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 چکیده 

با سطح توسعه کمتر نسبت    ی هر کشور بوده که همواره در کشورها   ی ساختار اقتصاد   ر ی ناپذیی جزء جدا   ه ی اقتصاد سا 
کل اقتصاد    ی را برا   ی اد ی ز   ی آثار منف   ه ی اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سا   ک ی است.    تر ع ی شا   افته ی توسعه   ی به کشورها 

ن   را ی به همراه خواهد داشت ز  و  اق   کار ی رو ی منابع  از    کند، ی را محدود م   ی جذب کرده، منابع عموم   ی رسم   تصاد را 
  ه ی رقابت ناعادالنه را عل   ن ی همچن    شود، ی م   ی در آمار رسم   ف ی را محدود کرده و باعث تحر   ها است ی س   ی اثربخش 
و مقابله با    یی شناسا   ، ی ر ی شگ ی جهت پ  ن ی بنابرا   .خواهد داد   ش ی افزا   کنند ی را دنبال م   ن ی که قوان   ی رسم   ی ها شرکت 

که در داخل    ی ت ی با امن   ز ی ن   ی مخارج نظام   ش ی افزا   نکه ی متقبل شود. با توجه به ا   یی ها نه ی هز   د ی دولت با   ده ی پد   ن ی ا 
اقتصاد در کشور شده و اشتغال    ی رسم  ی ها به بخش  ی و خارج  ی داخل   ه ی سرما  ق ی سبب تزر  کند ی م  جاد ی هر کشور ا 

نظم    ش ی افزا   ، ی در بخش نظام   نه ی هز   ش ی از افزا   ی ناش   ت ی امن   ن ی ا   جه ی داده که درنت   ش ی را افزا   ی داخل   دناخالص ی و تول 
اقتصاد   ، ی اجتماع  افزا   ، ی رونق  جامعه،  پ   ت ی خالق   ش ی آرامش  نوآوري،  دسترس   شرفت ی و  جامعه،  توسعه  به    ی و 

در کشور    ی ا ه ی و سا   ی نی رز یز   ی ها ت ی کاهش جرائم اقتصادي و فعال   ت ی و درنها   شرفته ی مدرن و پ   زات ی امکانات و تجه 
  ی نظام   ی ها نه ی هز  ر ی تأث   ی پژوهش حاضر بررس   ی موضوع  هدف اصل   ن ی توجه به ضرورت ا  با   .آورد  ی ان م م به ارمغ 

  شنهاد ی پ   ی مدل مفهوم   ک ی هدف     ن ی به ا   ل ی ن   ی است. برا   1394تا    1360  ی زمان   ی بازه   ی ط   ران ی در ا   ه ی بر اقتصاد سا 
  SMART PLS  م¬افزار و نر   ی حداقل مربعات جزئ   ه ی بر پا  ی معادالت ساختار   ی مدلساز   کرد ی شده و با استفاده از رو 

  ی ناخالص داخل   د ی به تول   ه ی حجم اقتصاد سا   ن ی انگ ی است که م   ن ی ا   انگر یآزمون ب   ج ی مورد آزمون قرار گرفته است. نتا
در    ه ی بر اقتصاد سا  دار ی و معن  ی منف  ی ر ی تأث   ی نظام  ی ها نه ی هز   ر ی درصد بوده  و متغ  19/ 31 ی  دوره مورد بررس   ی ط 

  ه ی درصد اقتصاد سا   0/ 134  ی نظام   ی ها نه ی در هز   ش ی هر واحد افزا   ی به ازا   ی عن ی مورد مطالعه دارد،     ی زمان   ی بازه 
 شاخص  طبیعی،  منابع  از  حاصل  درآمد  رسمی،  ارز  نرخ  ه ک  است بیانگر این موضوع    دیگر  نتایج   .  ابد ی ی کاهش م 

 در  سایه  اقتصاد  بر  اثرگذار  عوامل  ازجمله  مالیاتی  مؤثر  نرخ  و  دولت  حجم  سیاه،  بازار  در  ارز  نرخ  اقتصاد،  بودن  باز 
 اقتصاد  گسترش  بر  را  اثر  کمترین  دولت  حجم  و  بیشترین  رسمی  بازار  در  ارز  نرخ  متغیر  بین   دراین  که  بوده  ایران 
 دارد.    پول  تقاضای  و   انرژی  مصرف ،   ل اشتغا   بر  به ترتیب بیشترین تاثیر  نیز  سایه  اقتصاد .  اند داشته  سایه 
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 مقدمه   -1
 وجود واسطه به را خود مالیاتی درآمدهای از توجهی قابل  بخش  هادولت از  بسیاری

بهه پدید سایه  نام هایی  ایناز دست می 1اقتصاد   مانند مختلفی هاینام با  پدیده دهند. 
، اقتصاد نقدی یا اقتصاد  4، اقتصاد سیاه یا اقتصاد ناقص 3، اقتصاد خاکستری 2پنهان اقتصاد 

می  5غیررسمی  تمامیشناخته   اقتصاد هایفعالیت انواع از برخی به ها مترادف این  شود. 
 این دارد. در  بستگی محقق هدف به زیادی حد تا  پدیده این  تعریف  و دارند  اشاره سایه 

 رسمی مقامات دید از که است اقتصادی هایفعالیت تمامی شامل سایه، اقتصاد پژوهش
 پرداخت  از از: اجتناب عبارتند پولی اند. دالیلشده پنهان نهادی و نظارتی پولی، دالیل به

 رعایت از شامل: اجتناب   قانونی یا نظارتی اجتماعی؛ دالیل هایمشارکت تمامی و مالیات
 فساد، برای نهادی عبارتند از انگیزه دالیل که درحالی قانونی بوده، چارچوب یا دولتی اصول

 .(Medina & Schneider, 2018)  قانون است  ضعیف  حاکمیت و سیاسی نهادهای کیفیت
 شود: آثاردسته تقسیم می  4اقتصاد سایه دارای آثار مختلفی است که این آثار به  

 ایجاد به توانمی مثبت تخصیصی آثار  مالی. از  آثار و  تثبیتی آثار  توزیعی،  آثار تخصیصی، 
 اقتصاد، در کار تقسیم سایه، افزایش و رسمی اقتصاد بین کمیاب منابع قیمت در رقابت
 تولید  کرد که سبب  اشاره استفاده قابل غیر منابع از برداریبهره و نوآوری برای زمینه ایجاد
 از اقتصادی رشد  تحریف منابع، رفت هدر  مثل  منفی آثار اما  شود، می  تر کیفیت با کاالی
 نیز کشور یک هایزیرساخت برای  مالی تأمین  کاهش و  تولید ساختار بر تأثیرگذاری  طریق

 اجتماعی  مشارکت کاهش  به پاسخ در دولت اگر همچنین باشد، داشته همراه به تواندمی
 توزیعی اثر سبب سیاستی  چنین  دهد کاهش  را  عمومی بخش بودجه سایه،  اقتصاد در

 هایسیاست اهداف شده و در نهایت حجم اقتصاد سایه را افزایش خواهد داد. از معکوس
 اقتصاد در ساختاری تغییرات و اشتغال در ایدوره نوسانات کاهش کشور، یک در تثبیت

 نادرست اطالعات دلیل به ناکارآمد دولتی کنترل به منجر سایه اقتصاد تثبیتی است. آثار

 
1Shadow Economy 
2Hidden Economy 
3Gray Economy 
4black economy or lack economy  
5cash economy or informal economy 
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 تورم، اقتصادی، رشد ملی، ناخالص تولید از نادرست گیریاندازه به منجر تواندمی شده که

 کنند، می استفاده آن  از اقتصاد  کنترل برای هادولت که کلیدی  متغیرهای و اشتغال نرخ
 عدم و مالیات پرداخت از اجتناب طریق از منفی  مالی آثار سایه اقتصاد شود. درنهایت،

 مربوط مالیات پرداخت  عدم مثال،  عنوان اجتماعی )به تأمین  های سیستم به  هزینه پرداخت
 مورد را دولت هر کلی یهابرنامه سایه اقتصاد ترتیب داشت. بدین بیکاری( خواهند بیمه به

 سیاسی نظامی، مالی، اجتماعي، امنيت احساس که است حالی در این دهد،می قرار تهدید
از  یک در  اقتصادی و  کشوري هايريزیبرنامه در  ايبرجسته جايگاه  و  موقعيت  کشور 

عدم   (Koehn, 2017)بوده  برخوردار   بازدارنده زوایای  از امنیت  و   هایفعالیت مختلف 
 تأمین است، اقتصادی رشد بر تأثیرگذار  عوامل مهمترین از  است. امنیت   سالم اقتصادی

 رسمی اشتغال افزایش  خارجی، و  داخلی  هایگذاریسرمایه رشد طریق  از طرف یک  از  امنیت 
 وجود عدم دیگر  طرف  دارد. از اقتصادی رشد  بر  مثبت  تأثیر غیررسمی هایفعالیت کاهش و

 بر  سایه فساد و اقتصاد بر مبتنی هایفعالیت گسترش طریق از کشور یک در الزم امنیت
 امنیت کننده تأمین عوامل از  یکی   .خواهد داشت منفی تأثیر کامل  اشتغال و  منابع  تخصیص 

 هر تحکیم علل  از یکی نظامی مخارج طورکلی  است، به نظامی مخارج  افزایش  کشور یک
 رشد افزایش باعث غیرمستقیم و طورمستقیم به تواندمی و  بوده اجتماعی  و سیاسی نظام

 & Fedotenkov)شود ای سایه و  زیرزمینی  هایفعالیت کاهش  همچنین و رسمی اقتصاد 
Schneider, 2017)های دفاعی بخش قابل توجهی از بودجه بسیاری  . از سوی دیگر هزینه

 تواندمی دفاعی هایبودجه  از  استفاده در بیشتر دهد که شفافیت را تشکیل می  از کشورها
 برقراری  برای مقامات پذیریمسئولیت و  یکپارچگی  برای دفاعی محیط یک  کلیدی اقدامات  از

 سیاسی، امنیت  تأمین  ضرورت بر  بنا همچنین  و  باشد کشور در اقتصادی ثبات و امنیت 
 زیانبار آثار با مقابله و توجه و بهتر حکمرانی راستای در کشور هر در اجتماعی و اقتصادی

گذاران جهت  تواند به سیاستهای نظامی بر اقتصاد سایه در ایران میبررسی سایه،  اقتصاد 
ای که به بررسی  ریزی در این حوزه کمک کند. با توجه به این نکته مهم تاکنون مطالعهبرنامه

در ایران بپردازد انجام نشده است. بدین ترتیب هدف اصلی  اثر این شاخص بر اقتصاد سایه  
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ی زمانی  بر اقتصاد سایه در کشور ایران طی بازه 6های نظامیاین مقاله بررسی تأثیر هزینه
( است. به منظور دستیابی به هدف مذکور، مطالب این مقاله در شش بخش  94-1360)

بانی نظری اختصاص دارد. در بخش  تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش دوم مقاله به م
سوم پژوهش، علل و آثار اقتصاد سایه در ایران و همچنین مطالعات داخلی و خارجی صورت  

شود. روش برآورد اقتصاد سایه و نتایج حاصل از تخمین مدل  گرفته در این زمینه ارائه می
 ری ارائه شده است.گیدر بخش چهارم و پنجم به آنها پرداخته شده و در بخش پایانی نتیجه

 مفاهیم و مبانی نظری  -2
 آثار پدیده دارد. این وجود توسعه درحال کشورهای بویژه کشورها اغلب در سایه اقتصاد
 رشد و ثبات بر منفی اثر تواندمی و دارد کشور اقتصادی مردم و اجتماعی زندگی بر متنوعی

 ها،مالیات مداوم افزایش از معیوب چرخه یک سایه باشد. اقتصاد داشته کشور اقتصادی
 آمار  در تحریف به منجر و کرده ایجاد را رسمی اقتصاد از  منابع و انسانی سرمایه جذب
 & Schneider)شود  می رسمی  بخش هایسیاست از صحیح گیرینتیجه از  مانع و رسمی

Enste, 2013) شود.  می زیرزمینی هایفعالیت گسترش و  ایجاد به منجر مختلفی  . عوامل
 در است،  سایه  اقتصاد بر نظامی هایهزینه تأثیر  بررسی مقاله این  هدف آنجاییکه  از اما
 از  است. یکی شده تمرکز سایه  اقتصاد گسترش و دولت مخارج تعامل نحوه بر مبحث این

است   عمومی کاالهای تأمین  برای دولت  اثربخشی سایه،  اقتصاد اندازه بر موثر عوامل
(Johnson, Kaufmann, & Zoido-Lobatón, 1999)به  کهدرصورتی مردم طورکلی . 

ً آن مشارکت شوند متوجه باز   هاآن به عمومی کاالهای شکل مالیات( به پرداخت ها )مثال
کنند   تمایل  میگردد کار  قانونی  طور  به   & ,Kanniainen, Pääkkönen)دارند 

Schneider, 2004)اعتماد بیشتر و  عمومی  خدمات کیفیت بهبود از مردم درک . همچنین 
 بخشیده  تسهیل را  کسب و کار ریزیبرنامه و اعتباری سیاسی، فشارهای از ایدرجه دولت به
می و کاهش  را  سایه  اقتصاد  در  شرکت  انگیزه  نتیجه   & Fedotenkov)دهد  در 

Schneider, 2017) . 
 بخش در ها آن اینکه از مستقل افراد،  یا هاشرکت به عمومی مخارج بیشتر ارائه

 اختصاص که  دهد. درحالی می افزایش  را  سایه اقتصاد  کنند،یم کار  غیررسمی  یا رسمی 

 
6Military Expending 
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 کاهش را آن  است رسمی  بخش  فقط  دسترس  در که  عمومی کاالهای برای  بیشتر  مخارج
بخشی از مخارج در هر   عنوان به  نیز نظامی  . مصارف(Johnson et al., 1999)داد   خواهد 

ام  یا شرکتکشور،  نه فقط عوامل  برای کل کشور و  هایی که در بخش رسمی کار  نیت را 
که افراد این خدمات را به صورت رایگان دریافت کرده و  کند. در حالیکنند، فراهم میمی

 ممکن است از پرداخت مالیات خودداری کنند. 
 حال،بااین دهد،  قرار تأثیر  تحت را سایه  اقتصاد تواندمی دولت هایهزینه بنابراین

های نظامی  یکسان نبوده و چگونگی اثرگذاری هزینه طوربه دولت  های هزینه تمام  اثرگذاری 
 : ( Hartley, 2004)و غیرنظامی بر اقتصاد سایه به دالیل زیر متفاوت است 

 دقت بیشتر و توجه خاص به کیفیت در خریدهای نظامی نسبت به مخارج غیرنظامی  -1
دولهزینه  -2 اجازه  با  عمومأ  نظامی  هزینههای  سایر  از  جدا شدهت،  طور  ها  به  و  اند 

 شود. اختصاصی بر آن نظارت می
 دولت  هایهزینه سایر  به نسبت  نظامی هایهزینه مصرف در  کمتر پذیریانعطاف -3
4-   ً  غیرنظامی مخارج کهدرحالی بوده متمرکز نظامی  مخارج اختصاص کشور هر  در  تقریبا

محلی   مرکزی، دولت به یا  میایالتی  داده  تمرکزاختصاص   است ممکن بیشتر شود. 
 خواهد ایجاد را گریواسطه تمرکزعدم کهدرحالی باشد  داشته همراه به مختلفی هاینظارت

 . (Teobaldelli, 2011)کرد 
 بدین است، دولت متفاوت هایهزینه سایر با نیز کیفی  لحاظ به نظامی هاینههزی

تواند  نظامی قابل توجه، حجم اقتصاد سایه به دالیل زیر می هایهزینه با کشورهای در جهت
 کاهش یابد: 

 به نسبت بیشتری ایمنی کنترل و کیفیت استاندارد با نظامی  هایدستاورد و تدارکات  -1
 است.  همراه دولت تدارکات سایر 
 داشته، خصوصی بخش در محدودی هایاستفاده اغلب  نظامی هایافزارسخت  -2
بنابراین،می محدود را کل بازار روازاین  زیرزمینی بخش از نظامی افزارسخت یافتن کند. 

 ً  است.  مشکل نسبتا
ً  نظامی، محصوالت  از بسیاری با ارتباط در تکنولوژیکی پیچیدگی  به توجه  با  -3  احتماال
 & ,Goel, Payne)دارد   وجود سایه  بخش در مواردی چنین از کمی بسیار دهندگانارائه

Ram, 2008). 



 

 زهرا نصراللهي  ومنصور سازوار  39
     (3)19   1401 پاییز   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 و شود کشور  خارج از تجهیزات تحریم به منجر  است  ممکن ملی امنیت  مالحظات   -4
 پیش  از گیرانهسخت شرایط تحت نیز داخلی  کنندگانتأمین که دارد وجود امکان  این حتی

کرد  فعالیت از پدیده این  که گیرند  قرار  شده تعیین  خواهد  جلوگیری  قانونی  غیر  های 
(Fredland*, 2004). 

 از کمی تعداد و داشته تسلیحات تهیه  در انحصاری  قدرت دولت  که این به توجه با  -5
 بازار در  رقبا تعداد هستند، سالح  پیشرفته هایسیستم عرضه به قادر دفاعی کنندگانتأمین
 است.  محدود دفاعی
ً  نظامی خرید  در تقلب برای  بالقوه مجازات  -6  موضوع این که بوده تر سخت عموما

 . (Goel & Saunoris, 2014)کرد  خواهد  عمل  بازدارنده عامل یک عنوانبه
نظامی( عوامل دیگری بر حجم اقتصاد   هایهزینه به غیر از مخارج عمومی )شامل 

( به آن پرداخته شده  1سایه تأثیرگذار است که در بخش بعد و، همچنین جدول شماره )
 است. 

 پیشین علل و آثار اقتصاد سایه و مطالعات   -3

 علل، متغیرهای توضیحی مدل  -1-3

 که است سایه  اقتصاد بر وغیرمستقیم مستقیم آثار  دارای هاهزینه این  نظامی: های هزینه 
 است.  شده اشاره ادامه  در مورد چند به

 هاهزینه سایر به استفاده، نسبت در کمتر پذیریانعطاف و نظامی هایخرید در دقت
 را ایسایه هایفعالیت زمینه کندمی ایجاد را بیشتر تمرکز که گریواسطه عدم همچنین و

 نظامی  مخارج افزایش . همچنین( Goel & Saunoris, 2014) دهد  می کاهش بخش این در
 جای به کشور داخل در نظامی ادوات  و  اسلحه تولید جهت الزم هایزیرساخت ایجاد برای

 ایجاد باعث جهان نظامی هایقدرت به کشور نظامی وابستگی کاهش ضمن خارج، از خرید
فعالیت رونق اشتغال،  مستقیم  کاهش  همچنین  و  ملی  درآمد  افزایش  های  اقتصادی، 

 . (Molaei & golkhandan, 2016)ای خواهد شد غیرمتعارف و سایه
 و  طورمستقیم  به تواندمی امنیت،  ایجاد راستای در عاملی  عنوان به نظامی مخارج

 تواندمی  امنیت و عدم  های مختلف اقتصادی، اجتماعی تأثیر بگذاردغیرمستقیم بر بخش
 اقتصاد شده که خروج    غیررسمی بخش  از  جزئی عنوان به ثباتیقاچاق و بی افزایش به منجر 
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و تورم به همراه خواهند   گذاری سرمايه كاهش ملي، ناخالص توليد كاهش  سالم،  مسير از

 .  (Taghineghad & Nikpoor, 2014)داشت 
 اول درجه در غیردفاعی صنایع به نسبت دفاعی صنایع که آنجایی  از این، بر عالوه

های ذینفع  ؛ لذا هزینه(Ali, 2007)مند است  درآمد بهتر بهره و باالتر مهارت با کارگران از
تواند از طریق انحراف بودجه به نفع مخارج نظامی و به بهای  در بخش صنعت دفاعی می

-Wolde)ها، توزیع درآمد را بدتر و نابرابری درآمد را افزایش دهد  کاهش بودجه سایر بخش
Rufael, 2016 ).  نظامی گسترش  دیگر،  عبارت  درآمد  به  نابرابری  تشدید  به  منجر  گری 

های نظامی بر ضریب جینی مثبت است که این امر موجب  شود و بدین ترتیب اثر هزینهمی
(  2008) با توجه به مطالعه پاشاردز و پولیکارپو.  شود های اجتماعی دولت میناکارایی سیاست

می رخ  باال  درآمد  با  افراد  میان  در  اغلب  نیز  مالیاتی   & Pashardes)  دهدفرار 
Polycarpou, 2008) . 

سالح قالب در  نظامی هایهزینه افزایش  همچنین  شامل است ممکن واردات 
 امنیت  کاری،پنهان دلیل به  که باشد فساد  یا خواری رشوه با همراه زیرزمینی  هایمعامله

عالوه( Bahmani-Oskooee & Goswami, 2006) کند  می تهدید را ملی  این بر . 
 بوده المللیبین و ملی هایتنش از ناشی تواندمی که باالتر نظامی هایهزینه با کشورهای

 از  سرمایه  خروج  به منجر است،  همراه  اقتصادی و سیاسی عرصه در  اطمینان عدم با و
 اقتصاد و  نظامی هایهزینه بین مثبت رابطه به نیز محدودی شود )همان(. مطالعات  کشور
 این که دارند ملی اشاره  امنیت علت نظامی و به هایهزینه بودن غیرشفاف  دلیل  به سایه

شد   و سوءاستفاده افزایش  باعث  پدیده خواهد  نظامی  مخارج  کیفی  رفت    هدر 
(Fedotenkov & Schneider, 2017 )بنابراین جنبه همچنین و استفاده نوع لیلد به . 

 است.  مبهم سایه اقتصاد و  نظامی  مخارج افزایش بین رابطه نظامی  مخارج کیفی های
 به خدمات و کاال واردات تقسیم از اقتصاد بودن باز شاخص :اقتصاد  بودن  باز  شاخص 

 آید. بامی بدست  90 سال ثابت قیمت به داخلی ناخالص تولید  بر  90 سال  ثابت  قیمت
 سایر با مبادله طریق از کشور هر اقتصاد بیشتر بودن باز یا تجاري هايمحدودیت کاهش 

بهمی کاهش غیرقانونی تجارت سمت  به گرایش کشورها،  افزایش با  دیگر عبارت یابد. 
 افراد اي،غیرتعرفه و  ايتعرفه موانع افزایش و پا گیر و دست مقررات تجاري،  هايمحدودیت

همچنین می گرایش  غیرقانونی  تجاري هاي فعالیت سوی به  اینکه به توجه  با یابند. 
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 ثابت فرض با و شده تقسیم خصوصی  و  دولتی بخش دو به کشور هر اقتصادی های فعالیت
 و  صادرات بتواند که صورتی در نیز خصوصی بخش دولتی، بخش مبادالت بودن قانونی و

 و غیرقانونی  های فعالیت  به  آنها انگیزه  کند،  تقاضا  و عرضه رسمی  طور  به  را خود واردات
 یافت.  خواهد کاهش ایسایه

 هایفعالیت گسترش برای اساسی عامل یک عنوان به تواندمی ارز بازار تحوالت :  ارز بازار 
 تجارت با غیررسمی و رسمی ارز نرخ بین ارتباط نظری شود. از لحاظ گرفته درنظر غیرقانونی
مطالعه بیزواس و   ازجمله زیادی مطالعات در ایسایه و غیررسمی هایفعالیت یا غیرقانونی
 در ارز نرخ از نیز  مطالعه این در ( مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین2007مارجیت )

 استفاده سایه اقتصاد بر مؤثر متغیرهای عنوان به رسمی غیر بازار در ارز و نرخ رسمی بازار
 . ( Biswas & Marjit, 2007)  شد خواهد

 در پول ارزش کاهش و رسمی بازار در ارز نرخ افزایش با رودمی انتظار:  رسمی ارز نرخ 
 از جزئی عنوانبه کاال قاچاق حجم رسمی، واردات هایهزینه رفتن باال دلیل به کشور یک

 یابد.  افزایش سایه اقتصاد
 افزایش دلیل به غیررسمی بازار در  ارز نرخ  افزایش با رودمی انتظار:  سیاه بازار  در  ارز  نرخ 

 قاچاق  صادرات یابد )درواقع کاهش سایه اقتصاد حجم قاچاق، و غیرقانونی مبادالت هزینه
 دیگر  مهم هاياست(. کانال سیاه بازار در ارز  کننده سایه تأمین اقتصاد از جزئی  عنوانبه

 گردشگران ارز شده،ارائه های حساب  صورت از بیش واردات کانال سیاه، بازار در ارز تأمین
 از بودجه کسري است. جبران  غیررسمی  هايکانال طریق از هاحواله از انحراف و  خارجی
 Taghineghad)باشد   ارز نرخ تغییر عامل  تواند می نیز غیررسمی بازار در دالر  فروش طریق

& Nikpoor, 2014) . 
 بخش  بر  توجهیقابل آثار  گذشته هایدهه در  که مهم هایواقعیت از  یکی :دولت اندازه 
 یعرصه در  بوروکراسی  نظام  و  مداران سیاست دخالت و حضور  داشته،  غیررسمی

 است  آن شودمی استفاده اقتصادی ادبیات در  که عمومی است. فرض اقتصادی هایفعالیت
 افزایش و  شودمی اقتصادی های فعالیت کل  حجم  کاهش  باعث  فاسد  دولت  یک وجود که
 اقتصاد بخش به شدن وارد گرایش اقتصادی، سیستم مقررات یا و عمومی بخش اندازه در

. نتیجه مورد انتظار این  ( Aigner, Schneider, & Ghosh, 1986)دهد  می افزایش را سایه
 تصاد سایه نیز افزایش یابد. است که با افزایش این متغیر اندازه اق 

 هاینرخ مالیاتی،  فرار شاخص  ترین عمومی اقتصادی، ادبیات  در:  مالیاتی مؤثر  نرخ 
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 بوده سایه اقتصاد دالیل ترینمهم از یکی همواره مالیات افزایش هستند. همچنین مالیاتی

 ها،مالیات افزایش  با که  صورتی گذارد. به می اثر  فراغت و کار  بین  انتخاب چگونگی بر  که
 کار بر را فراغت  کارگران که  شودمی سبب و  یابدمی کاهش کارگران خالص درآمد سطح

شود.   سایه اقتصاد در فعالیت برای انگیزه ایجاد باعث تواندمی نیز موضوع دهند. این  ترجیح
 یا همه کردن پنهان  در سعی هامالیات افزایش با دارانبنگاه و تولیدکنندگان دیگر، طرف  از

 افزایش با که میرود انتظار پس .نمایندمی مالیات از فرار برای خود هایفعالیت از بخشی
 باشیم.  سایه اقتصاد حجم افزایش شاهد  مالیاتی مؤثر نرخ

 نقش به توجه با  سایه اقتصاد  بر  متغیر این  اثر ارزیابی:  طبیعی منابع  از حاصل درآمد
وابستگی دلیل به ایران کشور در آن با اهمیت است.  اقتصادی تک محصولی  بودن   دارا 

 و اقتصاد )رسمی به تکانه عنوان  به نفت قیمت  تغییر شودمی باعث نفت به ایران اقتصاد
نابسامانی باغیررسمی(،  باشد.  داشته  همراه  به  اقتصادی   نفتي درآمدهاي افزایش های 

یافته دولت  جاري بودجه تورم می تورمی فشارهای ایجاد به منجر  و  افزایش   اثر با شود. 
 افزايش با ديگر  طرف دهد. ازمی افزایش را  ای سایه بخش در فعاليت به  تمایل فقر،  بر مثبت 

 دولتي هاي بنگاه گذاري سرمايه كه كندمي پيدا  افزايش  دولت  عمراني  بودجه نفتي درآمدهاي 
 سودها  اين توسعهدرحال   كشورهاي  ضعيف نهادي كيفيت به توجه دهد. بامي افزايش را

شود که با استفاده از این کانال به افزایش حجم اقتصاد  می جاري  قانوني های طرف رانت به
 .  ( Sameti, Sameti, & Dalali Milan, 2023) کندسایه کمک می

 ها( )شاخص متغیرهای آثار   -2-3
با توجه به نیازمندی   زیرزمینی( و خدمات )رسمی و  کاال  تولید  کاهش یا افزایش :  انرژی مصرف

 از استفاده گذارد. افزایشمی اثر عوامل  مصرف میزان  انرژی بر عوامل تولید از جمله نهاده
 و رسمی اقتصاد در خدمات و کاال تولید در افزایش معنی به تولید عامل عنوانبه انرژی

 در افزایش نشانگر تواندمی انرژی مصرف  در افزایش بنابراین  شود،می محسوب زیرزمینی
 . ( Sameti et al., 2023) باشد سایه اقتصاد در خدمات و  کاال تولید

 بودن پایین دلیل به غیررسمی،  اقتصاد در مبادالت تمام شودمی فرض پول:   تقاضای 
 سایه، اقتصاد افزایش با اساس  این گیرد. برنقد صورت می پول با نقدی معامالت  ریسک 
 ,Nasrolahi & Talei Ardakani) کند   پیدا افزایش نیز  پول  تقاضای رودمی انتظار
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2013 )  . 
به صورت نقدی بجای    2016در سال   بیشتر  بودند که معامالت غیررسمی  نیز معتقد 

 تشخیص از جلوگیری های اعتباری و بدهی، چک و یا معامالت بانکی برایاستفاده از کارت
 تقاضای بین رودمی انتظار شود. بنابراین می دولتی انجام  ماتمقا  و  حسابرسی  ناظران توسط

 ,Fedotenkov & Schneider)  باشد داشته وجود مثبت رابطه سایه، اقتصاد و پول
2017) . 

 و داخلی کارگران بیشتر جذب باعث  سایه : بنا به نظر درهر و اشنایدر، اقتصاداشتغال
 کاهد می رسمی بخش در آنها  مشارکت و همکاری میزان از و شده هافعالیت این  به   ارجیخ
 Dreher)) شودانسانی در اقتصاد رسمی می منابع دسترسی کاهش  به منجر موضوع این و

& Schneider, 2010)  . 
 عنوانبه کار نیروی مشارکت مجموع که بودند معتقد  ( همچنین2010تفنایو و همکاران )

 به منجر سایه، اقتصاد افزایش و  بوده، غیررسمی و رسمی فعالیت افزایش برای شاخصی
کار میزان کاهش  & ,Tafenau, Herwartz)  شودمی رسمی بخش در  نیروی 

Schneider, 2010)  . 

 MIMICبه روش  ایران در سایه  اقتصاد بررسی و برآورد  بر  مختصر مروری  . 1جدول  
 1 : مطالعات مندرج در ستون اول جدولمأخذ

Tabel 1. A brief review of the estimation and study of shadow economy in Iran by MIMIC 
method 
Source: Studies in the first column of the table 1 

 دوره  پژوهشگران 
 آثار متغیرهای علل  متغیرهای موردبررسی 

میانگین 
برآورد  
 )درصد( 

(Arab Mazar 

Yazdi, 

2001) 
77-1347 

 هایمالیاتی، محدودیت  بار
 کاالهای قیمت رشد تجاری،

 درآمد  و  بیکاری مصرفی،
 سرانه 

 مخارج نوسانات
ما به   خانوار،

 ارز، نرخ التفاوت 
 و پول  تقاضاي 
 انرژي  مصرف 

درصد    11
GDP 

(Pajouyan & 

Madah, 

2006) 
81-1349 

 قاچاق، ریسک  تعرفه، نرخ
 نرخ و سیاه بازار در ارز نرخ

 رسمی  ارز

 قیمت شاخص
 و وارداتی  کاالهای

 عمومی درآمدهای
- 
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 دولت 

(Shakibaei & 

Raeis Pour, 

2007) 
80-1351 

 دولتی، مصرف مالیاتی، بار
 سهم  بیکاري،

 کارایی شاخص خوداشتغالی،
 و انتظامی نیروي  سیستم

 بودن  غیرقانونی  شاخص

 از خارج  نقدینگی
 تولید و بانکها

 داخلی  ناخالص
 ثابت قیمت به

36/12  
درصد  
GDP 

(Sameti et al., 
2023 ) 

84-1344 
 حجم بیکاری، مالیاتی، بار

 و تورم  سرانه، درآمد دولت،
 تجاری  هایمحدودیت 

 ،GDPرشد واقعی
 و  انرژی مصرف 

 پول  تقاضای 

54/17  
 درصد 
GDP 

(Nasrolahi & Talei 

Ardakani, 

2013) 
86-1354 

 مالیات بار بیکاری، نرخ
 بار رشد نرخ مستقیم،

 تورم، نرخ مستقیم، مالیات
 ناخالص تولید  رشد نرخ

 نسبت سرانه، داخلی
 جمعیت کلبه  فعال جمعیت
 سیاسی  شاخص و

 انرژی، مصرف 
 هایسپرده حجم

 نرخ  و دیداری 
 مردان  مشارکت
 

25/ 12  
درصد  
GDP 

(Taghineghad & 

Nikpoor, 

2014) 
88-1353 

 آموزش، تورم، سرانه، درآمد
 ارز  نرخ رسمی، ارز نرخ

 بار بیکاری، نرخ غیررسمی،
 دولت حجم و مالیاتی

 و پول  تقاضای 
انرژی   مصرف 

 مصرف 
 ((نفتی هایفرآورده 

88/20  
 درصد 
GDP 

(Abounoori & 

Nikpour, 

2014) 
90-1345 

  ،بار مالیاتی، درآمد سرانه
 منابع  از  حاصل درآمدهای
 دولت حجم طبیعی،

 ناخالص  تولید
 تقاضا داخلی،

 در پول برای
 گردش 

86/27  
درصد  
GDP 

(Fetros & Dalaei 

Milan, 

2014) 
91-1341 

   محدودیت  بیکاری،
 مالیاتی بار تورم،    تجاری،

  منابع از  درآمدهای حاصل
 دولت  حجم و طبیعی

 واقعی GDP رشد
 انرژی  مصرف و

20/18 
درصد  
GDP 

(Nasrollahi & 

Hosseini, 

2017) 
91-1352 

 درجه مالیاتی، مؤثر نرخ
 توسعه شهرنشینی، شاخص 

 مقررات درجه  انسانی،
 توسعه و بیکاری نرخ دولتی،

 مالی

 انرژی، مصرف 
 و پول  تقاضای 
 درآمد  توزیع 

68/20  
درصد  
GDP 
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 پیشینه تحقیق  -3-3
  2000کشور جنوب صحرای آفریقا در دوره زمانی  23های (، با استفاده از داده2017اودراگو )

 اندازه  و فساد داری،حکومت بین رابطه بررسی به معمولی، و روش حداقل مربعات  2010تا 
 مقررات  باالتر،  فساد سطح که است  پرداخت. نتایج پژوهشگر بیانگر این غیررسمی  اقتصاد 

 غیررسمی اقتصاد افزایش علل بیشتر کسب و کار آزادی و مالی آزادی و  ترضعیف سازمانی
 منفی رابطه غیررسمی اقتصاد با بیشتر پولی  آزادی و باالتر بیکاری نرخ  که حالی در بوده

 . (Ouédraogo, 2017) شوندمی غیررسمی اقتصاد اندازه کاهش سبب و داشته
 لیتوانی،  و لتونی استونی، کشورهای هایداده  از استفاده ( با2017) فدتنکو و اشنایدر

 پرداختند. سایه اقتصاد و نظامی های هزینه رابطه بررسی  به  2014 تا 2003 زمانی  بازه در
 بود. شواهد نظامی هایهزینه و سایه اقتصاد اندازه بین مثبت دهنده وابستگینتایج نشان

 بوده منفی سایه اقتصاد اندازه و  سرانه داخلی ناخالص تولید بین  رابطه داد، نشان  همچنین
 . (Fedotenkov & Schneider, 2017)است 

و   در 2014سانرویز)گول   مقابل در نظامی های »هزینه عنوان تحت تحقیقی ( 
سایه« با تمرکز بر آثار نسبی مخارج   اقتصاد بر مؤثر  عوامل    و دولت غیرنظامی  های هزینه

  2011تا    1990ی زمانی  کشور طی بازه  162های  نظامی و غیرنظامی دولت را با استفاده از داده
( مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه  OLSعمولی )و از طریق روش حداقل مربعات م

بیانگر این است که کشورهای با هزینه نظامی باالتر اقتصاد سایه کوچکتری دارند، در حالی  
 ,Goel & Saunoris)که مخارج غیرنظامی تأثیر آماری قابل توجهی بر اقتصاد سایه ندارد

2014 ) . 
 هایهزینه تأثیر مطالعه خود به بررسی ( در 1396)  بابایی آغ اسمعیلی خندان و گل

 فساد بر تأکید با اسالمی کنفرانس  سازمان عضو کشورهای در درآمد نابرابری بر نظامی
 2014الی    2003های  بازهپانل، کشورهای عضور را طی   هایداده از استفاده با پرداختند. آنها

(  GMMاند. نتایج حاصل از برآورد با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته )برآورد کرده
هزینهنشان می در  دهد که  درآمد  نابرابری  بر  معناداری  و  اثر مثبت  فساد  و  نظامی  های 

های نظامی  اند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که تعامل بین هزینهکشورهای عضو داشته
های نظامی بر  دار است و بیانگر این حقیقت است که تأثیر هزینهو فساد، مثبت و معنی

-golkhandan & babayi)  نابرابری درآمد غیرخطی است و به سطح فساد وابسته است 
agh-esmaeili, 2017)  . 
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الگوی رشد سولوی تعمیم  با استفاده از  ( در پژوهشی  1398ایزد خواستی و تیموری )

های دفاعي و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهي  يافته، به تحلیل معمای امنیت، هزينه
بازه منا طی  در کشورهای  زمانی  خارجي  بکارگیری  2014الی    1995ی  معادالت    و  سیستم 

يک  نتايج تجربي بیانگر اين است که    پرداختند. ای  همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله
هزينه نسبت  در  افزايش  کاهش  درصد  باعث  داخلي،  ناخالص  تولید  به  دفاعي    10/0های 

درصدی رشد اقتصادی شده، با يک درصد افزايش در نسبت بدهي خارجي به تولید ناخالص  
یابد. همچنین با يک درصد افزايش در رشد  درصد کاهش می  0/ 05داخلي، رشد اقتصادی را  
درصد افزايش و يک    95/0فاعي به تولید ناخالص داخلي را  های داقتصادی، نسبت هزينه

های نظامي  درصد افزايش در نسبت بدهي خارجي به تولید ناخالص داخلي نیز نسبت هزينه
یابد. عالوه بر این ، نتایج بیانگر این بوده درصد افزايش می  13/0به تولید ناخالص داخلي را 

داخلي   درگیر جنگ  با کشورهای  کشور مجاور  که هم مرزی  دفاعي  مخارج  افزايش  باعث 
 .  ( Izadkhasti & Teymoori, 2019) شودمی

 که شد مالحظه پژوهشگران مطالعه از حاصل هاییافته و  پیشین مطالعات بررسی با
 را سایه اقتصاد بر مؤثر  مختلف هایشاخص که اخیر سال چند در گسترده ادبیات علیرغم
 بر نظامی بخش هایهزینه بررسی به داخلی مطالعات از کدام  هیچ در اما اندکرده بررسی
 برطرف پی در حاضر پژوهش موضوع این اهمیت به توجه با که نشده پرداخته سایه اقتصاد
 دهد. می تشکیل را مطالعات سایر با مطالعه این تمایز وجه و بوده شکاف این کردن

 روش تحقیق  -4

 سایه  اقتصاد  تخمين روش و  الگو  معرفی -1-4

دهد که چندین علل و شاخص را در  به دلیل این که به محقق اجازه می  MIMICاغلب مدل  
دانند. اگر چه این  گیری اقتصاد سایه برتر میهای اندازهیک زمان به کار گیرد از سایر روش

با محدودیت نیز  برای  مدل  از این روش  این مطالعه  این علت، در  به  هایی مواجه است. 
 است. تخمین اقتصاد سایه استفاده شده 

 و  مدل مشاهده شده متغیرهای شامل که چندگانه علل - چندگانه هایشاخص الگوی
 نخست، معادله گیرد. درمی صورت معادله دو قالب در است،  سایه اقتصاد پنهان متغیر
 اثرپذیری چگونگی  معادله، دومین  در  و  شده  تبیین آن  علل  و  سایه اقتصاد  تبعی  رابطه
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 علل  -چندگانه   شاخص مدل  بنابرایناست.   شده تصریح سایه اقتصاد حجم از هاشاخص
بندی ریاضی الگو به است. فرمول گیریاندازه مدل  و  ساختاری مدل دوبخش  دارای چندگانه

 صورت زیر است: 

(1)  
η= γ X+ ν 

(2)  Y=λ η+ε 
η   متغیر پنهان )اقتصاد سایه(؛ :X بردار : (q×1)   علل در مدل ساختاری؛Y  بردار :(p×1)  

اندازهشاخص اندازه  λ  :(p×1)گیری؛  ها درمدل    γ  :(q×1)گیری؛  ماتریس ضریب در مدل 
  (p×1): یک بردار  𝜀: خطا در مدل ساختاری و  vماتریس ضریب علل در معادله ساختاری  

 Yگیری در خطای اندازه
 از:  است عبارت  ساختاری معادله رگرسیونی فرم

(3) 
 

1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,

,

[

,

(

, , , ,

]

)me unracmi racmi etax gov oilindex open V

       = 

+
 

 است:  زیر شرح به نیز گیری اندازه معادله رگرسیونی فرم

(4)  [employ, dmoney, energy]= ([λ1 , λ2 , λ3]×η)+[𝜀1 , ε2 , 𝜀3] 

شود، متغیرهای  گیری مشاهده میهمانطور که در معادله ساختاری و معادله اندازه
(، نرخ  racmiنرخ ارز در بازار رسمی )(،  etax(، نرخ مؤثر مالیاتی ) meهای نظامی )هزینه

باز بودن اقتصاد )unracmiارز در بازار سیاه )  ،)open  درآمد حاصل از منابع طبیعی ،)
(oilindex( دولت  اندازه  و   )govاندازه علل  عنوان  به  همچنین  (  و  سایه  اقتصاد  گیری 

 ( انرژی  )energyمتغیرهای مصرف  پول  تقاضای   ،)dmoney( اشتغال  و   )employ  به  )
های  شود. در ادامه به بررسی آزمونعنوان آثار اقتصاد سایه جهت برآورد مدل استفاده می

 شده است. آماری صورت گرفته برای برآورد مدل، پرداخته 

 ایستایی  آزمون -2-4

 متغیرهای ایستایی فرض بر  مبتنی زمانی، هایسری از استفاده با اقتصادسنجی مدلسازی
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 رگرسیون از  جلوگیری  برای است  الزم  زمانی هایسری در بنابراین، است.  مدل  زمانی  سری 
 شود. در  بررسی واحد ریشه از  استفاده با  متغیرها ایستایی  اطمینان، غیرقابل نتایج و  کاذب

 تست از مدل، در موجود زمانی سری متغیرهای  ایستایی بررسی جهت حاضر، مطالعه
است.   منعکس شده 2جدول   در آن نتایج و شده استفاده یافته تعمیم پرون واحد ریشه

 درآمد رسمی، بازار در ارز نرخ متغیرهای است مشخص جدول به توجه با که همانطور
 بودن باز  شاخص مالیاتی، مؤثر نرخ غیررسمی، بازار در ارز  نرخ  طبیعی، منابع از حاصل

 مصرف نظامی،  های هزینه متغیرهای و  واحد  ریشه دارای اشتغال و  دولت اندازه  اقتصاد،
 هستند.  سطح در ایستا پول تقاضای و انرژی

 
 یافتهتعمیم پرون واحد  ریشه آزمون نتایج     .2جدول  

                                                             Eviews 10 های پژوهش، خروجی از نرم افزار: یافته مأخذ
Tabel 2. Results of generalized peron unit root test 
Source: Research Findings, output from Eviews 10 software 

 نتیجه lagشماره  درصد   5ارزش بحرانی:  درصد   1ارزش بحرانی:  tآماره   نماد متغیر
racmi 47/3 - 64/3 - 95/2- 0 I(1) 

unracmi 31/3 - 64/3 - 95/2- 3 I(1) 
oilindex 96/6 - 64/3 - 95/2- 3 I(1) 

me 56/2- 64/2- 95/1 - 3 I(0) 
etax 65/5- 65/3 - 95/2- 5 I(1) 
open 60/7- 64/3 - 95/2- 2 I(1) 
gove 38/5- 64/3 - 95/2- 3 I(1) 

energy 7/4- 25/4- 54/3 - 0 I(0) 
dmoney 36/2- 64/2- 95/1 - 1 I(0) 
employ 72/4- 64/3 - 95/2- 1 I(1) 

 آزمون شکست ساختاری   -3-4
 هایبحران از  ناشی  تواندمی که زمانی هایسری تحلیل در ساختاری تحوالت  گرفتن  نادیده

 تغییر حتی  و سیاسی تغییرات سازمانی،  -نهادی ترتیبات  و چارچوب در  تغییر اقتصادی، 
های  داده نامانایی فرض رد عدم سمت به را تخمین نتایج است ممکن باشد، حکومتی رژیم

بنابراین،تورش و   وقایع بروز و ظهور شاهد پژوهش دوره طول در  که آنجایی از دار کند. 
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 یافتن منظور به ایم، بوده ایران  اقتصاد در ...و تحریم جنگ، جمله  از ایعدیده حوادث 
است.   شده استفاده اندریوز -زیوت آزمون  از  پژوهش  این در متغیرها ساختاری شکست

 ارائه شده است.  3جدول   در آزمون از حاصل نتایج
 

 اندریوز  – آزمون شکست ساختاری زیوت  . 3جدول  
 های پژوهش : یافته مأخذ

Tabel 3. Structural Failure Test of Ziut – Andrews 
Source: Research Findings 

نماد  
  1ارزش بحرانی:  tآماره   T bT متغیر

 درصد 
  5ارزش بحرانی: 

 lagشماره  درصد 

racmi 35 1389 015/0 34/5 - 93/4 - 0 

unracmi 35 1389 64/2- 34/5 - 93/4 - 1 

oilindex 35 1389 28/0 - 34/5 - 93/4 - 4 

me 35 1368 20/7 - 34/5 - 93/4 - 1 

etax 35 1380 20/3- 34/5 - 93/4 - 2 

open 35 1371 93/5 - 34/5 - 93/4 - 4 

gove 35 1380 05/3- 34/5 - 93/4 - 3 

energy 35 1385 86/4- 34/5 - 93/4 - 0 

dmoney 35 1388 02/0- 34/5 - 93/4 - 2 

employ 35 1377 96/2- 34/5 - 93/4 - 4 

 باشد.حجم نمونه می T: سال شکست ساختاری و  bT: مقدار وقفه، Lagدر جدول فوق      

 آزمون هم انباشتگی  -4-4

 زمانی هایسری در کاذب، هایرگرسیون مشکل حل برای رهیافتی واقع در انباشتگی، هم
 جمعی بین متغیرها مدل است. دهنده همنشان نتایجاست. 
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 های پژوهش آزمون مدل مفهومی و فرضیه  -5

 ساختاری معادالت سازیمدل از  پژوهش هایفرضیه همچنین و مفهومی مدل آزمون برای
 افزارهایینرماستفاده شده است.     Smart Plsافزارنرم و جزئی مربعاتحداقل    روش پایه بر
 وجود به نسبت کنند،می استفاده آماری روش پایه بر ساختاری معادالت سازیمدل از که

 نمونه،  بودن کوچک و هاداده نبودن نرمال مستقل، متغیرهای خطیهم مانند شرایطی
گیری و  دازههای معادالت ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدلهای انمدل   هستند. سازگار

گیری از  برای برازش مدلهای اندازه  Smart Plsافزار  های ساختاری هستند که در نرممدل
جهت بررسی روایی مدل    (AVE)جهت بررسی پایایی و معیار متوسط اشتراک   (CR)معیار  

برای پایایی مرکب    7/0و     (AVE)برای متوسط اشتراک    5/0شود. مقادیر بیشتر از  استفاده می 
(CR) پایایی و روایی هستند. همچنین  های اندازه بیانگر برازش مناسب مدل گیری از نظر 

است که نشاندهنده تأثیر    R)2ترین شاخص، ضریب تعیین )برای برازش مدل ساختاری مهم
به عنوان مقدار    67/0و   33/0،  19/0ر درونزا بوده و سه مقدار  یک متغیر برونزا بر یک متغی

  2Qشود و شاخص دیگر  در نظر گرفته می  2Rمالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  
سازد و سه  های درونزا را مشخص می بینی مدل در مورد سازهاست که شدت قدرت پیش

در    2Qدیر ضعیف، متوسط و قوی  به عنوان مقدار مالک برای مقا  35/0و   0/ 15،  02/0مقدار  
 .  ( Azar, Gholamzadeh, & Kanavati, 2012) شودنظر گرفته می 

 

 گیری و ساختاریهای اندازه مدل  برای آمده  بدست مقادیر . 4جدول  
 های پژوهش : یافته مأخذ

Tabel 4. Values obtained for measurement and structural models 
Source: Research Findings 

CR AVE 2 معیارR  2معیارQ 
749/0 604/0 612/0 584/0 

 

در   شده  ارائه  مقادیر  به  توجه  نشان  4جدول  با  مدل  که  قبول  قابل  برازش   دهنده 
های درونزا نیز قوی گزارش شده  برای سازهگیری بوده و همچنین مقدار هر دو معیار  اندازه

گیری و ساختاری باید صحت برازش  های اندازهاست. برای اطمینان از صحت برازش مدل
معیار   از  کلی  مدل  برازش  بررسی  برای  شود.  سنجش  کلی  رابطه    GOFمدل    51مطابق 

به عنوان مقادیر  را    36/0و    25/0،  01/0( سه مقدار  2009شود. وتزلس و همکاران )استفاده می
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کرده معرفی  مدل  قوی  و  متوسط   & ,Wetzels, Odekerken-Schröder)  اندضعیف، 
Van Oppen, 2009)  . 

(5)  GOF=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = 685/0   
ای که ارائه شد، مقدار این معیار در این تحقیق برابر  طبق رابطه  GOFبا محاسبه مقدار  

 .بدست آمد که این مقدار نشان از برازش کلی قوی مدل دارد 685/0
 

 یک  هایشاخص همبستگی مقدار محاسبه طریق از  عاملی : بارعاملی بارهای  ضرایب  - 1
 شود، 0/4 مقدار  از بیشتر یا و  برابر مقدار  این اگر  که شودمی محاسبه  سازه  آن با سازه
 گیریاندازه خطای واریانس از  آن هایشاخص و سازه بین واریانس که است مطلب این مؤید

شکل  است. مقدار این ضریب در ) قبولقابل سازه آن مورد در پایایی و بوده بیشتر سازه آن
 ( نمایش و مورد بررسی قرار گرفته است. 5جدول  ) ( و 1

 

 ضرائب بارهای عاملی مدل برآورد شده   . 1شکل  
 Smart PLSافزار های پژوهش، خروجی از نرم : یافته مأخذ

Figure 1. Estimated factor loadcoefficients of the model 
Source: Research Findings, output of Smart PLS software 
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داری مسیرهای  : ضرائب معنیهاداری مربوط به هر یک از فرضیه بررسی ضرائب معنی   - 2

آیا فرضیهمدل نشان می از  های تحقیق، معنیدهند که  نتایج حاصل  یا خیر.  دار هستند 
داری مسیر  نشان داده شده است. در صورتی که ضریب معنی  5جدول  برآورد این ضرائب در  

بیشتر باشد یعنی ضریب متغیر مستقل   1/96میان متغیرهای مستقل و وابسته از مقدار  
 شود. دار و فرضیه صفر مبنی بر عدم رابطه رد میمعنی 95./. در سطح اطمینان

  
   داریمعنی ضرایب . 2شکل  

 Smart PLS افزار های پژوهش، خروجی از نرم : یافته مأخذ
Figure 2. Significant coefficients 

Source: Research Findings, output of Smart PLS software 
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 پژوهش  هایفرضیه  آزمون و شده برآورد  تأثیر ضرایب بررسی . 5جدول  
 Smart PLS افزار های پژوهش، خروجی از نرم : یافته مأخذ

Tabel 5. Investigation of estimated impact coefficients and testing of research hypotheses 
Source: Research Findings, output of Smart PLS software 

 آزمون t-values تأثیر ضریب فرضیات  ردیف
 فرضیه 

1 
 و مثبت تأثیر سایه اقتصاد  بر رسمی بازار در ارز نرخ

 تأیید 942/15 211/0 دارد.  داریمعنی
 فرضیه 

2 
داری  معنی  و مثبت تأثیر سایه  اقتصاد بر دولت اندازه 

 تأیید 468/6 153/0 دارد. 
 فرضیه 

 و مثبت تأثیر سایه اقتصاد  بر مالیاتی مؤثر نرخ 3
 دارد.  داریمعنی

 تأیید 964/15 194/0
 فرضیه 

 تأثیر سایه اقتصاد  بر طبیعی منابع  از درآمدحاصل 4
 تأیید 359/17 212/0 دارد.  داریمعنی  و مثبت

 فرضیه 

 و منفی تأثیر سایه  اقتصاد بر نظامی هایهزینه 5
 تأیید 869/6 - 134/0 دارد.  داریمعنی

 فرضیه 

 و منفی تأثیر سایه اقتصاد بر سیاه بازار در ارز نرخ 6
 فرضیه  رد 712/15 209/0 دارد.  داریمعنی

 منفی تأثیر سایه  اقتصاد بر اقتصاد بودن باز شاخص 7
 تأیید 343/14 -158/0 دارد.  داری معنی  و

 فرضیه 

 و مثبت تأثیر پول تقاضای بر  سایه اقتصاد 8
 تأیید 442/6 719/0 دارد.  داریمعنی

 فرضیه 

 و مثبت تأثیر انرژی مصرف بر  سایه اقتصاد 9
 تأیید 465/6 771/0 دارد.  داریمعنی

 فرضیه 

 منفی تأثیر رسمی بخش در اشتغال بر  سایه اقتصاد 10
 فرضیه  رد 796/26 852/0 دارد.  داری معنی  و
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 دولت، رسمی،اندازه بازار در ارز نرخ متغیرهای ضرایب عالئم مدل، تخمین نتایج به توجه با

 بودن باز شاخص  و نظامی هایهزینه طبیعی، منابع از حاصل  درآمد  مالیاتی، مؤثر  نرخ
 با آنها در ضرایب عالئم و دارمعنی آماري نظر از بررسی، مورد الگوي در اقتصاد

 مورد الگوی در  پارامترها شده برآورد مقادیر است. همچنین سازگار نظري هايبینیپیش
 اقتصاد اثر سایه، اقتصاد آثار کنندهمنعکس هایشاخص بین در  که دهدمی نشان بررسی،

 . است  انتظار  مطابق  و بوده مثبت پول، تقاضای و  انرژی مصرف بر سایه
 اقتصاد بر نظامی های هزینه دهد می نشان همچنین 5جدول   در شدهمنعکس نتایج

 که امنیتی  با نظامی مخارج افزایش  دارد. بنابراین داریمعنی منفی و مستقیم تأثیر  سایه
 کشور داخل در  خارجی  و داخلی گذاری سرمایه افزایش  سبب کند می ایجاد کشور  داخل در

 کاهش  درنهایت و تولید ناخالص داخلی رسمی، اشتغال افزایش  به منجر نیز آن که شده
 شود.  می غیررسمی هایفعالیت

 که دارد آن از نشان نیز مالیاتی مؤثر نرخ  متغیر با رابطه در  تخمین از  حاصل نتایج
 افزایش باعث  و  کرده تقویت را  غیررسمی  بازار  در  کار و  حضور انگیزه  مالیاتی،  بار افزایش 
 معرض در بیشتری هایبنگاه مالیاتی، بار رشد نرخ افزایش با شود. همچنینمی سایه اقتصاد

 تولید کاهش موجب امر این که گیرندمی قرار  دستمزد پرداخت جهت مالی توان عدم و زیان
 رسمی  بخش جای به سایه  بخش  در  فعالیت جایگزینی  و  اقتصاد رسمی بخش در اشتغال  و

 . شودمی
نرخ  نرخ  متغیرهای  غیررسمی(  و  )رسمی  نیز بازار  در  ارز  ارز   آماری نظر  از  سیاه 

 که یابدمی افزایش نیز سایه اقتصاد بازار در رسمی ارز  نرخ افزایش  با و هستند  دارمعنی
 سایر  بودن ثابت شرایط در  رسمی ارز نرخ افزایش با که نحوی به بوده انتظار با مطابق

 رسمی  بازار از تجاری عوامل انتقال انگیزه  رسمی واردات هایهزینه رفتن باال دلیل به عوامل،
 افزايش نيز  ای سایه هایفعالیت یا قاچاق مقدار  ترتيب  بدين  و  شده تقویت  غیررسمی  بازار به

درحالی مي  قاچاق و ایسایه معامالت  هزینه سیاه بازار در ارز نرخ افزایش  با که يابد. 
 است.  قبل در شده بیان نظری مبانی خالف نتیجه این که یابدمی افزایش

 نشان سایه اقتصاد و طبیعی منابع از حاصل درآمدهای بین دارمعنی و مثبت ضریب
رود، که تورم را افزایش خواهد  باال می دولت بودجه نفتي، درآمدهاي باالرفتن  با که  دارد آن  از

 با گیرند. بنابراين می قرار  فقر  خط سطح  زير خانوارها از زيادي تعداد تورم افزايش داد. با
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  يابد.مي افزايش نيز ایسایه هايفعاليت به آوردن روي جامعه در فقر پديده گسترش 
 و دولت حجم متغیر میان رابطه که دهدمی نشان همچنین شده منعکس نتایج

بنابراین نظری های بینیپیش با مطابق که بوده دار معنی و مثبت سایه  اقتصاد  با است. 
 نقش  و اقتصادی هایفعالیت یعرصه در بوروکراسی نظام و مدارانسیاست دخالت افزایش
 یابد. سایه افزایش می اقتصاد با مرتبط  هايفعالیت سمت به گرایش اقتصاد،  در  دولت  بیشتر 

 اقتصاد بودن  باز  شاخص متغیر  که  دهد می نشان شده  منعکس نتایج  این بر عالوه 
 بودن باز  با شد بیان که  همانطور دارد. بنابراین  داریمعنی و  مثبت تأثیر  سایه اقتصاد بر

 کاهش غیرقانونی تجارت  سمت  به گرایش  تجاري،  هايمحدودیت کاهش  و  اقتصاد بیشتر
 یابد. می

 که  دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه نیز پول تقاضای و سایه اقتصاد متغیر بین
ً  سایه اقتصاد در شده انجام هایفعالیت که این به توجه با و بوده انتظارات با مطابق  عمدتا

 دهندمی ترجیح بخش  این در  فعاالن و عامالن شوند، می انجام غیرقانونی و پنهان صورت  به
 صورت پول نقد انجام دهند.  به  را خود معامالت اطالعات،  ثبت سیستم از ماندن مخفی  برای

 وجود داریمعنی و  مثبت رابطه انرژی مصرف و سایه اقتصاد متغیر بین همچنین
 معنی  به تولید عامل عنوانبه انرژی از استفاده افزایش و بوده انتظارات با مطابق که دارد

 بنابراین شود،می محسوب زیرزمینی و رسمی اقتصاد در خدمات و کاال تولید در افزایش
 سایه اقتصاد در خدمات  و  کاال  تولید  در افزایش  نشانگر  تواندمی انرژی  مصرف  در افزایش 
 باشد. 

 اشتغال برای هاییفرصت سایه اقتصاد افزایش که بوده این  بیانگر نتایج  همچنین
 نیست.  قبل در شده ارائه مبانی با مطابق  که آوردمی فراهم رسمی بخش در بیشتر
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 داخلی)درصد(  ناخالص تولید به  سایه  اقتصاد نسبت . 3شکل  
 های پژوهش : یافته مأخذ

Figure 3. Ratio of shadow economy to GDP (percentage) 
Source: Research Findings 

شود طی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی  مشاهده می  1شکل  همانطور که در  
های نسبتأ کم بوده  از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب

 درصد به خود اختصاص داده است.  31/19ساله میانگینی برابر با  35و در طی این دوره 

 ها و پیشنهاد گیری  نتیجه  -6
در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری بر پایه کمترین مربعات جزئی و  

های نظامی بر اقتصاد سایه در دوره زمانی  به بررسی تأثیر هزینه  SMART PLSنرم افزار  
ن  تری ترین علل ایجادکننده اقتصاد سایه و مهممهمشده است. همواره  پرداخته  1394تا    1360

آن در قالب معادالت ساختاری و به از  ناشی   ارز نرخ که    شده  زمان بررسیطور همآثار 
 سیاه، بازار  در  ارز  نرخ  اقتصاد، بودن باز  شاخص  طبیعی، منابع  از  حاصل درآمد  رسمی، 

که    بوده ایران در سایه  اقتصاد بر  اثرگذار عوامل ازجمله مالیاتی  مؤثر نرخ  و دولت  حجم
منابع طبیعی  ر یمتغ  ن یب  ن یدرا از  بر گسترش  ن یشتر ی ب  درآمد حاصل    ه یاقتصاد سا  اثر را 

گذاشته که    ریپول و اشتغال تأث   ی تقاضا  ،یبر مصرف انرژ  زین  ه ی. اقتصاد سااست   داشته
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با توجه به درنتیجه    است.  گر ی د  ریاز اثر آن بر دو متغ  شتریآن بر اشتغال درمجموع ب  ریتأث
 ادوات تولید جهت  الزم  هایزیرساخت ایجاد  برای  نظامی  مخارج افزایش  نتایج بدست آمده 

 به کشور نظامی وابستگی کاهش ضمن خارج، از خرید جای به کشور داخل در نظامی
 همچنین و  ملی  درآمد  افزایش اقتصادی، رونق اشتغال، ایجاد باعث  جهان، نظامی  هایقدرت

 قدرت اگرچه که شد متذکر باید البته شد. خواهد ای سایه و  غیرمتعارف هایفعالیت کاهش 
با توجه   است، اما خارجی تهدیدهای  کاهش و داخلی  امنیت تأمین راستای در عاملی نظامی،

به محدودیت بودجه، افزایش غیرمتعارف مخارج نظامی و جایگزینی آن با سایر مخارج در  
آموزشی، مثل  عمومی  مانع بخش   ... و  بهینه   از بهداشت   برای درآمد تخصیص 

   که عواقب نامطلوبی ایجاد خواهد کرد.   شده، اجتماعی و اقتصادی هایگذاریسرمایه
 توان مطرح کرد:های سیاستی به شرح زیر میپیشنهادات و توصیه

های حوزه اقتصاد غیررسمی به بخش  وکار با هدف هدایت فعالیتسازماندهی محیط کسب  -1
 ش شفافیت اقتصادیرسمی اقتصاد و افزای

هزینه  -2 تأثیر  برای  تبیین  انگیزه  ایجاد  جهت  شهروندان  زندگی  و  امنیت  بر  نظامی  های 
 پرداخت مالیات و جلوگیری از رواج اقتصاد سایه 

-استفادهکنترل و نظارت بیشتر بر بودجه، بخصوص بودجه نظامی برای جلوگیری از سوء  -3
 ای احتمالی  ه

شود و تورم نیز  ج این مطالعه با افزایش نقدینگی که سبب تورم میاز آنجایی که طبق نتای  -4
توان  می ای برای اقتصاد سایه است، با اجرای سیاستهای پولی مناسب و انضباط مالیزمینه

 جلوگيري نمود. بار آن از گسترش تورم و آثار زیان
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