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 چکیده

استفاده از  هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران با

با توجه به بزرگی اندازه باشد. می 6491-49طی دوره متغیرهای انضباط مالی دولت در

های دوره مورد بررسی با کسری دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال

بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک 

تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث میمرکزی )چاپ پول جدید( 

ای هاز آن شود. از طرف دیگر، در سالافزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی

ای دولت ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجهاخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه

ض از بانک مرکزی، از طریق ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت عالوه بر استقرا

فروش دالرهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که 

مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش 

 اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است.

اکثر شود. استفاده می MIMICاد سایه در مطالعه حاضر از روش برای برآورد اقتص

های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات روش

صورت همزمان در اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه بهنظر گرفتهاقتصاد سایه در

های ویکرد مدلی علتشود. ربخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می

چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در 

گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص طی زمان را در نظر می

بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ 

عنوان سه متغیر در نظر خص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت بهارز و سه شا
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ها مندی یارانهعنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدفگرفته شده به

شاخص مصرف انرژی،  عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سهبه

های نهایی برآورد عنوان آثار اقتصاد سایه در مدلمخارج خانوار و تقاضای پول به

 اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند.

های برآوردی انتخاب شدند مدل از بهترین مدل 8برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 

( و با استفاده MIMICدگانه )و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چن

ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از از معیارهای برازش عمومی و مقایسه

اطالعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق 

محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از  6484اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 

که  دهدصورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان میبهآن نیز 

درصد است.  49/41میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 

درصد و حداقل  4/94و برابر با  6481حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 

ست. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه درصد ا 16/68و برابر با  6491مقدار در سال 

میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در  5/488164برابر با 

و  6491میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال  4/885194و برابر با  6441سال 

ریال  میلیار 85/64454میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی  1/88181برابر با 

میلیارد ریال و  8/4444و برابر با  6491است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 

 میلیارد ریال است.  1/51148و برابر با  6449حداکثر مقدار آن در سال 

در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از 

مندی ورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدفمنابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ت

عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج ها بهیارانه

دهد که بار عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان میخانوار به

مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. 

ی عنوان متغیرهابا در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به

که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر دهند ها نشان میانضباط مالی دولت، یافته

های توان با کاهش هزینهدر نتیجه، میاقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. 

مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر 

 بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط دولت حرکت کرد.

مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن 

 را کاهش خواهد داد. 

   JEL : E26 ،H26،H62بندی طبقه

اقتصاد سایه، فرار مالیاتی، انضباط مالی دولت، کسری بودجه، مدل علل  :های کلیدیواژه
 های چندگانهشاخص -گانه چند
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 مقدمه -6

یک نقش مهم در توسعه اقتصادی با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی هر  مالیات

 کند. همچنین به تخصیصگذاری زیربنایی را ایفا میهای اجتماعی و سرمایهدو برنامه

منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات جانبی منفی و همچنین حفاظت از صنایع 

هیه خدمات عمومی و تأمین مالی کند. تداخلی با محدود کردن واردات کمک می

زیرساخت با درآمد مالیاتی یک عامل کلیدی برای توسعه و رشد اقتصادی است. 

درآمد مالیاتی الزم برای  حال توسعه برای تأمینهنوز تعداد زیادی از کشورهای در

 ;Fuest & Riedel, 2009خورند )شان شکست میتأمین مالی مخارج عمومی

Adamopoulos, 2010.) 

کی عنوان ینسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به

 المللی ترمیم واساس گزارش بانک بینشود. برهای مهم توسعه قلمداد میاز شاخص

طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای به 9توسعه

در حالیکه این نسبت در کشورهای توسعه درصد است،  34تا  91در حال توسعه بین 

در ایران میانگین نسبت  (.Salari Shahri, 2010درصد است ) 34از یافته بیش

درصد بوده است. البته  0/0، 9300-10مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره 

باید این نکته را در نظر داشت که در کشورهای دیگر بیمه تأمین اجتماعی جزء 

شود، اما در ایران به این صورت نیست و آمار بیمه تأمین اجتماعی ساب میمالیات ح

بخش خصوصی برای محاسبه در دسترس نبود اما با وجود اضافه کردن آمار بیمه 

تأمین اجتماعی بخش دولتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد 

مالیات به تولید در  طور متوسط سهمدرصد بوده است. اگر به 7/0نظر حدود 

نظر بگیریم، بخش اعظمی از مالیات در درصد در 74کشورهای در حال توسعه را 

های دلیل وجود معافیتبهشود، که مالیات پرداختی پایین ایران پرداخت نمی

های اقتصادی فعالیت گسترده مالیاتی در اقتصاد ایران است و همچنین بخش عمده

  گیرد.ی انجام میرسمصورت غیردر ایران به

در ایران با استفاده از روش علل و آثار و  7مطالعه حاضر به برآورد اقتصاد سایه

الی انضباط م پردازد.گرفتن انضباط مالی دولت میاز آن با در نظرناشی  3فرار مالیاتی

                                                           
1 International Bank for Reconstruction and Development 
2 Shadow Economy 
3 Tax evasion 
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بینی شده برای کل مخارج بخش در بعد کالن عبارت است از رعایت سقف پیش

درآمدهای قابل تحقق در یک دوره مالی و تقسیم بهینه بودجه عمومی در چارچوب 

د. شوها و مؤسسات دولتی اجرا میهای مختلف است که توسط دستگاهبین برنامه

(Shaghaghi, 2006.) 

 هایبا توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال

ه است. تأمین مداوم کسری بودجه دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بود

تواند منجر به افزایش دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی )چاپ پول جدید( می

آن شود.  ازتورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی

را  ها، فشار مضاعفیهای اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانهاز طرف دیگر، در سال

ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت عالوه بر بر روی شرایط بودجه

استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دالرهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به 

مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد 

بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش  نرخ ارز و افزایش تورم شده و

 دامن زده است.

نظر گرفتن متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم و حجم دولت  در مطالعه حاضر، با

های دنبال آزمون کردن فرضیههایی از وضعیت انضباط مالی دولت بهعنوان نمایندهبه

 باشد:زیر می

زایش حجم اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی افزایش نرخ تورم منجر به اف -9

افزایش حجم دولت منجر به افزایش حجم اقتصاد سایه در  -7شود. ناشی از آن می

افزایش کسری بودجه منجر به افزایش  -3شود. ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن می

 شود.حجم اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن می

شده مرتبط با موضوع از بررسی مبانی نظری و مرور مطالعات انجامدامه پسدر ا

های پژوهش ارائه شده و در نهایت به به معرفی مدل خواهیم پرداخت. سپس یافته

 بندی و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.جمع
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 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش -4
 ادبیات نظری -4-6

 مباحث تئوریکی اقتصاد سایه و فرار مالیاتی -4-6-6

ؤالی ترین سگیری اندازه اقتصاد سایه با اولین و مشکلمحققان در تالش برای اندازه

ه، یک تعریف اقتصاد سایشوند این است که، چگونه آن را تعریف کنند. که مواجه می

ر که از ردیابی د ستا غیرقانونیر کاالها و خدمات خواه قانونی یا تولید بر پایه بازا

 . (Smith, 1994)کنند های رسمی تولید ناخالص ملی فرار میتخمین

نشده از تولید کاالها و خدمات یک تعریف گسترده اقتصاد سایه درآمد گزارش

ه گیرد، کهای اقتصادی را در بر میشود و بنابراین همه فعالیتقانونی را شامل می

(، که پژوهش حاضر نیز Schneider & Buehn, 2017شود )مشمول مالیات می

 باشد.متناسب با این تعریف می

نظری اقتصاد سایه در خصوص فرار مالیات بر  یک نقطه شروع مفید برای بحث

حالیکه اقتصاد سایه و فرار . در(Allingham & Sandmo, 1972) باشددرآمد می

اتی صاد سایه بر فرار مالیها در اقتمالیاتی سازگار نیستند، در بیشتر موارد فعالیت

عا کننده فرار مالیاتی قطمستقیم داللت دارد، چنانکه عوامل تعیینمستقیم یا غیر

دارند که تأثیر قرار خواهند داد. الینگهام و ساندمو بیان می اقتصاد سایه را تحت

ها و منافع انتظاری وابسته است. برای منافع عدم تبعیت تبعیت مالیاتی بر هزینه

اد شود. در مورد اقتصیاتی نرخ مالیات نهایی و درآمد صحیح افراد در نظر گرفته میمال

های استفاده از بار مالیاتی کلی از مالیات سایه نرخ مالیات نهایی فردی تقریبا با

های شود. هزینهمی های بیمه اجتماعی محاسبهمستقیم و غیرمستقیم شامل سهم

های اجرا شده توسط دولت برای جلوگیری از رسیتبعیت ناشی از حسابانتظاری عدم

حسابرسی دقیق دولت احتمال کشف و جریمه افراد فراری  باشد، کهفرار مالیاتی می

 (.Schneider & Buehn, 2017دهد )را افزایش می

دست های اقتصادی و درآمد بهعنوان فعالیتهای اقتصاد سایه بهبنابراین، فعالیت

گردند. چنین زند، تعریف میمالیات یا مشاهده دولت را دور میآمده که نظارت، 

های افزوده یا مالیاتارزش های بر درآمد،هایی برای اجتناب از پرداخت مالیاتفعالیت

های بیمه تأمین اجتماعی، یا برای اجتناب از پیروی از استانداردهای سهم دیگر و

های کاری یا استانداردهای بازار کار قانونی مانند حداقل دستمزد، حداکثر ساعت

تصاد شود. بنابراین اقایمنی و تشریفات اداری عمدا از دید مسئوالن مالیاتی مخفی می
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ی هاطور معمول در حسابکند که بهکز میهای اقتصادی مولد تمرسایه بر فعالیت

اند. منشده باقی میها یا بارهای نظارتی گزارشدلیل مالیاتشود، اما بهملی وارد می

های ملی افزوده کشور اثر دارد، ولی در حسابهایی بر ارزشاگرچه چنین فعالیت

 اند. رسمی تولید شدههای غیرشوند، زیرا از راهمحاسبه نمی

ندی بپذیر است. سه دستهاندازه اقتصاد سایه یک روش مشکل و چالشتخمین 

های مستقیم اند. روشطور وسیعی استفاده شدهگیری بههای اندازهمختلف از روش

گیری، روش مطالعه بودجه، های ملی، روش نمونهروش حسابطور کلی شامل به

ای هشوند. روشی میدهندگان و ظرفیت بالقوه قانونروش مطالعه مستقیم مالیات

های ملی، اختالف بین نیروی کار مستقیم عبارت از اختالف بین درآمد و هزینهغیر

رسمی و واقعی، روش معامالت، روش تقاضای جاری و روش ورودی فیزیکی )مصرف 

های متغیر )مدل MIMICباشند و در نهایت رویکرد مدلی، مدل الکتریسیته( می

 . (Halicioglu & Dell’Ano, 2009) شودپنهان( را شامل می

های دیگری نیز به تازگی استفاده شده که در مورد تخمین اقتصاد سایه روش

در  اشاره کرد.ها عنوان یکی از مهمترین روشتوان به اقتصاد سایه دیجیتال بهمی

های و کانال ها، شناسایی ویژگی0به تنظیم تعریف اقتصاد سایه دیجیتال ایمطالعه

ته خای و ارجاع به نتایج ارزیابی کیفی کارشناسان پردابه روش پرسشنامهمشخصش 

ی را های غیرقانوندهد که اقتصاد سایه دیجیتال فعالیتنشان می. نتایج پژوهش شد

ها شود، اگرچه هر دو نوع از فعالیتهای جنایی جدا میدهد که از فعالیتنشان می

شوند. کسب و کارهای سایه بودجه انجام میهای قانونی با تخلف از هنجارها و نظارت

وهایی عنوان سکبرداری از اینترنت و فضای مجازی بهطور انحصاری با بهرهدیجیتال به

شود. عمل کردن در محیط دیجیتال، دنبال برای ارائه خدمت یا فروش انجام می

کردن سود و همچنین مشارکت داوطلبانه معیارهای کلیدی کسب و کار سایه 

یتال هستند، که خسارت به دولت در شکل درآمدهای محاسبه نشده، آشکار دیج

شود. نتایج بررسی تجربی آشکار می های پرداخت نشده را موجبنشده و مالیات

 روزی، معنادارترینسازد که سرعت باالتر معامالت غیرقانونی و دسترسی شبانهمی

صاد های اساسی اقتکه کانال دهدویژگی اقتصاد سایه دیجیتال است. نتایج نشان می

های آگهی های اجتماعی، سایتسایه دیجیتال تجارت الکترونیک در شبکه

                                                           
4 Digital shadow economy 
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 ودشهای آنالین با سیستم پرداخت الکترونیکی را شامل میالکترونیکی و فروشگاه

(Remeikiene, Gaspareniene, & Schneider, 2017). 

را برای پوشش دادن همه  های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخصاکثر روش

مزمان صورت هاند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه بهنظر گرفتهاثرات اقتصاد سایه در

ای هشود. رویکرد مدلی علتدر بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می

چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در 

طور کامل گیرد. در مورد رویکرد مدلی و نحوه محاسبه آن بهان را در نظر میطی زم

 شود.در بخش سوم توضیح داده می
 

 علل پیدایش اقتصاد سایه -4-6-4

پیدایش اقتصاد سایه تابع علل و شرایط اقتصادی مختلف کشورها است و بر اساس 

ران ای . در اقتصادباشدشرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت می

در مطالعات مختلف عوامل متفاوتی برای اقتصاد سایه بیان شده که در مطالعه حاضر 

گیری اقتصاد های مختلف اندازهشود که در مدلتنها در مورد عللی توضیح داده می

 سایه در این پژوهش استفاده شده است.

رای میان علل اصلی، به درترین عامل بار مالیاتی است، کاولین و مهمبار مالیاتی: 

دهد تأثیر قرار میفراغت را تحت-ها انتخاب کاروجود اقتصاد سایه است. چون مالیات

 دهد، انحراف از بارتأثیر قرار میچنین عرضه نیروی کار در اقتصاد سایه را تحتو هم

نتیجه (. درSchneider, 2010مالیاتی یک نگرانی عمده برای اقتصاددانان است )

توان این فرضیه ساده را مطرح ساخت که افزایش بار مالیاتی موجب افزایش حجم یم

 .اقتصاد سایه در ایران خواهد شد
تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر روی اقتصاد از منابع طبیعی:  درآمد حاصل

 ;Abounoori & Nikpour, 2014) ختلف بحث شده استمدر مطالعات سایه 

Sameti, Sameti, &  Dalaei Milan, 2009 ) اثر این متغیر بر اقتصاد . ارزیابی

اهمیت تلقی گردد. با افزایش تواند بابه نقش آن در اقتصاد ایران می توجه سایه با

یابد. این امر تورم را نیز افزایش درآمدهای نفتی بودجه جاری دولت افزایش می

 ,Sameti) شودزیرزمینی زیاد میهای فعالیتنتیجه تمایل به شرکت در دهد. درمی

Sameti, &  Dalaei Milan, 2009 بنابراین، با افزایش درآمدهای نفتی انتظار .)

 .رود حجم اقتصاد سایه افزایش یابدمی
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احتمال کار در اقتصاد سایه بیکاری باالتر باعث افزایش  نرخنرخ بیکاری: 

 (.Schneider & Williams, 2013; Williams & Schneirder, 2016) شودمی

توان انتظار داشت که رشد بیکاری با توجه به مطالعات قبلی انجام شده در ایران می

مجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر باعث های غیرانگیزه فعالیت در حوزه

 ,Abounoori & Nikpour, 2014; Sameti) افزایش حجم اقتصاد سایه گردد

Sameti, &  Dalaei Milan, 2009). 

اثر درآمد سرانه بر اقتصاد سایه مبهم است. از یک سو انتظار درآمد سرانه: 

رود افزایش درآمد سرانه سبب افزایش تقاضا شود که این افزایش تقاضا ممکن می

هم کاالهای قانونی و هم کاالهای غیرقانونی را شامل شود و از سوی دیگر با کاهش 

 گیرند و سبب گرایشبیشتری در زیر خط فقر قرار میسطح درآمد سرانه خانوارهای 

-Zara شودسمت تجارت غیرقانونی برای جبران کاهش درآمد میاین افراد به

Nezhad & Ebrahimi, 2012) بنابراین در کل اثر درآمد سرانه بر اقتصاد سایه .)

 مبهم است.

، از لحاظ نظری ارتباط بین نرخ ارز در بازار سیاه و تجارت غیرقانونینرخ ارز: 

کنند و تر گزارش میدر چنین محیطی مقدار صادرات را کم .ه شده استنشان داد

دست آوردن سود میزان ارز گزارش نشده از صادرات خود را در بازار سیاه برای به

های مهم دیگر تأمین ارز در بازار غیر رسمی، کانال رسانند. کانالبیشتر به فروش می

در مطالعه  های ارائه شده و ارز گردشگران خارجی است.حسابتواردات بیش از صور

های مختلف اقتصاد سایه التفاوت نرخ ارز در مدلصورت مابهحاضر نرخ ارز، به

رود با . انتظار می(Biswas & Marjit, 2007) شودبرآوردی در نظر گرفته می

در ایران افزایش  رسمی حجم اقتصاد سایهافزایش تفاوت میان نرخ ارز رسمی و غیر

 یابد.

تورم موجب کاهش درآمد واقعی و افزایش هزینه گشته، باعث افزایش نرخ تورم: 

منظور جبران درآمد خصوص اشتغال و استخدام غیررسمی بهاقتصاد غیررسمی به

(. بنابراین، با افزایش نرخ تورم Erdinc, 2012شود )رفته و کاهش هزینه میدستاز

 که حجم اقتصاد سایه افزایش یابد. انتظار بر این است

دهد و فشار های اجرایی را افزایش میگسترش اندازه دولت، هزینهحجم دولت: 

های کند که ممکن است دولت را مجبور کند، نرخمضاعف بر بودجه مالیاتی ایجاد می

د. ها را به فرار مالیاتی وادار کن(، و بنگاهAcemoglu, 2005مالیاتی را افزایش دهد )
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نتیجه، انتظار بر این است که با افزایش حجم دولت اندازه اقتصاد سایه نیز افزایش در

 .پیدا کند
شود. عنوان آثار اقتصاد سایه نام برده میعموما از کسری بودجه بهکسری بودجه: 

های حقوقی الزم را انجام مسئولین مالیاتی که در موارد فرار مالیاتی پیگیری

کنند و باعث کاهش درآمدها نسبت به خزانه دولت فعالیت می ضرردهند، بهنمی

درآمدهای دولتی کمتر به نوبه (. Raczkowski, 2014شوند )های دولت میهزینه

دهد. در نهایت، شده را کاهش میخود کیفیت و مقدار کاالها و خدمات عمومی تولید

شود، اگرچه نزول کیفیت میها و افراد منجر های مالیات برای بنگاهبه افزایش نرخ

کاالی عمومی )نظیر زیرساخت عمومی( و نزول کیفیت مدیریت ادامه دارد. نتیجه 

 ,Schneider & Buehnتر برای مشارکت در اقتصاد سایه است )یک انگیزه قوی

تواند از طریق فروش ارز ناشی از در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت می .(2017

زار آزاد ارز جبران شود )که از این طریق اختالف بین نرخ ارز درآمدهای نفتی در با

طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ یابد( و یا ازرسمی و غیر رسمی افزایش می

تواند باعث دهد( که هر دو طریق میشود )که نرخ تورم را افزایش میپول جبران می

تظار بر این است که با افزایش در نتیجه، ان. افزایش حجم اقتصاد سایه در ایران شود

 کسری بودجه دولت اندازه اقتصاد سایه نیز افزایش پیدا کند.

( sها )مندی یارانه( و هدفwrعواملی مانند متغیرهای مجازی جنگ و انقالب )

ل دلیعنوان متغیرهای اصلی، بهعنوان عوامل اثرگذار بر اقتصاد سایه، اگرچه بهبه

های مختلف تناوب در مدلشود، اما بهوارد مدل نمیافزاری های نرممحدودیت

شود و هر کدام اثر معنادار بر اقتصاد سایه در ایران داشته باشد در مدل می استفاده

 شود.داشته مینگه
 

 آثار اقتصاد سایه -4-6-4

در زمینه آثار اقتصاد سایه به سه متغیر مهم که در این پژوهش مورد استفاده قرار 

 شود.اشاره میگرفته 

افزایش اندازه اقتصاد سایه، با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل مصرف انرژی: 

عنوان نهاده الزم برای این بخش از تولید معنی افزایش در حجم مصرف انرژی بهبه

رود با افزایش (. بنابراین، انتظار می(Arab Mazar Yazdi, 2001اقتصادی است 

 .مصرف انرژی نیز افزایش یابداندازه اقتصاد سایه شاخص 
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سازی یا گزارش نکردن درآمدهای خود در خانوارها در پنهانمخارج خانوار: 

رود با رشد اندازه اقتصاد سایه، مقایسه با مخارجشان بیشتر اصرار دارند. انتظار می

 (.Arab Mazar Yazdi, 2001مصرف سرانه افزایش یابد )
کنند معموال معامالتشان را سایه فعالیت میافرادی که در اقتصاد  تقاضای پول:

ده های اقتصاد سایه با استفادهند، بنابراین، افزایش فعالیتصورت نقدی انجام میبه

بر این اساس (. Medina & Schneider, 2017شود )از پول نقد اضافی منعکس می

 ابد.زایش یرود با افزایش اندازه اقتصاد سایه نسبت پول در گردش نیز افانتظار می
 

 پیشینه تحقیق -4-4

ترین مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در مورد موضوع پژوهش در بعضی از مهم

 خالصه شده است. (9)جدول 
 

 برخی از مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در مورد موضوع: 6جدول 
Table 1: Some foreign and internal studies done on the subject 

 نتیجه روش دوره کشور نویسندگان

 مطالعات خارجی

Schneider & Eneste, 

(2000) 
 MIMIC  منتخب

علل اساسی افزایش اقتصاد سایه را افزایش بار 

های اجتماعی، افزایش مالیاتی و سهم بیمه

خصوص در بازار کار، مقررات در اقتصاد رسمی به

کاهش اجباری ساعات کار هفتگی و بیکاری 

 یافتند.

Schneider, Buehn, & 

Montenegro (2010) OECD  MIMIC 

 زمینی ریشه در ترکیبی ازاقتصاد زیریافتند که 

عوامل، از جمله افزایش بار مالیاتی و 

گیرانه بودن سختهای تأمین اجتماعی، پرداخت

قوانین بازار کار، کیفیت پایین نهادهای دولتی و 

 روحیه مالیاتی ضعیف دارد.

Schneider, 
Raczkowski, & Mróz 

(2015) 

کشور  71

عضو اتحادیه 

 اروپا

7490-7443 MIMIC 

دهد که های این پژوهش نشان مییافته

 0/90ترین نیروهای محرک اقتصاد سایه با مهم

درصد نرخ بیکاری و خوداشتغالی و روحیه 

 درصد هستند. 1/90مالیاتی با 

Li & Ma (2015) 
های شهرستان

 چین
 پنل دیتا 7441-9111

تر یک ظرفیت دولتی قوی را برای دولت وسیع

اجرای قوانین مالیاتی در سطح محلی در چین 

 شود.موجب نمی

Schneider & Buehn 

(2017) 
 MIMIC 9110-7490 کشور 903

اطمینان تکی برای تخمین اندازه هیچ روش قابل

طور معناداری اقتصاد سایه وجود ندارد و نتایج به

های های مختلف متفاوت است. تخمینبین روش

کشور درطی دوره  903اندازه اقتصاد سایه 

 شود.ارائه می 7490تا  9110

Medina & Schneider 

(2017) 
 MIMIC 9119-7491 کشور 911

کشور در طی  911متوسط اندازه اقتصاد سایه 

رسمی  GDPدرصد  1/37، 9119-7491دوره 
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صد بوده و در در 1/30 ،9119است، که در 

 درصد کاهش یافته است. 00/34به  7491

 مطالعات داخلی

Arab Mazar Yazdi 

(2001) 
 MIMIC 9307-77 ایران

در بین علل پیدایش اقتصاد سیاه، درآمد سرانه و 

شاخص باز بودن اقتصاد از مقدار نسبی باالتری 

 برخوردار هستند.

Sameti, Sameti, &  

Dalaei Milan (2009) 
 MIMIC  ایران

های تجاری، تورم، بار بیکاری، محدودیت

مالیاتی، درآمد حاصل از منابع طبیعی و حجم 

دولت از جمله عوامل اثرگذار در بروز اقتصاد 

 اندزمینی در ایران بودهزیر

Nasrolahi, 

Farzanegan, & Talei 

Ardakani (2012) 
 MIMIC 9310-10 ایران

ر مهمترین متغیتغیر بار مالیات مستقیم م

های اقتصاد سایه گذار بر روی حجم فعالیتاثر

است و متغیر شاخص سیاسی و وضع دموکراسی 

گذاری های بعدی از نظر اثررده در جامعه در

 هستند.

Abounoori & 

Nikpour (2014) 
 MIMIC 9301-14 ایران

های بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت

اد پنهان در تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتص

 ایران هستند.

Piraee & Rajaee 

(2015) 
 MIMIC 9313-17 ایران

بیشترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار 

های پیدایش اقتصاد پول است و از بین علت

زیرزمینی، نرخ تورم بیشترین اثر مثبت بر 

اقتصاد زیرزمینی را دارد و بعد از آن بار مالیاتی 

تجاری، اندازه دولت و مستقیم، شاخص باز بودن 

ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد نرخ بیکاری به

 زیرزمینی را دارند

Fotros & Dalaei 

Milan (2016) 
 DSGE  ایران

وری بخش زیرزمینی باعث تکانه مثبت بهره

دنبال آن منجر به افزایش تولید زیرزمینی و به

شود. همچنین تکانه افزایش فرار مالیاتی می

خ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد مثبت نر

منجر به افزایش تولید زیرزمینی و افزایش فرار 

شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز مالیاتی می

تبع آن باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی و به

 .شودکاهش فرار مالیاتی می
 Sourse: Studies of researchers                                                     نمأخذ: مطالعات محققا

 

 روش تحقیق -4

 MIMICمدل  -4-6

( رابطه میان متغیر پنهان MIMIC) 1های چندگانهمدل علل چندگانه شاخص

مشاهده را از طریق روابط میان متغیرهای و متغیرهای قابل« اندازه اقتصاد سایه»

دو   MIMICکند. مدلاز اطالعات کوواریانسشان آزمون میاستفادهمشاهده، باقابل

                                                           
5 multiple indicators, multiple causes model 
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 ,Schneider & Buehnگیری )شود: مدل ساختاری و مدل اندازهبخش را شامل می

2017.) 

 باشد:صورت رابطه زیر میبه 0گیریمعادله اندازه

𝑦𝑡 = ƞ𝑡 + 𝜀𝑡 (9)  

�́�𝑡که در آن  = (𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡 , … , 𝑦𝑝𝑡 متغیر غیر  ƞ𝑡ها است و یک بردار از شاخص ́(

 قابل مشاهده است.

�́�𝑡را با یک مجموعه علل برونزا،  ƞ𝑡قابل مشاهده مدل ساختاری متغیر غیر =

(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡, … , 𝑥𝑞𝑡) در معرض یک عبارت خطای اختالل و  ،کندتعیین می ́

 شود:صورت زیر تعیین میبه 7قرار دارد. معادله ساختاری 𝜍𝑡ساختاری 

ƞ𝑡 = �́�𝑥𝑡 + 𝜍𝑡  (7)  

دهد که روابط بین علل یک معادله فرم خالصه شده را بدست می 9در  7جایگزینی 

 کند.شده را بیان میهای مشاهدهو شاخص

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡 + 𝑧𝑡  (3)  

𝜋که  = �́�،  ماتریس ضریب فرم خالصه شده و𝑧𝑡 = 𝜍𝑡 + 𝜀𝑡،  بردار فرم خالصه

صورت زیر به Ωشده از تبدیل خطی اختالالت است، که ماتریس فرم خالصه شده 

 شود.تعیین می

Ω = 𝑐𝑜𝑣(𝑧𝑡) = 𝐸[(𝜍𝑡 + 𝜀𝑡)(𝜍𝑡 + 𝜀𝑡) ́] = ́ + 𝛩𝜀             (0)  

(، 0در معادله ) = 𝑉𝑎𝑟(𝜍𝑡)  بیانگر واریانس𝜍𝑡  بوده وΘt = E(εtέt)،  ماتریس

 گیری است.کوواریانس خطای اندازه
 

 تصریح مدل -4-4

که در بخش قبلی توضیح داده شد حجم اقتصاد سایه با  MIMICاساس روش بر

برای اقتصاد ایران برآورد  9300-10توجه به متغیرهای انضباط مالی برای دوره زمانی 

ثار مختلف، الگوی اساس مبانی نظری و استفاده از متغیرهای علل و آشود. برمی

 شود.نهایی زیر برای برآورد شاخص اقتصاد سایه تصریح می

𝑙ℎ1 = 𝜆1𝑆𝐸 + 𝜀1  (1)  

𝑙𝑐𝑝 = 𝜆2𝑆𝐸 + 𝜀2  (0)  

𝑆𝐸 = 𝛾1𝑙𝑡𝑏𝑖𝑚𝑝 + 𝛾2𝑙𝑛𝑖 + 𝛾3𝑙𝑢𝑛 + 𝛾4𝑖𝑛𝑓 + 𝛾5𝑏𝑑 + 𝛾6𝑠 +  𝜍 (7)  

                                                           
6 Measurement Equation 
7 Structural Equation 
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شاخص عنوان متغیر مختلف به که در مطالعات ، لگاریتم حجم پول است1lhکه، 

 Arab Mazar Yazdi, 2001; Sameti, Sameti, &  Dalaei) استفاده شده است

Milan, 2009; Abounoori & Nikpour, 2014; Piraee & Rajaee, 2015; 

Medina & Schneider, 2017) .lcp در مطالعه ، لگاریتم مخارج خانوار است که

 ,Arab Mazar Yazdi) عنوان متغیر شاخص استفاده شده استبه دیگری نیز

2001) .SE .شاخص اقتصاد سایه است ،ltbimp ،لگاریتم بار مالیات بر واردات است ،

 عنوان متغیر علت استفادهمختلف از معیارهای مختلف بار مالیاتی به که در مطالعات

 Arab Mazar Yazdi, 2001; Sameti, Sameti, & Dalaeiشده است )

Milan, 2009; Schneider, 2010; Schneider, Buehn, & Montenegro, 

2010; Nasrolahi, Farzanegan, & Talei Ardakani, 2012; Abounoori 

& Nikpour, 2014; Piraee & Rajaee, 2015; Schneider & Buehn, 2017 

) .lniوان عنبهز منابع طبیعی است، که در مطالعات مختلف، ، لگاریتم درآمد حاصل ا

 ;Sameti, Sameti, &  Dalaei Milan, 2009) استمتغیر علت استفاده شده 

Abounoori & Nikpour, 2014) .lunلگاریتم نرخ بیکاری است، که در مطالعات ، 

 ;Giles & Tedds, 2002) عنوان متغیر علت استفاده شده استبه مختلف

Sameti, Sameti, & Dalaei Milan, 2009; Abounoori & Nikpour, 

2014; Piraee & Rajaee, 2015; Schneider, Raczkowski, & Mróz, 

2015; Schneider & Buehn, 2017; Medina & Schneider, 2017 ) .inf، 

 عنوان متغیر علت استفاده شده استبهمختلف  نرخ تورم است، که در مطالعات

(Arab Mazar Yazdi, 2001; Giles & Tedds, 2002; Sameti, Sameti, 

& Dalaei Milan, 2009; Abounoori & Nikpour, 2014; Piraee & 

Rajaee, 2015 ) .bd کسری بودجه و ،sها هستند.مندی یارانه، متغیر مجازی هدف 

انجام  MIMICدر ایران مطالعات مختلف برای برآورد اقتصاد سایه به روش 

عنوان علت و شاخص استفاده شده است. همانطور شده و از متغیرهای مختلفی به

امکان استفاده از متغیرهای  MIMICکه در قسمت مبانی نظری اشاره شد، در مدل 

علت و شاخص چندگانه وجود دارد و با تغییر متغیرهای علت و شاخص میزان اقتصاد 

انضباط  رکند. در این پژوهش نیز برای در نظر گرفتن تأثیسایه برآوردی نیز تغییر می

مالی دولت بر اقتصاد سایه با توجه به توضیحات در مقدمه سه متغیر نرخ تورم، 

عنوان متغیرهای نشاندهنده انضباط مالی دولت در کسری بودجه و حجم دولت به

نظر گرفته شده است، که دو متغیر نرخ تورم و کسری بودجه در مدل نهایی برآورد 

عنوان متغیر مجازی ها بهن هدفمندی یارانهاقتصاد سایه منظور شده است. همچنی
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استفاده شده است، که تاکنون از دو متغیر کسری بودجه و متغیر مجازی هدفمندی 

 MIMICها در مطالعات مختلف برای برآورد اقتصاد سایه ایران به روش یارانه
استفاده نشده است. همچنین تاکنون از ترکیب متغیرهای علت و شاخص استفاده 

در این پژوهش در کنار هم در مطالعات دیگر انجام شده در ایران استفاده نشده شده 

 است.

نمایی انجام و روش حداکثر درست Stataافزار برآورد مدل با استفاده از نرم

ر نظگیری شاخص اقتصاد سایه دو معیار درشود. در انتخاب الگوی نهایی اندازهمی

ن بینی نظری و معنادار بودشود. معیار اول، انطباق عالئم پارامترها با پیشگرفته می

و معیار دوم به برازش مدل  (Frey & Weck_Hannemann, 1988است )آنها 

هایی که . در این مطالعه در ابتدا مدل(Giles, 1999) دهدیشتری میاهمیت ب

ن شوند و سپس از بیدهند، انتخاب میقبولی از اقتصاد سایه را ارائه میشاخص قابل

شود. ها، مدلی که از نظر معیار برازش عمومی وضعیت بهتری دارد انتخاب میمدل

 .( خالصه شده است7) در جدولای مدل رازش مقایسهمعیارهای برازش عمومی و ب
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 ای مدلمعیارهای برازش عمومی و مقایسه: 4جدول 
Table 2: General and Comparative Fit Criteria of Model 

 مقادیر مطلوب کاربرد نوع آماره معیار برازش

 برازش عمومی مدل

Chi-square 

تعیین نزدیکی مدل 

های دادهبرآوردی به 

 جامعه آماری

کوچکتر باشد و خطای آن هر چه 

 باشد. 41/4باالی 

1RMSEA شاخص خوبی برازش 

مدل از برازش خوبی  41/4کمتر از

 41/4تا  41/4برخوردار است. بین 

تا  41/4برازش قابل قبول، اگر بین 

باشد برازش متوسط و بزرگتر از  9/4

برازش ضعیف است. )کالنتری،  9/4

 (939، ص: 9317

شاخص برازش رقابتی 
1(CFI) 

 نزدیکتر باشد 9هرچه به عدد  شاخص خوبی برازش

 نزدیکتر باشد 9هرچه به عدد  شاخص خوبی برازش (TLI)94معیار تاکر لوییس 
99SRMR باشد 41/4کمتر از  شاخص خوبی برازش 

 ای مدلبرازش مقایسه

97AIC هرچه کوچکتر باشد هابرای مقایسه مدل 
93BIC کوچکتر باشدهرچه  هابرای مقایسه مدل 

90CD 
ضریب تعیین برای قدرت 

 هادهندگی مدلتوضیح
 71/4باالتر از 

 (9317مأخذ: کالنتری )
Source: Kalantari (2013)  

 

با استفاده از روش کالیبراسیون، میانگین اندازه نسبی از چهار مطالعه مختلف برای 

اقتصاد سایه سال شود و سپس بر شاخص محاسبه می 9314اقتصاد سایه در سال 

شود های دیگر ضرب میدست آمده در شاخص سالشود و عدد بهتقسیم می 9314

کردن آید. اندازه مطلق، با ضربدست میبه GDPو شاخص نسبی اقتصاد سایه به 

 شود.از فرمول زیر برآورد میاستفادهآید. سپس فرار مالیاتی، بادست میبه GDPدر 

(𝑇𝐸) فرار مالیاتی = 𝑆𝐸 ∗ (
مالیاتهای کل

𝐺𝑁𝑃
)        (1)  

 = تولید ناخالص ملی است.GNP = اقتصاد سایه وSEکه 

 

 
 

                                                           
8 Root Mean of square Error of Approximation 
9 Comparative fit index 
10 Tucker-Lewis Index 
11 Standardized root mean squared residual  
12 Akaike Info Criterion 
13 Schwarz Info criterion 
90 in the Stata software R2 represented with CD 
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 های مورد استفادهمتغیرها و منابع داده -4-4

های مختلف های مورد استفاده در مدل( متغیرهای علل و شاخص3)در جدول 

استفاده در این های مورد تحقیق و روش محاسبه آنها خالصه شده است. تمام داده

های ملی و سایت بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی ها، حسابپژوهش از ترازنامه

ریزی کشور ، سازمان مدیریت و برنامه9310بخش مالی و بودجه بانک مرکزی سال 

آوری شده ( و وزارت نیرو جمع9314مازار یزدی )امور اقتصاد کالن، مطالعه عرب

 است.
 

 های آنهاتغیرها و شاخصمعرفی م: 4جدول 

Table 3: Introduction of Variables and Their Indices 
 واحد تعریف شاخص شاخص متغیر

 (tbبار مالیاتی )

 (ttbبارمالیاتی کل )

ابت قیمت ثنسبت کل درآمد مالیاتی به میلیارد ریال )به

ت قیم( به تولید ناخالص داخلی به میلیارد ریال )به13

 ضربدر صد( 13ثابت 

 درصد

 (tbimpبار مالیات بر واردات )

ت قیمت ثابنسبت مالیات بر واردات به میلیارد ریال )به

( 13( به واردات کاال و خدمات )به قیمت ثابت 13

 944ضربدر 

 درصد

درآمد حاصل از منابع 

 (niطبیعی )

درآمدهای حاصل از صادرات 

 (niنفت و گاز )

و گاز به میلیارد ریال درآمدهای حاصل از صادرات نفت 

( به تولید ناخالص داخلی به 13قیمت ثابت سال )به

 ( ضربدر صد13قیمت ثابت سال میلیارد ریال )به

 درصد

 (unنرخ بیکاری ) (unبیکاری )
نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال از نظر اقتصادی 

 ضربدر صد
 درصد

 درصد درآمد سرانهرشد  (rciرشد درآمد سرانه ) (ciدرآمد سرانه )

التفاوت نرخ ارز مابه

(pex) 

رسمی و تفاوت بین نرخ ارز غیر

 (pexرسمی )

نرخ ارز غیر رسمی منهای نرخ ارز رسمی تقسیم بر نرخ 

 ارز رسمی ضربدر صد
 درصد

 درصد تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی (infنرخ تورم ) (infتورم )

 میلیارد ریال (13بودجه به میلیارد ریال )به قیمت ثابت سال  کسری (bdکسری بوجه ) (bdکسری بودجه )

 (sgمصرف واقعی دولت ) (sgحجم دولت )

های مصرفی نهایی بخش دولتی به میلیارد نسبت هزینه

( به تولید ناخالص داخلی 13قیمت ثابت سال ریال )به

 944( ضربدر 13قیمت ثابت سال به میلیارد ریال )به

 درصد

 (cpمصرف سرانه ) (cpر )مخارج خانوا
قیمت ثابت هزینه مصرفی سرانه خانوارهای کشور )به

 (9313سال 
 میلیون ریال

 میلیون بشکه معادل نفت خام مصرف نهایی انرژی (eمصرف انرژی ) (eمصرف انرژی )

 (hتقاضای پول )

 میلیارد ریال حجم پول (h1) 9-تقاضای پول

 میلیارد ریال پول()پول+شبهحجم نقدینگی  (h2) 7-تقاضای پول

 درصد رشد حجم نقدینگی (rh2) 7-رشد تقاضای پول

 و منابع آماری مختلف مأخذ: محاسبات تحقیق

Source: Researcher calculations and different statistical sources 

 

 

 



           ...      برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی 11 

 

 برآورد مدل -9
 های سری زمانیآزمون -9-6

پایایی متغیرها استوار است. اگر متغیرها مورد های زمانی بر فرض سازی سریمدل

استفاده در مدل، پایا نباشد، برآورد ممکن است به یک رگرسیون کاذب منجر شود. 

 دادن نقطه شکست ساختاریبرای بررسی پایایی متغیرها در این پژوهش برای نشان

 است. شده ( ارائه 0شود. که نتایج در جدول )استفاده می 91اندریوز-از آزمون زیووت
 

 نتایج آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری :9جدول 
Table 4: Results of Unit Root and Structural Break Tests  

 نتیجه lagشماره  %1ارزش بحرانی  tآماره  نقطه شکست ساختاری متغیر

lttb 9301 70/7- 1/0- 4 I(1) 

ltbimp 9301 0/1- 1/0- 4 I(1) 

lni 9309 40/7- 1/0- 9 I(1) 

lun 9370 9/7- 1/0- 4 I(1) 

rci 9310 3/1- 1/0- 4 I(0) 

pex 9379 1/7- 1/0- 4 I(1) 

inf 9371 9/1- 1/0- 9 I(1) 

bd 9319 0/7- 1/0- 4 I(1) 

lsg 9309 7/7- 1/0- 4 I(1) 

lcp 9311 73/1- 1/0- 4 I(1) 

le 9317 9/1- 1/0- 4 I(1) 

lh1 9377 7/1- 1/0- 4 I(1) 

lh2 9311 49/1- 1/0- 4 I(1) 

lrh2 9301 1/0- 1/0- 4 I(0) 

 Source: Research calculations                                                   مأخذ: محاسبات تحقیق
 

به جدول باال متغیرهای رشد درآمد سرانه و رشد حجم نقدینگی پایا در سطح توجهبا

 هایهستند. بنابراین نیاز به استفاده از آزمونصفر و مابقی پایا در سطح یک 

 مدت بین متغیرها از آزمون جوهانسونباشد. برای بررسی رابطه بلندانباشتگی میهم

 شود.جوسیلیوس استفاده می -

استفاده  𝑚𝑎𝑥و  𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒مبدأ و دو آماره ازبرای انجام آزمون از گزینه با عرض

آزمون  گیریم. نتایجتست پایایی، وقفه را یک در نظر می شود و با توجه به نتایجمی

 است.( فهرست شده1برای مدل انتخابی نهایی اقتصاد سایه در جدول )
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Zivot-Andrews Test 
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 جوسیلیوس برای مدل انتخابی نهایی اقتصاد سایه-از آزمون جوهانسوننتایج حاصل: 5جدول 
Table 5: Results of the Johansen-Juselius Test for the Final Selected 

Model of Shadow Economy 
 trace critical value max critical value تعداد بردار همگرایی

4 0/914 9/10 3/79 0/31 

9 30/71 1/01 9/30 1/33 

7 *7/01 7/07 *3/71 9/77 

3 1/91 7/71 0/99 17/74 

 Source: Research calculations                                                     مأخذ: محاسبات تحقیق

 

جمعی بین متغیرهای مورد استفاده در مدل اساس نتایج جدول وجود دو بردار همبر

اثبات می شود، و رابطه بلندمدت بین متغیرها در مدل نهایی اقتصاد سایه وجود 

 دارد.
 

 های مختلف اقتصاد سایهمدلنتایج برآورد  -9-4

های برتر پرداخته شود، الزم به ذکر است که، قبل از اینکه به بررسی نتایج مدل

سیستم معادالت ساختاری استفاده شده در این پژوهش با مشکل شناسایی مواجه 

عادل )مشده ها به یک مقدار از پیش تعییناز شاخصاست، که برای حل مشکل یکی

اهد پذیر خوشود. در اینصورت برآورد منحصر به فرد پارامترها امکانبا یک( مقید می

ه صورت مطلق قابل تفسیر نیستند، بلکبود. اما مقادیر برآورد شده برای هر پارامتر به

یر آسانتر شوند. برای تفسبه تخمین سایر پارامترها( تفسیر میصورت نسبی )نسبتبه

سازی برای ده است، اما قبل از استانداردنتایج ارقام استاندارد شده در جدول آم

های دوم، سوم و (، برای مدلh1های اول، چهارم و ششم متغیر حجم پول )مدل

(، برای مدل هفتم متغیر مخارج خانوار و برای مدل h2پنجم متغیر حجم نقدینگی )

 شود.هشتم متغیر مصرف انرژی معادل مقدار ثابت یک در نظر گرفته می

یابی معادالت ساختاری، هدف تصریح یک مدل در چارچوب مدل از آنجایی که

ها است. چندین مدل از متغیرهای مورد استفاده در پژوهش طی دوره مناسب از داده

مختلف از  ( هشت تصریح0) است. در جدولطراحی و برآورد شده 9300-10زمانی 

یرهای استفاده از متغ نظر گرفتن متغیرهای انضباط مالی بابرآورد اقتصاد سایه با در

های مختلف ارائه شده ای مدلها و معیارهای برازش عمومی و مقایسهعلل و شاخص

 توجه است.های مختلف نکات زیر قابلاست. در مورد تصریح
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مالیات بر واردات، بار مالیات کل و نرخ  های مختلف، متغیرهای باردر تصریح -9

های بینیهستند و عالئم ضرایب آنها با پیشبیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار 

 نظری سازگار بود. 

کار رفته، که در هر سه مدل اثر مثبت متغیر رشد درآمد سرانه در سه مدل به -7

توان گفت که بر اقتصاد سایه دارد اما در دو مدل اثرش معنادار است. در مورد آن می

ود افراد به کسب و کار غیرقانونی شسطح درآمد سرانه در ایران پایین است و باعث می

 برای جبران کسری درآمد خود رو بیاورند.

کار رفته و در هر دو مدل اثر مثبت بر اقتصاد التفاوت نرخ ارز در دو مدل بهمابه -3

 سایه دارد، که عالمت آن با مبانی نظری همخوانی دارد اما معنادار نیست.

هفت مدل حضور دارد و در تمامی آنها متغیر درآمد حاصل از منابع طبیعی در  -0

 اثر منفی و معنادار بر اقتصاد سایه دارد.

کسری بودجه و نرخ تورم به عنوان دو متغیر از متغیرهای انضباط مالی در  -1

کار رفتند که اثر مثبت و معنادار بر اقتصاد سایه دارند، که عالمت های مختلف بهمدل

کار ست. متغیر حجم دولت تنها در مدل هشتم بهها سازگار ابینیدو متغیر با پیش

دلیل اینکه اثر منفی بر های دیگر بهرفت که اثرش مثبت اما معنادار نبود، در مدل

 کار نرفت.های برازش مدل داشتند بهمعناداری متغیرهای دیگر و شاخص

 کار رفته کههای در چهار مدل از هشت مدل بهمندی یارانهمتغیر مجازی هدف -0

 دلیل اینکه حذف آن اثراثر مثبت بر اقتصاد سایه دارد، اما اثرش معنادار نیست، به

های نهایی حذف های مختلف دارد، از مدلهای برازش عمومی مدلمنفی بر شاخص

های مختلف وارد شد ولی چون شود. متغیر مجازی جنگ و انقالب نیز در مدلنمی

های های برازش عمومی مدل داشت از مدلاثر منفی بر معناداری متغیرها و شاخص

 نهایی حذف شد.

در بین متغیرهای علل پیدایش اقتصاد سایه در ایران، متغیرهای درآمد حاصل  -7

 از منابع طبیعی و بار مالیات کل از وزن باالتری برخوردار هستند.

 ،برای متغیرهای آثار پیدایش اقتصاد سایه در ایران، متغیرهای مخارج خانوار -1

شوند و مثبت های نهایی وارد میمصرف انرژی، حجم پول و حجم نقدینگی در مدل

متغیر رشد حجم نقدینگی در یک مدل وارد شده و مثبت  و از نظر آماری معنادار هستند.

  معناست.اما از نظر آماری بی
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های خوبی برازش، در مدل و بر اساس شاخص( 0) بر اساس نتایج در جدول -1

کمتر  (RMSEAبرآوردی ریشه میانگین مجذور خطا برای نمونه آماری ) اول مقدار

های برازش مدل و از نظر قبول است. از نظر سایر شاخصاست و برازش قابل 41/4از 

عنوان مدل مناسب برای تخمین به بنابراین معناداری متغیرها نیز مدل مناسبی است،

 شود. نظر گرفته میاقتصاد سایه در
 

 های مختلف از مدل اصلیتخمین تصریح: 5جدول 

Table 5: Estimation of Different Specifications of the Main Model 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

         هاعلت

lttb ... ... **10/4 ... ... **65/0 **07/4 ... 

ltbimp **3/4 **3/4 ... ... **70/4 ... ... ... 

lni **07/4- **31/4- **79/4- **0/4- **07/4- **79/4- ... **0/4- 

lun **71/4 **77/4 **90/4 **91/4 **70/4 **91/4 **79/4 **70/4 

rci ... ... ... **91/4 **90/4 ... ... 93/4 

pex ... ... 47/4 ... ... 47/4 ... ... 

inf **70/4 **70/4 **77/4 **91/4 **70/4 **77/4 **77/4 ... 

bd **7/4 **77/4 **90/4 **77/4 **79/4 **90/4 *90/4 **77/4 

lsg ... ... ... ... ... ... ... 43/4 

s 47/4 47/4 ... 43/4 41/4 ... ... ... 

         هاشاخص

le ... ... ... ...  ... **13/4 **11/4 

lcp **13/4 **13/4 **17/4 **13/4 **17/4 **17/4 **11/4 **10/4 

lrh2 ... ... ... ...  ... 41/4 ... 

lh1 **10/4 ... ... **10/4  **17/4 ... ... 

lh2 ... **17/4 **13/4 ... **11/4 ... ... ... 

)2cov(e.lcp,e.lrh ... ... ... ... ... ... *03/4 ... 

         های خوبی برازششاخص

chi-square 13/1 70/0 01/94 1/1 3/94 07/1 9/93 7/1 

prob 39/4 70/4 40/4 93/4 99/4 93/4 47/4 40/4 

RMSEA 40/4 410/4 91/4 97/4 97/4 97/4 93/4 90/4 

CFI 11/4 11/4 17/4 11/4 17/4 11/4 17/4 17/4 

TLI 11/4 17/4 17/4 10/4 10/4 11/4 13/4 19/4 

SRMR 497/4 490/4 491/4 497/4 47/4 47/4 40/4 47/4 

AIC 7/9740 9740 0/7379 0/7471 1/7471 3/7301 3/9101 9117 

BIC 1/9771 7/9771 3/7310 9/7401 0/7410 7319 1/9179 9173 

CD 17/4 17/4 17/4 10/4 11/4 17/4 11/4 17/4 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 است. %14و * معناداری در سطح  %11** معناداری در سطح 
Source: Research calculations 

 ** Significance at 95% level and * Significance at 90% level. 
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 نتایج برآورد مدل نهایی  -9-4

 ارائه شده است.  (7)به مدل نهایی اقتصاد سایه ایران در جدول نتایج مربوط

 

 از برآورد مدل نهایی حجم اقتصاد سایهنتایج حاصل: 1جدول 

Table 7: Results Derived from Estimating the Final Model of Shadow Economy 
 نوع رابطه نتیجه Z probآماره  ضریب تعریف شاخص متغیر

ltbimp 447/4 99/3 3/4 بار مالیات بر واردات 
توان رد نمی

 کرد
 مثبت معنی دار

lni 
درآمد حاصل از منابع 

 طبیعی
07/4- 31/0- 444/4 

توان رد نمی

 کرد
 دارمنفی معنی

lun 444/4 1/3 71/4 نرخ بیکاری 
توان رد نمی

 کرد
 مثبت معنی دار

inf 447/4 90/3 70/4 نرخ تورم 
توان رد نمی

 کرد
 دارمعنیمثبت 

bd 43/4 7/7 7/4 کسری بودجه 
توان رد نمی

 کرد
 دارمثبت معنی

s معنابی رد 77/4 3/4 47/4 هاهدفمندی یارانه 

1lh 444/4 3/10 10/4 حجم پول 
توان رد نمی

 کرد
 دارمثبت معنی

lcp 444/4 03 13/4 مخارج خانوار 
توان رد نمی

 کرد
 دارمثبت معنی

 

 Source: Research calculations                                                   مأخذ: محاسبات تحقیق
 

 توان بیان کرد.را میدر جدول باال نکات زیر  Stata افزاربه نتایج خروجی نرمتوجهبا

اثر متغیرهای بار مالیات بر واردات، نرخ بیکاری، نرخ تورم و کسری بودجه بر  -9

شاخص اقتصاد سایه مثبت است. بنابراین با افزایش متغیرهای مورد نظر حجم اقتصاد 

 یابد.سایه افزایش و با کاهش آنها کاهش می

خص اقتصاد سایه منفی است. اثر متغیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شا -7

بنابراین با افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی حجم اقتصاد سایه کاهش و با کاهش 

 یابد.آن افزایش می

 معنا است. ها بر شاخص اقتصاد سایه بیمندی یارانهاثر متغیر مجازی هدف -3

ت ایه مثبعنوان متغیر آثار اقتصاد سضریب شاخص حجم پول و مخارج خانوار به -0

های مورد نظر است. بنابراین افزایش حجم اقتصاد سایه  موجب افزایش شاخص

 دهد.شود و کاهش آن، دو شاخص را کاهش میمی

دی بنصورت اعداد رتبهافزار بهمقادیر برآوردی شاخص اقتصاد سایه توسط نرم

اده فهستند. برای محاسبه اندازه نسبی اقتصاد سایه از روش کالیبره کردن است
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استفاده  (1)مطالعه مندرج در جدول  0شود. بدین منظور از نتایج حاصل از می

بدین دلیل است که در تمام مطالعات انتخابی  9314شود. علت انتخاب سال می

 باشد.طور مشترک موجود میاطالعات این سال به
 

 مختلفدر مطالعات  9314اندازه نسبی اقتصاد سایه در ایران در سال : 8جدول 

Table 8: Relative Size of Shadow Economy in Iran in 2001 in Different Studies 

 روش برآورد نام پژوهشگر
 9314مقدار برآودی برای سال 

 رسمی( GDP)درصدی از 

Ebrahimi dastgerdi (2007)  الگویMIMIC 77/74 

Sameti, Sameti, &  Dalaei Milan (2009)  الگویMIMIC 70/77 

Alizadeh & Ghaffari (2013) 1/70 تحلیل عامل اکتشافی 

Abounoori & Nikpour (2014)  الگویMIMIC 11/19 

 771/39 میانگین

 مأخذ: مطالعات مندرج در ستون سمت راست

Source: Studies inserted in the right side of column  
 

در چهار مطالعه موجود برابر با  9314میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 

در این  9314باشد. مقدار میانگین را بر شاخص اقتصاد سایه سال می 771/39

های دیگر ( را در شاخص سال17/7دست آمده )پژوهش تقسیم و سپس عدد به

زه آید. اندادست میتلف بههای مخضرب کرده و مقادیر نسبی اقتصاد سایه در سال

 GDPمطلق اقتصاد سایه هر سال نیز با ضرب مقادیر نسبی اقتصاد سایه در میزان 
آید و میزان فرار مالیاتی در هر سال نیز از ضرب کردن دست میدر همان سال به

میلیارد ریال( در نسبت مالیات کل به تولید ناخالص اندازه مطلق اقتصاد سایه )به

 آید. ت میدسملی به

را نشان  9300-10( طی دوره SE1( اندازه نسبی اقتصاد سایه )9)نمودار 

درصد،  70/34طبق نمودار میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه برابر با دهد. برمی

درصد و  3/03، و برابر با 9317حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 

 باشد.درصد می 49/91با و برابر  9307حداقل مقدار در سال 

را نشان  9300-10( طی دوره SE2( اندازه مطلق اقتصاد سایه )7) نمودار

میلیارد  1/311791طبق نمودار میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با دهد. برمی

 7/111007و برابر با  9314باشد. حداکثر مقدار مطلق اقتصاد سایه در سال ریال می

 باشد.میلیارد ریال می 0/11017و برابر با  9300مقدار آن در سال و حداقل 

دهد. بر را نشان می 9300-10( طی دوره TEمقدار فرار مالیاتی ) (3) نمودار

باشد. میلیارد ریال می 11/91117طبق نمودار میانگین فرار مالیاتی طی دوره برابر با 
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میلیارد ریال، و حداقل مقدار  0/10071و برابر با  9310حداکثر مقدار آن در سال 

 باشد. میلیارد ریال می 1/3173و برابر با  9300آن در سال 
 

 (9300-10اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره ) :6نمودار  

Chart 1: Relative Size of the Shadow Economy during the Period (1967-2015) 

 
 Source: Research calculations                                                   مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 (9300-10اندازه مطلق اقتصاد سایه طی دوره ) :4نمودار 

Chart 2: Absolute Size of the Shadow Economy during the Period (1967-2015) 

 
 Source: Research calculations                                                   مأخذ: محاسبات تحقیق
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 (9300-10مقدار فرار مالیاتی طی دوره ) :4نمودار 

Chart 3: Value of Tax Evasion during the Period (1967-2015) 

 
 Source: Research calculations                                                    مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 بررسی اثر کسری بودجه بر اقتصاد سایه -9-9

قیمت ( و روند اقتصاد سایه )به13قیمت ثابت سال ، روند کسری بودجه )به(0) نمودار

با دهد. نشان می 9300-10های ( با ارقام میلیارد ریال را در طی سال13ثابت سال 

گام با افزایش کسری بودجه روند اقتصاد شود که، همبررسی این روند مشاهده می

 وند کسری بودجه و اندازه نسبی اقتصادسایه نیز افزایشی است. همچنین با بررسی ر

-71دهد که از سال ساله و در سه دولت مختلف نشان می 1سایه طی سه دوره 

میانگین اندازه نسبی اقتصاد میلیارد ریال،  7/0401میانگین کسری بودجه  9301

میلیارد ریال  7/719111درصد و میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه  11/77 سایه

میلیارد ریال، میانگین  7/70313میانگین کسری بودجه  9370-13از سال باشد، می

 019400درصد و میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه  7/39اندازه نسبی اقتصاد سایه 

اهش کدوره قبل باشد، که از دالیل افزایش میانگین آن نسبت بهمیلیارد ریال می

تیجه کاهش درآمد دولت و افزایش ندلیل بحران جنوب شرق آسیا و درقیمت نفت به

میلیارد  09313میانگین کسری بودجه  9310-19از سال  باشد.کسری بودجه می

درصد و میانگین اندازه مطلق اقتصاد  1/31ریال، میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه 

دهد که در دوره آخر که باشد. این روند نشان میمیلیارد ریال می 0/774719سایه 

است، میانگین اندازه ساله قبلی بوده 1از دو برابر دوره ن کسری بودجه بیشمیانگی

طی دوره از میانگین آن در کل دوره بسیار بیشتر بوده نسبی و مطلق اقتصاد سایه در

، به بازار کار و افزایش 04ورود جمعیت متولدین دهه است که از مهمترین دالیل آن 

صادی که باعث نوسانات نرخ ارز، کاهش های اقتنرخ بیکاری، افزایش تحریم
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درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه دولت شد و عدم انضباط مالی دولت 

صاد تواند اندازه اقت. درنتیجه، انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه میباشدمی

 سایه را کاهش دهد.   
 

 (9300-10های )روند کسری بودجه و  اقتصاد سایه در ایران طی سال: 9نمودار 
Chart 4: Trend of the budget deficit and shadow economy in Iran 

during the Period (1967-2015) 

 
 مأخذ: ترازنامه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

Source: balance sheets of Central Bank and Research calculations   
 

 گیرینتیجه -5

اط از متغیرهای انضباستفادهاز آن باسایه و فرار مالیاتی ناشیدر این مطالعه اقتصاد 

برآورد شد، که سه متغیر حجم دولت، نرخ تورم و  9300-10مالی طی دوره زمانی 

نظر گرفته شد. در مقاله حاضر عنوان متغیرهای انضباط مالی درکسری بودجه به

ط با متغیرهای مؤثر بر سعی شده است در ادامه مطالعات انجام شده قبلی در ارتبا

متغیر  عنوان یکاقتصاد سایه در ایران، نقش متغیر کسری بودجه بر اقتصاد سایه به

مطالعه  گذار بر اقتصاد سایهگذار در انضباط مالی دولت در کنار سایر متغیرهای اثراثر

نمایی برآورد اکثر راستو روش حد MIMICاز مدل استفادهمدل با 1شود. ابتدا، 

مدل نهایی بهترین مدل برای برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با  1و از بین  شد

 استفاده از متغیرهای انضباط مالی انتخاب شد.

 صورت زیر است: به نتایج تحقیق آزمون فرضیات بهتوجهبا

شود و افزایش نرخ تورم پذیرفته می %11فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان 

شود. فرضیه دوم از آن میجم اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشیمنجر به افزایش ح

 شود و حجم دولت تأثیری بر حجم اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشیتحقیق رد می
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شود و افزایش پذیرفته می %11از آن ندارد. فرضیه سوم تحقیق در سطح اطمینان 

 شود.از آن می مالیاتی ناشیکسری بودجه منجر به افزایش حجم اقتصاد سایه و فرار 

بر طبق نتایج بار مالیات بر واردات اثر مثبت بر اقتصاد سایه دارد که این نتیجه 

های مختلف که اثر مثبت بار مالیات در شاخص و داخلی مختلف با مطالعات خارجی

 ,Arab Mazar Yazdi, 2001; Sametiمطابقت دارد ) بر اقتصاد سایه را یافتند

Sameti, & Dalaei Milan, 2009; Schneider, Buehn, & Montenegro, 

2010; Nasrolahi, Farzanegan, & Talei Ardakani, 2012; Abounoori 

& Nikpour, 2014; Piraee & Rajaee, 2015; Schneider & Buehn, 2017 

ارجی خداخلی و این نتیجه با مطالعات نرخ بیکاری اثر مثبت بر اقتصاد سایه دارد، (. 

 Giles & Tedds, 2002; Sameti, Sameti, & Dalaei) مطابقت داردمختلف 

Milan, 2009; Abounoori & Nikpour, 2014; Piraee & Rajaee, 2015; 

Schneider, Raczkowski, & Mróz, 2015; Schneider & Buehn, 2017; 

Medina & Schneider, 2017).  این دارد، نرخ تورم اثر مثبت بر اقتصاد سایه

 & Arab Mazar Yazdi, 2001; Gilesمختلف مطابقت دارد ) نتیجه با مطالعات

Tedds, 2002; Sameti, Sameti, & Dalaei Milan, 2009; Abounoori & 

Nikpour, 2014; Piraee & Rajaee, 2015).  کسری بودجه اثر مثبت بر شاخص

اقتصاد سایه دارد. همچنین، بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از عوامل اصلی 

از منابع طبیعی اثر منفی بر شاخص درآمد حاصلپیدایش اقتصاد سایه هستند. 

مطالعاتی که اثر مثبت یافتند متفاوت است  اقتصاد سایه دارد، که این نتیجه با

(Sameti, Sameti, & Dalaei Milan, 2009; Abounoori & Nikpour, 

همخوانی دارد که یافتند، تکانه مثبت درآمد نفتی باعث افزایش  ایو با مطالعه (2014

تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به

توان مورد می . در این(Fotros & Dalaei Milan, 2016) شوددرآمد دولت می

تواند به پشتوانه درآمدهای نفت و گاز مخارج خود گفت که با وجود اینکه دولت می

شود، اما این مورد در در اقتصاد را افزایش دهد که باعث افزایش تولید رسمی می

شود، تواند مفید باشد و در بلندمدت باعث عدم انضباط مالی دولت میمدت میکوتاه

ر مثبت نرخ تورم و کسری بودجه به عنوان متغیرهای در نظر که در این مورد اث

گرفته شده برای انضباط مالی بیشتر از اثر منفی درآمد حاصل از منابع طبیعی بر 

درنتیجه، انضباط مالی دولت اثر زیادی بر اقتصاد سایه و  اندازه اقتصاد سایه است.

ی دولت حجم اقتصاد سایه فرار مالیاتی ناشی از آن دارد و با افزایش انضباط مال

طرف دیگر، اثر افزایش اقتصاد سایه بر متغیر حجم پول مثبت یابد. از کاهش می
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 ,Abounoori & Nikpourمختلف مطابقت دارد ) است، این نتیجه با مطالعات

2014; Piraee & Rajaee, 2015; Medina & Schneider, 2017.) چنین، هم

دست هدیگری نیز ب مطالعهدر ار مثبت است، این نتیجه اثر اقتصاد سایه بر مخارج خانو

 . (Arab Mazar Yazdi, 2001آمده است )

 تواند باعثبا توجه به نتایج، انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه می

توان با کاهش کاهش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود، در نتیجه می

های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط هزینه

ابع از من ر منفی درآمد حاصلاز طرف دیگر با وجود اثمالی بیشتر دولت حرکت کرد. 

در ایران اغلب به پشتوانه درآمد نفتی، دولت سطح مخارج  طبیعی بر اقتصاد سایه،

مدت مفید تواند در کوتاهدهد و این افزایش هزینه میخود را در اقتصاد افزایش می

. لذا (Rahbar & Salimi, 2015) شودباشد اما در بلندمدت باعث کاهش رفاه می

های دولت و کاهش استفاده از درآمدهای حاصل از نفت و گاز تغییر سیاست نیاز به

شود، تا اثرات منفی تزریق درآمدهای نفتی کاهش یابد. در بودجه دولت احساس می

با توجه به اینکه نرخ بیکاری جزء علل اصلی اقتصاد سایه است، تقویت بخش 

شود، زیرا از اس میهای شغلی در این بخش احسخصوصی و لزوم افزایش فرصت

های شغلی در این بخش نیاز به طرفی با تقویت بخش خصوصی و افزایش فرصت

 یابد و از طرف دیگرافزایش اشتغال دولتی و افزایش مخارج مصرفی دولت کاهش می

ود. شبا افزایش نرخ اشتغال از حجم اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن کم می

 شود، برای کاهش اندازه اقتصاد سایه، دولت میزان میدر این راستا پیشنهاد 

سازی واقعی و کارآمد صورت بگیرد های اقتصادی خود را کم کند، خصوصیفعالیت

و از تولیدات داخلی حمایت شود، تا از این طریق هم میزان بیکاری کاهش یابد که 

 ک شود، تا بر کاهش اندازه اقتصاد سایه اثر مثبت دارد و هم اندازه دولت کوچ

های اضافی دولت کم شود و کسری بودجه کاهش یابد. از این طریق میزان هزینه

شود و اثر منفی نوسانات قیمت آن بر نیاز به درآمد نفتی در بودجه دولت نیز کم می

 یابد.  اقتصاد ایران کاهش می

 سپاسگذاری 
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