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Abstract 
Objective: In the face of economic sanctions, most countries use methods to circumvent 

sanctions, including the expansion of activity in the informal sector of the economy. 

Sanctions affect the informal economy directly and indirectly, through the formal economy 

and other channels. To date, various studies on the consequences of sanctions have examined 

how external economic pressures affect the formal sector of the target economies. This study 

investigates the effect of economic sanctions on the informal economy in Iran. This study 

also introduces the factors that lead economic elements to activity in the informal economy. 
 

Method: The research method in this study is the autoregression model with distributed 

intervals according to the significance of the variables. In order to determine the econometric 

model based on theoretical and empirical studies of Earley and Paxon, the variables affecting 

the shadow economy for estimation and The difference between the models is that in each 

model, the variable of sanctions is considered in the form of the concepts of duration of 

sanctions (size of sanctions period), group sanctions (sanctions with cooperation of several 

countries and internationally), non-group sanctions (sanctions by one country) and number of 

sanctions. The data used to estimate the size of the informal economy were extracted by 

exploratory factor analysis during the years 1978 to 2019. In addition to the sanctions, other 

variables affecting the size of the informal economy such as per capita GDP, the ratio of 

loans to the private sector, liquidity, trade openness index, tax revenue, oil and gas revenue, 

and exchange rates have also been considered. For statistical analysis, self-explanatory 

econometric method with wide intervals has been used. 
 

Results: What was obtained in this study shows that different aspects of the sanctions, 

including Sanctions Duration, Sanctions Count and NIGO Sender or IGO Sender, have had a 

significant and positive impact on the size of Iran's informal economy. Also, the results show 

that other variables such as exchange rate gap, tax revenue, liquidity and oil and gas income 
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Abstract 

 

have a positive effect on informal economy and the variables of per capita GDP, openness of 

trade, ratio of domestic credit to private sector have significant negative impact on the 

informal economy. 
 

Conclusion: Sanctions hinder official imports by reducing government funding, while 

demand still exists in the economy. This gap between formal imports and consumer demand 

encourages import smuggling. Sanctions also increase inflation. Increased liquidity from cash 

subsidies has boosted consumer demand for goods and services, but industrial capacity and 

imports, which have been negatively affected by trade sanctions, are not responding to 

growing consumer demand. As a result, the gap between the supply of goods and services 

and consumer demand pushes up the price level and increases inflation. Higher inflation rates 

reduce people's disposable income and encourage them to seek alternative sources of income 

through the informal economy. In response to the sanctions, the Iranian government increased 

restrictions on the foreign exchange market and also increased the share of taxes in the annual 

budget. Restrictions on the foreign exchange market increase the regulatory burden and 

provide new rental opportunities for traders. Increasing the tax burden has a significant effect 

on shifting economic factors, especially small businesses, to the informal economy. 
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 ی در ایرانررسمیغاقتصاد  اندازه ی اقتصادی برهامیتحراثر 

 

 بیگیفاطمه هواس

 اله عسگریحشمت

 محمد اوشنی

 چکیده

 این همچنین .است رانیدر کشور ا ،یررسمیاندازه اقتصاد غ یبر رو یاقتصاد یهامیاثر تحر یهدف از مطالعه حاضر، بررس هدف:

 .دهندیسوق م یررسمیدر بخش اقتصاد غ تیسمت فعال هرا ب یکه عناصر اقتصاد پردازدیم یعوامل یمطالعه، به معرف

باه روش  کاه   هساتند  7518تاا   7531های سال طیاندازه اقتصاد غیررسمی برآورد  برایهای مورداستفاده داده :پژوهش روش

هاای  باا وقفاه   بارداری  اقتصادسنجی خودتوضای   وتحلیل آماری، از روش جهت تجزیه .انداستخراج شدهاکتشافی  تحلیل عاملی

 گسترده استفاده شده است.
 

ها و یا   ابعاد مختلف تحریم شامل طول دوره تحریم، تعداد تحریمدهد که آنچه که در این مطالعه به دست آمد نشان می ها:یافته

همچناین، دیرار متریرهاا از قبیال     ی بر اندازه اقتصاد غیررسمی ایران گذاشته اسات.  دارمعناها تأثیر مثبت و یا چندجانبه بودن آن

شکاف نرخ ارز، درآمد مالیاتی، نقدینری و درآمد نفت و گاز اثری مثبت بر میزان اقتصااد غیررسامی دارناد و متریرهاای تولیاد      

تأثیر منفی و معنااداری بار میازان اقتصااد      ،خصوصیناخالص داخلی سرانه، باز بودن تجارت، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش 

 غیررسمی دارند.
 

شوند، در یم یدولت، مانع واردات رسم یها با کاهش منابع مالمیتحر ها بر اقتصاد غیررسمی،با توجه به تاثیر تحریم :گیرینتیجه

 بیا قاچااق واردات را ترغ  ،مصرف کنناده  یو تقاضا یرسم واردات نیفاصله ب نیکه تقاضا در اقتصاد هنوز وجود دارد. ا یحال

شود و آنها  یمردم م قابل تصرفنرخ تورم باالتر باعث کاهش درآمد  .شودمی نرخ تورمموجب افزایش  نیها همچنمیتحر کند.یم

 درآمد باشند. نیرزیبه دنبال منابع جا یررسمیاقتصاد غ قیکنند تا از طر یم بیرا ترغ
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 .JEL:E26, O17, F51 بندیطبقه

 .پژوهشی :مقالهنوع 

 اقتصااد  انادازه  بار  اقتصاادی  هاای تحریم (. اثر7011اهلل؛ اوشنی، محمد. )بیری، فاطمه؛ عسرری، حشمتهواس استناد:

 .7-78(، 2)6، مجله توسعه و سرمایهایران.  در غیررسمی

 مقدمه

را مشاصص   هاا میتحار آثاار ایا     تواندیمایران در بیش از سه دهه اخیر،  علیهآمریکا  هایتحریمنگاهی به سیر تحول 

کاارتر،   12191با دساتور اررایای شاماره     1191ها در سال احتماالً رخ خواهد داد را روش  کند. ای  تحریم آنچهکرده و 

 ایبا آغاز مسئله هساته  1111 در سالهای ایران آغاز شد؛ میلیارد دالر از دارایی 12اعالم حالت اضطراری و بلوکه کردن 

خصاو   و باه  2111للی )هرچند با مصالفت اولیه اروپا( شاد؛ از ساال   المو تصویب قانون تحریم ایران و لیبی وارد فاز بی 

هاای  تدریج با تحاریم بانام مرکاوی و افاوایش دایاره تحاریم      به بعد، بصش مالی و بانکی را در برگرفت و به 2115سال 

ای ایاران در یام   ههای هسات المللی یافت. آشکار است که دایره تحریمای کامالً گسترده و بی مالی، بانکی و ارزی، رنبه

ساز (، زمینه2111ژانویه ) 9های ایران )سیسادا( در ، اما قانون رامع تحریمگرفتهشکلبه بعد(  1111) سالهستیببازه زمانی 

ژوئیاه   14با توافق برراام در   بود کههای شدید علیه ایران با مشارکت اروپا، چی ، روسیه و نهایتاً سازمان ملل وضع تحریم

قاانون   ازرملاه  2119هاای مدادماتی در ساال    های زیادی از آن به حالت تعلیق درآمد یا حذف شد. تحاریم ، بصش2115

کننده موج اقدامات آمریکا در قالبی متحده، تداعیرمهور ایاالتکاتسا و اعالم عدم پایبندی ایران به بررام توسط رئیس

هاا  به دنبال خروج آمریکا از بررام دور ردیاد تحاریم   .(1311تیموری، ) ای بودهای هستهگشت تحریمردید و خطر باز

سازی اعمال شاد و همچناان نیاو اداماه     های انرژی، بانکی، حمل و ندل و صنایع کشتیدر زمینه 2111علیه ایران در نوامبر 

 دارند.

تحاریم از  رو متغیار  از ایا   ،ایران استیررسمی در غها بر روی اقتصاد رو، درصدد بررسی اثرات تحریمپژوهش پیش

ماورد بررسای قارار گرفتاه      هاو تعداد تحریمرانبه، تحریم چندرانبه های یمطول تحریم،تحریمهای مصتلف شامل رنبه

های اقتصادی پرداخته است همچنی  در حاوزه  ها بر سایر بصش. مطالعات زیادی ورود دارد که به بررسی اثر تحریماست

هاای  عوامل اثرگذار بر اقتصاد غیررسمی نیو مطالعات زیاادی صاورت گرفتاه اسات. اگرچاه، بررسای رابطاه بای  تحاریم         

بارای   (2111) 1فرزانگاان و هاایو  و  (2113فرزانگاان )  ؛(1311نحیفی الهیجان )اقتصادی و اقتصاد غیررسمی در مطالعات 

در کنار ساایر متغیرهاای اثرگاذار بار اقتصااد غیررسامی درن ار        تحریم را  ای کهاما تاکنون مطالعهانجام شده است، ایران 

 است متماایو از ساایر مطالعاات    یزمان یصورت سربهبرای  مطالعه حاضر از ای  لحاظ که عالوه .بگیرد، انجام نشده است

 .استانجام گرفته در ای  زمینه 

هاا بار اقتصااد    است: در بصش دوم مبانی ن اری و چگاونگی تااثیر تحاریم    مداله حاضر به ای  صورت سازماندهی شده

بصش چهاارم   در مداله ادبیات مربوط به موضوع بحث شده است. غیررسمی موردبررسی قرار گرفته است. در بصش سوم

روش تحدیق و پیروآن روش اندازه گیری اقتصاد غیررسامی و الگاوی اقتصادسانجی ماورد اساتفاده در پاژوهش تشاری         
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گیری مربوط به بحاث آورده شاده اسات و    نتیجه بصش آخر  در شود. بصش پنجم مربوط به برآورد مدل است و نهایتامی

 ارائه پیشنهاداتی در ای  خصو  پرداخته شده است. به

 مبانی نظری

 هاای فعالیات  .گذارناد مای  تاثثیر ، غیررسامی  اقتصااد  غیرمستدیم بار  و مستدیم صورتهای مصتلفی بهاز روش هاتحریم

دساته اول  : کارد  تدسیم گسترده دودسته به توانمی گیرند رامی قرار تثثیر تحت اقتصادی هایتحریم توسط که غیررسمی

 گاوارش  بازنشساتگی،  حداوق  گوارش عدم هایی مانندفعالیتدسته دوم  و غیره ومواد مصدر  رعل، قاچاق، تصلفاتی مانند

بار اسااس مطالعاه پترساکو      .(2111 ،2پترساکو ) هساتند  یا تولید غیررسمی کاالهای قانونیو  اشتغال شصصی ناقص درآمد

 ناوع  ای  .شودمی هابانم به دسترسی منع یا هادارایی کردن های توسعه ای، مسدودشامل کاهش کممهای مالی تحریم

 ماالی  معاامالت  افاوایش  به منجر ممک  است خودنوبه به که دهد کاهش را رسمی مالی معامالت تعداد تواندمی هاتحریم

 تواناد مای  حمایات ماالی   کااهش  حتای  و هاا دارایای  به دسترسی کاهش. شود بازار غیررسمی فعالیت افوایش و زیرزمینی

غیررسامی   باازار  از تردشوار رسمی بازار در انجام فعالیت اگر .کاهش دهد رسمی بصش در را هاشرکت از برخی توانایی

 غیررسامی  که در نهایت باعث افوایش حجام اقتصااد   شوندرذب می غیررسمی سمت بازار به بیشتری هایشرکت باشد،

 ساودآوری  کااهش  و تولیاد  ن یر خاصی هایدر بصش وریبهره تواند سبب کاهشتحریم می .(2111پترسکو، ) شودمی

 (.2119، 3راران و شوبرامانیان) شود سرمایه

 فعالیات مؤسساات   کیفیات  ای،توسعه هایکه کمم انداذعان کرده (2112) همکارانو  4کیسی مطالعاتی ن یر مطالعه

 در افاراد  و هاشرکت شوند ومی تضعیف مؤسسات شود،می اعمال هاتحریم که زمانی فرض، ای  طبق. دهدمی افوایش را

 اقتصااد  و رسامی  اقتصااد  در مشاارکت  بای   انتصااب  هاا، شارکت  و افراد اکثر برای .نندکبیشتر فعالیت می غیررسمی بازار

نیست. بلکه درره مشارکت هر فرد در اقتصاد غیررسمی به ارزیابی منطدای   هیچ یا همه صورت یم انتصابغیررسمی، به

 کاه  دارد نیااز  هاایی شرکت و افراد به رسمی اقتصاد در شود. شرکتاز تحلیل هوینه فایده مربوط به هر مبادله مشصص می

 و ایاالت  .(1119، 5لاوایوا ) کنناد  رعایت را یا مدنی اداری هاینامهآئی  و تطبیق دهند دولتی مدررات و سیاست خود را با

پرداخات   از ارتنااب  شاوند مای  وارد اقتصااد غیررسامی   باه  هایکی از دالیلی که شرکت که نندکمی بیان (2112) 1زینس

تر خود را تثمی  مالی از طریق غیرقانونی و در افق زمانی کوتاه دارند تمایلها برای ربران کاهش سرمایه مالیات است. آن

 .کنند

هاا باا   تواند تجارت بی  کشور اعمال کننده تحریم و کشور هدف تحریم را قطع کند. ایا  تحاریم  همچنی  می تحریم

باه معناای    رفت  تجاارت شاوند. باا درن ار گا    تشویق به قاچاق کاال در کشور هدف مورب گسترش اقتصاد غیررسمی می

رسامی    اشاتغال  افاوایش  و بیکااری  عامال کااهش   خا ، مای تاوان آن را باه عناوان     هایبصش در کار نیروی مشارکت

که در نتیجاه   (2111، 1ایتسصوکی و ردینگهلپم ، ؛ 2111، 8دوت، میترا و رانجان؛ 2111 ،9هلپم  و ایتسصوکی) شناخت

 در کاارگران  بیشاتر  مشاارکت  رسامی و  بصاش  در شاغلی  تعداد کاهش به منجر تواندمی هاتحریم اثر در تجارت کاهش

 کااهش  و بیکااری  افاوایش  به منجر تواندمی تجارت که کنندمی ادعا مطالعات برخی حال،باای . شودغیررسمی بازارهای
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در  و (2111، 00مناوس، آکویناو و مونادلر   ؛ 2114 ،01گلدبرگ و پاوسانیم اتناسیو،) شود هابصش برخی در رسمی اشتغال

 .صورت منفی بر اقتصاد غیررسمی اثرگذار خواهند بودبه هاتحریم ای  صورت،

 حاداقل  باه  و تحریم ناشی از اقتصادی نامطلوب اثرات کاهش سعی در اقتصادی، هایتحریم به واکنش دولتمردان در

کنناد: دور زدن تحاریم باه     اتصااذ  زیار را  هاای اساتراتژی  است ممک  هاخواهند داشت. آن سیاسی هاینارضایتی رساندن

کاارگیری  باه  ،(2111، 13پکسا  ) کشاور  و ثاروت  طبیعای  مناابع  تصلیاه و برداشات از   (2115، 12ارلی) سوم کمم کشور

همچنای    و، (2111، 14آلا  ) اندهایی که آسیب بیشتری از تحریم دیدهگروه کمم به برای خصوصی و عمومی کاالهای

 رهباران  .زنناد ردیاد مای  ها دسات باه وضاع قاوانی      تحریم با در مدابله دهند،ها رای میکسانی که به آنبرای حمایت از 

 کااهش  و هاتحریم زدن دور به کمم برای راهی عنوانبه غیررسمی بصش هایفعالیت نسبت به بیشتری اغماض تواندمی

هوینه بیشتر به دولات   تحمیل اقتصادی باعث غیررسمی هایفعالیت. نشان دهند هاآن با مرتبط اقتصادی مشکالت از برخی

 غیررسمی، باعث محادودتر شادن   هایبصش رشد پردازند،نمی مالیات غیررسمی بصش هایتفعالی کهازآنجایی. شودمی

تحاریم،   غیار  کشور در معرض تحریم در مدایسه باا کشاورهای   که شودفرض می ترتیب، دولتی خواهد شد. بدی  بودره

 خاود نشاان دهاد ولای     غیررسامی مداومات بیشاتری از    اقتصادی هایفعالیت برای حضور بیشتر بصش سایه یا است ممک 

 .ورود دارد آن کنترل بدون رشد کردن هایی برای محدودانگیوه

هاا  کاه آن  یهاای خاصا  سیاسات  رییا تغ یکشاورها بارا   ریمجبور کردن ساا  یبرا یهای اقتصادکشورها غالبا از تحریم

 یهاای ماال  شده کاالهاا را در مارز قاچااق کنناد، از واساطه      میتحر یکنند؛ اما اگر کشورهاکنند استفاده مینمی بیتصو

باه   یهاا تاثثیر کمتار   شده توساعه دهناد، تحاریم    میتحر یهاتجارت کاال یرا برا اهیس یاستفاده کنند و بازارها یررسمیغ

هاا  هاای خاود دارناد و احتمااال تحاریم     اصاال  سیاسات   یبارا  یکم وهیانگ میمورد تحر یهمراه خواهد داشت، کشورها

 (.2111پترسکو، ) خورند یکست مش

هساتند   یکاه وارداتا    یرانشا  ایا ، مکمل نهاده یکنند از کاالهامی دیکه تول یمحصوالت یبرا یرسم یهااگر شرکت

مکمل باشاند، آنگااه    کاالی انهاده یشده  میتحر یکاالها اگربسیار متاثر خواهند شد. کاهش در واردات  بااستفاده کنند، 

های کاار  را استصدام کند تا هوینه یشتریب یررسمیروبرو است و ممک  است کارگران غ دیهای باالتر تولشرکت با هوینه

شود و احتماال در مند میبهره میباشد، آنگاه شرکت از تحر  یگویرا یکاال میشده  میتحر یرا کاهش دهد. اگر کاال

باشاند   ییکاالهاا  هیا ماواد اول  ای، مکمل و  یگویتوانند راشده می میتحر یکند. کاالهایم تیکمتر فعال یررسمیبصش غ

ی کاه از قبال   ررسام یبازارهاای غ   یا ، ا یشادند؛ بناابرا   یم دیها تولدر زمان اعمال تحریم یررسمیغ یکه قبال در بازارها

تحت تثثیر قرار  یطور مثبت و منفبه یهای تجارتحریم لیتوانند به دلشده، می میتحر یبسته به نوع کاالها ورود داشتند،

 (.2111پترسکو، ) رندیبگ

 گار یکاه ماردم د  (. ازآنجاایی 2112، 51دولات  ییدفتار پاساصگو  منجر شود ) یتواند به زوال خدمات ارتماعمی تحریم

در  شاتر ییابد و افاراد ب کاهش می یدر بصش رسم یتفعال یایکنند، موا هیتک یکاریب مهیو ب یرفاه یهاتوانند به برنامهنمی

ی هاا از حاد باه کمام    شیبا به رای اتکا به درآمد خود، اگر کشورها  به،طور مشاشوند. بهفعال می یررسمیهای غبصش

ممک  است نتوانناد بالفاصاله ن اام مالیااتی کارآمادی را ارائاه       ها، ، پس از اعمال تحریموابسته باشند مالی دیگر کشورها
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 چنای  ن اام مالیااتی   ممک  است مردم از کنند و مطمعنا با مشکالت زیادی برای اداره کشور مواره خواهند شد. همچنی  

تاورگلر و  ) بپیوندناد  یررسام یغ باه اقتصااد   یشاتر یدهنادگان ب و مالیاات  ابدیدادن کاهش  اتیبه مال لیسرخورده شوند، م

بصاش   یعماوم  رشیدر دولات و پاذ   یعماوم  یتیاعتماادی و نارضاا  تواند منجار باه بای   می طیشرا  یا .(2119، 11اشنایدر

طباق ساه مطالعاه    . (2111، 11هاازانس ؛ 2113، 91انست) شودسط  اقتصاد غیررسمی می شیکه منجر به افوا شودررسمییغ

موسساات   یناکارآمد شیها باعث افواتحریم (2115) 02و همکاران وایلواو  (2111) هازانس ؛(2113) 91یاپلکاپاسو و ر

عناوان  دو عامال باه    یا شاود. ا شاهروندان مای   یتوساط دولات بارا    دشاده یتول یعماوم  یکاالهاا   ییپا تیفیو ک یعموم

 .اندشده شناخته غیررسمیرو، اندازه بازارفرصت عملکرد در اقتصاد غیررسمی و ازای  های هوینهکنندهتعیی 

کننده تحریم بسایار رالاب   تواند برای کشورهای اعمالتوره به ساختار سیاسی کشور هدف تحریم امری است که می

بسته به اینکه ای  ساختار چه باشد )دموکراسای یاا غیردموکراسای(، اساتفاده از اقتصااد غیررسامی بارای        زیرا  ؛توره باشد

(. در کشاورهای  2121ارلای و پکسا ،   تواند بسیار مضر و یا سودمند باشاد ) ها در کشور هدف، میکاست  از فشار تحریم

رهبران دموکرات برای حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نیاز دارند که حمایت شهروندان خود را باویژه در   ،دموکراسی

هاا  هاای ناشای از تحاریم   ها رلب کنند. ای  بدان معناست که رهبران باید برای کاهش آسیبشرایط بحرانی اعمال تحریم

(. بناابرای  رهباران دماوکرات    2111پکس ، ؛2115آل ، ) هایی مثمرثمر پیدا کنندای از رمعیت خود راهبرای بصش عمده

دهندگان حساسیت بیشتری نشان دهناد، اماا ساازوکارهای سیاساتی کاه      ها بر رفاه رایباید نسبت به چگونگی تاثیر تحریم

رند بسیار پرهوینه خواهد بود. از طرفی هرچه رمعیات یام   گیها در ن ر میها برای ربران کاهش رفاه ناشی از تحریمآن

ایالت تحریم شده بیشتر به بصش غیررسمی روی بیاورد، منابع مالیاتی کمتری برای حمایات از دولات در شارایط تحاریم     

( و ای  یعنی اینکه دولت با ورود مناابع اناد    2115 ،22الچکی و 2111، 21فلمینگ، رومان و فارلورود خواهد داشت )

دموکراسای   کاه در کشاورهای غیار   ها تدار  ببیند، در صورتیمالی باید راهکارهایی بسیار پرهوینه برای مدابله با تحریم

یااتی  توانند بدون ترس از کاهش مناابع مال ای  میوان از حساسیت برای رهبران ورود نصواهد داشت، چنی  کشورهایی می

توان گفات اساتفاده از اقتصااد    تر از اقتصاد غیررسمی برای کاهش اثرات تحریم بهره ببرند. بنابرای ؛ میو با خیالی آسوده

 ،ی و پکسا  ارلا تواند بسیار مضار باشاد )  ها دموکراسی است میغیررسمی در شرایط تحریم برای کشورهایی که ن ام آن

2121.) 

حتای بیشاتر باودن    است.  شتریبها بسیار کنند تاثیر تحریمها حمایت میاز تشدید تحریم یالملل یب که نهادهایهنگامی 

GNP  اماا   دهاد. ینما  رییاثر را تغ وانی( میمال ای)واردات، صادرات  تحریمنوع  او ی ،فرستنده کشورنسبت به هدف کشور

. کننده از تحریم باید درن ر داشاته باشاند  المللی حمایتکننده و هم نهادهای بی مواردی ورود دارد که هم کشور تحریم

 هاا تحاریم کاه در مادت    یافاراد  گفات تاوان  ی، ما کار راحتی نیست تصلفانم امر که اصال   ی، با توره به انصست اینکه

باه کاار   ل وشاغ م یدر باازار رسام   و،یا ن یاقتصاد یهاتحریم انیاالً پس از پاکنند، احتمیرا شروع م غیررسمی یهاتیفعال

مشاکل  باا   یمجرماناه باه بصاش رسام     ریا غ یهاا تیانتدال فعال یبرا یررسمیکارگران بصش غ  ،ی. عالوه بر اشدنصواهند 

تبادیل باه   و  اباد ییبه مارور زماان اداماه ما     یرسم ریغبنابرای  گسترش کار(، 2115، 23برور  ید ونلسون )مواره هستند 

کاه کاارگران    واض  است  ،ی(. بنابرا2111، 24و روند امویلیو) شودمیها از بصش یاریدر بس یکار رسم یبرا ینیگویرا
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بصاش  . کاارگران  گارایش نداشاته باشاند    کاار  یرسام  یبازارهاا به سامت  ها  میبعد از برداشته شدن تحر حتی یررسمیغ

فرزندانشان در بصش رسمی ندارند بنابرای  باه احتماال زیااد     آموزش خود وگذاری برای سرمایه هیچ  یهمچن یررسمیغ

گساترش   (2113نسات ) اگفتاه   طباق  (.2111 ،25و همکااران  ودویا او) شوندفدط در بصش غیررسمی مشغول به فعالیت می

شاود.   بایش از پایش   اهیباازار سا   یهاا  تیا اداماه فعال  جاه یو در نت یرقاانون یکاار غ  شاتر یب رشیمنجر به پذ یرسم ریغبصش 

هاا   میاز آنجاا کاه تحار    (.2111، 29راشا یم؛ 2112، 12سیو مارتی وو  اهدهد ) یرا نشان م ییسرانجام، فساد استدامت باال

 میپاس از برداشاته شادن تحار     یتوان انت ار داشت که مدت طاوالن  یشود، م یهدف م یفساد در کشورها شیباعث افوا

تواناد   یهاا ما   میرسد کاه تحار   یبه ن ر م ،ی. به طور کلابدیکشورها ادامه   یمشکل در ا میها، فساد همچنان به عنوان 

 .(2121ارلی و پکس ، ) داشته باشدکشورهای هدف  یررسمیاقتصاد غ مدت بر یاثرات طوالن

شاده   میتحار  یمردم کاالهابه ای  صورت که  ،شود یم یررسمیغ تیفعال افوایش ها منجر به میدوم، از آنجا که تحر

انجاام   را یمعاامالت ماال   یررسام یغ یماال  یواساطه هاا   قیا آورند، از طرمیقاچاق بدست  قیو از طر اهیس یرا از بازارها

نسبت باه   یکمتر ریها تثثمیتحرتوان گفت پس می کنند، می دیلتو به صورت پنهانیشده را  میتحر یکاالها یادهند و می

 یهدف برا دولت کشورهایفشار به برای اعمال  ها میتحر یهنگام طراح دیبا گذاراناستیس  ،ی. بنابراردمردم دا برقبل 

 .(2111پترسکو، ) رندیرا در ن ر بگ یررسمیغ یبازارها  یمطلوب ، ظهور ا یها استیس رییتغ

 مروری بر تحقیقات انجام شده

هاای اقتصاادی و اقتصااد    صاورت تجربای باه بررسای رابطاه بای  تحاریم       در مطالعاه خاود باه    (1311)نحیفی الهیجان 

با استفاده از  1119 -2113کشور طی دوره  49برای  توسعه متکی بر منابع طبیعیغیررسمی با تاکید بر کشورهای در حال 

بیانگر ای  است که اندازه فعالیت غیررسمی در کشورهای تحت تحاریم   آمدهدستبهروش پانل دیتا پرداخته است. نتایج 

کنناده تحاریم از   کشاورهای اعماال  بسیار بیشتر از کشورهایی است چنی  شرایطی را تجربه نکرده اند و در ای  راستا اگار  

تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشور هدف تحریم برخوردار باشد، تحریم اثر بیشتری خواهد داشت. نتیجاه مهام   

توان به دست آورد در رابطه با نوع تحریم )مالی یا تجاری( است کاه متغیار مهمای در تعیای      مطالعه می  ایاز دیگری که 

های مالی باشد نسبت به انواع دیگار  از نوع تحریم شود. به ای  صورت که اگر تحریمرسمی محسوب میمیوان اقتصاد غیر

 ها، میوان فعالیت غیررسمی در کشور هدف تحریم کمتر است.تحریم

 2112تاا   2111 یسال هاا   یب رانیا یررسمیبر اقتصاد غ یو انرژ یمال یالملل یهای ببه تثثیر تحریم (2113)فرزانگان 

 ران،یا ا یررسام یبار اقتصااد غ   ریهای اختثثیر تحریم ردیگیم جهیمداله نت  یپرداخته است. ا یصورت کامالً ن ربه یالدیم

باه  منجار   تواناد یما  یو باازار ارز خاارر   یمال یهاتحریم فشار، بنابرای  شده استمنتدل یبازار ارز خارر قیعمدتاً از طر

 .شود ندهیدر آ رانیا یررسمیحجم اقتصاد غ شیافوا

هاا را  مطالعه داده  یپرداخته است. ا یررسمیبر اقتصاد غ یاقتصاد میتثثیر تحر یبه بررس یادر مطالعه (2111) پترسکو

نماوده اسات و باه     یآورساال رماع   41کشاور در طاول    149 یبارا  یررسام یاز مطالعات مصتلف دربااره انادازه باازار غ   

مطالعاه    یا در ا  ی. همچنپردازدیم یهای اقتصادو تحریم تیرمع دازهبا ان یررسمیاندازه بازار غ  یرابطه ب لیوتحلهیتجو

دهاد کاه   نشان مای  جیشود. نتازده می  یتصم یررسمیهای غهای مرتبط با فعالیتفعالیت گریدبر  یهای اقتصاداثر تحریم
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  یا و ا اباد ییم شیاندازه اقتصاد غیررسمی در آن کشور افوا رد،یگیقرار م یهای اقتصادتحت تحریم یکه کشور یزمان

  یبرخاوردار باشاد. همچنا    یالمللا  یبا  تیکننده از حما میخواهد داشت که کشور تحر یشتریب یاثرگذار یزمان شیافوا

 ت.سین یررسمیاندازه بازار غ کننده ییتع ،یمال ای یتجار م،یشود که نوع تحرمشاهده می

کشاور منتصاب    145در  یررسام یبر اقتصاد غ یهای اقتصادتثثیر تحریم یبه بررس یادر مطالعه (2111)و پکس   یارل

نحاوه مشاارکت    یهاای اقتصااد  کرده است کاه چگوناه تحاریم    یبررس تایمداله با استفاده از روش پانل د  ی. اپردازندیم

از  یاناده یطاور فوا هاا و افاراد باه   اسات کاه شارکت    شاده ینیبشیدهد. پمی رییها، تغدر اقتصاد دولت را ها و افرادشرکت

 یهاای اقتصااد  که تحریم ییهایبردن اختالفات و سصت  یاز ب یخود برا یهایاز استراتژ یعنوان بصشبه هیسا یاقتصادها

شاده بار   اعماال  یهاای اقتصااد  از تاثثیر تحاریم   یمتدابل مل لیوتحلهیتجو قیاز طر ی. تئورکنندیاستفاده م کنندیاعمال م

و  یشده است. ارلقرار داده شیمورد آزما 2115تا سال  1191دولت از سال  یاهیسا یهاو نرخ رشد بصش ینیاندازه تصم

کاه   افتناد یدر یاو ساازگارانه  یشواهد قاو  نان،یاطم تیقابل یاز برآوردگرها و بررس یاگسترده فیپکس  با استفاده از ط

 .هدف دارد یبر اندازه و رشد اقتصاد غیررسمی در کشورها یمثبت و معنادار یتثثیر اقتصاد یاقتصاد هایتحریم

باا اساتفاده از روش    رانیا یهااز استان یو اقتصاد غیررسمی شواهد تجرب هامیتحر یبه بررس (2111) ویو ها فرزانگان

، 2113تاا   2111 یهاا از ساال  رانیا ا یهاا ساط  اساتان   یهاا دهد با استفاده از دادهمطالعه نشان می  یپرداختند. ا ایپانل پو

ناخالص  دیتول ینسبت به نرخ رسم بر نرخ رشد اقتصاد غیررسمی یتثثیر منف 2113و  2112سال   یب یالملل یهای بتحریم

آسایب رساانده    یاز اقتصااد رسام   شاتر یب یررسام یبه اقتصااد غ  ران،یا هیعل یالملل یهای بتحریم  ،یاند؛ بنابراداشته یداخل

 .است

هاای اقتصاادی باه توضای  ایا  موضاوع کاه چارا         در مطالعاه اقتصااد ساایه و موفدیات تحاریم      (2121ارلی و پکس  )

ن ریاه   دوها در ایا  راساتا   آن ها در معرض آسیب بیشتری هستند، پرداختند.با تحریمکشورهای دموکراتیم در موارهه 

 هیا گاذارد. ن ر  یما  ریهاا تاثث   میتحر جیبر نتا هیکه چگونه رشد بصش سابه طور بالدوه توضی  دهند  تا متفاوت ارائه دادند

شادن   میتسال  یبر رهبران برا یاسیباعث کاهش فشار س هیبصش سا تیفعال شیکند که افوا یاستدالل م نارضایتی فیتصف

منابع بودراه   یکسر هیسا ید که اقتصادهانکن یادعا ممحروم  یدموکراس هیکه ن ر یشود ، در حال یها م میدر برابر تحر

. کند یها مصتل م میتحربرابر در مداومت هدف را  میدموکراتکشورهای  ییتوانا یطور نامتناسبکنند که به یم جادیرا ا

ارزش تجربی ای  دو ن ریه را مورد ارزیابی قرار دادند و باه   2115تا  1151های های ملی برای سالها با استفاده از دادهآن

دهاد در   یما  شیافاوا  میدموکرات کشورهایها را در میتحر تیاحتمال موفد هیسا یرشد اقتصادهاای  نتیجه رسیدند که 

 ندارد. یقابل توره ریتثث میدموکرات ریغ یها میرژ هیعل ها میتحر تیموفد وانیکه بر م یحال

 روش تحقیق

دلیل اینکه نتایج ایا  تحدیاق    بهی است. لیتحل یفیبه لحاظ روش توص و قرارگرفتهدر دسته تحدیدات کمی  قیتحد  یا

ای کتابصانه هاآوری دادهرمع وهیش .است یلحاظ هدف کاربرد قرار گیرد، به مورداستفادهگذاری تواند برای سیاستمی

هاا و اطالعاات   صورت سری زمانی هستند و اطالعات مرباوط باه متغیرهاای تحدیاق از گاوارش     ها به. دادهاست یو اسناد

بنادی  المللای اساتصراج و دساته   رسمی و نشریات آماری مرکو آمار ایران و بانام مرکاوی و ساایر نهادهاای ملای و بای       
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اقتصاد غیررسامی در   بر اقتصادی هایتحریم تثثیر آماری سنجش دیق کشور ایران بوده و برایگردد. رامعه آماری تحمی

همچنای  باه من اور بارآورد مادل از نارم افاوار         .شاود در ن ر گرفتاه مای   1311 تا 1359های سال بی  ملی هایداده ایران،

Eviews10 .استفاده شده است 

 انجام می شود:در راستای دسترسی به هدف پژوهش مراحل زیر 

   الزم است ابتدا برآوردی از حجم اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران به دست آورده شود که برای ای  کاار

دو راه ورود دارد: )الف( مرارعه به مطالعه دیگران )ب( تصمی  و محاسبه. باتوره به اینکه آمار رسامی از  

 ید تصمی  زده شود.حجم اقتصاد غیررسمی در ایران ورود ندارد، بنابرای  با

      با توره به اینکه متغیر تحریم یم متغیر کیفی است باید برای آن متغیرهای کمای و شااخص هاای عاددی

متغیرهاای مجاازی دوره تحاریم،     (2111) ارلای و پکسا   تعریف شود. برای ای  من ور به تبعیت از مطالعه 

 تحریم در ن ر گرفته شده است. تحریم گروهی، تحریم غیرگروهی و تعداد

 گذارند به ایا  من اور کاه در مادل نهاایی      استصراج سایر متغیرهایی که بر حجم اقتصاد غیررسمی تاثیر می

 ها به صورت خالص بر اقتصاد غیررسمی قابل تصمی  باشد.وارد شده و اثر تحریم

 بر اقتصاد غیررسمی انتصاب و تصمای    الزم است مدل نهایی برای بررسی تاثیر متغیر تحریم و سایر متغیرها

 .انجام شود

      ندا  فاروض کالسایم( و تجویاه و تحلیال ضارایب انجاام        )در گام آخر راستی آزماایی نتاایج تصمای

 .شودمی

 معرفی الگوی اقتصادسنجی

خاواهیم   (2111ارلای و پکسا  )  اسااس مادل    های اقتصادی بر اندازه اقتصااد غیررسامی و بار   برای محاسبه اثر تحریم

 داشت:

(1) Shw= f (M2, taxr, exr, T, rw, gdp, dcg, SD, IGO, NIGO, SC) 
 در ای  مدل:

Shw موثر بر اقتصاد غیررسمی استفاده شاده در   دهنده اقتصاد غیررسمی است. متغیرهای مستدل ومتغیر وابسته و نشان

درآماد   taxr ،کناد محاسابه مای   را رضاه پاول  ع سااالنه در  رییتغی است و نگیندد M2 ای  مدل نیو به ای  صورت هستند:

نارخ ارز اسات کاه     exr شاود، های مستدیم به تولید ناخالص داخلی حاصل مای مالیاتی است و بار مالیاتی از تدسیم مالیات

ورت مجماوع  صا بااز باودن تجاارت و باه     T شاود، التفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسامی در مادل وارد مای   صورت مابهبه

تولیاد ناخاالص    gdpگیارد،  ثروت منابع است و مجموع درآمد نفت و گااز را در ن ار مای    rwصادرات و واردات است، 

کاه   SD ،IGO ،NIGO ،SC یرهاا یمتغاماا  ؛ اسات  نسابت اعتباارات اعطاایی باه بصاش خصوصای       dcg داخلی سارانه و 

 شوند:ترتیب به صورت زیر تعریف میها بر اقتصاد غیررسمی هدف ای  مطالعه است به اثرگذاری آن

 ،هاا تحاریم  و دورهغیررسامی   یهاای اقتصااد  فعالیات   یارتباط ب یابیارز برای :(Sanctions Duration)طول تحریم 

در  ی، اقتصادشان را باه فشاارهای خاارر   توانندمی هدف یکشورهاشود. گرفته میها در ن ر های مربع دوره تحریماندازه
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هاا بار اقتصااد    تحاریم  یتاثثیر منفا   باه مارور زماان    امکان وراود دارد کاه    یا بنابرای  دهند قیتطب میبعد از تحر یسال ها

هاا و  تحاریم  دوره  یممکا  با   یخطا  ریا هرگوناه ارتبااط غ  برای بررسای   ،زمان ریعبارت مربع متغ .ابدیغیررسمی کاهش 

 .(2111ارلی و پکس ، ) شودگرفته میاقتصاد غیررسمی در ن ر 

دارناد کاه   ای  متغیرها بیان می :(and NIGO Sender IGO Sender) متغیرهای تحریم گروهی و تحریم غیر گروهی

اروپاا   هیا ( مانناد ساازمان ملال متحاد و اتحاد    IGOS) یدولتا   یهای با های چندرانبه که توسط سازمانتحریمآن دسته از 

 شود.می لیاز کشورها تحم یگروه ایکشور  میهایی هستند که توسط از آن بسیار زیان آورترشوند می لیتحم

که بار کشاورها در   های مصتلف تعداد تحریم یاثر احتمال یابیارز یبراای  متغیر  :(Sanctions Count) میتعداد تحر

 شود.صفر تا پنج در ن ر گرفته میمحدوده آن از گیرد. شود، مورد استفاده قرار مییم سال مشصص تحمیل می

 گیری اقتصاد غیررسمیاندازه

، بارای مشااهدات دوره زماانی    بار آن در ای  پژوهش رهت برآورد اندازه اقتصاد غیررسامی و بررسای عوامال ماؤثر     

 spss24افاوار  از نارم برای انجام تحلیل عاملی اکتشاافی  از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده خواهد شد.  1359 -1311

برداری و ساط  معنااداری بارتلات محاسابه شاد.      استفاده شده است. در اولی  آزمون از ای  تحلیل، شاخص کفایت نمونه

اسات   9/1 بارداری کاه بایش از   دهد. با توره به مددار آمااره کفایات نموناه   )پیوست( مدادیر آزمون را نشان می 1ردول 

نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب اسات.  همچنای  براسااس آزماون بارتلات      توان نتیجه گرفت که حجم می

توان انت ار داشت که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشاافی باه ترکیاب مناسابی از     فرضیه صفر استدالل عوامل رد شده و می

اگار   لیات تبیای  واریاانس را دارد.   شود یم عامل قاب)پیوست( همانطور که مشاهده می 3عوامل دست یافت. طبق ردول 

درصد از واریانس کل را در بردارد. سپس با توراه باه    13/15( چرخش دهیم،Varimaxعامل به دست آمده را با روش )

 آید.)پیوست( معادله زیر به دست می 4ضرایب تشکیل عامل اقتصاد غیررسمی مطابق ردول 

(2) shw = 0.251DTB + 0.213ITB + 0.219GDP_0.248MS + 0.198GFCF +0.055ACR 
 GFCFعرضه پول،  MSغیرمستدیم،  اتیمال ITB  مالیات مستدیم، DTBاقتصاد غیررسمی،  دهندهنشان Shwدر اینجا 

: DTBکه استگیری هرکدام از ای  متغیرها به ای  صورت روش اندازه. استنرخ فعالیت  ACRتشکیل سرمایه ناخالص و 

 : MS،111در ضارب   GDPنسبت رمع مالیات غیر مساتدیم باه    :ITB، 111در ضرب GDPنسبت رمع مالیات مستدیم به 

شاود.  غیررسامی اساتفاده مای    متغیرها برای بارآورد شااخص عاددی اقتصااد     درواقع از ای نسبت حجم پول به نددینگی، 

 دیا نسابت باه تول   یم ارزش تولید دارد که ارزش تولیاد آن  شود،ازآنجاکه اقتصاد غیررسمی بر حسب درصد برآورد می

متوسط سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص داخلی باه کال انادازه اقتصااد غیررسامی       هر سال برابر با یناخالص داخل

باوده   (1312علیاواده و غفااری )  اساس مطالعاه  اقتصاد غیررسمی بر کنندهمتغیرهای تعیی  شود. در ای  پژوهش انتصابمی

 است.

دهد. طباق نماودار میاانگی  انادازه نسابی      را نشان می 1359-1311ی دوره زیرزمینی ط اندازه نسبی اقتصاد( 1)مودار ن

 19/11برابر باا  است که  1311در سال  غیررسمی، حداکثر مددار نسبی اقتصاد است درصد 14/1برابر با  غیررسمیاقتصاد 

 .استدرصد  5/9و برابر با  1319در سال آن درصد و حداقل مددار 
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 (منبع: محاسبات تحقیق) روند اقتصاد غیررسمی در ایران .1نمودار 

سهم اقتصااد زیرزمینای از تولیاد ناخاالص داخلای باه        1351-1311شود طی دوره  مشاهده مینمودار همانطور که در 

 برآوردهاا گویاای  . درصاد رسایده اسات   41/11به  2/9از  میوان آنطوریکه  به، لحاظ آماری در حال افوایش بوده است

اد در واکنش به تغییرات تورم، بار مالیاتی و میوان تولید ناخاالص داخلای، میاوان اقتصا    به بعد  1311ای  هستند که از سال 

نماودار شایب بیشاتری     1311-1311طای دوره   ،شود انطور که مشااهده می. همشده است دارای روند صعودیزیرزمینی 

 اندکی کاهش یافته، اما مجددا روند صعودی خود را درپیش گرفته است.  1315-1311فدط در بازه و دارد 
 تصریح مدل

 شده است:تصری  ریصورت زاست که به (2111و پکس  ) یارل افتهیمیمدل تعم ق،یتحد  یا یسنجاقتصاد یالگو

(3) shw = AgdpαdcgβM2γTλtax rδrwθex rσSτ 
نسابت  : dcg، تولید ناخالص داخلی سرانه gdp: )اقتصاد غیررسمی(،دهنده ستانده یا محصول نشان Shw در رابطه فوق

 ex r:ثاروت مناابع،    rw:مالیاتی،  درآمد tax r:باز بودن تجارت،   T:نددینگی،: M2، اعتبارات اعطایی به بصش خصوصی

 پارامترهای مدل هستند. α ،β ،γ λ ،δ، θ ،σ، τ،. استتحریم  S:نرخ ارز، 

. با ای  کار عرض از مبدأ و روء تصادفی نیو باه  شودگرفته میبه من ور تصمی  تابع فوق ابتدا از طرفی  تابع لگاریتم طبیعی 

 شود.معادله اضافه می

(4) 
ln Shw = lnA + β1 ln gdp + β2 ln dcg + β3 ln M2 + β4 ln T + β5 ln tax r + β6 ln rw

+ β7ex r + β8 ln S + εt 

 شود.پرداخته می 21اندریوز -زیوتمن ور برآورد رگرسیون فوق در قدم اول به موضوع مانایی و انجام آزمون  به

 برآورد مدل
 هاریمتغ ییمانا یبررس یبرا اندریوز-زیوتواحد  شهیآزمون ر جینتا

یم شکسات سااختاری اساتفاده     اظمانایی متغیرهای مورد استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندریوز با لح بررسیبرای 

( گاوارش شاده   1اندریوز برای متغیرهای مدل اقتصاد غیررسامی در رادول )  -نتایج آزمون ریشه واحد زیوتشده است.  

 است.
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 اندریوز-زیوتتایج آزمون . ن1 جدول

 متغیر
 یکبارتفاضل گیری در سط 

 سال شکست آماره سال شکست آماره

Shw 551/2- 1315 951/9- 1313 

gdp 111/4- 1314 112/9- 1313 

dcg 143/3- 1391 141/1- 1391 

M2 142/4- 1319 141/1- 1311 

T 255/3- 1314 541/1- 1311 

Taxr 311/3- 1311 311/9- 1311 

rw 224/3- 1311 252/1- 1319 

exr 141/2 1319 414/9- 1391 

 است -12/4و  -11/5،  -59/5به ترتیب  %11و  %5، %1مدادیر بحرانی در سط  

بدی  من ور از متغیرهای ناماناا  د. بوده و دارای ریشه واحد هستنهای مدل مانا نبیانگر آن است که متغیر 1نتایج ردول 

اضال گیاری ماناا    متغیرها با یکبار تف کلیهدهد که مجدداً در تفاضل مرتبه اول آزمون ریشه واحد گرفته که نتایج نشان می

متغیرهاای مادل    تماامی . با ای  اوصااف  استو بنابرای  دیگر نیازی به تکرار آزمون برای سطو  تفاضلی بعدی نشوند می

 کرد.استفاده  ARDL توان از مدلو از ای  رو می هستند I(1) م ریشه واحددارای ی

 شدهبرآورد مدل تصریح

 :استصورت زیر فرم معادله تصری  شده در ای  مطالعه به 

(5) 

∆Shwt = δ0 + δ1Shwt−1 + δ2St−1 + δ3gdpt−1 + δ4dcgt−1 + δ5M2t−1  + δ6Tt−1 + δ7rwt−1 +

δ8tax rt−1+ δ9ex rt−1 + ∑ β1i∆Shwt−i
q
i=1 + ∑ β2i∆St−i

q
i=0 + ∑ β3i∆gdpt−i

q
i=0 + ∑ β4i∆dcgt−i

q
i=0 +

∑ β5i∆M2t−i
q
i=0 + ∑ β6i∆Tt−i

q
i=0 + ∑ β7i∆rwt−i

q
i=0 + ∑ β8i∆tax rt−i

q
i=0 + ∑ β9i∆ex rt−i

q
i=0 + εt  

شاود. در مادل اول   بسته به اینکه من ور از متغیر تحریم چه باشد، مدل فوق در قالب چهار مدل مجاوا تصمای  زده مای   

دل دوم یم رانبه بودن تحریم، در مدل سوم چندرانباه باودن و گروهای باودن     من ور از تحریم طول دوره تحریم، در م

 تحریم و در مدل چهارم من ور تعداد تحریم است.

بلندمادت و   معاادالت روش  ،متغیرهای موردن ر و تحاریم بار اقتصااد غیررسامی     وتحلیل اثراتبرای بررسی و تجویه

 .گیردتصحی  خطا موردبررسی قرار می

شاود. نتاایج   مای های تشصیص رمالت خطا و شکل صحی  مدل برآورد شده پرداختاه  به بررسی آزمون ابتدادر اینجا 

 ( گوارش شده است.2های تشصیص برای هر چهار مدل در ردول )آزمون
 های تشخیص. نتایج آزمون2جدول 

 آزمون
 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول

 آماره )احتمال( )احتمال( آماره آماره )احتمال( آماره )احتمال(

 (13/1) 1141/1 (11/1) 1293/1 (95/1) 2111/1 (91/1) 2191/1 خودهمبستگی سریالی

 (12/1) 9111/1 (12/1) 1145/1 (19/1) 5151/1 (11/1) 9311/1 ناهمسانی واریانس

 (44/1) 1151/1 (51/1) 1521/1 (11/1) 2113/1 (95/1) 5139/1 نرمال بودن توزیع

 (11/1) 1519/1 (11/1) 1933/1 (11/1) 1119/1 (55/1) 1111/1 تابعیفرم 

 پژوهشهای : یافتهمثخذ
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به نتایج ردول فاوق معنااداری    با توره. است( فرض مطلوب 2ردول )در  شدهگوارشهای فرض صفر تمامی آزمون

کل رگرسیون و فروض عدم ورود خودهمبستگی سریالی رماالت خطاا، عادم وراود ناهمساانی واریاانس در رماالت        

 شود.خطا، نرمال بودن توزیع رمالت خطا و شکل تبعی صحی  مدل تثیید می

بصشاد. بارای   مدل ارزش و اعتبار مای ورود رابطة بلندمدت میان متغیرهای مدل از اهمیت باالیی برخوردار است و به 

شاود. فارض صافر ایا  آزماون      استفاده می (2111یا پسران )21باند تستای بررسی ورود رابطة بلندمدت از آزمون کرانه

آماده از ایا  آزماون نسابت باه       به دسات  Fاز آماره  با استفادهمتغیرهای مدل است که عدم ورود رابطه بلندمدت در بی  

 .( گوارش شده است3. نتایج ای  آزمون در ردول )شودرد فرضیه فوق اقدام میتثیید یا 
 یا هم انباشتگی باند تست -. نتایج آزمون کرانه ی پسران3جدول 

 مددار آماره

 12/21 مدل اول

 41/11 مدل دوم

 13/11 مدل سوم

 13/22 مدل چهارم

 آزمون باند تستمدادیر بحرانی 

 I(0) Bound I(1) Bound یدارمعناسط  

11%  15/1  15/2  

5%  11/2  15/3  

5/2%  33/2  42/3  

1%  12/2  99/3  

 پژوهشهای : یافتهمثخذ

، 12/21محاسباتی برای هر چهار مادل باه ترتیاب برابار      Fشود، مدادیر آماره( مشاهده می3) که در ردولطوریهمان

در سط  یام درصاد هام     I(1)ای  مدادیر حتی از مددارهای بحرانی متغیرهای  ازآنجاکهاست.  13/22و  13/11، 41/11

 شود.شود و ورود رابطة بلندمدت در مدل تثیید میبیشتر است، فرض صفر با قطعیت رد می

مای   پس از تثیید ورود رابطه هم انباشتگی در مدل رابطة بلندمدت و مدل تصاحی  خطاا تصمای  زده شاد. نتاایج تص     

 ( گوارش شده است.4ردول ) بلندمدت در رابطه
 . نتایج رابطه بلندمدت )متغیر وابسته=اقتصاد غیررسمی(0جدول 

 ضرایب مدل چهارم ضرایب مدل سوم ضرایب مدل دوم ضرایب مدل اول متغیر

Gdp ** 1341/1- ** 3293/1- *** 3391/1- *** 3353/1- 

Dcg ** 1435/1- *** 1543/1- ** 1529/1- ** 1551/1- 

M2 * 1141/1 ** 1142/1 ** 1131/1 *** 1131/1 

T ** 1352/1- *** 1415/1- *** 1393/1- *** 1414/1- 

Tax r *** 2111/1 ** 2199/1 ** 2141/1 *** 2141/1 

rw * 1135/1 ** 1144/1 ** 1131/1 ** 1131/1 

ex r *** 1241/1 *** 1234/1 *** 1229/1 ** 1232/1 

SD * 1432/1    
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 ضرایب مدل چهارم ضرایب مدل سوم ضرایب مدل دوم ضرایب مدل اول متغیر

NIGO  ** 1429/1   

IGO   ** 1491/1  

SC    ** 1131/1 

C *** 2345/1 *** 2912/9 *** 2132/9 *** 2145/9 

 %11، * معناداری در سط  %5، ** معناداری در سط  %1نکته: *** معناداری در سط  

 پژوهشهای : یافتهمثخذ

همه مدل ها دارای اثر معنااداری بار اقتصااد غیررسامی هساتند.      ر آن است که تمامی متغیرها، در شانگن 4نتایج ردول 

بار   1432/1شود دارای اثر مثبات و معناادار   عنوان مثال متغیرتحریم که در مدل اول تحت عنوان دوره تحریم شناخته میبه

باه ترتیاب باا     رانبه و تحریم چند رانبه که مفاهیم دیگر تحاریم هساتند نیاو   اقتصاد غیررسمی است. متغیرهای تحریم یم

 عناداری با اقتصاد غیررسمی هستند.دارای رابطه مثبت و م 1491/1و  1429/1اثرگذاری 

مدت اقتصاد غیررسمی به سامت تعاادل بلندمادت خاود از     های کوتاهبرای بررسی رهت و سرعت تعدیل عدم تعادل

هاا گاوارش شاده    ( بارای هماه مادل   5در رادول ) مدل تصحی  خطا استفاده شده است. نتایج تصمی  معادله تصحی  خطا 

 است.
 مدت. نتایج روابط کوتاه3جدول 

 ضرایب مدل چهارم ضرایب مدل سوم ضرایب مدل دوم ضرایب مدل اول متغیر

D(ex r) 1321/1 12111/1 12911/1 1292/1 

D(T) 1513/1- 1145/1- 1241/1- 1314/1- 

D(gdp) 1354/1- 315/1- 1411/1- 1412/1- 

D(M2) 1115/1 1111/1 1115/1 1114/1 

D(rw) 1121/1 1541/1 1531/1 1555/1 

D(SD) 1512/1    

ECM(-1) 9211/1- 1111/1- 1312/1- 9311/1- 

 پژوهشهای : یافتهمثخذ

مادت  دهد که در هر دوره چناد درصاد از عادم تعاادل کوتااه     نشان می (ECM(-1))ضریب رمله تصحی  خطا یعنی 

دهد که مثال در مادل اول ضاریب   شود. نتایج تصمی  نشان میمدت تعدیل میبه تعادل بلند اقتصاد غیررسمی برای رسیدن

درصد از عدم تعادل ایجادشاده تعادیل و باه سامت      92یعنی در هر دوره ؛ به دست آمده است -92/1تصحی  خطا  رمله

 شود(.میها نیو به همی  صورت تفسیر شود )نتایج بدیه مدلتعادل بلندمدت خود نودیم می

 اهشنهادیو پ یریگجهینت

 میتحار  شده اسات.  ی، بررسرانیبر توسعه اقتصاد غیررسمی در ا رانبهو یم المللیبی  یهاتحریماثر  پژوهش  یدر ا

فاصاله    یا که تداضا در اقتصاد هنوز وراود دارد. ا  یشوند، در حال یم یدولت، مانع واردات رسم یها با کاهش منابع مال

نارخ  موراب افاوایش     یهاا همچنا   میتحر کند.یم بیمصرف کننده قاچاق واردات را ترغ یو تداضا یرسم واردات  یب

کااال و  بارای  کنناده  مصارف  یتداضاا  شیهاا باعاث افاوا    اراناه ی یاز پرداخت نداد  یناش ینگیندد شی. افواشودمی تورم

 پذیرفتاه،  ریتاثث ی منفا  باه صاورت   یجاار ت یهاا  میتحار  ریتحت تاثث که  و واردات یصنعت تیخدمات شده است، اما ظرف
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مصرف کننده  یعرضه کاال و خدمات و تداضا  یشکاف ب جه،ی. در نتنیستروز افوون مصرف کننده  یتداضاروابگوی 

قابال  نرخ تورم باالتر باعث کاهش درآماد   شود. ینرخ تورم م شیدهد و باعث افوا یرا به سمت باال سوق م متیسط  ق

درآماد باشاند. در     یگویبه دنباال مناابع راا    یررسمیاقتصاد غ قیکنند تا از طر یم بیا ترغشود و آنها ر یمردم م تصرف

ها را در بودره  اتیسهم مال  یداده و همچن شیمربوط به بازار ارز را افوا یها تیمحدود رانیها، دولت ا میپاسخ به تحر

ارااره بهاا    یرا بارا  یدیا رد یداده و فرصت هاا  شیرا افوا یدر بازار ارز بار ن ارت تی. اعمال محدودداد شیساالنه افوا

مشاغل کوچام باه    ژهیبه و یدر سوق دادن عوامل اقتصاد ییبسوا ریتثث یاتیبار مال شیافوا کند.یمفراهم بازرگانان  یبرا

در کااهش   یدولات را کاه ساع    یهدف اصال  ی،ررسمیاقتصاد غ سمت بهگرایش  رییتغ  یدارد. ا یررسمیسمت اقتصاد غ

و  یسااختار  ضاعف هاا،   میتحار  لیا باه دل  کناد. با چالش مواراه مای  ، است یاتیمال یدرآمدها شیافوا و ینفت یدرآمدها

کارده   لیباورگ و تحصا   تیرمع یبرا یدیتول یشغل یفرصت ها جادیقادر به ا رانیبه رانت نفت، دولت ا ادیز یوابستگ

 .ابدییکاهش م یررسمیفرصت شرکت در اقتصاد غ نهیهو ،ییدر صورت عدم اشتغال زا .ستیکشور ن  یا

های مصتلاف اقتصااد   چند دهه تحریم اقتصادی علیه رمهوری اسالمی ایران، تحریم شناسی در حوزه با توره به سابده

ساازی اقتصااد   هاای مناساب بارای مدااوم    ها و اتصاذ سیاسات های الزم رهت موارهه با تحریمتری  گامایران یکی از مهم

ها، ایا  مدالاه   سازی تحریمست. به دلیل کمبود مطالعات اقتصادسنجی در حوزه مدلهادر برابر آثار مصرب تحریمکشور 

ها بر اقتصاد غیررسمی پرداخته است. در ای  مطالعه کوشش شاده اسات تاا    سازی آثار مستدیم تحریمبه مدل در ای  راستا

 ها بر اقتصاد غیررسمی بررسی شود.رانبه و همچنی  طول تحریمهای یم و چندها، تحریمنحوه اثرگذاری تعداد تحریم

سپس با اساتفاده   ،تصمی  زده شد در ای  مطالعه ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی میوان اقتصاد غیررسمی

مطالعه در زیار ارائاه   بر اقتصاد غیررسمی پرداخته شد که نتایج  ی گسترده به بررسی تحریمهاوقفهاز روش خودتوضی  با 

 گردد.می

یاباد بصاش   که باار مالیااتی افاوایش مای    ی بر اقتصاد غیررسمی است. هنگامیدارمعنادرآمد مالیاتی دارای اثر مثبت و 

کاه امکاان    آورناد یرویی هاتیفعالبه سمت  دهندیمو افراد ترری   ماندیمیافته برای افراد باقی کمتری از درآمد تحدق

 فرار از مالیات در آن بیشتر باشد.

گیرند که ایا   فدر قرار می رخطیزشود و در صورت بروز تورم افراد بیشتری افوایش نددینگی باعث افوایش تورم می

توان گفت که نددینگی اثار مثبات   بنابرای  می؛ شودامر هم باعث افوایش گرایش افراد فدیر به سمت اقتصاد غیررسمی می

 .داردعناداری بر اقتصاد غیررسمی و م

شود. وقتی مواناع بار سار راه    های تجاری، باعث گسترش اقتصاد غیررسمی می، مانند محدودیتهاتیمحدودافوایش 

منفی بودن اثر باز باودن   رو یازای اقتصاد غیررسمی را داشت. هاتیفعالانت ار کاهش حجم  توانیمتجارت برداشته شود 

 .شودغیررسمی تصدیق میتجاری بر اقتصاد 

ممکا  اسات    ثروتمنادتر ی که کشاورهای  باورودثروت منابع دارای اثر مثبت و معناداری بر اقتصاد غیررسمی است. 

د تنهاا یام بصاش از منابعشاان     وابساته باه درآما    شادت باه اما کشورهایی که ، کمتر در معرض فشار خارری قرار بگیرند
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باشاند و بارای رباران آن در بصاش      رتریپاذ بیآسا ی مالی و تجاری خاارری  هاتیمحدودممک  است نسبت به  هستند،

 غیررسمی فعالیت کنند.

رود با افوایش نارخ ارز در باازار رسامی باه     ی است. انت ار میمعناداررابطه نرخ ارز و اقتصاد غیررسمی رابطه مثبت و 

د و با افوایش نرخ ارز در باازار غیررسامی باه    ی واردات رسمی حجم اقتصاد غیررسمی افوایش یابهانهیهودلیل باال رفت  

 اقتصاد غیررسمی کاهش یابد. حجم، ی قاچاق کاالهانهیهودلیل افوایش 

ی باا حجام   دارمعناا مالی رابطه منفی و  ی توسعههاشاخصیکی از  عنوانبه نسبت اعتبارات اعطایی به بصش خصوصی

  معنای کاهش اندازه اقتصاد غیررسمی است. بهی دارد یعنی افوایش اندازه ای  متغیر ررسمیاقتصاد غ

 به صورت منفی و معنادار با اقتصاد غیررسمی در ارتباط است.متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه 

رانباه، تحاریم چندرانباه و تعاداد تحاریم هسات متغیار        از میان متغیرهای تحریم که شامل دوره تحریم، تحاریم یام  

برآورد شده، دارای اثر  149/1 را بر اقتصاد غیررسمی دارد. ای  متغیر که مددار ضریب آن ریتثثبیشتری   چندرانبهتحریم 

های چندرانبه میوان اقتصاد غیررسمی بر اقتصاد غیررسمی است. به ای  معنی که با یم افوایش در تحریم معنادارمثبت و 

د تحریم دیگر متغیرهایی هساتند کاه بعاد از تحاریم     و تعدارانبه تحریم یم ،یابد. دوره تحریمافوایش می 149/1اندازهبه

 142/1، 143/1برابار باا    هاا آنرا بار حجام اقتصااد غیررسامی دارناد و مدادار ضارایب         ریتثثچندرانبه به ترتیب بیشتری  

 است که تائید ورود اثر مثبت و معنادار ای  متغیرها بر اقتصاد غیررسمی است. 113/1و

هاا هساتند چارا کاه دولات در مداام       وارد کنندگان خاط مدادم مدابلاه باا تحاریم     بصش خصوصی و صادرکنندگان و 

المللای وظاایف را باه عهاده     هاای برخوردهاای بای    هاا بایاد باا تعیای  اساتراتژی و تاکتیام      فرماندهی مدابله با ای  تحریم

را بر منافع ملای   دهد که بصش خصوصی در اغلب موارد منافع خودهای متصصص واگذار کند. اما شواهد نشان میبصش

تواند اقتصاد و بازارها را بیش از پایش شاکننده   دهد. شکاف میان دولت و بصش خصوصی در دوره تحریم میترری  می

ناپذیری به اقتصاد خرد و معیشت مردم وارد کند. لذا شایسته است بصش دولتی با اعطای اعتبارات کرده و صدمات ربران

 ها سوق دهد.ت و سوی مدابله با تحریمبه بصش خصوصی، ای  بصش را به سم

هاا  هاای مناساب بارای کاسات  ایا  تحاریم      بر حجام تجاارت خاارری، اتصااذ سیاسات      هابه آثار سوء تحریم توره با

 ی برراام هالمللی ن یر توافدناما های بی توان نتیجه گرفت ممک  است مذاکرات و توافدنامهاست بنابرای  می ریناپذارتناب

 .در ایران داشته باشدخارری  تجارت حجم بر مثبتی تثثیرات المللیبی  شدید هاییمتحر رفع برای

هاای نفتای کااهش وابساتگی رفااه خاانوار باه درآمادهای نفتای اسات. اگار            در اقتصاد ایران تنها راه مدابله باا تحاریم  

حاصل از تولید به خاانوار تعلاق   های انتدالی، درآمدهای گذاری شود و به رای پرداختدرآمدهای نفتی در تولید سرمایه

شود. در نتیجه های نفتی بر رفاه کاهش خواهد یافت و تمایل به سمت اقتصاد غیررسمی کمتر میگیرد، اثر مستدیم تحریم

 گذاری کاهش داد.توان با ای  سیاستهای نفتی بر رفاه ارتماعی را میاثرگذاری تحریم

ها وضعیت ن ام ارزی مشتمل بر وابستگی به درآمادهای ارزی  رایی تحریمرسد مهمتری  تکانه در تشدید کان ر میبه

شاود کاه اثارات    ها باعث میهای خارری باشد. تشدید کسری تراز پرداختدر همه ارکان اقتصاد و کسری تراز پرداخت

ز فروش نفت، پرهیاو  ها بسیار بیشتر شود. بنابرای  باید با کاهش وابستگی بودره دولت به درآمدهای ارزی حاصل اتحریم
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های خارری پرداخته شود. باتوراه  محور در تولیدات داخلی به کنترل کسری تراز پرداختفروشی و نگاه صادراتاز خام

به وضعیت خا  اقتصاد ایران که همواره در معارض تحاریم قارار دارد، الزم اسات از وابساتگی باه ارزهاای کشاورهای         

تلوم انعداد قراردادهای پولی دو یا چندرانبه با کشورهایی است که منافع مشاتر  یاا   کننده کاسته شود. ای  امر مستحریم

 نودیم به ایران دارند.

در  یگاذار هیسارما   تاوان یما   هاا میدر اثر اعماال تحار   یررسمیغ تیاز  گسترش فعال یناش دیربران کاهش تول یبرا

 جادیا دیو افت تول یکاریب یبرا ینیگویشغل را جادیتا با ا رندیپذیم میاز تحر یکمتر ریداد که تاث شیرا افوا ییهابصش

 شده در صنعت شوند
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