاي توليدي خود به بازار و در نتيجه فقدان قيمت براي كاالهاي 
سازد و بدين لحاظ در  توليدي است اين ويژگي ارزيابي محصوالت اين بخش را دشوار مي

كند  به عبارت ديگر اين بخش كاالها و خدماتي را توليد مي. شود مي هاي ملي ناديده گرفته حساب
هاي آن بخش در مراكز آماري ثبت نشده و داراي  كه ماهيت و توليد آن قانوني ولي فعاليت

داري، خودخدمتي، كارهاي داوطلبانه و  به عنوان مثال خانه. باشد گونه مبادالت بازاري نمي  هيچ
  .گيرند وار قرار ميكارهاي خيريه در بخش خان
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تفاوت عمده بخش غير رسمي و بخش خانوار اين است كه توليدات بخش غير رسمي برخالف 
اي به ساير توليدكنندگان و يا به صورت كاال  توليدات خانگي يا به صورت كاال و خدمات واسطه

بازاري رسد و اين بدان معني است كه مبادالت  كننده، به فروش مي و خدمات نهايي به مصرف
بنابراين چون مبادالت بازاري باعث به وجود آمدن آمار مبتني برقيمت است . گيرد صورت مي

هرچند كه در بسياري از كشورهاي (علتي براي منظور ننمودن آن در حسابداري ملي وجود ندارد 
  ).شود در حال توسعه منظور نمي

ود قانوني و مجاز بودن اصل توليـد  ها آن است كه با وج در بخش نامنظم، ويژگي عمده فعاليت -4
كاال و خدمات، در نحوه توليد و يا توزيع آن كاري خالف مقررات و غير قـانوني صـورت گرفتـه    

هاي فعال در آن  باشند ولي بنگاه هايي كه ماهيت و توليد آن قانوني مي به عبارتي كليه فعاليت. است
دهنـد،   نوني مبـادالت خـود را انجـام مـي    كنند و به صورت غير قـا  به صورت ثبت نشده فعاليت مي

هاي ناياب از سوي افـراد   قاچاق كاال، چاپ، تكثير و انتشار كتاب. دهند بخش نامنظم را تشكيل مي
  .گيرند هايي هستند كه در بخش نامنظم جاي مي از جمله فعاليت... متفرقه و

كـه ماهيـت محصـول      تفاوت عمده بخش غير رسمي و بخش نامنظم در اين است كه بـا وجـود آن  
هاي فعال در بخش  توليدي و فرآيند توليد محصول در هر دو بخش قانوني است، اما مبادالت بنگاه

هاي فعال در بخش نامنظم مبادالتشـان بـه صـورت غيرقـانوني      غير رسمي به صورت قانوني و بنگاه
  .باشد مي
غيـر قـانوني و    ،هـا و مصـرف آن در بخش غير قانوني، توليدات از نظر ماهيت توليد و نيز توزيـع   -5

ها و توليد كاالها و خـدمات خـالف قـانون نظيـر مـال دزدي، خريـد و فـروش مـواد          شامل فعاليت
ويژگي اصلي اين بخش آن است كه مقامات دولتي معموالً به دنبال . باشد مخدر، اخاذي و غيره مي

كـاران   چيان و جنايت كاران، قاچاق كه خالف  با توجه به اين. ها هستند پايان دادن به اينگونه فعاليت
ايـن نـوع   . شوند هاي ملي نيز منظور نمي كنند، بديهي است كه در حساب عمل خود را گزارش نمي

غيـر قـانوني    اي  هـاي مـاهواره   ها دامنه بسيار وسيعي دارد و از فعاليـت مهندسـي كـه گيرنـده     فعاليت
  . گيرد ر بر ميالمللي مواد مخدر را د سازد تا فعاليت مافياي بين مي
هاي اقتصادي سه ويژگـي   ها و تفكيك بخش بندي فعاليت طوركلي در تحقيق حاضر براي تقسيم به

در واقع بر مبنـاي ايـن سـه ويژگـي     . ماهيت كاال، توليد كاال و نحوه مبادله در نظر گرفته شده است
  .شوند ها از يكديگر تفكيك مي است كه بخش
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. كند كه ماهيت، توليد و مبادله آنهـا قـانوني اسـت    را توليد ميبخش غير رسمي، كاالها و خدماتي 
هـاي دولتـي    هاي اين بخش نيز يا به صورت ثبت شده اما غير قابـل نظـارت توسـط دسـتگاه     فعاليت

ها در آن بـه صـورت قـانوني     است كه مبادالت بنگاه  هاي ثبت نشده باشد و يا به صورت فعاليت مي
  .گيرد انجام مي

 1تـوان در جـدول    هـاي اقتصـادي را مـي    هاي مختلـف اقتصـاد در بـين فعاليـت     بخش نتايج ارزيابي
شـود، تفـاوت در    هـاي فـوق مـي    براساس جدول ياد شده آنچه موجب تفاوت بخش. خالصه نمود

ماهيت و فرآيند توليد، ماهيت توزيع، وجود يا عدم وجود مبادالت بازاري و امكان يا عـدم امكـان   
  .تنظارت و اعمال سياست اس

  

  هاي اقتصادي از ديد اين تحقيق هاي مختلف اقتصادي در بين فعاليت مقايسه بخش: 1جدول 

مبادالت   

  بازاري

قابليت نظارت و 

  سياست اعمال

ماهيت محصول 

  توليدي
  فرآيند توليد

ماهيت توزيع 

  )مبادله(

  قانوني  قانوني  قانوني  دارد  دارد  بخش رسمي

  قانوني  قانوني  قانوني  ندارد  دارد  غير رسمي بخش

  قانوني  قانوني  قانوني  ندارد  ندارد  بخش خانوار

  غيرقانوني  قانوني  قانوني  ندارد  دارد  بخش نامنظم

  غيرقانوني  غيرقانوني/قانوني  غيرقانوني  ندارد  دارد  غير قانوني بخش

  )1384(رناني  :منبع
  

 عوامل گسترش دهنده بخش غير رسمي  - 3

  غير رسمي عوامل نهادي شكل دهنده بخش - 1- 3

هاي   فعاليت. دهد پايين بودن درجه انطباق با قانون يكي از ابعاد غير رسمي بودن را نشان مي
گذاري و كسب و كار انجام   گيرد كه در آن سرمايه  اقتصادي رسمي، بيشتر در محيطي شكل مي

است از  رسميت نيافتگي اغلب پاسخي. هاي كمرشكن ندارد  شود و پيروي از مقررات، هزينه  مي
توانند از قواعد و مقررات دشوار و بازدارنده پيروي كنند يا به نهادهاي بازار   طرف عامليني كه نمي

هاي معامالتي را تعيين   گذارد و هزينه  هاي اقتصادي تأثير مي  يعني قواعد و مقرراتي كه بر فعاليت
ي قانونگذار و مجري قانون گيري بخش غير رسمي به نهادها گاهي شكل. كند، دسترسي ندارند  مي

شود، همچنين اگر قوانين از كارايي الزم برخوردار نباشد، مطابق با شرايط اقتصادي  نسبت داده مي
ثبات  بيني، بي هاي اقتصادي هماهنگ نباشد، غيرقابل پيش و اجتماعي تدوين نشده باشد، با واقعيت
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، ١لويزا(افزايد  غيررسمي مي و حامي اقليت خاص باشد، برمنفعت حاصل از فعاليت در بخش
1997 .(  

قوانيني . بندي نمود توان به چند دسته طبقه هاي نهادي را مي كلي مجموعه قوانين و چارچوب طور  به
؛ قوانين مربوط )قوانين ومقررات تجاري(كه در ايجاد و اداره بنگاه بخش غير رسمي مؤثر هستند 

؛ قوانين و )قوانين حقوق مالكيت(حفاظت از آن  به تسهيل انتقال دارايي به سرمايه توليدي و
حال چنانچه عامالن ). قوانين كار(سازند  مقرراتي كه روابط شغلي و حقوق كارگران را معين مي

هاي ناشي از  اقتصادي فعاليت در بخش رسمي را بر بخش غير رسمي ترجيح دادند، يعني هزينه
. كارايي قوانين فوق تأكيد نمود توان به باشد، ميتر از غيرقانوني عمل كردن  قانوني عمل كردن كم

اما چنانچه فعاليت در بخش غير رسمي بر بخش رسمي مرجح باشد، بيانگر ضعف قوانين و 
شدن بنگاه معياري براي  بنابراين ضرر و منفعت ناشي از رسمي و غير رسمي . مقررات خواهد بود

ها با دو رويكرد مورد بررسي قرار  رتيب هزينهبه اين ت. سنجش كارايي قوانين ذكر شده خواهد بود
هاي قانوني متحمل  دليل عدم حمايت هايي كه كارگران بخش غير رسمي به گيرد، هزينه مي
  .شود هايي كه بر يك بنگاه اقتصادي جهت قانوني عمل كردن تحميل مي شوند و هزينه مي

هاي  العات الزم را جهت فعاليتكه قوانين و مقررات قابل پيش بيني باشد، اط در واقع هنگامي
كننده باشد، آنگاه افراد  كننده و ضمانت تجاري مهيا سازد، ايجاد امنيت و انگيزه كند، حمايت

هاي  هزينه(هاي ناشي از قانوني عمل كردن  بيشتري به عملكرد در بخش رسمي و پذيرش هزينه
ي بيشتري جهت به راه انداختن ها تمايل دارند و دارايي) …………تأمين اجتماعي و پرداخت ماليات و 

رسمي  هاي غير د و در مقابل بنگاهشو هاي توليد تبديل مي هاي توليدي اقتصادي به سرمايه چرخه
هاي  درحالي كه ضعف در قوانين و مقررات، هزينه. شوند مند مي كمتر از منافع چنين قوانيني بهره

ها، مشتريان عمده،  اد اوليه، قيمتدست آوردن اطالعات در مورد مو هاي به هزينه  كسب مجوز،
بنابراين . دهد را افزايش مي ………… هزينه دسترسي به تسهيالت اعتباري ومنابع عرضه كاال و خدمات، 

داران بالقوه به عرصه اقتصاد  هاي كوچك و ورود بنگاه بوروكراسي ناكارآمد مانع توسعه بنگاه
 ,ILO( ها دانست ها و كاستي ين محدوديتتوان نتيجه چن شود در نتيجه غير رسمي بودن را مي مي

2002(.  

________________________________________________________  
1. Loayza 
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به گسترش بخش غير رسمي  در ايران نيز موارد فراواني در خصوص قوانين يا نهادهايي كه منجر
ترين اين قوانين كه نقش اساسي در گرايش به بخش غير  يكي از مهم. شده است وجود دارد

قانون فعلي كار براي . باشد مي) هاد رسميبه عنوان يك ن(وجود آورده است، قانون كار   رسمي به
سويه براي كارفرمايان، زمينه الزم  كه الزامات يك طوري به. پذير نيست كارفرمايان چندان انعطاف

كارگيري كارگران به شكل غير رسمي و در خارج از  را جهت تمايل بيشتر كارفرمايان در به
ها و  تأثير نهادهاي غيررسمي ـ مثل سنتدر مورد . هاي قانون كار فراهم آورده است چارچوب

توان نقش سرمايه  هاي غير رسمي نيز مي قواعد هنجاري و نظاير آنها ـ بر گرايش به سوي فعاليت
هاي زيادي حاكي از روند كاهشي سطح سرمايه اجتماعي در  شاخص. اجتماعي را ذكر كرد

هاي اقتصادي  مبادله در فعاليتكاهش سرمايه اجتماعي موجب افزايش هزينه . هاي اخير است سال
هاي خود،  دهند براي كاهش هزينه مبادله در فعاليت ها ترجيح مي در چنين شرايطي بنگاه. شود مي

هاي موقت و غير رسمي روي  مدت و كوچك مقياس و نيز به استخدام هاي كوتاه به فعاليت
  .بياورند

اي  ز اندازه بخش غير رسمي را به گونههاي مختلف ماليات ني ستاني و نرخ هاي ماليات انواع روش
هاي  مثالً تأثير روش ماليات بر ارزش افزوده بر گسترش فعاليت. دهند ير قرار ميأثمتفاوت تحت ت

همچنين رابطه بين نرخ ماليات و اندازه بخش غير . غير رسمي بيش از روش ماليات بر فروش است
ت باال، از بخش غير رسمي كوچكي گاه كشورهايي با نرخ ماليا. باشد رسمي پيچيده مي

هاي ماليات بيشتر، به ارائه خدمات و كاالهاي عمومي  اگر دولت كارآمد باشد، نرخ(برخوردارند 
در اين صورت فعاليت در بخش رسمي منفعت بيشتري دارد و انگيزه . با كيفيت بيشتري منتهي شود

ي ماليات حاشيه سود را كاهش ، گاه ممكن است نرخ باال)يابد غير رسمي عمل كردن كاهش مي
دهد كه  ها نشان مي برخي از يافته. كند دهد و انگيزه فعاليت به صورت غير رسمي را ايجاد  

كوچتا (ير قرار دهد أثتواند اندازه بخش غير رسمي را معادل نرخ ماليات تحت ت مديريت ماليات مي
  ). 2000، ١هلبلينگ –
  

  غير رسميعوامل ساختاري شكل دهنده بخش  - 2- 3

  شناسي  عوامل جمعيت -الف

________________________________________________________  
1. Kuchta- Helbling 
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به ويژه در . توان در رشد بخش غير رسمي ناديده گرفت  شناسي را نمي  روند جمعيت: مهاجرت -
بنابراين . كشورهاي در حال توسعه، رشد بخش غير رسمي با موضوع نيروي كار مازاد ارتباط دارد

مهاجرين . اي برخوردار است  يژهشهري و نرخ شهرنشيني از اهميت و -موضوع مهاجرت روستايي
به دنبال مشاغل رسمي كه اغلب موجود نيست به شهرها آمده و نهايتاً جذب بخش غير رسمي 

در كشورهاي در حال توسعه آسيايي، تفوق مهاجران بر بخش غير ). ILO, 2002(شوند   مي
از نيروي كار بخش % 7/40دهد كه  نشان مي 1992در چين، شهرگوانژو در سال . رسمي ادامه دارد

دهد كه سهم مهاجران  ووهان نيز نشان مي 1997مطالعه . دهند غير رسمي را مهاجران تشكيل مي
يك بررسي جديدتر در ووهان سهم مهاجران در كارگران تبديل ضايعات . بوده است% 9/73برابر 

مهاجران به دهد كه تعداد  اين امر نشان مي. كند برآورد مي% 80در بخش غير رسمي را حدود 
شود  شهرهاي چين بسيار زياد است، و بخش غير رسمي به عنوان پايگاه شهري آنها محسوب مي

)ILO, 2002.(  
تر از مردان   هاي اخير مشاركت نيروي كار زنان در تقريبا تمام مناطق جهان سريع  در دهه: زنان -

ه در بخش غيررسمي قرار دارند، شوند ك  دار مي  زنان بيشتر، مشاغلي را عهده. افزايش يافته است
زنان با اشكال مختلف تبعيض . اي پاييني برخوردارند  هاي رسمي و حرفه  زيرا آنها از آموزش

زنان بيشتر . رو هستند و بار سنگين مسئوليت خانواده را نيز بر دوش دارند به مستقيم و غير مستقيم رو
كنند اما   ام به ترك يا ورود مجدد به كار ميهاي مختلف چرخه زندگي خود اقد  از مردان، در زمان

هاي عمومي برخوردار نيستند در نهايت به مشاغل غيررسمي روي   به علت اينكه اغلب از آموزش
به طور كلي، بخش غير رسمي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از آن كه منبع اشتغال . آورند  مي

   ).2008، 2؛ مري2007، 1كاپت( مردان باشد، منبعي براي اشتغال زنان مي باشد
  

  رشد اقتصادي  -ب
الگوي رشد اقتصادي در كشورها از ديگر عواملي است كه به رشد بخش غير رسمي كمك 

اند و هم  رسمي هم در كشورهايي كه از رشد اقتصادي اندكي برخوردار بوده بخش غير. نمايد مي
در . رشد يافته است ،بر متكي بوده ايههاي سرم شان، بر تكنولوژي در كشورهايي كه رشد اقتصادي

هاي شغلي متناسب با نيروي  عدم خلق فرصت ،واقع در كشورهايي كه رشد اقتصادي اندك است

________________________________________________________  
1. Capt 
2. Murray 
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كه رشد اقتصادي باال اما  حالي در ،دشو رسمي منتهي مي به ورود افراد به بخش غير ،كار موجود
نيروي كار ماهر و متخصص، منجر به هدايت افراد بر به دليل نياز به  هاي سرمايه وابسته به تكنولوژي

  . )ILO, 2002( گردد رسمي مي تخصص به بخش غير تخصص يا بي كم
  

  هاي تعديل اقتصادي، بحران اقتصادي سياست -ج
به اجرا گذاشته شد در بسياري از كشورها  90و  80هاي   هاي تعديل ساختاري كه در دهه  سياست

به . به همراه داشت و به توسعه و گسترش بخش غير رسمي كمك كردكاري را   فقر، بيكاري و كم
هاي تعديل ساختاري در بسياري از كشورهاي جهان سوم با حذف  عبارت ديگر اجراي سياست

هاي اقتصادي، به قدرت انحصاري به وجود آمده توسط دولت در  نقش دولت در حمايت از بنگاه
ها كاسته و عجز  هاي دولت، از توان رقابتي بنگاه مايتعرصه اقتصاد پايان داد؛ اما پس از حذف ح

مقياس در جهت ادامه توليد كاال و خدمات منجر به تعديل نيروي   هاي بزرگ و ناتواني بنگاه
نيروي كار به منظور گريز از اثرات منفي به وجود آمده به بخش غير رسمي پناه آورده . انساني شد

عالوه بر . تاري گسترش بخش غير رسمي را به دنبال داشتهاي تعديل ساخ و بدين ترتيب سياست
در كشورهاي آسيايي نيز به عنوان عامل مهم ديگري در ايجاد و  90   مورد فوق، بحران مالي دهه

  .)ILO, 2002(باشد  رشد بخش غير رسمي در اين دوره مطرح مي
  

  فقر -د
كند، فقر است و   وادار مينيرويي كه اكثر مردم را به انجام مشاغلي در بخش غير رسمي 

البته در بخش غير رسمي طيف . كند  درآمدهاي پايين چنين مشاغلي دور باطل فقر را ايجاد مي
اشتغال و از  ميزان درآمد از كارفرمايان به كارگران خود. اي از انواع درآمدها وجود دارد گسترده

طوركلي معموال متوسط  اما به. يابد ميبگير و موقت كاهش   اشتغال به كارگران مزد كارگران خود
  ). ILO, 2002(درآمد در اين بخش از بخش رسمي كمتر است 

اما بدون . توان گفت در بخش غير رسمي سطوح درآمد پايين و شيوع فقر باالست  در مجموع مي
د براي توانند بيكار بمانند و باي افراد فقير نمي. شود وجود اين بخش بر شدت فقر افراد افزوده مي

بسياري از افرادي كه در بخش غير رسمي مشغول به كار هستند، . گذراندن زندگي خود كار كنند
نقش بخش . اند هاي شغلي در بخش رسمي، به اين بخش روي آورده به دليل عدم وجود فرصت
. هاي اشتغال و درآمد و كاهش ميزان و شدت فقر بسيار با اهميت است غير رسمي در تأمين فرصت

درصد برآورد كرده است، كه در اين مقدار  38شيوع فقر را  1996اي در آالن باتار در سال  العهمط
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صرف نظر از مشاغل تمام وقت، بخش . رسيد درصد مي 53غياب درآمدهاي بخش غير رسمي به 
توانند در  وقت را براي عده زيادي به خصوص زنان، كه مي هاي اشتغال پاره غير رسمي فرصت

  . )EScap, 2006(كند  شان بيفزايند، فراهم مي كنند و به درآمد خانوادهمنزل كار 
  

  جهاني شدن -ه
رسمي بدون  هاي رسمي را به انتقال كارگران مزدبگير به ترتيبات اشتغال غير  ، بنگاهجهاني   رقابت

هاي   را به تغيير روشرسمي  حداقل دستمزد و بدون مزاياي تضميني تشويق كرده و واحدهاي غير
تشويق و ترغيب كاري   عقد قرارداد از قراردادهاي نيمه دائمي با كارگرانشان به قراردادهاي مقاطعه

همچنين . گونه قراردادها عموماً فاقد تضمين، حداقل دستمزد و مزاياي مربوطه است  اين. كند  مي
ه خوداشتغالي ناپايدار و متزلزل منجر شدن اغلب به انتقال از خوداشتغالي ايمن و مطمئن ب  جهاني

   .شود  مي
باشد،  هر چند اين تأثير براي هر منطقه متفاوت و با توجه به شرايط، براي كارگران مفيد يا مضر مي

ها و به تبع آن پايين  ولي آنچه مشخص است اين است كه فرآيند جهاني شدن به كاهش هزينه
در چارچوب رقابت جهاني، غير رسمي سازي  كه  طوري  به. آوردن دستمزد كارگران گرايش دارد

ها، به جاي استفاده  تعداد زيادي از بنگاه. اي در روابط توليدي و اشتغال وجود داشته است  فزاينده
م در يك كارخانه يا محل كار، توليد خود را غير متمركز كرده و وقت و منظ  كار تمام  از نيروي

به عنوان  .كنند  پذيرتر سازماندهي مي  تر و انعطاف  ي تخصصيكارهاي خود را با تشكيل واحدها
ها عمدتاً از مجموعه كاركنان  هاي كاهش هزينه و تالش براي افزايش رقابت، بنگاه  بخشي از روش

 غير"اي   هاي معمول اشتغال و نيز تعدادي كارگر حاشيه  مزدبگير براساس شرايط و موقعيت
ها اغلب   اين روش .كنند  مياستفاده كاري هاي گوناگون   محيط در "معمول غير"يا  "استاندارد

 يرغپذيرتر و   شامل تأمين نيرو از خارج سازمان است كه براساس پيمانكاري فرعي و روابط انعطاف
   .گيرد  اشتغال صورت مي   رسمي

. درسمي شناسايي كر توان عوامل ديگري را نيز در گسترش بخش غير عالوه بر عوامل فوق مي
از ... و  جويي، كاهش سرمايه اجتماعي، كاهش مشروعيت نظام سياسي نتامثالً فساد اداري، ر

 ,ILO(نمايد رسمي بودن را تسهيل مي جمله عوامل ديگري است كه وقوع يا گسترش پديده غير

2002.(  

 مطالعات بخش غير رسمي - 4
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كشور آمريكاي مركزي از جمله  5با استفاده از نتايج آمارگيري خانوارها در  1)1996(فانخوسر 
، السالوادور، هندوراس، نيكاراگوئه و كاستاريكا به بررسي عوامل تعيين كننده اشتغال و گواتماال

وي بخش غير رسمي را افرادي كه  .رسمي پرداخته است ساختار درآمد در دو بخش رسمي و غير
  :باشند در نظر گرفته است در دو گروه زير

بگيري كه در   كارگران مزد و حقوق -كارگران خوداشتغال، فاميلي و داخلي  −
 .باشند  باشند و جزء كارگران ماهر نمي  نفر كاركن مشغول كار مي 5هاي كمتر از   كارگاه

د تا درص 60، بخش غير رسمي بين هندوراس و ، السالوادوروي نتيجه گرفته است كه در گواتماال
، به براساس نتايج اين بررسي. درصد نيروي كار را در برگرفته است 66درصد و در كاستاريكا  75

در ميان شاغالن بخش غير رسمي باالتر از شاغالن بخش رسمي  لحاظ شاخص سن، ميانگين سن
از لحاظ متوسط درآمد، به طوركلي در ميان مردان درآمد شاغالن بخش رسمي حداقل . باشد مي
شاخص ميانگين . درصد از درآمد شاغالن بخش غير رسمي بيشتر است 83درصد و حداكثر  21

درصد باالتر از اين ميانگين در بخش  50تا  25هاي تحصيالت براي مردان در بخش رسمي  سال
همچنين با انجام رگرسيون . رسد غير رسمي و اين نسبت براي زنان به حدود دو برابر نيز مي

رسمي مالحظه  داري بين سطح تحصيالت و اشتغال در بخش غير ارتباط منفي و معني، متغيره چند
رسمي كاهش  اشتغال در بخش غير ،شده كه اين بدين معناست كه با افزايش سطح تحصيالت

  . يابد مي
داند   در تعريف خود از بخش غير رسمي، اين بخش را حاصل قوانين و مقرراتي مي) 1997( 2لويزا

لويزا با توجه به تعريف بخش . ندشو  ها و فعاالن اقتصادي وضع مي  ظرفيت پذيرش بنگاه كه فراتر از
هاي چندگانه جهت   غير رسمي بر مبناي اصول تئوريك يك مدل رشد درونزا، از مدل شاخص

وتعداد مشاهدات  1993-1990دوره تخمين . ه است  مي استفاده كردرس تخمين اندازه بخش غير
رژانتين، كاستاريكا، مكزيك، ونزوئال، اكوادور، كلمبيا، اروگوئه، برزيل، كشور شيلي، آ 14

نتايج حاصل از تخمين مدل نشان داده كه در . باشد  هندوراس، گواتماال، پرو، پاناما و بوليوي مي
بين متغيرهاي علت، بار مالياتي و قيود بازار كار، تأثير مثبت و قدرت و كارايي نهادهاي دولتي 

ترين  همچنين كشورهاي بوليوي، پاناما و پرو، بزرگ. في بر اندازه بخش غير رسمي دارندتأثير من

________________________________________________________  
1. Funkhouser 
2. Loayza 



  )يلويه و بوير احمدكمطالعه موردي استان كه(ررسي ساختار اشتغال در بخش غير رسمي ب

 

17

ترين بخش غير رسمي را در آمريكاي  بخش غير رسمي و شيلي، آرژانتين و كاستاريكا كوچك
   .اند  التين به خود اختصاص داده

در حال گذار پرداخته به بررسي اشتغال غير رسمي در كشورهاي  اي  در مطالعه) 2002( 1برنابا
تر، بيشتر  نتايج مطالعه وي حاكي از اين مطلب است كه افراد داراي تحصيالت پايين. است

كه داراي تحصيالت   درصد از كساني 66كه   اي  گونه ند، بها  كرده صورت غير رسمي كار مي به
داراي تحصيالت عالي ند و اين رقم براي افرادي كه ا  ند اشتغال غير رسمي داشتها  متوسطه بوده

درصد زن هستند  57درصد از شاغالن غير رسمي مرد و  43همچنين. است  درصد بوده  29ند ا  بوده
اشتغال غير رسمي در روستاها همچنين . صورت كاركنان فاميلي بدون مزد فعاليت دارند كه بيشتر به

درصد از شاغالن  62و  درصد از شاغالن شهري 38 كه  اي  گونه بهباشد،  بيشتر از شهرها مي
هاي مربوط به خدمات  اشتغال غير رسمي بيشتر در فعاليت همچنين. روستايي، غير رسمي هستند

  .باشد بگير داخلي، كشاورزي، تجارت و ساختمان مي مزد
گيري بخش غير رسمي در برزيـل   براساس سه تعريف مختلف، به اندازه) 2006( 2هن لي و ديگران

وضـعيت  . 1: در ايـن مطالعـه غيـر رسـمي بـودن بـر پايـه       . انـد  پرداخته 2000تا  1992هاي  براي سال
هـاي كارفرمـا،    ماهيـت اسـتخدام و ويژگـي   . 3هاي تأمين اجتماعي، و  حمايت. 2قرارداد استخدام، 
از % 40و مطـابق بـا هـر سـه تعريـف      % 64بق با حداقل يكي از اين تعـاريف  مطا. تعريف شده است

سـنجي انجـام شـده در ايـن پـژوهش نشـان        تحليـل اقتصـاد  . هاي اقتصادي غير رسمي هستند فعاليت
روي ) مثل عوامل جمعيتـي، دسترسـي بـه آمـوزش، شـرايط خـانواده      (دهد كه اثر عوامل خاص  مي

نتيجه اينكه تعريف سـوم از  . به تعريف ديگر متفاوت است احتمال غير رسمي بودن از يك تعريف
بيشتر مورد قبـول اسـت و از نظـر    ) هاي كارفرما بر پايه ماهيت استخدام و ويژگي(غير رسمي بودن 

  .تر است مفهوم نيز پذيرفته شده
 2000به بررسي عوامل گسترش بخش غيـر رسـمي در تركيـه بـراي سـال      ) 2007( 3مطالعه ساراكوا

شـوند   هاي غير رسـمي در تركيـه مـي    در اين مطالعه عواملي كه باعث ترويج فعاليت. است پرداخته

________________________________________________________  
1. Burnabe 
2. Henley et.al 
3. Saracoğlu, Şirin 
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، بازارهـاي پـول و   ١درآمـد سـرانه پـايين، نـرخ نهـادگرايي پـايين در بخـش خصوصـي        : عبارتند از
تـرين مشخصـه حجـم     مهـم . هاي بـاالي ماليـاتي   ي توسعه نيافته، سيستم مالياتي ناكارا و نرخ سرمايه
. انـد  هايي است كه از حوزه قوانين و مقررات دولتي گريخته ي غير رسمي، وسعت اشتغالها فعاليت

درصد كارگران غير كشاورزي كه تحت پوشش سيسـتم تـأمين اجتمـاعي نيسـتند، جانشـيني بـراي       
طبـق گـزارش مركـز آمـار تركيـه      . سهم اشتغال غير رسمي در اقتصاد ملي در نظر گرفته شده است

از آنها % 89/0كه تنها (اند  از افراد شاغل در بخش كشاورزي اشتغال داشته% 3/35، 2000براي سال 
كـل افـراد شـاغل در بخـش غيـر كشـاورزي       % 7/24، )اند از طريق سيستم تأمين اجتماعي بيمه شده

. باقيمانده شـاغالن، بيمـه نيسـتند   % 40اند و  اشتغال داشته و از طريق سيستم تأمين اجتماعي بيمه شده
با بررسـي افـراد   . اند در نظر گرفته شده» شاغالن رسمي«العه كارگران بيمه شده به عنوان در اين مط

از نيروي كار غير رسمي غيـر كشـاورز   % 6/74، مالحظه شده كه »شاغالن غير رسمي«بيمه نشده يا 
هاي غير رسمي غير  در بخش خدمات مشغول هستند، بنابراين بخش خدمات به عنوان مركز فعاليت

  . ي در نظر گرفته شده استكشاورز
هـدايت و باقريـان   . در ايران نيز در دهه اخير مطالعاتي درباره بخش غير رسـمي انجـام شـده اسـت    

هاي خدماتي قرارداده و به اثرات بخش  اي بخش غير رسمي را مترادف با فعاليت در مطالعه) 1368(
ايــن مطالعــه از . انــد  تــهخــدمات بــر متغيرهــاي اقتصــادي همچــون تــورم، بيكــاري و درآمــد پرداخ 

رسمي نام برده  به عنوان بخش غير …گردي و  دوره  هايي مانند عمده فروشي، خرده فروشي، فعاليت
 43، 1365ها نشان داده است كه سهم اشتغال شهري بخش غير رسـمي در سـال    نتايج تخمين. است

  .باشد كشور ميدرصد توليد  41تا  31درصد اشتغال كشور و سهم توليد اين بخش معادل 
، بخش غير رسمي شهري ايران براساس مالكيت بنگاه و نوع شغل تفكيك )1378(در مطالعه نايب 

وي بخش غير رسمي را مشاغل . و علل پيدايش بخش غير رسمي شهري ايران بررسي شده است
ي به اعتقاد و. كنند گيرد كه ماليات پرداخت نمي بگير خصوصي در نظر مي آزاد و مزد و حقوق

هاي بوروكراسي، تنگناهاي اقتصادي و  احتماالً علت رشد بخش غير رسمي در ايران هزينه
ي وي سهم اشتغال در بخش غير رسمي در چهار سال  در مطالعه. باشد هاي باالي مبادله مي هزينه

  .درصد برآورد شده است 60-65حدود ) 1376، 1372، 1368، 1364(

________________________________________________________  
 در. باشـد  مـي  خصوصـي  بخـش  توسـط  جامعه در موجود نهادهاي پذيرش عدم به معني خصوصي بخش در پايين نهادگرايي نرخ .1

 و نبـوده  خصوصـي  بخـش  سـاختارهاي  و نيازهـا  بـر  منطبـق  آنهـا  بـر  حـاكم  ضـوابط  و قـوانين  و موجـود  نهادهـاي  كه هنگامي واقع
 .يابد مي كاهش نهادها اين چارچوب در خصوصي بخش گرفتن قرار به گرايش باشد نداشته دنبال به را الزم هاي حمايت
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داندكه در كشورهاي در حال  ها مي اي از فعاليت جموعهبخش غير رسمي را م) 1380(شكيبايي 
توسعه و در خارج از بخش مدرن و به منظور كسب معاش، به صورت خوداشتغالي با سازماندهي و 

او با استفاده از منطق فازي به برآورد اندازه بخش غير . شود تكنولوژي در سطح پايين ايجاد مي
در  1377درصد و در سال  20در حدود  1367سال  رسمي اقدام كرده است كه سهم آن را در

  .درصد به دست آورده است 10حدود 
 21در مطالعه خود نشان داده كه سهم شاغالن بخش غير رسمي از متوسط ) 1380(باباحيدري 

 1359-68درصد در دوره  29به متوسط ) عمدتاً دوره قبل از انقالب( 1351-58درصد در دوره 
دوران سازندگي و ( 1369-77درصد در دوره  37سرانجام به متوسط و ) دوره جنگ تحميلي(

 .افزايش يافته است) هاي توسعه اجراي برنامه

هاي شغلي، وضعيت  اي نوع ارتباط بنگاه با دولت، برخورداري از حمايت در مطالعه) 1380(رناني 
عنوان معيارهاي  ا بهشغلي كاركنان، نوع گروه شغلي و نوع گروه فعاليت شاغالن و اندازه بنگاه ر

در اين مطالعه، سهم . كننده بخش غير رسمي از بازار كار شهري برشمرده شده است تفكيك
، برخورداري از )درصد 5/52( نوع ارتباط بنگاه با دولتشاغالن بخش غير رسمي بر اساس 

شغلي  ، نوع گروه)درصد 5/33(كاركنان  ، وضعيت شغلي)درصد 5/42( هاي شغلي حمايت
برآورد ) درصد 48(و اندازه بنگاه ) درصد 47(و نوع گروه فعاليت شاغالن ) درصد 4/49(ن شاغال

 1375هاي صنعتي در سال  هايي كه بر طبق سرشماري كارگاه در اين مطالعه بنگاه. شده است
  .اند هاي بخش غير رسمي محسوب شده عنوان بنگاه اند نيز به نفر كاركن داشته 10زير

تار اشتغال در بخش غير رسمي استان اصفهان را شناسايي و سهم اشتغال بخش ساخ) 1382(رناني 
دهد كه بخش غير   نتايج نشان مي. برآورد كرد 1378-81غير رسمي را در اين استان در دوره 

 36رسمي استان، در اين دوره روند صعودي و آرامي را تجربه نموده و به طور متوسط حدود 
هاي   بخش كشاورزي بيش از ساير بخش. به خود اختصاص داده استدرصد از اشتغال استان را 

همچنين . باشد  هاي غير رسمي استان مي  ساز فعاليت  اقتصادي و بخش خدمات كمتر از سايرين زمينه
تر   كنندگان كار با مدرك ديپلم و پايين  ها و عرضه  زنان نسبت به مردان، روستائيان نسبت به شهري

دارندگان مدارك باالتر از ديپلم، بيشتر مستعد حضور در بخش غير رسمي  از ديپلم نسبت به
  .هستند
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  در مطالعه ديگري جهت برآورد و محاسبه اشتغال بخش غير رسمي ايران، از سه) 1384(رناني 
اين  .ويژگي مهم شغلي افراد يعني نوع شغل، نوع فعاليت و وضعيت شغلي استفاده كرده است

هاي مختلف از جمله جنسيت، تحصيالت  خش غير رسمي را براساس ويژگيمطالعه سهم شاغالن ب
بر اساس نتايج اين مطالعه در . دهند نشان مي 82تا  76هاي  روستايي بودن براي سال -و شهري 

درصد در بخش غير رسمي فعال  25از شاغالن كشور در بخش رسمي و  درصد 75حدود 
تر  كردگان پايين و تحصيل) ها در مقايسه با شهري(وستائيان ، ر)در مقايسه با مردان(زنان . باشند مي

. شوند هاي غير رسمي سوق داده مي بيشتر به سمت فعاليت) در مقايسه با ديپلم و باالتر(از ديپلم 
  :توان به صورت زير خالصه كرد  نتايج مطالعه وي را مي

 90 نزديـك بـه  (هاي اقتصادي، بخش اعظـم شـاغالن غيـر رسـمي      در كليه بخش •
 .باشند داراي تحصيالت كمتر از ديپلم مي) درصد

سـال و زنـان    65سواد، جمعيت بـاالي   سال، شاغالن بي 15به ترتيب جمعيت زير  •
هايي است كه دارندگان آن، بيشترين زمينه و  ترين ويژگي همسر، از جمله مهم بي

  .احتمال براي اشتغال غير رسمي را دارند
غير رسمي در مقايسه بـا شـاغالن رسـمي، بسـيار     سطح سرمايه انساني در شاغالن  •

 .پايين است

المللي در   ، با بررسي بازار كار شهري استان قم و با استفاده از تعاريف بين)1386(مطالعه رضواني 
. مورد بخش غير رسمي و اشتغال غير رسمي به تمايز بين اشتغال رسمي و غير رسمي پرداخته است

نامه، مطابق با چارچوب ارائه شده توسط سازمان   توسط پرسشهاي مورد نياز پژوهش   داده
هاي پيمايش به   نمونه. آوري شده است المللي كار و بر اساس نيازهاي بومي استان قم جمع  بين

آوري شده  نمونه در كل شهر قم جمع 400اي سيستماتيك و به تعداد   گيري خوشه  روش نمونه
. باشند  نيمي از شاغالن شهر قم داراي اشتغال غير رسمي مينتايج نشان داده كه تقريباً . است

هاي غير رسمي بخش   هاي سني پايين، بيشتر در فعاليت  همچنين شاغالن غير رسمي در گروه
  .صنعت مشاركت دارند

 

  روش تحقيق -5

در اين مطالعه جهت برآورد اشتغال غير رسمي از سه ويژگي مهم شغلي افراد يعني نوع شغل، نوع 
-شغل«با توجه به اين سه ويژگي ماتريسي تحت عنوان . عاليت و وضعيت شغلي استفاده شده استف
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در  »فعاليت-شغل«يك ماتريس » هاي شغلي وضعيت«طراحي شده و براي هر يك از انواع » فعاليت
» فعاليتنوع «و بعد ديگر آن را » نوع شغل«يكي از ابعاد اين ماتريس تركيبي را . شود نظر گرفته مي

وضعيت «يا » شغل«يا » فعاليت«هاي اين ماتريس بر مبناي تعلق يك  مقدار آرايه. دهد تشكيل مي
  .شود به بخش رسمي يا بخش غير رسمي تعيين مي» شغلي

تعلق يا عدم تعلق هر يك از مشاغل به بخش غير رسمي ـ بر اساس معيارهاي اعالم شده از سوي 
ILO براي هر يك از » وضعيت شغلي«و » نوع شغل«، »نوع فعاليت« ـ با در نظر گرفتن سه ويژگي

هاي اقتصادي ـ سطح كدهاي چهار  المللي فعاليت بندي استاندارد بين كدهاي چهار رقمي طبقه
با . گيرد هاي نگرش سنجي از كارشناسان مربوطه صورت مي ـ از طريق يكي از روشISIC1رقمي 

هايي كه تعلق صريح آنها به بخش رسمي يا غير رسمي  توان كد فعاليت استفاده از اين روش مي
» نوع شغل«، »نوع فعاليت«در ادامه با تركيب نتايج حاصل به تفكيك . مشخص است را تعيين نمود

هر » ضريب تعلق اوليه«بنابراين . به دست آورد» ضريب تعلق اوليه«توان يك  مي» وضعيت شغلي«و 
، از طريق شاخص تركيبي سه )هاي ماتريس آرايه(ي شغل يا فعاليت به بخش رسمي يا غير رسم

رو ) پاسخ ـ وضعيت(گزينه  9در واقع براي هر شغل يا فعاليت با . آيد ضريب تعلق اوليه به دست مي
  . كند حالت، وضعيت نهايي هر شغل را تعيين مي 9به رو هستيم كه برآيند اين 

ي يا غير رسمي بودن آنها به طور قطعي نهايتاً با استفاده از اطالعات شاغالني كه وضعيت رسم
ها با استفاده از  اين رگرسيون. پردازيم هاي مختلف مي مشخص شده است، به تخمين رگرسيون

) كه بر شانس حضور آنها در بخش غير رسمي يا رسمي مؤثر است(هاي مختلف شاغالن  ويژگي
ر بخش كشاورزي و از جمله سن، جنسيت، سطح سواد، شهري يا روستايي بودن، فعاليت د

بر اين اساس يك رابطه اقتصاد سنجي به صورت زير . شوند وضعيت تحصيل تخمين زده مي
  :شود  تعريف مي

  

)1(        STAGUEGSDDIS 76543
2

210 αααααααα +++++++=  

  :كه در آن
IS :دهنده تعلق فرد به بخش رسمي يا غير رسمي نشان  
D :سن فرد  

________________________________________________________  
1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
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S :دهنده جنسيت فرد نشان  
EG :سطح سواد  

U :شهري يا روستايي بودن  
AG :دهنده فعاليت فرد در بخش كشاورزي يا غير كشاورزي نشان  
ST :نبودن فرددهنده در حال تحصيل بودن يا  نشان  

در نظر  2در اين رابطه تأثير متغير سن بر رسمي يا غير رسمي بودن فرد به صورت يك تابع درجه 
. باشد دليل اين مساله تأثير متفاوت سن افراد در قابليت رسمي شدن آنها مي. گرفته شده است

طور كه مشخص است احتمال حضور در بخش غير رسمي براي افرادي كه در سنين پايين  همان
اما اين احتمال به مرور با . بيشتر است) به خصوص قبل از سن قانوني كار(شوند  وارد بازار كار مي

از سوي ديگر احتمال غير . شود يابد و احتمال رسمي شدن تقويت مي افزايش سن افراد كاهش مي
به خصوص افرادي كه پس از بازنشستگي به شغل ديگري مشغول (براي افراد مسن  رسمي شدن

بنابراين از يك محدوده سني به بعد افزايش سن باعث . نيز بيشتر از افراد ميان سال است) شوند مي
توان يك رابطه غير خطي را ارتباط سن  در نتيجه مي. تقويت احتمال غير رسمي شدن خواهد شد

  ).1شكل (شدن در نظر گرفت  و احتمال رسمي
  

  شدن ارتباط سن و احتمال رسمي: 1شكل 

  
  
  
  
  
  
  

هاي شاغالن را بر شانس حضور آنها در  توان تأثير هر يك از ويژگي با تخمين رابطه فوق مي
شود كه  برآورد مي θاين شانس با استفاده از ضريب . بخش رسمي يا غير رسمي محاسبه نمود

  :شود مقدار اين ضريب به صورت زير محاسبه مي

 سن

احتمال 

رسمي 

شدن
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  :كه در آن

jθ : شانس حضور فردj در بخش رسمي  

iα : ضرايب برآوردي رگرسيون برايi امين ويژگي  

ijK : متغير صفر و يك كه در صورتي كه فردj  ام از نمونه گيري داراي ويژگيI  1ام باشد معادل 
  . و در غير اين صورت معادل صفر است

مجموع كليه ضرايب برآوردي از رگرسيون مربوط به هـر اسـتان و    θالزم به ذكر است كه مخرج 
در مـورد مشـاغل مـورد بررسـي      گيرد كه ويژگي مربوط بـه آن  تنها ضريبي را در بر مي θصورت 

توان شانس حضور هر فرد جهت حضور در بخش رسـمي   با استفاده از اين ضريب مي. حاكم باشد
) θ−1(را محاسبه نمود و به طور مشخص شانس حضور هر فرد در بخش غير رسمي به صـورت  

  .شود برآورد مي
هاي چهار رقمي و بـر مبنـاي نتـايج آمـارگيري      فعاليتاز آنجايي كه اين محاسبات به تفكيك كد 

تـوان سـهم بخـش غيـر رسـمي را بـه تفكيـك         گيـرد، لـذا مـي    اشتغال و بيكاري خانوارها انجام مي
  .هاي مختلف شاغالن محاسبه نمود ويژگي

  

  برآورد و تحليل ساختار اشتغال غير رسمي - 6

با بكارگيري اطالعات پايه مربوط  در اين قسمت، در چارچوب روش ارائه شده در قسمت قبل و
دركل كشور، سهم و ساختار » بيكاري خانوار -هاي اشتغال ويژگي«هاي ساليانه  به آمارگيري

به صورت ميانگين براي دوره زماني استان كهگيلويه و بويراحمد اشتغال در بخش غير رسمي 
خش غير رسمي و ساختار سپس سهم شاغالن ب. شود محاسبه و شناسايي مي 1384تا قبل از  1378

  .گيرد اشتغال در بخش مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  سهم اشتغال در بخش غير رسمي استان - 1- 6
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 39درصد رسمي و  62شود كه از كل شاغالن استان به طور متوسط   مالحظه مي 2بر اساس جدول 
رسمي در حدود دو برابر  شود سهم شاغالن  كه مالحظه مي  گونه  همان. درصد غير رسمي هستند

با توجه به اينكه نتايج مطالعه ديگري كه براي كل كشور انجام شده . سهم شاغالن غير رسمي است
دهد كه  است ـ و در آن از همين روش مورد استفاده در اين تحقيق استفاده شده است ـ نشان مي

توان  ، مي)1384ني، رنا(درصد كل شاغالن است  28سهم شاغالن بخش غير رسمي در كل كشور 
به يك ارزيابي كلي دست يافت و آن اينكه در يك نگاه كلي و بدون توجه به ساختار بخشي 
اقتصاد استان، سهم شاغالن بخش غير رسمي استان كهگيلويه و بويراحمد از متوسط همين سهم در 

  .كل كشور بيشتر است
  

  )درصد(ساس ويژگيهاي مختلفسهم شاغالن استان در بخش رسمي و غير رسمي بر ا: 2جدول 

  سهم شاغالن  جمع  غير رسمي  رسمي
  كل شاغالن  100  39  62
  شاغالن مرد  100  36  64
  شاغالن زن  100  47  53
  شاغالن شهري  100  12  88
  شاغالن روستايي  100  54  46
  ديپلم و باالي ديپلم  100  6  94
  پايين تر از ديپلم  100  51  49

  

درصد در بخش غير  36درصد در بخش رسمي و  64طور متوسط از كل شاغالن مرد استان به 
درصد در  53و از كل شاغالن زن استان به طور متوسط ) متوسط سه سال(رسمي شاغل هستند 

بنابراين به طور متوسط ميزان . درصد در بخش غير رسمي اشتغال دارند 47بخش رسمي و 
اگرچه به طور . ف زيادي استمشاركت مردان در دو بخش رسمي و غير رسمي داراي اختال

توان گفت احتمال اشتغال زنان در بخش غير رسمي بسيار باالتر از مردان   متوسط براي زنان مي
درصد در  12درصد در بخش رسمي و  88از كل شاغالن شهري استان به طور متوسط . است

اً ناچيز بوده است به اين اختالف نسبت براي شاغالن روستايي تقريب. بخش غير رسمي اشتغال دارند
  .باشند طوري كه از كل شاغالن روستايي استان به طور متوسط نيمي در بخش غير رسمي شاغل مي

از نظر سطح تحصيالت، از كل شاغالن كه تحصيالت ديپلم و باالي ديپلم دارند به طور متوسط 
شاغالن زير درصد در بخش غير رسمي مشغول به كارند و از كل  6درصد در بخش رسمي و  94

. كنند  درصد در بخش غير رسمي فعاليت مي 51درصد در بخش رسمي و  49ديپلم به طور متوسط 
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شود، احتمال آنكه شاغالن زير ديپلم به بخش غير رسمي بپيوندند چند   گونه كه مالحظه مي همان
  . برابر همين احتمال براي شاغالن ديپلم و باالتر است

در مقايسه با (، روستائيان )در مقايسه با مردان(اين استان زنان توان گفت در   در مجموع مي
هاي  بيشتر به سمت فعاليت) در مقايسه با دارندگان ديپلم و باالتر(تر از ديپلم  و افراد پايين) ها شهري

هاي  زيرا از يك سو موانع متعددي براي حضور شاغالن با ويژگي. شوند غير رسمي سوق داده مي
مي وجود دارد به طوري كه بخش رسمي قابليت و آمادگي كمتري براي جذب فوق در بخش رس

ها نيز شرايطي دارند كه حضور در بخش غير رسمي را  ها دارد و از سوي ديگر اين گروه اين گروه
هاي رسمي در روستاها، بخش  زيرا به عنوان مثال به دليل عدم گسترش فعاليت. پذيرند تر مي آسان

تر   روه زيادي از روستائيان را ندارد و با توجه به سطح تحصيالت پايينرسمي قابليت جذب گ
توان گفت روستاييان آمادگي زيادي جهت  هاي كسب شده در روستاها، مي روستاييان و مهارت

  .فعاليت در بخش غير رسمي دارند
  

  هاي اقتصادي هاي مختلف در بخش سهم شاغالن غير رسمي با ويژگي -1- 1- 6

هاي عمده  هاي مختلف را در كل اشتغال بخش شاغالن بخش غير رسمي با ويژگيسهم  3جدول 
هاي عمده  توان وضعيت كلي هريك از بخش  دهد و از اين طريق مي اقتصادي استان نشان مي

  .اقتصادي استان را مورد بررسي قرار داد
كان فعاليت به اي است كه به صورت بالقوه ام هاي برخي مشاغل مانند كشاورزي به گونه ويژگي

درصد از كل شاغالن بخش كشاورزي  88به طور متوسط . صورت غير رسمي در آن بيشتر است
درصد و  76اند كه متوسط اين سهم در بين كشاورزان شهري  به صورت غير رسمي فعاليت داشته

دهد كه فعاليت در بخش كشاورزي  اين آمار نشان مي. درصد است 88در بين كشاورزان روستايي 
يك ويژگي غالب براي فعاليت به صورت غير رسمي در اين استان است و شهري يا روستايي بودن 

  . نداشته است) كشاورزي(تأثير چنداني در سهم فعاالن در مشاغل غير رسمي اين بخش 
درصد و در ميان  86همچنين در ميان شاغالن مرد، سهم كشاورزان مرد غير رسمي به طور متوسط 

درصد بوده است كه نشان از تأثير  99م كشاورزان زن غير رسمي به طور متوسط شاغالن زن، سه
از آنجا كه زنان شاغل . نسبي ويژگي جنسيت جهت مشاركت در بخش غير رسمي كشاورزي دارد

در بخش كشاورزي معموالً در كنار سرپرست خانوار و تحت عنوان كاركنان فاميلي جهت تأمين 
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هاي  ابراين زنان شاغل در بخش كشاورزي سهم بسيار بااليي در فعاليتنمايند بن معاش، فعاليت مي
  . غير رسمي دارند

دهد كه  بررسي سهم شاغالن غير رسمي در بخش كشاورزي به تفكيك سطح تحصيالت نشان مي
درصد  70درصد و براي افراد ديپلم و باالتر  89تر از ديپلم  اين سهم به طور متوسط براي افراد پايين

ه نشان از اهميت نسبي ويژگي سطح تحصيالت براي مشاركت در بخش غير رسمي است ك
هاي اقتصادي به تفكيك سطح   بررسي سهم شاغالن غير رسمي در ساير بخش. كشاورزي است

دهد كه اشتغال در بخش  در كل، برآوردها نشان مي. تحصيالت نيز مؤيد اين مطلب است
ت يا شهري و روستايي بودن، اثر بيشتري بر گرايش كشاورزي نسبت به ويژگي جنسيت يا تحصيال

  .شاغالن به فعاليت غير رسمي دارد
ولي . تر از كشاورزي است  هاي عمده اقتصادي بسيار پايين سهم شاغالن غير رسمي در ساير بخش

براي ) روستايي(، محل سكونت )زير ديپلم(، سواد )زن بودن(هاي جنسيت  همچنان غلبه ويژگي
نقش جنسيت در . هاي صنعت و ساختمان نيز حفظ شده است  بخش غير رسمي در بخشاشتغال در 

اي است كه احتمال ورود زنان بخش صنعت به فعاليت غير رسمي  ويژگي شغلي افراد به گونه
درصد به صورت  12در بخش صنعت به طور متوسط . برابر اين احتمال براي مردان است 4تقريباً 

 10اند كه سهم شاغالن غير رسمي شهري در بخش صنعت به طور متوسط  غير رسمي فعاليت داشته
  . درصد است 16درصد و در بين روستاييان به طور متوسط 

هاي اين صنايع در  افزايش سهم شاغالن غير رسمي صنعت در ميان روستاييان به دليل ويژگي
مقياس توليد و نيز مالكيت اي پايين بودن سطح فناوري و نيز پايين بودن   روستاها است، به گونه

هاي صنعتي در روستاها به  اي از فعاليت  شود كه بخش عمده ها باعث مي خانواري اين گونه فعاليت
هايي مثل سطح پايين درآمد و بيكاري  همچنين ويژگي. رسمي سوق يابند  هاي غير سوي فعاليت

تايي به راحتي بتوانند نيروي شود كه صاحبان صنايع روس  هاي كشاورزي باعث مي فصلي در فعاليت
  .كار مورد نياز خود را به صورت غير رسمي به كار گيرند

هاي عمده اقتصادي، بخش خدمات كمترين سهم از شاغالن خود را در بخش غير  در ميان بخش
درصد از كل شاغالن اين بخش غير  6اي كه به طور متوسط  رسمي به كارگرفته است، به گونه

زنان فعال در بخش خدمات معموالً در مشاغلي كامالً رسمي اشتغال دارند و يا . باشند رسمي مي
. سازي يا گريز آنها كمتر است هايي است كه به طور نسبي قابليت پنهان اشتغال آنها در فعاليت
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اي است كه در برخي موارد زنان به دليل  اصوالً اشتغال غير رسمي در بخش خدمات به گونه
 .توانند در آن مشاركت داشته باشند ع فرهنگي نميها و موان محدوديت

رسمي در بخش كشاورزي بيش از ساير  هاي غير  توان گفت زمينه فعاليت بنابراين به طور كلي مي
ديگر بخش خدمات داراي كمترين درصد و بخش  ها فراهم است و در ميان سه بخش  بخش

  . ساختمان داراي بيشترين درصد شاغالن غير رسمي است
  

  )درصد(هاي اقتصادي استان  هاي مختلف در كل اشتغال بخش سهم شاغالن بخش غير رسمي با ويژگي: 3جدول 

سهم شاغالن 

 غير رسمي
 زن مرد روستايي شهري

ديپلم و باالي 

 ديپلم

پايين تر از 

 ديپلم
 سهم كل

 88 89 70 99 86 88 76 كشاورزي

 12 16 3 32 8 16 10 صنعت

 29 31 13 30 29 30 25 ساختمان

 6 11 2 6 6 7 5 خدمات

  

  هاي مختلف سهم اشتغال غير رسمي در ميان شاغالن با ويژگي - 2- 1- 6

به طور . دهد هاي مختلف را نشان مي سهم شاغالن غير رسمي از كل شاغالن با ويژگي 4جدول 
به طور (كلي سهم شاغالن غير رسمي از ميان شاغالن ديپلم و باالي ديپلم،  قابل توجه نبوده است 

درصد از شاغالن مرد شهري با سطح  4و به طور متوسط نيز حدود ) درصد 7متوسط حدود 
اين وضعيت در مورد شاغالن . اند تحصيالت ديپلم و باالتر به صورت غير رسمي فعاليت داشته

درصد از شاغالن مرد روستايي با سطح تحصيالت  13اي كه حدود   روستايي تشديد شده به گونه
بنابراين، اگر شاغالن با سطح . اند و باالتر به صورت غير رسمي مشغول به فعاليت بودهديپلم 

ها در بخش  تحصيالت ديپلم و باالتر در روستا سكونت كنند، شانس آنها براي ورود به فعاليت
  . يابد ـ در مقايسه با همان شاغالن در شهر رسمي كاهش مي

اي كه سهم شاغالن غير  رسمي بيشتر بوده به گونه درمورد شاغالن زير ديپلم سهم اشتغال غير
در اين ميان، سهم شاغالن غير . درصد است 51رسمي با تحصيالت زير ديپلم به طور متوسط 

درصد و سهم شاغالن غير  59رسمي در بين شاغالن مرد روستايي با تحصيالت كمتر از ديپلم 
اين مطلب . درصد بوده است 81وسط رسمي در بين شاغالن زن روستايي زير ديپلم به طور مت

شود  همچنين مالحظه مي .بيانگر ويژگي غالب زن بودن در جذب به سوي بخش غير رسمي است
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در حالي . اند درصد شاغالن روستايي در بخش غير رسمي فعال بوده 54كه به طور متوسط حدود 
 51طور متوسط  همچنين به. درصد است 12كه اين سهم براي شاغالن شهري به طور متوسط 

اند در حالي كه اين سهم براي شاغالن  درصد شاغالن مرد روستايي در بخش غير رسمي فعال بوده
  .درصد بوده است 71زن روستايي به طور متوسط 

  

  )درصد( هاي مختلف سهم شاغالن بخش غير رسمي در كل شاغالن استان، بر اساس ويژگي: 4جدول 

  

ها  توان گفت صرفنظر از جنسيت و سواد، سهم بيشتري از روستائيان نسبت به شهري  مجموع ميدر 
همچنين صرفنظر از جنسيت و محل سكونت، شاغالن . شوند هاي غير رسمي جذب مي به فعاليت

با سطح تحصيالت كمتر از ديپلم در مقايسه با شاغالن ديپلم و باالتر شانس كمتري براي ورود به 
 . شوند هاي غير رسمي سوق داده مي مي دارند و نيز زنان بيش از مردان به سمت فعاليتبخش رس

  

  ساختار اشتغال در بخش غير رسمي استان - 2- 6

هاي مختلف، در استان مورد  در قسمت قبل سهم شاغالن غير رسمي در ميان شاغالن با ويژگي
و به طور » شاغالن در بخش غير رسمي«در اين قسمت نحوه توزيع . محاسبه و ارزيابي قرار گرفت

  .گيرد كلي ساختار دروني اشتغال در بخش غير رسمي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي
. دهد هاي مختلف نشان مي توزيع شاغالن رسمي و غير رسمي استان را براساس ويژگي 5جدول 

و  89ط سهم مردان حدود گونه كه قابل مشاهده است، در ميان كل شاغالن، به طور متوس همان
نكته مهم اين است كه اين تركيب سهم، در بخش رسمي و . باشد درصد مي 11سهم زنان حدود 

اين نكته نشانگر آن است كه محدوديت . غير رسمي نيز تا حدود زيادي حفظ شده است

-مرد  شهري-مرد  روستايي-زن  شهري-زن  مجموع  جمع كل

  روستايي

شاغالن غير 

  رسمي

  باالي ديپلم-مرد  13  4  ___ ___  7  7
  باالي ديپلم-زن  ___  ___  9  1  4  
  زير ديپلم-مرد  59  21  ___ ___  48  51
  زير ديپلم-زن  ___  ___  81  32  75  
  مجموع  51  13  71  8  39  
  جمع كل  36    47      
    جمع شهري    جمع روستايي    

  54    12  
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دو بخش  هاي اشتغال براي زنان در مقايسه با مردان استان، صرف نظر از نوع فعاليت، در هر فرصت
  . رسمي و غير رسمي به طور يكسان برقرار است

دهد كه از كل جمعيت شاغل در استان، به طور متوسط  ها نشان مي بررسي سهم روستاييان و شهري
 ها بر اساس جدول فوق، در بخش رسمي شهري. باشند درصد شهري مي 38درصد روستايي و  62

اين . اند ز سهم شاغالن را به خود اختصاص دادهدرصد ا 46درصد و روستاييان  54به طور متوسط 
) درصد 88(در حالي است كه توزيع شاغالن در بخش غير رسمي بيانگر سهم باالي روستاييان 

  .است) درصد12(نسبت به شهرنشينان 
دهد كه از كل شاغالن استان، به طور  بررسي سطح تحصيالت در ميان شاغالن استان نيز نشان مي

اين . درصد تحصيالت ديپلم و باالتر دارند 29تر از ديپلم و  تحصيالت پاييندرصد  71متوسط 
شود  بنابراين مالحظه مي. درصد است 5درصد و  95براي شاغالن غير رسمي به ترتيب  ها سهم

توان   كلي مي  طور به . تر از بخش رسمي كشور است سطح سرمايه انساني در بخش غير رسمي پايين
ها و ساختار اصلي بخش غير رسمي استان را  خش رسمي استان را شهريگفت ساختار اصلي ب
دهد كه سطح  همچنين بررسي سطح تحصيالت شاغالن استان نشان مي. دهند روستاييان تشكيل مي

  .تر از بخش رسمي است سرمايه انساني در بخش غير رسمي بسيار پايين
  
  
  
  
  

  )درصد(هاي مختلف  اساس ويژگيتوزيع شاغالن رسمي و غير رسمي استان بر : 5جدول 
 بخش غير رسمي بخش رسمي كل شاغالن سهم شاغالن 

 15 8 11 زن

 85 92 89 مرد

 88 46 62 روستايي

 12 54 38 شهري

 95 58 71 پايين تر از ديپلم

 5 42 29 ديپلم و باالي ديپلم

 100 100 100 جمع
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هـاي   در هـر يـك از بخـش   هاي اصلي  توزيع شاغالن غير رسمي بين ويژگي -6-2-1

  اقتصاد 

هاي  هاي اصلي را در هر يك از بخش توزيع شاغالن بخش غير رسمي بين ويژگي 6جدول 
هاي عمده  در واقع ساختار اشتغال غير رسمي استان را در هريك از بخش. دهد اقتصادي نشان مي

. دهد  مي نشان) محل سكونت، جنسيت و سطح تحصيالت(هاي اصلي  اقتصادي بر اساس ويژگي
 95اند به طور متوسط  شود از كل شاغالن غير رسمي كه در بخش كشاورزي شاغل  مالحظه مي

هاي صنعت و ساختمان نيز سهم شاغالن غير   در بخش. درصد شهري هستند 5درصد روستايي و 
ولي در بخش خدمات سهم شاغالن غير رسمي شهري بيشتر . رسمي روستايي بيشتر از شهري است

هاي كشاورزي، ساختمان و  همچنين بخش اعظم شاغالن غير رسمي بخش. تايي استاز روس
به طور . اما وضعيت صنعت كامالً متفاوت است. اند خدمات را مردان به خود اختصاص داده

اين مسأله . اند درصد شاغالن غير رسمي بخش صنعت استان را زنان تشكيل داده 49متوسط بيش از 
اي برابرتر  هاي شغلي در بخش غير رسمي به گونه خش صنعت فرصتنشانگر آن است كه در ب

  .توزيع شده است
توزيع شاغالن غير رسمي بر اساس سطح تحصيالت نيز بيانگر اين مطلب است كه در كليه 

هاي اقتصاد، بخش اعظم شاغالن غير رسمي را شاغالن با تحصيالت كمتر از ديپلم تشكيل  بخش
توان گفت كه ساختار  هاي بخش كشاورزي مي ر خاص در مورد فعاليتبنابراين به طو. اند  داده

هاي كشاورزي استان را روستاييان، مردان و افراد با تحصيالت  اصلي بخش غير رسمي در فعاليت
همچنين سهم شاغالن ديپلم و باالتر در بخش غير رسمي خدمات، . دهند ديپلم به پايين شكل مي

  .است هاي اقتصاد بيشتر از ساير بخش
  

  )درصد(هاي مختلف در درون هر بخش اقتصادي در استان  رسمي با ويژگي توزيع شاغالن بخش غير: 6جدول 

سهم شاغالن 

 غير رسمي

پايين تر از  مرد زن شهري روستايي

 ديپلم

ديپلم و باالي 

 ديپلم

سهم 

 كل

 100 4 96 83 17 5 95 كشاورزي

 100 9 91 51 49 47 53 صنعت

 100 6 94 100 0 28 72 ساختمان

 100 16 84 95 5 60 40 خدمات
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 بندي و پيشنهاد جمع - 7

كهگيلويه و بويراحمد و محاسبه اين مقاله به بررسي ساختار اشتغال در بخش غير رسمي استان 
توان گفت در اين استان زنان   در مجموع مي. سهم اشتغال در بخش غير رسمي استان پرداخته است

در مقايسه با (تر از ديپلم  و افراد پايين) ها در مقايسه با شهري(، روستائيان )مرداندر مقايسه با (
همچنين زمينه . شوند هاي غير رسمي سوق داده مي بيشتر به سمت فعاليت) دارندگان ديپلم و باالتر

  .ها فراهم است رسمي در بخش كشاورزي بيش از ساير بخش هاي غير  فعاليت
ها و ساختار اصلي بخش غير رسمي استان را روستاييان  استان را شهري ساختار اصلي بخش رسمي

دهد كه سطح سرمايه  همچنين بررسي سطح تحصيالت شاغالن استان نشان مي. دهند تشكيل مي
توزيع شاغالن غير رسمي براساس . تر از بخش رسمي است انساني در بخش غير رسمي بسيار پايين

هاي اقتصاد، بخش اعظم شاغالن غير  لب است كه دركليه بخشسطح تحصيالت نيز بيانگر اين مط
  .اند  رسمي را شاغالن با تحصيالت كمتر از ديپلم تشكيل داده

گذاري در  گونه سياست نظر به اينكه تقريباً يك سوم از اشتغال استان در بخش غير رسمي است، هر
ايـن صـورت تضـميني بـراي      در غيـر . زمينه اشتغال بايد با مالحظه بخش غير رسمي صورت گيـرد 

زايـي و كـاهش نـرخ      تواند در زمينه اشتغال  همچنين اين بخش مي. موفقيت آن سياست نخواهد بود
از آنجا كه سهم بخش غير رسمي در اشتغال اسـتان در حـال   . بيكاري استان نقش مهمي را ايفا كند

جـاي مبـارزه بـا بخـش غيـر      ها در زمينه اشتغال اسـتان الزم اسـت بـه      گذاري افزايش است، سياست
گـذاران بـه بخـش غيـر      بنابراين تغيير نگاه سياست. رسمي در جهت ارتقاء اين بخش صورت گيرد

. در اين راستا اصالح ساز و كارهاي اداري، قانوني و نهادي، ضروري اسـت . رسمي ضروري است
بـر ايـن   . استه شـود سوادان ك هاي فعاليت رسمي زنان، روستائيان و كم اي كه از محدوديت به گونه

تـوان در خصـوص شـرايط خـاص اسـتان مطـرح        اساس پيشنهادات مشخص و كاربردي زير را مـي 
  :نمود

با توجه به باال بودن سهم شاغالن كشاورزي در بخش غير رسمي و نيز با توجه بـه بـاال    •
اي به بخش كشـاورزي صـورت    بودن ميانگين سني شاغالن اين بخش، الزم است توجه ويژه

تسهيل جذب نيروي انساني تحصيل كرده و جوان به اين بخش موجب ارتقاي سـطح   .پذيرد
هاي رسمي در اين بخـش   هاي گسترش فعاليت تواند زمينه شود و مي فناوري در اين بخش مي

  .را به وجود بياورد
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سهم شـاغالن غيـر رسـمي بـا تحصـيالت بـاال در بخـش خـدمات در مقايسـه بـا سـاير             •
هـاي   هرچنـد ايـن موضـوع يكـي از شـاخص     . استان بيشتر بوده اسـت هاي اقتصادي در  بخش

توسعه است، اما تحقـق ايـن شـاخص، تنهـا در كشـورهاي داراي فنـاوري و بازارهـاي مـالي         
كـه بـاال بـودن ايـن سـهم در ايـن اسـتان         صورتي در. تواند نشانه مثبتي قلمداد شود پيشرفته مي

. انـد  صنعت از جذب اين نيروها ناتوان بودهها و به ويژه بخش  بيانگر آن است كه ساير بخش
بنابراين الزم است از طريق برخي تمهيدات نهادي و مالي ورود نيروهـاي تحصـيل كـرده بـه     
بخش صنعت تسهيل و تشويق شـود تـا از شـدت جـذب نيروهـاي تحصـيل كـرده بـه بخـش          

  .خدمات كاسته شود
ادي و مالي بـراي  در خصوص وضعيت اشتغال در بخش صنعت با توجه به مشكالت نه •

گـذاران اسـتاني بـا     شـود سياسـت   هاي كارفرمايي در ايـن اسـتان پيشـنهاد مـي     اندازي بنگاه راه
بهبودهاي نهادي الزم در سازوكارها و قوانين مربوطه و نيز تسهيل امكـان تـأمين مـالي بـراي     

هاي صنعتي كوچك مقياس، زمينه تحول بخش صنعتي اسـتان را از اتكـا بـه واحـدهاي      بنگاه
هـاي صـنعتي    بـه بنگـاه  ) كه قابليت بيشتري براي غير رسمي شدن دارند(صنعتي خود اشتغالي 

  .فراهم آورند) هر چند با مقياس كوچك(كارفرمايي 
ت اشتغال در ايـن  با توجه به سهم باالي بخش غير رسمي در استان، دنبال كردن تحوال •

بنــابراين الزم اســت سياســتگذاران اســتاني طــرح . بخــش جهــت هــدايت آن ضــروري اســت
اي را جهت برآورد منظم و ادواري سهم بخش غير رسمي در استان بـه اجـرا    آمارگيري ويژه

  .هاي غير رسمي در استان استفاده كنند گذارند و از نتايج آن جهت هدايت فعاليت
هـاي اشـتغال در اسـتان     الي بخـش غيـر رسـمي در تـأمين فرصـت     با توجـه بـه سـهم بـا     •

گـذاران اسـتاني از هرگونـه سياسـتي كـه هـدفش        كهگيلويه و بويراحمد، الزم است سياسـت 
هـا نظيـر    شود آنـان برخـي حمايـت    بر عكس توصيه مي. مبارزه با اين بخش است پرهيز كنند

كار خود قرار دهند تا بتوانند گـام   هاي غير رسمي را در دستور اي از فعاليت هاي بيمه حمايت
مـدت ايـن    به گام ارتباط بخش غيـر رسـمي را بـا نهادهـاي رسـمي افـزايش دهنـد و در بلنـد        

 .ها را به سمت بخش رسمي هدايت كنند فعاليت
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