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 رويكرد: اي در ايران تحوالت اقتصاد سايه بررسي روند

DYMIMIC1  
  

  2دكتر عليرضا شكيبائي
  3علي رئيس پور

  
  10/7/86 تاريخ پذيرش          14/6/84 تاريخ دريافت

  
  :چكيده

هاي بسياري از كشورها، روبرو بودن با برخي فعاليتهاي اقتصادي است كه عموماً  يكي از دغدغه
 تبادل كاالهاي دزدي، تجارت مواد: عاليتهايي همچونف. ماند از ديد ناظران رسمي به دور مي

عدم : هايي از فعاليتهاي غيرقانوني و اموري مثل مخدر، فساد، قماربازي وقاچاق كاال، نمونه
گزارش درآمدهاي تحقق يافته، مزاياي شغلي، تخفيفات نقدي ويژه كاركنان، از فعاليتهاي 

  .باشند اي مي قانوني اقتصادسايه
 تري از ادبيات اقتصادي به نتايج مطالعات صورت گرفته در ، بخش گستردهدر دهه اخير  

اي درجهان اختصاص  گيري، تعيين و تعريف دامنه پوشش اقتصادسايه ارتباط با چگونگي اندازه
  .يافته است

 با استفاده از برخي شاخصها و و معادله ساختاري سازي مدلگيري از  دراين مقاله با بهره  
اي درايران پرداخته  اي، به مطالعه موردي اقتصادسايه ادبيات اقتصادسايه  شده درعلّتهاي تصريح

كه ازجمله روشهاي “4علل چندگانه پويا-هاي چندگانهصشاخ”روش  اين مطالعه، در .شده است
يكديگر،  واسطه بررسي اثرات همزمان تمامي متغيرها بر رود و به بررسي غيرمستقيم به شمار مي

گيري حجم و  براي اندازه روشها برخوردار است، كمتري نسبت به ساير بسيارمحدوديتهاي  از
  .كار برده شده است ايران به اي در تحوالت اقتصاد سايه روند
ايران داللت دارند و زنگ خطري براي  نتايج حاصل ازاين پژوهش، بر گسترش اين پديده در  

 . شود سياستگذاران تلقي مي
  

   E26,O17,C61: JEL  طبقه بندي
  

 .اي چندگانههپويا، معادله ساختاري، شاخص اي، رويكرد اقتصاد سايه:  كليديواژگان
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  :مقدمه
هاي اخير اغلب كشورها، روبرو بودن با برخي فعاليتهاي اقتصادي است كه عموماً  يكي از دغدغه

ز فعاليتهاي دامنه حضور اينگونه امور در برگيرنده بسياري ا. ماند دور مي از ديد ناظران رسمي به
قانوني و غير قانوني است كه بيشتر به دليل عدم تمايل عاملين به شناسايي، مورد تأييد و قبول 

تبادل كاالهاي دزدي، تجارت مواد مخدر، : فعاليتهايي مانند. باشند جامعه و مقامات دولتي نمي
عدم گزارش : ري از قبيلهايي از فعاليتهاي غير قانوني و امو  كاال، نمونهقفساد، قماربازي و قاچا

يافته، مزاياي شغلي، تخفيفات نقدي ويژه كاركنان، تهاتركاالهاي مجاز جهت  درآمدهاي تحقق
  . باشد اي مي هايي از فعاليتهاي قانوني مشمول اقتصاد سايه اجتناب ازپرداخت ماليات، نمونه

تواند مهم و مورد  مياي و بررسي علل و آثار آن، از آن جهت  گيري حجم اقتصاد سايه اندازه  
هاي  هاي اقتصادي و كانال توجه اقتصاددانان و كارشناسان باشد كه ريشه بسياري از نابساماني

تري  در چند دهه اخير، بخش گسترده. سازد ارتباطي عمليات مجرمانه مقابل قانون را آشكار مي
گيري، تعيين و تعريف  هاز ادبيات اقتصادي به نتايج مطالعات صورت گرفته درباره چگونگي انداز

  .اي در جهان اختصاص يافته است دامنه پوشش اقتصادسايه
محدود بودن مطالعات انجام شده و استفاده از روشهاي مستقيم در مورد تحقيقات صورت   

گرفته در اقتصاد ايران، اهميت موضوع، لزوم توجه و نگرش علمي به ساختار نامشهود اقتصاد 
 و مطالعه مستقيم اين پديده، ما را بر آن داشت تا از طريق يكي از اي، مشكل رويارويي سايه

در اين روش كه به . اي بپردازيم روشهاي مطالعه غيرمستقيم به بررسي ابعاد اقتصاد سايه
مشهور است، با استفاده از برخي شاخصها و علّتهاي تصريح شده “ سازي معادله ساختاري مدل”

نظر، از ديگر شاخصها مهمتر و پوشش دهنده اثرات بيشتري از  هاي كه ب در ادبيات اقتصاد سايه
  .پردازيم اين پديده باشند به مطالعه موردي در ايران مي

گيري همزمان از متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي در بررسي پديده  در اين مقاله با بهره  
ز آنچه در اطراف ما گرايانه تر ا اي، سعي شده است تفاسيري دقيقتر و هرچه واقع اقتصاد سايه

 علل -شاخصهاي چندگانه”در ادبيات حاضر اقتصادي، اين روش را . گردد گذرد، ارائه مي مي
واسطه  رود و به نامند كه از جمله روشهاي بررسي غيرمستقيم به شمار مي  مي“ چندگانه پويا

ت به ساير بررسي اثرات همزمان تمامي متغيرها بر يكديگر از محدوديتهاي بسيار كمتري نسب
گيري  باشد كه در اين مطالعه براي اندازه روشها برخوردار است و از مزاياي بسياري بهره مند مي

  .اي در ايران از اين رويكرد استفاده شده است حجم و روند تحوالت اقتصاد سايه
در ميان الگوهاي برگزيده و تخمين زده شده، متغيرهاي فشار مالياتهاي مستقيم، فشار   
ت بر واردات، بيكاري، نرخ رشد جرائم، مصرف حقيقي دولت، نرخ خوداشتغالي، از جمله ماليا

اي در ايران و متغيرهاي ميزان نقدينگي خارج از بانكها  گيري و گسترش اقتصاد سايه علل شكل
اي در كشورمان  كننده آثار اقتصاد سايه و توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخصهاي منعكس

در اين ميان، متغيرهاي فشار مالياتهاي مستقيم و فشار ماليات بر واردات ، . ندا برگزيده شده
نرخ خوداشتغالي و نرخ رشد جرائم، مهمترين عوامل آشكار كننده تحوالت اندازه نسبي اقتصاد 

اند و افزايش هر يك از آنها باعث   بوده1351-1380اي در ايران در دوره سي ساله  سايه
  .اي شده است  از اقتصاد سايهگسترش توليدات حاصل
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  مفاهيم ، تعاريف و كليات: اي اقتصاد سايه
يا (اول، به توليد : كند تانزي حداقل دو تعريف و مقياس از اقتصاد زيرزميني را ارائه مي  

شود و دوم، به درآمدي كه به مقامات دولتي گزارش  كه در آمارهاي رسمي ناپديد مي)درآمدي
  )Tanzi, 1999(شود  شف نميشوند و توسط آنان ك نمي
تر از آنچه كه  اولين مقياس، تلويحاً بيان كننده اين مطلب است كه كشور مورد مطالعه، غني  

سازد كه مديريت  باشد و دومين مقياس خاطرنشان مي دهند، مي آمارهاي رسمي نشان مي
ز اين رو به مقياس ا. دارد مالياتي كشور، درآمد كمتري از آنچه كه بايد وصول گردد، دريافت مي

  .گويند دوم، مبحث فرار مالياتي نيز مي
نشان دادند كه امكان دارد ما بتوانيم در تعريف اقتصاد پنهان، )2000(فلمينگ و همكاران  

  :ميان دو رويكرد تمايز قائل شويم
  .دهد اي را به عنوان فعاليتهاي ثبت نشده اقتصادي نشان مي اقتصادسايه: رويكرد تعريفي

  .كند بر رابطه قوانين نهادي و محيط اجتماعي تأكيد مي:  رفتاريرويكرد
توان به سيستم حسابهاي  دست آوردن يك تعريف دقيقتر از اقتصاد پنهان، مي اما براي به  

اين دو سيستم، يك اقتصاد . اشاره كرد) ESA95(و سيستم حسابهاي ملي اروپا ) SNA93(ملي 
 اين تعريف در برگيرنده تمامي فعاليتهاي توليدي است كنند كه غيرقابل مشاهده را تعريف مي

  :شود كه به سه ناحيه دسته بندي مي
  توليد غيرقانوني- توليد غيررسمي                     -توليد زيرزميني                      -

يماً دهد كه به داليل زير مستق اي از فعاليتهاي توليدي را نشان مي ناحيه“ زيرزميني”توليد   
  :شوند مشاهده نمي

 ـ داليل اقتصادي 1
هاي قانوني  فعاليتهايي كه به صورت تعمدي به جهت اجتناب از پرداخت ماليات و ساير هزينه

هاي قانوني مثل قانون حداقل دستمزد، حداكثر  كه براي اجتناب از برخي تبصره. شوند انجام مي
  .گيرد ورت ميساعات كاري، مبحث سالمت شغلي و بهداشت محيط كار ص

  ـ داليل آماري2
  :شوند فعاليتهاي توليدي كه به داليل زير ثبت نمي

هاي آماري به علت كمبود حساسيت و احساس  ها و پرسشنامه منقصان موجود در فر •
كنند و همچنين وجود كمبودهايي در   از طرف كساني كه اين فرم ها را پر ميتمسئولي
 .هاي جمع آوري آمار و اطالعات سيستم

وسيله فعاليتهاي كوچك  مشكل درك تغييرات رخ داده در يك سيستم گسترش يافته كه به •
موجود در آن ) هاي رايج سنتي هاي كوچك با روشها و تكنيك صنايع و كارگاه(توليدي 

 .كند موضوعيت پيدا مي
دهد كه ساختار توليدي آن  اي از فعاليتهاي توليدي را نشان مي ، ناحيه“توليد غيررسمي”  

  :خصوصيات زير را داشته باشند
 سطح پايين سازماني -1
 بين كار و سرمايه)ويا عدم اختالف(اختالف كم  -2
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اين . (باشد روابط كاري كه بر پايه كارهاي مقطعي، خويشاوندي و يا روابط شخصي مي -3
مفهوم، بيشتر فعاليتهاي هنرمندان، دستفروشان بدون جواز، كارگران مزرعه، كارگران خانگي و  

 .گيرد تهاي ثبت نشده تجار كوچك را در برميفعالي
شامل فعاليتهاي كه فروش، توزيع و يا مالكيت آنها توسط قانون منع “ غير قانوني”توليد   

  .شده باشد
حدود تعاريف ذكر شده در باال بسته به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور   
دارند و آنچه كه  ه اين تعاريف بيان ميبه هر حال بر اساس آنچه ك. تواند متفاوت باشد مي

قاچاق كاال و مواد مخدر، : شرايط حال حاضر كشورمان در آن جريان دارد، فعاليتهايي مانند
اي براي افراد فاقد  تهيه و توزيع مشروبات الكلي، خريد و فروش تجهيزات دريافت امواج ماهواره

قوق و عوارض گمركي و استفاده از مجوز قانوني، تالش براي فرار از پرداخت ماليات و ح
  .رود اي به شمار مي هايي از فعاليتهاي اقتصادسايه كارگران خارجي، نمونه

در حال حاضر، مركز آمار ايران، بخشي از حسابهاي ملي را بر اساس نظام حسابهاي ملي   
يم، به در تهيه حسابهاي ملي ايران به دليل استفاده از روشهاي غيرمستق. كند  تهيه مي1993
كارگيري اطالعات مربوط به جريان كاالها و خدمات، براي برآورد برخي از اقالم، برآورد  ويژه به

اي را  كم بخشي از جريانات غيررسمي و سايه توليد ملي و آمارهاي كالن مرتبط با آن، دست
 لحاظ دهد، اما يقيناً بخشهاي عمده و اصلي اين جريانات در ارقام مذكور محاسبه و پوشش مي

اي جذاب براي اين پژوهش بوده است كه با استفاده  اين مسأله خود به عنوان انگيزه. گردد نمي
  .اي بپردازد از همين آثار به جاي مانده در آمار رسمي به مطالعه روند حركتي اقتصاد سايه

  
  اي گيري اقتصاد سايه روشهاي اندازه

باشند تا از  ها مي افراد و يا بنگاه) يا مشاهده(اين روشها بر پايه ارتباط با  : روشهاي مستقيم
  .اين راه بتوانند اطالعات مستقيمي را درباره درآمد اعالم نشده كسب كنند

  :اي وجود دارد  اقتصادسايهگيري اندازهدر كل دو نوع روش مستقيم زير براي   
 هاي مالياتي مميزي بازگشتي -1
 هاي پرسشنامه اي بررسي -2

شود كه حجم اقتصاد پنهان را از طريق  اين روشها، تالش ميدر  : روشهاي غيرمستقيم
از اين روشها اغلب . گيري و بررسي ردپاهاي به جاي مانده در آمار رسمي مشخص نمايند اندازه

شود و در اجراي آن، بيشتر از آمارهاي موجود  به عنوان رويكردهاي شاخص هم نام برده مي
 :ز اين روشها عبارتند از برخي ا. كنند اقتصاد كالن استفاده مي

  ؛)اختالف در بودجه خانوار(تفاوت ميان آمارهاي هزينه و درآمد ملي  -1
 تفاوت ميان آمارهاي نيروي كار رسمي و واقعي؛ -2
 رويكرد معامالتي؛ -3
 ؛)روش نسبت نقد(رويكرد تقاضاي نقدينگي  -4
 ؛)رويكرد الكتريسيته(روش ورودي فيزيكي  -5
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باشد  بر پايه تئوري آماري متغير نامشهود استوار مياين روش ) : DYMIMIC(رويكرد مدل   
  .گيرد كه در آن، شاخصها و علل متعددي از اقتصاد پنهان مورد توجه قرار مي

  
  اي  گيري اقتصاد سايه پيشينه اندازه

اي صورت  در كشورهاي مختلف، برآوردهاي مختلفي با روشهاي گوناگون از اقتصاد سايه
  .شود  تعدد اين مطالعات، تنها به برخي از مطالعات اخير اشاره ميپذيرفته است كه با توجه به

ضمن مروري  ، “اندازه، علل و آثار: اي اقتصاد سايه”اي تحت عنوان  انست و اشنايدر، در مقاله  
اي با استفاده از نتايج پژوهشهاي محققان ساير كشورها، به ارائه  بر ادبيات رايج اقتصاد سايه

در اين تحقيق، . اند اي در اين كشورها پرداخته ز حجم و اندازه اقتصاد سايهاي ا تحليلي مقايسه
 در سه قالب كشورهاي 1990-93 كشور جهان در دورة زماني 76اي براي  اندازه اقتصاد سايه

گذار و توسعه يافته با استفاده از روش نهادة فيزيكي  در حال توسعه، كشورهاي درحال
توان به  از نكات قابل توجه اين تحقيق مي. پول ارائه شده استو روش تقاضاي ) الكتريسيته(

اين مطلب اشاره داشت كه در برخي كشورها نظير مصر و تايلند، بخش زيرزميني در حدود 
 چهارم حجم توليد ناخالص داخلي رسمي و در بسياري كشورهاي ديگر بخصوص در -سه

 سوم حجم توليد ناخالص داخلي -ك چهارم تا ي-آمريكاي مركزي و جنوبي، اين حجم از يك
  .)Schneider & Enste, 2000(رسمي متغير است 

-1998اي در بلغارستان طي دورة زماني  كايل و وارنر، جهت برآورد حجم اقتصاد سايه  
كنند كه نسبت انرژي به كل  آنها فرض مي. اند  از رويكرد نهادة فيزيكي استفاده نموده1989

اي بلغارستان در اين دورة  و بر اساس اين فرض ميانگين اقتصاد سايهفعاليتها عددي ثابت است 
 .)Kye & Warner, 2000( درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است 5/45زماني در حدود 

 اقدام به استفاده 1968-1998اي در هند طي دورة زماني  بواِف، جهت برآورد اقتصاد سايه  
وي از متغيرهاي شاخصي همچون . دگانه نموده استاز روش شاخصهاي چندگانه و علل چن

 ، سطح نقدينگي حقيقي در اقتصاد 3Mنرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نسبت نقدينگي به 
استفاده نموده  و از نسبت كل مالياتهاي مشاركتي به توليد ناخالص داخلي اسمي و نسبت كل 

در . نوان علل مرتبط نام برده استمالياتهاي غير مستقيم به توليد ناخالص داخلي اسمي به ع
 درصد توليد 5/17اي هند براي دورة مورد بررسي، معادل  اين پژوهش، ميانگين اقتصاد سايه

  .)Bouev, 2002(ناخالص داخلي برآورد شده است 
اي در ايتاليا را طي دورة  دل آنو، با استفاده از رويكرد معادلة ساختاري، حجم اقتصاد سايه  

اي بدون در  وي اعتقاد دارد توجه به پديدة اقتصاد سايه.  برآورد كرده است1962-2000زماني 
در اين راه، وي از . باشد نظر گرفتن برخي روابط اجتماعي، از درجه اطمينان كافي برخوردار نمي

شاخصي تحت عنوان درجة تأثير سيستم انتظامي بهره برده و براي اجراي الگوي خود از روش 
دل آنو ميانگين حجم اقتصاد .  استفاده نموده است1)پويا(ه ـ علل چندگانه شاخصهاي چندگان

                                                                                                                   
نا به اظهار دل آنو، به واسطة استفاده از متغيرهاي اجتماعي همچون شاخص كارآيي سيستم علت پويا بودن ب. 1

  .باشد انتظامي  مي
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. كند بيني مي  درصد توليد ناخالص داخلي رسمي پيش25اي در ايتاليا را در حدود  سايه
 روندي صعودي و 1984تا1974اي در ايتاليا از سال  دهد كه اقتصاد سايه همچنين نشان مي

 .)Del' Anno, 2003(دي روندي تقريباً ثابت را طي كرده است افزايشي داشته و در سالهاي بع
اي در   اقتصاد سايه1 علل چندگانة پويا-اشنايدر، با استفاده از روش شاخصهاي چندگانه  
تمركز اصلي اين تحقيق بر روحية پرداخت .  كشور جهان را مورد مطالعه قرار داده است110

 كنار ساير متغيرها نظير سهم مالياتهاي ماليات شهروندان كشورهاي مورد مطالعه در
بر اساس محاسبات وي، ميانگين اندازة اقتصاد . هاي گمركي، بوده است غيرمستقيم و تعرفه

 در كشورهاي 1999-2000صورت سهمي از توليد ناخالص داخلي رسمي طي دورة  اي به سايه
 OECDاي پيشرفتة درصد و در كشوره38درصد، در كشورهاي درحال گذار 41درحال توسعه 

- 2000اي ايران را در دورة اشنايدر در تحقيق خود اندازة اقتصاد سايه. باشد درصد مي17
  .)Schneider, 2004(درصد توليد ناخالص داخلي برآورد نموده است 9/18رقمي معادل 1999

ي بر ها، خلعت در اولين پژوهش. اي ندارد اي در ايران، سابقه ديرينه مطالعه اقتصاد سايه  
 ,Khalatbari(عالوه بر روش پولي، از روش اختالف در بودجه خانوار هم استفاده نموده است 

1994b( .در اين اواخر نيز دو بررسي توسط عرب مازار يزدي)و ) 1380(، شكيبايي)1380
 و منطق فازي استفاده MIMICصورت پذيرفته كه در آنها به ترتيب از  روش ) 1381(احمدي

  . شده است
به 1356-1355كارگيري روش نسبت نقد و مبنا قرار دادن سالهاي  بابه) 1369(بري  خلعت  

عنوان سالهاي پايه، يعني سالهايي كه در آن، اندازه اقتصاد زيرزميني، صفر و يا نزديك به آن 
برابر با ( ميليارد ريال 2/1210بوده است،حجم درآمدهاي اقتصاد زيرزميني كشور را معادل 

  .محاسبه نموده است) مد اقتصاد رسمي درصد درآ32/8
اي كشور را براي دوره  بري بار ديگر با استفاده از روش نسبت نقد، حجم اقتصاد سايه خلعت  

- 1356 و 1349 برآورد نموده و دردو گزينه متفاوت، با انتخاب سالهاي 1340-1373زماني 
براساس .  را تخمين زده استاي در دوره مذكور  به عنوان سال پايه، اندازه اقتصاد سايه1355

اي به اقتصاد رسمي در دوره مورد بررسي،  اين برآوردها، متوسط اندازه نسبي اقتصادسايه
  . درصد بوده است7 و6براساس گزينه هاي مذكور به ترتيب معادل 

بري عالوه بر روش نسبت نقد، از روش اختالف در بودجه خانوار نيز براي برآورد  خلعت  
 به عنوان 1977-1976يرزميني ايران استفاده كرده و با در نظر گرفتن سالهاي حجم اقتصاد ز

 درصد 65/24 را معادل 1990سال پايه، نسبت اقتصاد زيرزميني به اقتصاد رسمي در سال 
  ).1369بري،  خلعت(محاسبه نموده است 

ميني نهاد رياست جمهوري در تحقيقي با استفاده از روش نسبت نقد، حجم اقتصاد زيرز  
- 1356 و 1352-1353كشور را برآورد كرده و ابتدا از روش مذكور ، طي دو گزينه سالهاي 

 تخمين 1340-1371 به عنوان سال پايه انتخاب و اندازه اقتصاد زيرزميني براي سالهاي 1355
هاي زماني برآورد شده، اقتصاد زيرزميني نسبت به توليد ناخالص  زده شده كه براساس سري

در بخش بعدي مطالعه مزبور .  درصد بوده است8 تا 7يري شده، به طور متوسط حدود گ اندازه
                                                                                                                   
1. DYMIMIC 
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روش پولي به صورت تخمين معادله رگرسيوني تقاضاي پول، مورد استفاده قرار گرفته و حجم 
 برآورد شده و متوسط اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني 1358-1371اقتصاد زيرزميني در سالهاي 

اند، به ترتيب   اساس دو تصريح متفاوت از معادله تقاضاي پول به دست آمدهدر اين دوره، كه بر
هاي استراتژيك نهاد رياست  معاونت بررسي( درصد حجم اقتصاد رسمي بوده است 68 و 37

  ).1376جمهوري، 
اند در ايران براي فعاليتهاي زيرزميني ، از پول  طاهرفر ضمن نقد مطالعاتي كه فرض نموده  

شود، ادعا نموده كه در كشور ما حسابهاي جاري نيز وسيله مناسبي براي كاربرد   مينقد استفاده
بدين رو در استفاده از روش پولي ، چه به صورت . در معامالت رسمي و نيز زيرزميني است

معادالت رگرسيوني و چه به صورت روش معمول نسبت نقد، به روشهاي گوناگوني اين نكته را 
اصل محاسبات طاهرفر، برآورد شش سري زماني براي اقتصاد زيرزميني ح. در نظر گرفته است

 بر اساس فروض متفاوت است كه ميانگين ارقام تخمين 1353-1374در ايران طي سالهاي 
 15348 ميلياردريال و 6463هاي زماني متفاوت، بين  زده شده در دوره مذكور در سري

  .مي در نوسان است درصد از اقتصاد رس36 تا 18ميلياردريال و يا 
، از تصريح معادله رگرسيوني براي كاربرد روش پولي به منظور )1377(باقري گرمارودي  

او با توجه به شرايط كشور، شاخص پولي . برآورد حجم اقتصادزيرزميني ايران سود برده است
مناسب براي اين منظور را نسبت اسكناس و مسكوك در جريان به حجم نقدينگي ذكر كرده و 
در تصريح معادله رگرسيوني تالش نموده تا به نحوي عمل كند كه عالوه بر حجم كلي اقتصاد 

وي در مطالعه خود، تحوالت اقتصادي كشور در . زيرزميني ، اجزاي آن را نيز برآورد نمايد
 را مد نظر قرار داده و حجم اقتصاد زيرزميني كشور براي سالهاي مذكور 1350-1374سالهاي 

نموده كه بر اساس محاسبات او، ميانگين اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني در دوره مورد را برآورد 
  . درصد اقتصاد رسمي بوده است23بررسي، معادل 

، همين روش  را براي برآورد  حجم اقتصاد زيرزميني در ) 1378(اشرف زاده و مهرگان   
اي طراحي  سيوني را به گونهآنها الگوي رگر. اند  به كار برده1348-1374ايران طي سالهاي 

ميانگين . اند كه بتوانند حجم واردات و صادرات قاچاق طي سالهاي مذكور را تخمين بزنند كرده
 درصد اقتصاد 12سري زماني انداره نسبي اقتصاد زيرزميني برآورد شده در اين مطالعه، معادل 

  .رسمي است
 علل چندگانه، به –ندگانه ، با بكار گيري روش شاخصهاي چ)1380(عرب مازار يزدي  

بررسي علل و آثار اقتصاد سياه در ايران پرداخته و با استفاده از اطالعات آمار كالن سالهاي 
 برخي متغيرها همچون بار ماليات مستقيم، بار ماليات بر واردات، رشد قيمت 1377-1347

ا به عنوان عوامل شكل كاالهاي مصرفي، شاخص باز بودن اقتصاد، بيكاري و درآمد سرانه ،آنها ر
التفاوت نرخ ارز، نسبت  گيري و تحول اقتصاد سياه در ايران و متغيرهاي مصرف سرانه، مابه

نقدينگي و مصرف انرژي را به عنوان شاخصهاي منعكس كننده آثار اقتصاد سياه در ايران 
 1360مه، سال انتخاب و به تخمين الگوي منتخب خود و ارائه مدل مربوطه اقدام نموده و در ادا

را به عنوان مبنايي جهت تبديل اطالعات ترتيبي به سري زماني عددي انتخاب و متوسط اندازه 
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 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد نموده 11 برابر با 1347-1377اقتصاد سياه براي سالهاي 
  .است
ي در ايران را ، با استفاده از روش فازي ، فرار مالياتي و اقتصاد زيرزمين)1380(شكيبائي   

 برآورد نموده كه در اين مدل براي سادگي در كاربرد روش منطق 1343-78براي سالهاي 
 نرخ -1: فازي، تنها از دو متغير علّي استفاده شده است كه اين دو متغير به ترتيب عبارتند از

ر اين باشند اما فرض ب اگر چه متغيرهاي مدل، ذهني مي . شاخص مقرّرات-2مؤثر مالياتي، و 
رود كه حجم  است كه، اگر مالياتها افزايش يابند و درجه مقرّرات در اقتصاد باال باشد، انتظار مي

متوسط حجم اقتصاد زيرزميني براي اقتصاد ايران طي اين سالها . اقتصاد زيرزميني باال باشد
، استفاده ترين ايراد وارد بر اين مطالعات عمده.  درصد توليد ناخالص داخلي است95/10حدود 

  . باشد غير اقتصادي مي)علل( و در برخي ديگر عدم توجه به  ساير متغيرهاي 1از روشهاي پولي
 حجم اقتصاد زيرزميني را 1347-77، نيز با استفاده از روش فازي در دوره )1381(احمدي   

از جمله ايرادات وارد بر اين .  درصد حجم كل اقتصاد رسمي ارزيابي نموده است50معادل 
توان به عدم توجه صريح مدل برگزيده به متغيرهاي غير اقتصادي مرتبط اشاره  تحقيق، مي

 .داشت
  

  DYMIMICمدل  : 2 معادله ساختاريسازي مدل
اند، عالوه بر بسياري  اي بر آن تأكيد داشته آنچه تاكنون ساير مدلهاي تخمين اقتصاد سايه

دن آثار و همچنين استفاده از يك فروض محدود كننده، تنها بر يك شاخص براي پوشش دا
. اند گيري روند اين بخش از اقتصاد، اشاره داشته متغير به عنوان عامل تعيين كننده در شكل

گيري حجم  ترين نقاط ضعف بيشتر روشهاي به كار رفته براي اندازه اين خود يكي از عمده
 SEMاقص جدي ،استفاده از براي مرتفع ساختن اين نو. اي  در ايران و جهان است اقتصاد سايه

  .به عنوان يك روش جالب توجه آماري مطرح گرديد
  SEMاين . باشد  روابط آماري ما بين متغيرهاي نامشهود و متغيرهاي مشاهده شده مي

است كه با ) اي بر پايه داده(روش، تلويحاً بيان كننده ساختار كوواريانس ماتريس تجربي 
دهد، مقايسه  ب شده پس از تخمين پارامترها نتيجه ميكوواريانس ماتريسي كه مدل انتخا

تواند به  اگر اين دو ماتريس نسبت به هم پايدار باشند، آنگاه مدل معادله ساختاري مي. شود مي
  .عنوان يك توصيف احتمالي براي روابط ميان متغيرهاي آزمون شده تصور شود

 علل چندگانه پويا -ي چندگانه تحت عنوان شاخصهاSEMدر اين مقاله، از حالت خاصي از   
  :معرفي گرديد) 1975(اين مدل نخستين بار توسط جورسكوگ و گلدبرگ. استفاده شده است

وسيله   ، بهζصورت خطي نسبت به جمله خطاي  به) η(اي  در اين مدل اقتصاد سايه  
  : مشخص شده استx1 ,x2  ,…,xqاي از علل خارجي قابل مشاهده مجموعه

η= γ1x1+γ2x2+…+γqxq+ζ                                                                                      (1) 

                                                                                                                   
  .شود ترين ايراد به فرض غير واقعي انجام معامالت در برابر پول تقد، مربوط مي  عمده.1

2. SEM(Structural Equation Modeling) 
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اي از شاخصهاي  ؛ مجموعه 1ε  ،2ε  ،...  ،pεنسبت به جمالت خطاي ) η(متغير نامشهود  
  .نمايد  را مشخص ميزا درون

y1=λ1η+ε1 , y2=λ2η+ε2 ,…,yp=λpη+ pε                                                                         (2)  
اند و  صورت نرمال توزيع شده  همگي بهεگيري   و خطاهاي اندازهζخطاي ساختاري   
  .باشند و در تمامي متغيرها اميد انتظاري صفر دارند صورت دوطرفه مستقل مي به

  :توان اينگونه نوشت را مي) 2(و) 1(معادالت   
η = γَ X + ζ                                                                                                                (3) 
y = λ η + ε                                                                                                                  (4) 

  .و اسكالر هستند ) p× 1( به ترتيب ، ζ و ε معادالت خطاهاي تصادفي در اين  
صورت فرم خالصه شده زير حل  تواند براي تابعي از متغيرهاي قابل مشاهده، به مدل مي  
  :شود

Y = λ ( γ َ  x + ζ ) + ε = Π َ  x +V 
  :تفرم خالصه شده ماتريس ضرايب و بردار جمالت اخالل به ترتيب نشان داده شده اس  

Π = γ λَ  ,  V = λ ζ + ε  
  :آيد دست مي صورت تلويحي مدل ما، اين گونه به بنابراين، ماتريس كوواريانس يا به  

Σˆ = Ε ( v v َ) = δ2 λλَ + Θ2 

 را به يك λاين سيستم معادالت با مشكل شناسايي روبروست ولي چنانچه يكي از عناصر   
البته در اين .  آن قابل تخمين خواهند بودمقدار از پيش طراحي شده  مقيد كنيم ، عوامل

پس از آن، با استفاده از تخمين . توانيم مقادير نسبي عوامل را تخمين بزنيم صورت تنها مي
توانيم به يك سري زماني، البته به صورت اعداد رتبه بندي  مي) 4( و معادله γبردار 
دست يابيم كه اين البته محدوديت )ηمتغير نامشهود (اي  براي حجم اقتصاد سايه) اردينال(شده

باشد اما چون هدف ما مشخص نمودن روند حركتي  اصلي روش مورد استفاده اين طرح مي
اما با تمام اين . باشد باشد، اين سري زماني به خوبي پاسخگوي پرسش ما مي اي مي اقتصاد سايه

اي را در  جم اقتصاد سايهتفاسير، در صورتي كه بتوانيم با استفاده از اطالعات فرعي ديگري، ح
يك يا چندين نقطه انتخابي برآورد نماييم، با كمك سري زماني ياد شده، قادر خواهيم بود به 

دست  اي در طول دوره مورد بررسي به اقتصاد سايه) اعدادكاردينال(يك سري زماني از ارقام
  .آوريم
. گيرد هود در نظر مي حجم اقتصاد پنهان را به عنوان يك متغير نامشDYMIMICرويكرد   

دهنده تغييرات در اندازه  كه بازتاب(اين جريان از يك سمت، به تعدادي شاخص قابل مشاهده 
كه (اي از متغيرهاي علّي قابل مشاهده و از سمتي ديگر، به مجموعه) باشند اي مي اقتصاد سايه

. شود  ميمحدود) باشند به عنوان مهمترين مشخصه هاي فعاليت اقتصاد گزارش نشده مي
  .گيرد صورت آشكار، اين رويكرد متغير نامشهود را رابطي بين اين شاخصها و علل در نظر مي به

هاي نظري و ويژگيهاي اقتصادي ايران از تصريح عمومي  راهبرد شناسايي مدل ، بنا به يافته  
  :يابد گيرد و با حذف متغيرهاي فاقد پارامترهاي ساختاري معني دار، ادامه مي زير نشأت مي
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  : )علل( متغيرهاي توضيحي 

. باشند ترين شاخص فرار مالياتي، نرخهاي مالياتي مي در ادبيات اقتصادي، عمومي : بار مالياتي
دارد افزايش بار مالياتي، انگيزه حضوروكار دربازار غيررسمي را تقويت  فرضيه حاضر بيان مي

  )Johnson et al., 1998(نمايد  مي
بار مالياتي را يكي از سه علت اصلي اقتصاد زيرزميني نشان ) 1998(جانسون و همكاران   
كنند كه مالياتها در كنار ساير  استدالل مي) 2000(دهند و در همين رابطه اشنايدر و انست  مي

. باشند فعاليتهاي تنظيمي دولت از مهمترين متغيرهاي وراي رشد اقتصاد پنهان مي
)Schneider & Enst, 2000( . عالوه بر تمامي اين موارد در همه كاربردهايMIMIC  متغير

  .اي اثبات شده است كار برده شده است و اثر مستقيم بر اقتصادسايه بارمالياتي به
بنا به نظر آيگنر و همكاران، يك افزايش در اندازه بخش عمومي و درجه : مصارف دولت

براي به . دهد ما انگيزه مناسبي جهت ورود به اقتصاد غيررسمي ميمقرّرات سيستم اقتصادي به 
عالمت مثبت احتمالي اين . حساب آوردن اين مطلب، مصرف حقيقي دولت معرفي شده است

 در بازار و در پي آن افزايش در مقرّرات، انگيزه “حضور دولت بزرگتر”ضريب، اين فرضيه را كه 
  .كند نمايد، تأييد مي  را ايجاد ميالزم براي فعاليت در اقتصاد غيررسمي

رند كه دو نيروي مخالف براي تعيين رابطه بين دا ، بيان مي) 2002(گيلز و تدز: نرخ بيكاري
از يك سو، افزايش بيكاري باعث كاهش اقتصاد سياه . اي وجود دارد بيكاري و اقتصاد سايه

اي منفي با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و اين و نرخ  شود و چون اقتصاد زيرزميني رابطه مي
اي  يكاري به معني افزايش اقتصاد سايهاي منفي با بيكاري دارد لذا كاهش در ب رشد، رابطه

 بار مالياتي
 )حقيقي(توليد ناخالص داخلي

 هانقدينگي خارج از بانك

 شاخص غيرقانوني بودن

  شاخص كارآيي 
 سيستم انتظامي

  سهم خوداشتغالي
 از كل اشتغال

 بيكاري

 مصارف دولتي

اقتصاد
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از سوي ديگر، برخي از افراد كه در سمتهاي رسمي اشتغال دارند، بخشي از وقت خود . باشد مي
  .رود بنابراين در اين حالت رابطه مثبت انتظار مي. گذرانند را در كار اقتصاد سياه مي

 او خاطرنشان “.مبهم استو بيكاري  اي رابطه بين اقتصاد سايه”نويسد كه  تانزي، مي  
بخشي ازاين كارگران . دهند سازد كه كارگران ناهمگون زيادي اقتصاد پنهان را تشكيل مي مي

باشند و بخش  شوند؛ چون آنها بخشي از نيروي كار رسمي مي بندي مي در دسته بيكاران طبقه
كساني (اعضاي خانوادهديگر كارگران پنهان را افراد بازنشسته، مهاجران غيرقانوني، خردساالن و 

عالوه ما با كساني روبرو هستيم  به. دهند ، تشكيل مي)باشند كه عضوي از نيروي كار رسمي نمي
در اين حالت، نرخ بيكاري . كه در يك زمان، يك شغل رسمي و يك شغل غيررسمي دارند

 در ”دارد كه  تانزي بار ديگر بيان مي. باشد اي مرتبط مي صورت ضعيفي با اقتصاد سايه رسمي به
اي ميان آمارهاي حجم اقتصاد زيرزميني و نرخهاي   رابطه گستردهOECDبسياري كشورهاي 

 از اين رو با توجه به مطالب باال و شواهد عيني درباره اين مطلب “.بيكاري رسمي وجود دارد
  .باشد كه در ايران، ازاين متغيردر  مدل استفاده گردد مناسب مي

نرخ خوداشتغالي به عنوان درصدي از نيروي كار به : ل نيروي كار سهم خوداشتغالي از ك  
بنابر نظرات برديگنون و زاناردي . اي از  اقتصاد غيررسمي در نظر گرفته شد عنوان شاخصه

هاي كوچك و سهم بزرگ خودفرمايان نسبت به كل نيروي  دار بنگاه ، پراكندگي معني)1997(
ه كشورهايي است كه عموماً با پديده مافياي اقتصادي، كار، از ويژگيهاي مهم و متمايز كنند

هرچه سهم ”:دارند گونه كه دو نويسنده فوق بيان مي همان. سياسي و اجتماعي روبرو هستند
ها از مصرف به  خودفرمايان از نيروي كار بزرگتر باشد، احتمال قويتري براي انتقال هزينه

 “.شود رد و تباني ميان مشتريان آسانتر ميوجود دا)كه از آن ماليات كسر شده باشد(توليد
اي را  اي مثبت ميان نرخ خوداشتغالي و اقتصاد سايه ضريب انتظاري اين متغير در مدل، رابطه

هاي كوچك به داليلي همچون  به عبارت ديگر، نظارت دولت بر بنگاه. كند در اذهان تداعي مي
لقه، از توجيه اقتصادي برخوردار پراكندگي ،كوچك بودن، سطح پايين درآمد مالياتي متع

كند كه اين عامل انگيزه فرار مالياتي و  نظر مي لذا دولت از نظارت قانوني خود صرف. باشد نمي
  .كند اي را تقويت مي هاي متصل به اقتصاد سايه ساير شيوه

، )2000(هاي ايالت و زينس  بنابر گفته: شاخص كارآيي و درجه تأثير سيستم انتظامي  
يابد،  كنيم كه در يك سيستم انتظامي ناكارآمد، سود حاصل از رسمي بودن كاهش مي فرض مي

دو بحث  در . كند بنابراين عمل كردن در اقتصادغيرقانوني نسبتأ جذابيت بيشتري پيدا مي
ديدگاه اول بر اين است كه : ارتباط با آمار جرايم ثبت شده و كارآيي سيستم قضايي وجود دارد

داد جرايم ثبت شده به افزايش نظارت و استفاده از ابزارهاي مؤثرتر كشف جرايم افزايش آمار تع
، درديدگاه دوم، فرض بر اين است كه افزايش ميزان جرايم )كارآيي دستگاه قضايي(گردد  بر مي

ثبت شده، نه به عنوان معياري جهت نشان دادن كارآئي سيستم قضايي، بلكه ناشي از افزايش 
به دليل پنهان بودن جرائم ارزيابي ديدگاه دوم بسيار مشكل . باشد  ميكلي جرم در جامعه

اگر فرضيه درجه تأثير سيستم انتظامي به عنوان پروكسي درجه تأثير مميزي مالياتي . نمايد مي
پذيرفته شود، آنگاه انتظار داريم بنابر ديدگاه اول، يك رابطه منفي بين اين متغير و اقتصاد 

  .اشدپنهان وجود داشته ب
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  :تواند داشته باشد  اين شاخص  دو معني مي: شاخص غير قانوني بودن
افزايش در . باشد اين شاخص، يك جانشين براي بيان ميزان غيرقانوني بودن در جامعه مي .1

شود و به عبارت  جرائم ثبت شده، منجر به كاهش رفتار عادالنه افراد جامعه نسبت به دولت مي
گردد و به نوعي ننگ اجتماعي اين عمل را  ت نقض قانون ميديگر، باعث شكسته شدن حرم

 .دهد كاهش مي
در ارتباط با . گيرد اين شاخص، درجه تأثير نيروي پليس را براي مقابله با جرائم اندازه مي .2

ميزان دريافتي از ”: كنند  اين گونه استدالل مي) 2000(اين قبيل متغيرها، اليات و زينس 
، عنصر اساسي براي ارزيابي، هزينه [ پليس در موارد نقض قانون تخمين حضور]حمايت پليس

 .باشد مشاركت در فعاليتهاي غيرقانوني مي
  

  :شاخصها 
در ارتباط با انتخاب اين متغير، ):متغير تبديل مقياس(توليد ناخالص داخلي حقيقي

و ) سنجيداليل اقتصاد (اول براي رفع مشكل شناسايي در مدل انتخابي : توضيحاتي الزم است
دوم به دليل اثرات تئوريكي و توصيه استفاده از اين متغير در بيشتر كارهاي تجربي مشابه و 

ها، موجب گرديد كه ما نيز اين متغير را به عنوان متغيرتبديل  اثبات اثر حضور آن در مدل
  .مقياس انتخاب كنيم

متغيرهاي شاخص را براي رفع مشكل شناسايي در مدل ساختاري ، نياز داريم كه يكي از   
به يك ضريب عددي ثابت نمائيم، براي اين كار با توجه به مطالعات انجام شده، مقايسه هاي 
تئوريكي صورت گرفته شاخص توليد ناخالص داخلي حقيقي براي اين كار برگزيده شد و با 

. دبراي اين متغير انتخاب گردي) -1(توجه به ساير پژوهشهاي انجام گرفته و مرتبط ضريب 
   حقيقي به GDPيعني در هنگام اجراي مدل براي غلبه بر موضوع مشكل شناسايي، ضريب 

علت اين انتخاب هم به . شود تا ساير پارامترهاي ساختاري مدل تخمين زده شود ثابت مي )-1(
ترين مسائلي كه باعث كاهش  يكي از عمده. ، برمي گردد)2000(هاي اليات و زينس  بررسي

اين . شود، پديده پولشويي است اي مطرح مي لي در برابر افزايش اقتصاد سايهتوليد ناخالص داخ
واسطه خارج شدن نقدينگي از چرخه توليدي و خدمات توجيه  رابطه در كشورهاي غربي به

هاي فعال در بخش  گردد؛ همچنين به دليل پگسترش فضاي نابرابر رقابتي ميان بنگاه مي
اي در مقايسه با بنگاه رقيب در  هاي بنگاه سايه اهش هزينهاي و رسمي كه خود ناشي از ك سايه

) ها از جمله ماليات و عوارض قانوني دليل نپرداختن برخي هزينه به(بخش رسمي اقتصاد 
هاي فعال در بخش رسمي اقتصاد و كاهش  باشد كه در بلندمدت باعث ورشكستگي بنگاه مي

  .  شود توليد ناخالص رسمي مي
گيري حجم فعاليتهاي  رويكرد پولي براي اندازه:ها  دش خارج از بانكنقدينگي در حال گر

صورت نقدي انجام  اي بر پايه اين فرض استوار است كه معامالت غير قانوني تنها به اقتصاد سايه
هاي  اين امر به دليل دور زدن مميزي) به جاي استفاده از چك يا كارتهاي اعتباري(شوند مي

. باشد گونه ردپايي از عملكردهاي غير قانوني مي بر جاي نگذاردن هيچكنترلي نهادهاي رسمي و 
رو اگر اين فرضيه مورد قبول واقع گردد، اين امكان وجود دارد كه از طريق مقايسه  از اين
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اي در كار  تقاضاي واقعي براي نقدينگي نسبت به تقاضاي انتظاري در زماني كه اقتصاد سايه
، ضمن نقد مطالعاتي كه )1376(طور كه طاهرفر اما همان.  زده شودنباشد، اقتصاد پنهان تخمين

شود، ادعا نموده كه در  اند در ايران براي فعاليتهاي زيرزميني، از پول نقد استفاده مي فرض كرده
. كشور ما حسابهاي جاري نيز وسيله مناسبي براي كاربرد در معامالت رسمي و زيرزميني است

وش پولي ، چه به صورت معادالت رگرسيوني و چه به صورت روش بدين رو در استفاده از ر
از طرف ديگر، بنا به . معمول نسبت نقد، به روشهاي گوناگوني اين نكته را بايد در نظر گرفت

ها به نظر واقع  ، نرخ رشد نقدينگي در حال گردش خارج از بانك)2002(هاي گيلز و تدز  گفته
  .باشد  ديگر مقياسهاي كلي از ارقام پولي ميتر از نسبت بين نقدينگي و گرايانه

  
  :گيهاي آنها  ها و ويژ داده

هاي گردآوري شده براي متغيرهاي انتخابي در مدل ، برگرفته از كتابچه هاي آماري  تمامي داده
  .باشد مي) 1351-1380(منتشره از سوي مركز آمار ايران، در طول دوره بررسي

 1ز لحاظ نحوه محاسبه و درجه انباشتگي آزمون ريشه واحدها ا ، هر يك از داده)1(در جدول  
  .اند ، نشان داده شده

  ها و ويژگيهاي آنها داده) : 1(جدول 
  نتايج آزمون ريشه واحد

)3(I در                       )        2(I     در        )               1(I در  
  I)0(                  برابر           I)1(            برابر            I)2(برابر 

  نماد  توصيف متغير
  متغير

  بار مالياتي  I                         (1)I)2(                             ردI)3(رد
GDP  X1 

  X2  مصرف حقيقي دولت  I                         (1)I)2(                             ردI)3(رد

  X3  نرخ بيكاري  ---                                I                        (2)I)3(رد

  خود اشتغالي  ---                                 I                        (2)I)3(رد
  X4  کل نيروي کار

  X5  كل جرائم  ---                                 I                        (2)I)3(رد

  X6  نرخ رشد جرائم  I                         (1)I)2(                              ردI)3(رد

  Y1   حقيقيI                             ---  GDP(                            I)3(رد

  Y2  ها ج از بانكنقدينگي خار  ---                            I(                            I)3(رد

  .محاسبات نويسندگان:  منبع 
 

مورد آزمون ) درجه انباشتگي(هاي زماني از جنبه مانايي ، همه سري)1(در جدول   
را در تعيين درجه ) 1978(در اين راه به پيروي از گيلز كه راهبرد ديكي و پانتوال. اند قرارگرفته

، ابتدا فرضيه دارا بودن )Giles, 1999(ست هاي زماني مورد استفاده قرار داده ا انباشتگي سري
 I)2(،2، براي هر سري زماني در برابر فرضيه دارابودن درجه انباشتگي I)3(، 3درجه انباشتگي 

 نيز I)2(اگر . ايم  رفتهI)1( در برابر I)2( رد شد به سراغ آزمون I)3(چنانچه . ايم ،آزمون نموده
 به معني تأييد مانايي سري I)1(رد . ايم  پرداختهI)0( در برابر I)1(رد شد، آنگاه به آزمون 

اجراي . ايم  فولر تعميم يافته استفاده كرده-براي انجام اين كار، از آزمون ديكي.زماني است
                                                                                                                   
1 -Unit Root Test 
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طور كه نتايج موجود  همان.  صورت پذيرفتEviews 4.0اي اين آزمونها از طريق نرم افزار  رايانه
باشند و   داراي ريشه واحد مي X6 و X1 ، X2 زماني  هاي دهند، سري نشان مي) 1(در جدول 
بدين روي، در مورد اين متغيرها از ارقام . باشند  ميY2  ،(2)I و X3 ، X4 ، X5 ، Y1متغيرهاي 

هاي زماني داراي ريشه واحد و تفاضل مرتبه دوم براي متغيرهاي  مربوط به تفاضل اول سري
)2(Iايم  استفاده كرده.  

  
  تخمين مدل

، از بسته نرم افزاري )ML(ين قسمت، براي تخمين الگوي مذكور از روش حداكثرراستنماييدر ا
بسته نرم افزاري مذكور از قابليتهاي . ايم  استفاده نمودهLisrel 8.54 Student Editionليزرل 

هاي معادالتي كه در بردارنده متغير يا متغيرهاي نامشهود هستند،  زيادي براي تخمين سيستم
همچنين در بررسي صحت اطالعات و آمار انتخاب شده و انجام آزمونهاي . دار استبرخور

 و Perelis 2.53مرتبط با روش انتخابي و ساير موارد اقتصادسنجي از دو بسته نرم افزاري 
Eviews 4.0استفاده شده است  .  

ه بر مشكل بايد مشكل شناسايي در مدل را رفع نماييم، براي غلب قبل از اجراي مدل، ما مي  
شناسايي، مجبور به مقيد كردن يكي از متغيرهاي شاخص به يك مقدار از پيش تعيين شده 

را به ) -1(براي اين كار و با توجه به توصيه دل آنو و اشنايدر ضريب منفي يك . باشيم مي
گرچه اين كار باعث رفع مشكل شناسايي مدل . دهيم شاخص توليد ناخالص حقيقي نسبت مي

شود كه مقادير مطلق عوامل تخمين زده شده، واجد ارزش  كند اما منجر به اين مي يرا رفع م
  .محض عددي نباشند و فقط مقادير نسبي آنها مورد توجه قرار گيرد

هاي متفاوتي از الگوي مورد نظر، با استفاده از متغيرهاي علل و  تصريح) 2(در جدول   
در راه انتخاب الگوي . به اجرا در آمده است ، LISRELشاخصهاي ذكر شده به كمك نرم افزار 

شد و برترين آنها  هاي مختلف اقتصادسنجي، برگرفته از آزمونهاي مختلف، مقايسه برتر، مالك
  .موجب انتخاب الگوي برتر گرديد

  هاي يازده گانه از مدل اصلي تخمين تصريح) : 2(جدول 
Y2  X6  X5  X4  X3  X2  X1 مدل      

03/0-  
82/1-  

53/5  
54/1  

65/1  
53/2  

64/0  
07/1  

65/0  
71/1  

37/1  
45/3  

72/0  
  1الگوي  01/2

03/0-  
87/1-  

  
  

23/1  
43/2  

86/0  
51/2  

67/1  
01/2  

45/1  
43/3  

70/0  
  2الگوي  21/2

00/0-  
71/2-  

88/1  
09/1  

  
  

08/1  
29/2  

63/1  
18/1  

49/1  
16/3  

73/0  
  3الگوي  57/2

01/0-  
61/1-  

59/5  
88/1  

99/1  
25/3  

  
  

58/1  
42/1  

26/1  
15/3  

77/0  
  4الگوي  81/2

00/0  
17/2-  

85/4  
42/1  

62/1  
70/2  

65/0  
30/1  

  
  

33/1  
62/2  

81/0  
  5الگوي  41/2

72/0  
15/1  

05/2  
93/0  

  
  

91/0  
51/2  

  
  

33/1  
84/2  

79/0  
  6الگوي  39/2

07/0-  
71/0-  

  
  

47/1  
71/2  

91/0  
39/2  

88/0  
41/2  

63/1  
99/3  

  
  7الگوي  
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Y2  X6  X5  X4  X3  X2  X1 مدل      

00/0  
27/2  

  
  

  
  

  
  

50/0  
29/1  

38/1  
80/3  

79/0  
  8الگوي  47/2

78/0  
29/1  

49/2  
12/1  

  
  

  
  

  
  

20/1  
20/3  

83/0  
  9الگوي  54/3

02/0-  
02/2  

  
  

57/1  
54/2  

  
  

  
  

33/1  
27/3  

81/0  
  10الگوي  90/2

01/0  
18/2-  

  
  

  
  

00/1  
21/2  

  
  

48/1  
91/3  

79/0  
  11الگوي  48/3

  .باشند  ميtاعداد باال مقدارتخمين خورده پارامترها و اعداد پايين مقدار آماره : توضيح
 

  انتخاب الگوي برتر
، وضعيت الگوهاي تخمين زده شده را از لحاظ معيارهاي خوبي برازش، نشان )3(جدول 

آماره . ايم  استفاده نمودهECVI و RMSEA ،R2هاي خي دو،  براي اين كار، از آماره. دهد مي
 ،آزمون خي دو، مدل را در برابر نامقيد بودن ماتريس كوواريانس متغيرهاي مشاهده شده

همچنين . شود كوچكتر بودن مقدار اين آماره، به عنوان مالك برتري الگو استفاده مي. كند مي
 ECVIآماره . باشد  به صفر نزديكتر باشد، حاكي از خوبي برازش مدل ميRMSEAهرچه آماره 

. باشد نمايد و هرچه كوچك بودن آن، دليلي بر خوبي برازش الگو مي نيز مانند خي دو عمل مي
  .  باالتر، عامل پوشش بهتر و قدرت توضيح دهندگي بيشتر مدل استR2در نهايت مقدار 

هاي  در اين راه نه تنها مالك. ، بهترين الگو انتخاب گرديد)3(و ) 2(با توجه به جداول   
اقتصادسنجي، بلكه مواردي همچون  دارا بودن بيشترين متغيرهاي داراي ضرايب معني دار 

  .قع گرديدنيزمورد توجه وا
 الگوي تخمين خورده ، مالك برآورد 11 به عنوان بهترين الگو در ميان 2از اين رو الگوي   

 به عنوان 2با لحاظ تمامي اين مطالب، الگوي . اي در ايران انتخاب شد حجم نسبي اقتصاد سايه
 دولت، اين الگو در برگيرنده متغيرهاي بارمالياتي، مصرف حقيقي. بهترين مدل انتخاب گرديد

اي ايران  هاي اقتصاد سايه نرخ بيكاري، خوداشتغالي و كل جرائم به عنوان علل اصلي دگرگوني
در اين ميان، متغيرهاي بيكاري، مصارف دولت و كل جرائم رخ داده در جامعه به . باشد مي

ر متغيرهاي با. اند اي ايران نشان داده شده ترين علل توضيح دهنده اقتصاد سايه عنوان اصلي
اي بر  ميزان اثر اقتصاد سايه. مالياتي و خود اشتغالي نيز در رده بعدي اين اهميت قرار دارند

 اثر آن بر روي توليد ناخالص 03/0ها در حدود متغير نقدينگي در حال گردش خارج از بانك
ضريب منفي اين متغير در مدل، توجيه تئوريكي نداشته و به دليل اثرات . باشد داخلي مي

  .شود هاي زماني در الگو تفسير مي ن سريهمزما
 RMSEAهاي خي دو و  آماره) : 3(جدول 

ECVI R2 P-value  RMSEA  P-value خي دو )X2(  مدل  
  1الگوي  31/17  3862/0  000/0  00/1 88/0  14/3
  2الگوي  90/16  3809/0  000/0  91/0 92/0  91/2
  3الگوي  28/25  4432/0  000/0  95/0 89/0  56/3
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ECVI R2 P-value  RMSEA  P-value خي دو )X2(  مدل  
  4الگوي  94/16  3141/0  000/0  92/0 88/0  98/2
  5الگوي  88/23  4574/0  000/0  98/0 90/0  41/3
  6الگوي  41/17  4991/0  000/0  00/1 89/0  17/3
  7الگوي  28/21  3231/0  000/0  91/0 89/0  34/3
  8الگوي  49/20  4872/0  000/0  98/0 91/0  30/3
  9الگوي  19/18  3137/0  043/0  31/0 92/0  18/3
  10الگوي  53/20  4512/0  000/0  97/0 89/0  32/3
  11الگوي  84/23  4421/0  000/0  70/0 92/0  41/3

  
  اي در ايران نمايش روند تحوالت اقتصاد سايه

با استفاده از الگوي تخمين خورده انتخاب شده و استفاده از مقادير  متغيرهاي مربوطه در طول 
دست  اي ايران را به د سايهسري رتبه بندي شده زماني اقتصا) 1350-1380(دوره بررسي شده

براي رسيدن به هدف خود . نمايد باشد تأمين نمي اما اين روند، آنچه را كه هدف مي. آوريم مي
، در )1380(مطابق با مطالعه عرب مازار يزدي . بايد از اطالعات فرعي ديگري استفاده نماييم مي

اين انتخاب به ميانگين برآورد  علت .  به عنوان سال پايه انتخاب شد1360اين بررسي نيز سال 
اين ميانگين به ميزان برآورد . گردد اي ايران برمي از اندازه اقتصاد سايه) a1994(خلعت بري

بر اساس مطالعه مذكور، در  .باشد  بسيار نزديك مي1360اي مربوط به سال  حجم اقتصاد سايه
در اين پژوهش نيز . بوده است درصد اقتصاد رسمي 5/14اي معادل  آن سال اندازه اقتصاد سايه

و ) 1(شكلهاي . اي به توليد ناخالص داخلي محاسبه گرديد براساس اين مبنا، نسبت اقتصاد سايه
اي به توليد ناخالص داخلي  به ترتيب نمايش دهنده سري زماني نسبت حجم اقتصاد سايه) 2(

مبنا، اين سري زماني بديهي است در صورت تغيير . باشند اي و خطي مي ايران به صورت ميله
  .ماند كند اما روند آن ثابت باقي مي نيز تغيير مي

 )اي صورت نمايش ميله به(اي به توليد ناخالص داخلي سري زماني نسبت اقتصاد سايه): ١(شکل

  
 

 سال

 درصد
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  ) خطيصورت نمايش به(اي به توليد ناخالص داخلي سري زماني نسبت اقتصاد سايه): ٢(شکل 
  

    
  

 درصد آغاز شده و در انتهاي 10اي در ايران در دوره مورد بررسي از حدود  اقتصاد سايه  
ميانگين اين نسبت براي دوره مورد نظر . رسد  درصد مي22دوره با نوساناتي به رقمي در حدود 

سيم اگر دوره مورد بررسي را به سه دهه تق. باشد درصد مي5/12 درصد و يا در حدود 36/12
-1369(درصد، براي دهه دوم 21/10، )1350-1359(نماييم، اين ميانگين براي دهه اول

  .باشد  درصد مي40/16 درصد و براي مابقي دوره 06/10،)1360
توان اينگونه بيان داشت که علل اصلي در تعيين روند اقتصاد  در توضيح اين نوسانات، مي

ه در سالهاي اخير و همچنين گسترش جرائم اي ايران، گسترش فزاينده بيکاري بويژ سايه
اجتماعي بويژه جرائم اقتصادي و افزايش حضور دولت در اقتصاد بويژه در چند سال اول جنگ 

اي در ايران  همگي بر جهت گيري و نوسانات اقتصاد سايه) دهه دوم دوره مورد بررسي(تحميلي
  . اند مؤثر بوده

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

در  .اي ايران اقدام نموده است استفاده از رويكرد مدل، به برآورد حجم اقتصاد سايهاين مقاله با 
 كه در حال )DYMIMIC( علل چندگانه پويا–كارگيري روش شاخصهاي چندگانه  اين راه، با به

اي است، به  گيري اقتصاد سايه حاضر يكي از پركاربردترين و مناسبترين روشهاي رايج اندازه
  . ايم ايش و روند تحوالت اين پديده در ايران اقدام نمودهبررسي علل پيد

اي  دهد كه مهمترين عامل شكلگيري روند تحوالت اقتصاد سايه نتايج اين پژوهش نشان مي  
اين خود مؤيد اين مطلب است كه افراد بيكار، انگيزه بيشتري . باشد ايران، بيكاري در جامعه مي

دار اين  اند و رابطه مثبت و معني انوني جامعه، دارا بودهرا براي حضور و فعاليت در بخش غيرق
در سوي ديگر، متغير ميزان . باشد متغير در مدل انتخابي، خود تأييد ديگري بر اين موضوع مي

اي بيانگر اين موضوع است  كل جرائم است؛ رابطه مثبت اين متغير با روند تحوالت اقتصاد سايه

  سال

 درصد
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 نابساماني هاي اقتصادي دارد، از عوامل اصلي  ريزش و كه افزايش جرائم كه خود ريشه در
  .حضور در اقتصاد پنهان كشور است

اي، مؤيد اين مطلب است كه  از سوي ديگر، رابطه مثبت مصارف دولتي با اقتصاد سايه  
اين افزايش حضور با تغيير . باشد افزايش مصارف دولتي به معني افزايش نقش دولت در بازار مي

باشد و افزايش شدت قوانين و مقررات به نفع  نوني به نفع دولت در ارتباط ميو تحوالت قا
  .باشد دولت، به منزله افزايش حضور افراد غيردولتي در اقتصاد غيررسمي مي

اي  تري در تعيين اندازه اقتصاد سايه دهد كه بار مالياتي اثر ضعيف الگوي منتخب نشان مي  
با اين وجود، سياستهاي مالياتي در ايران نيز . اده شده داردايران نسبت به ساير متغيرهاي استف

  . تواند در تعديل اين پديده مؤثر باشد مي
تواند بيان  اي نيز مي متغير نرخ خود اشتغالي و رابطه مثبت معني دار آن با اقتصاد سايه  

، كننده اين مطلب باشد كه گسترش فعاليتهاي كوچك كارگاهي و فعاليتهاي خويش فرمايي
تواند بدين علت باشد كه كنترل و  اي دارند و اين گرايش مي گرايشي به حضور در اقتصاد سايه

واسطه كوچك بودن حجم توليد و سرمايه، كار آساني نيست و به همين  نظارت براين فعاليتها به
 .اي شدن دارند دليل اين امور غالباً گرايش به سايه

دولت در رفع معضل بيكاري به عنوان : شود كه يبا توجه به مطالب بيان شده، توصيه م  
اي، اقدامات الزم را به عمل آورد و ترجيحاً اين سياستها  مهمترين عامل گسترش اقتصاد سايه

گذاري در زيرساختها باشد و از توزيع  صورت ايجاد فرصتهاي شغلي از طريق سرمايه به
د عاملي براي حضور اين سرمايه هاي ريز به صورت وام، خودداري كند؛ چون اين خو سرمايه

  .باشد خرد در فعاليتهاي غير رسمي مي
شود كه  بهبود سيستم انتظامي به ويژه در موارد مربوط به جرائم اقتصادي نيز توصيه مي  

. باشد اين امر از طريق كنترل و نظارت بيشتر، همگام با اصالح برخي مقررات و قوانين ميسر مي
دهد و از آن  د، هزينه حضور در فعاليتهاي غيررسمي را افزايش ميحضور سيستم انتظامي كارآم

  .شود طريق به كاهش عمليات مجرمانه و همچنين جرائم اجتماعي و اقتصادي منجر مي
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