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چکیده
با توجه به مطالعات انجام شده ،حجم اقتصاد زیرزمینی ،نحوه اندازهگیری آن و بررسی عوامل
مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روشهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .حال آنکه
این موضوع در سطح استانهای ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است .با توجه به خأل موجود،
این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استانهای ایران طی دوره  0831-49پرداخته
است .در این راستا ،برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیمیافته تانزی ( )0431و مدل
منطقهای فرناندز و والسکو ( )5102استفاده شده است .نتایج این برآورد نشان میدهد که
حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استانها دارای سیر صعودی بوده است.
همچنین ،نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان میدهد نرخ بیکاری دارای
اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه ،تورم و بار مالیاتی دارای
اثر مثبت بر آن است .همچنین ،بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی-
داری تأیید نشد.
واژههای کلیدی :حجم اقتصاد زیرزمینی استانی ،بار مالیاتی ،مدل تقاضای پول ،دادههای
پانل.
طبقهبندی .O17 ،E26 ،E41 ،C33 :JEL

1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه تبریز است.
 نویسنده مسئول مکاتبات

065

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی به روش تقاضای پول در استانهای...

-1مقدمه
آنچه در سالهای اخیر بر اهمیت نقش و جایگاه بخش اقتصاد زیرزمینی در کشور ایران و
سایر کشورهای درحالتوسعه دیگر افزوده ،آن است که در آغاز قرن بیست و یکم میالدی
و تعیین اهداف عمومی برای توسعه در هزاره سوم ،تالش در جهت امحا یا کاهش فقر،
توجه مسئوالن را به اهمیت بخش زیرزمینی و اشتغال در آن معطوف داشته است .بخش
زیرزمینی که تا این زمان به دلیل نبود توجه و حمایت دولتها نادیده گرفته میشد ،نقش
مؤثر و برجسته ای را در کاهش فقر و بیکاری ایفا نموده و با جذب میزان قابلتوجهی از
بیکاران شهری و مهاجران روستایی به بازار کار ،مورد توجه سیاستگذاران ،اقتصاددانان
و برنامهریزان دولتی قرار گرفت (اشنایدر و همکاران .)5100 ،0زیرا نخسـت حجم باالی
اقتصاد زیرزمینی اثر منفی بر تأمین مالی بخش عمومی از کانال مالیات دارد .دوم ،اثرات
انحرافی بر تولید و اقتصاد رسمی دارد و دادههای کـالن اقتصـادی را از مقـادیر واقعـی
خـود منحـرف میکند .ســوم ،بنگاههای فعال در بخش رسمی با تحمـل بـار مالیـاتی
قـدرت رقابت با فعاالن اقتصاد زیرزمینی را از دست میدهند .ﭼهـارم ،نیروی کاری که
در این بخش فعالیت میکنند به خاطر ماهیت پنهان بودن این فعالیتها از حمایتهای
الزم ماننـد بیمههای بیکاری و تأمین اجتماعی محروم هستند .با مطالعه و ارزیابی عوامل
مؤثر بر گسترش فعالیتهای زیرزمینی اقتصاد ،اعم از فعالیتهای قانونی و غیرقانونی،
میتوان به راههای مقابله با آن تأکید نمود .عالوه بر این ،کل فعالیتهای اقتصادی شامل
تولید کاالها و خدمات در بخش رسمی و غیررسمی ،در طراحی سیاستهای اقتصادی که
به نوسان و توسعه اقتصادی در طول زمان و در بین مناطق پاسخ میدهند ،اهمیت دارد.
عالوه بر این ،حجم اقتصاد زیرزمینی یک ورودی اصلی برای میزان فرار از پرداخت مالیات
و در نتیجه کنترل مناسب آن است (مدینا و اشنایدر .)5101 ،5مدینا و اشنایدر ()5101
با مطالعه حجم اقتصاد زیرزمینی  023کشور دنیا طی دوره  0440-5102به این نتیجه
رسیدند که حجم آن بهطور متوسط  85/2درصد  GDPرسمی است که از  89/35درصد
(در سال  )0440به  81/66درصد (در سال  )5102کاهش یافته است .رقم متناظر کشور
ایران 01/4 ،درصد برآورد (بهعنوان  56امین کشور) شده است .طبق آخرین برآورد انجام
شده در مطالعات داخلی ،حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در مطالعات داخلی 83/2 ،درصد

Schneider & et al.
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 GDPدر سال  0845بوده است (پیرایی و رجایی)0849 ،0؛ اما آنچه با توجه به سیاست-
های کلی کشور در مورد فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سالم و شفاف،
شناخت صحیح حجم اقتصاد زیرزمینی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،نیاز به وجود
اطالعات در سطح منطقهای در سطح استانی است .این در حالی است که در مطالعات
پیشین ،مطالعهای در راستای تعیین سطح اقتصاد زیرزمینی استانهای کشور انجام نشده
است .این در حالی است که با برآورد آن در سطح استانها (طی دوره زمانی 0831-49
بر اساس روش تقاضای پول) و با بررسی عوامل مؤثر بر آن میتوان راهکارهای مقتضی در
جهت کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی این استانها را پیشنهاد کرد.
این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،در بخش دوم ،مبانی نظری و
پیشینه تحقیق ذکر میشود .بخش سوم به روش تحقیق اختصاص دارد .یافتهها و نتایج
تحقیق در بخش ﭼهارم ارائه میشود و بخش پنجم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
سیاستی میپردازد.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2تعریف اقتصاد زیرزمینی
محققان در برآورد حجم فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده با مشکل تعریف اقتصاد زیرزمینی
مواجه هستند .یکی از تعاریف رایج عبارت است از :فعالیتهای اقتصادی که در حال حاضر
در تولید ناخالص داخلی احتساب نشده است (اشنایدر .)5112 ،5این تعریف مواردی که
مربوط به «خوداشتغالی» 8است را شامل نمیشود .اسمیت )0449( 9اقتصاد زیرزمینی را
بهعنوان تولید مبتنی بر بازار کاالها و خدمات تعریف میکند که ﭼه بهصورت قانونی و
ﭼه بهصورت غیرقانونی در تخمین  GDPمنظور نشده است.
در جدول ( )0خالصه آنچه میتواند بهعنوان فعالیتهای قانونی و غیرقانونی که لیپرت و
والکر ( )0441و اشنایدر ( )5109آنها را بهعنوان اقتصاد زیرزمینی در نظر میگیرند،
آورده شده است.
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جدول ( :)1طبقهبندیای از فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی
معامالت غیر پولی

معامالت پولی

فعالیتهای غیرقانونی
مبادله مواد مخدر ،کاالی سرقت شده ،قاﭼاق و تجارت با کاالهای سرقت شده ،تولید و
خریدوفروش مواد مخدر ،تنفروشی ،قمار ،قاﭼاق،
غیره،
تولید یا کشت مواد مخدر برای استفاده خود ،تقلب و غیره
سرقت برای استفاده خود
فعالیتهای قانونی
فرار مالیاتی
تخفیف
فرار مالیاتی
تخفیف مالیاتی
مالیاتی
درآمد گزارش نشده حاصل از
همه کارهایی برای معاوضه کاالها و تخفیفات
خوداشتغالی
کاری
خود یا خودشان انجام خدمات قانونی
مزایای جانبی دستمزد ،حقوق و دارایی حاصل
میدهند و یا همسایه
از کارگزارش نشده مربوط به
کمک میکند
خدمات و کاالهای قانونی
منبع :اشنایدر ( )5109و لیپرت و والکر)0441( 0

با توجه به جدول ( )0اشنایدر ( )5109یک تعریف وسیع از اقتصاد زیرزمینی ارائه میکند.
در این تعریف اقتصاد زیرزمینی شامل درآمد گزارش نشده حاصل از تولید کاالها و خدمات
قانونی (از طریق معامالت پولی و یا معامالت کاال به کاال) و بنابراین شامل همه فعالیتهای
اقتصادی که بهطورکلی میتوان مالیات بر آنها اعمال کرد؛ ولیکن بنا به دلیل گزارش
نشدن آن مالیاتی پرداخت نمیشود.
در این تحقیق ،تعریفی که پدرسون ( )5118و اشنایدر ( )5109از اقتصاد زیرزمینی
داشتند ،مورد توجه خواهد گرفت .اقتصاد زیرزمینی شامل تمام تولیدات کاال و خدمات
بازار پایه است که به دالیل زیر عمدا از دید مسئولین پنهان مانده است (اشنایدر:)5109 ،
 -0بهمنظور اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارزشافزوده و سایر
مالیاتها
 -5بهمنظور اجتناب از پرداخت هزینههای تأمین اجتماعی (مشارکتهای امنیت
اجتماعی)
 -8بهمنظور اجتناب از مواجهه با استاندارد بازار کار قانونی مانند حداقل دستمزد،
حداکثر ساعات کار ،معیارهای حفاظتی یا بهداشتی و مانند اینها
 -9بهمنظور اجتناب از مطابقت دادن با قوانین اداری مانند پر کردن فرمهای آماری
Lippert & Walker
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ازاینرو ،این مقاله با فعالیتهای معمولی اقتصادی که غیرقانونی هستند و مناسب ویژگی-
های جرمهای کالسیکی نظیر سرقت ،فروش مواد مخدر و غیره است ،نمیپردازد .از این
تعریف همچنین همه فعالیتهای اقتصادی غیر بازاری همانند کمک همسایه ،کارهای
خانگی و انجام کار خود خارج است.
 -2-2عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی
در یک تقس ـیمبندی کلی میتوان عوامل اثرگذار بر اقتصــاد زیرزمینی را در ســه زمینه
اقتصـادی ،سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد .این عوامل در جوامع مختلف ،دارای
تأثیر یکسـانی نیسـتند .بلکه نسـبت به شـرایط اقتصـادی ،سیاسی و اجتماعی آن کشور
تأثیرات متفاوتی دارند .همچنین ،اثرگذاری برخی عوامل در اقتصـاد زیرزمینی بهروشنی
مشـخص نیسـت و این به دلیل ماهیت اقتصاد زیرزمینی است .در این قسمت به معرفی
برخی از مهمترین این عوامل (بار مالیاتی ،تورم ،بیکاری ،درآمد سرانه و نرخ خوداشتغالی)
پرداخته میشود.
الف) بار مالیاتی :اشــنایدر ( )5119و بوهن و همکاران )5111( 0بر این باورند که نرخ
مالیات بر انتخاب بین فراغت و کار کردن فرد اثر دارد و عرضـهی کار در اقتصـاد سایهای
را تحریـک میکند .تانزی )5113( 5بیان میکند هنگامیکه مالیات وجود ندارد و یا
مالیات سـرانه تقریبا ثابت اسـت ،فعالیتهای اقتصـاد زیرزمینی با سرمنشأ مالیات وجود
ندارد (بوهن و همکاران .)5111 ،زمانی که مالیات افزایش یابد ،بخش کمتری از درآمد
تحققیافته برای افراد باقی میماند ،بنابراین مردم تشویق میشوند به سمت فعالیتهایی
روی آورند که امکان فرار از مالیات در آنها وجود داشــته باشــد؛ بنابراین با افزایش بار
مالیاتی میزان فرار مالیاتی و در نتیجه حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش مییابد.
البته در حوزه مالیات و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصــاد زیرزمینی باید به مفاهیمی از قبیل
اخالق مالیاتی و نیز روحیه مالیاتی توجه کرد .برخی از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل
اخالق مالیاتی مختلف جوامع اســت که مالیاتدهندگان کشــورهای مختلف ،گرایشهای
متفاوتی به فرار از پرداخت مالیات نشــان میدهند .روحیه مالیاتی بهصــورت انگیزه ذاتی
برای پرداخت مالیات ،تعریف میشــود .تعهد اخالقی بیشــتر نســبت به پرداخت مالیات
موجب میشـود که پنهانکاری و فرار یا اجتناب مالیاتی عمل غیراخالقی دانسـته شده و

Buhn & et al.
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مقدارش کاهش یابد و در نتیجه فعالیتهای زیرزمینی کم میشــود .از طرف دیگر نبود
نظام مالیاتی کارآمد و ســیاســتها و روشهای مســتمر و بلندمدت را میتوان از جمله
عوامل تشــدیدکننده حرکت به ســمت فرار از مالیات و ورود به بخش زیرزمینی دانســت
(جعفری صــمیمی و اکبری .)0845 ،این موضــوع در کش ـورهای درحالتوســعه ازجمله
کشورمان ،بهطور قابلمالحظهای مشهود است (سلیمیفر وکیوانفر.)0834 ،0
ﭼریستوپولوس )5118( 5نرخهای باالی مالیات و ناتوانی دولت در جمعآوری مالیات را از
عمدهترین دالیل گسترش اقتصاد زیرزمینی معرفی مینماید؛ زیرا معتقد است که افزایش
حجم مالیات پرداختی ،انگیزه برای شرکت در فعالیتهای زیرزمینی و فرار از پرداخت
مالیات را افزایش میدهد ،ولی باید توجه داشت که هیچ تضمینی وجود ندارد که تغییرات
مالیات بهصورت قرینه بر اقتصاد زیرزمینی تأثیر گذارد .بهعبارتدیگر ،شاید در زمان
افزایش بار مالیاتی افراد سریعتر به سمت اقتصاد زیرزمینی پیش روند؛ ولی احتماال کاهش
بار مالیاتی ،تأثیر اندکی بر اقتصاد زیرزمینی خواهد گذاشت .وی معتقد است که اگر
گستردهتر شدن اقتصاد زیرزمینی به علت باال بودن نرخ مالیات و تأمین اجتماعی باشد،
در این صورت این مسئله میتواند منجر به افزایش فرار مالیاتی شود .فرار مالیاتی نیز
بهنوبه خود میتواند منجر به افزایش کسری بودجه دولت شده و همین مسئله نرخ مالیات
را افزایش دهد و دوباره اقتصاد زیرزمینی بزرگتر شود .درواقع ،در این حالت گسترش
اقتصاد زیرزمینی به دلیل عکسالعمل افرادی که احساس میکردند بار مالیاتی بیشازحد
بر آنها توسط دولت وارد شده ،به وجود میآید (به نقل از هادیان و تحویلی.)0845،8
نادران و صدیقی )0831( 9از مجموع مطالعات انجام شده ،دو نتیجه کلی استخراج کرده-
اند:
 .0در بیشتر کشورهای توسعهیافته بار مالیاتی کل باالتر ،منجر به اقتصاد زیرزمینی باالتر
میشود.
 .5اگرﭼه در بیشتر مطالعات بهویژه مطالعات تجربی بار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی رابطه
مثبتی با یکدیگر دارند ،اما مطالعاتی که با توجه به منحنی الفر و یا محیط نهادی به
بررسی این موضوع پرداختهاند ،رابطه فوق را تحت شرایط خاصی تأیید میکنند و در غیر
1

)Salimifar & Keivanfar (2009
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این صورت ادعا میکنند که بار مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی بیتأثیر بوده و حتی در شرایط
خاصی اثر عکس دارد.
ب) تورم :افزایش سطح عمومی قیمت کاالهای مصرفی از دالیل افزایش حجم اقتصاد
زیرزمینی است .ازآنجاکه توزیع درآمد در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران ،وضعیت
نامطلوبی دارد ،با افزایش سطح عمومی قیمت کاالهای مصرفی از یک جنبه ،تعداد افراد
بیشتری زیرخط فقر قرار میگیرد .در توجیه این مورد باید گفت که باال رفتن سطح
عمومی قیمت کاالهای مصرفی ،بیشتر از افزایش حقوق و درآمد در بخش رسمی ،به
مفهوم بیشتر شدن اختالف هزینه از درآمد خانوارها خواهد بود .نتیجه آنهم توجیه
پذیرفتن خطرات ناشی از ورود به بخش زیرزمینی و پنهانی خواهد بود که گسترش
بیشازپیش بخش پنهان را به دنبال خواهد داشت .فزونی قیمتها نسبت به درآمدها باعث
شده است بخش بزرگی از افراد (ازجمله کارمندان و کارکنان) بهسوی شغل دوم روی
آورند و این شغل در بخش زیرزمینی خواهد بود؛ ﭼراکه امکان حضور یک فرد در دو شغل
رسمی همزمان وجود ندارد (سلیمی فر و کیوانفر .)0834 ،عالوه بر این ،تغییرات فزاینده
قیمتها میتواند موجب شمول نرخهای باالتر مالیاتی بر درآمد افزایشیافته افراد و بنگاهها
شود و پیشبینی مذکور را تقویت کند (عرب مازاریزدی.)0831،0
پ -بیکاری :در جوامع پیشرفته صنعتی بیکاری هزینههای زیـادی را بـر جامعــه
تحمیــل میکند و در کشورهای درحالتوسعه بیکــاری گســترده در پیونــد بــا فقــر
اقتصــادی میتواند خطرات بسیاری را متوجه جامعه و اقتصـاد نمایـد .رشـد بیکــاری،
انگیــزه فعالیــت در حوزههای غیرمجاز و ممنوعه را افزایش میدهد .ازاینرو بـه افـزایش
حجـم اقتصاد زیرزمینی کمک میکند (صامتی ،صامتی و داللی اصفهانی.)0833 ،5
درواقع ،بیکاری درنتیجه مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای نیروی کار به وجود
میآید .این عدم تعادل بازار کار میتواند به دالیلی ﭼون افزایش جمعیت ،جوان بودن
جمعیت ،افزایش هزینههای تأمین اجتماعی ،کاهش درآمد سرانه و تغییر اندازه و ترکیب
جمعیت و سن ورود به بازار کار باشد .رشد نرخ بیکاری تأثیر بسیار زیادی در گسترش
فعالیتهای زیرزمینی داشته و این عامل بر تصمیم فرد در انتخاب بین کار در بخش

)Arabmaziar-Yazdi (2000
)Sameti, Sameti & Dallali-Esfahani (2008
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رسمی و زیرزمینی اثر میگذارد و انگیزه فعالیت در بخش زیرزمینی را افزایش میدهد
(اهن و دیالریکا.)0441 ،0
رشد بیکاری در کشور ،انگیزه فعالیت در حوزههای ممنوعه و غیرمجاز را افزایش میدهد؛
اما در ادبیات اقتصاد زیرزمینی ،جهت اثرگذاری این متغیر مبهم پیشبینی میشود (گیلز،5
 0444و فری و هانمان)0444 ،8؛ ﭼراکه نرخ بیکاری ،شاخصی از عملکرد کالن اقتصادی
نیز به حساب میآید و افزایش آن میتواند حاکی از ورود به دوره رکود اقتصادی و کاهش
تقاضای نیروی کار ،ﭼه برای فعالیتهای رسمی و مجاز و ﭼه برای فعالیتهای غیرمجاز
و ممنوعه باشد (عرب مازاریزدی .)0831 ،گیلز و تدز ( )5115به دو نیروی مخالف هم در
ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و بیکاری تأکید دارند .از یکسو اقتصاد زیرزمینی از رشد
تولید ناخالص داخلی کم کرده که این خود به بیکاری میانجامد .از سوی دیگر برخی از
افرادی که در بخش رسمی شاغلاند ،قسمتی از اوقات خود را در مشاغل زیرزمینی مشغول
میشوند .پس ارتباط میان بیکاری و اقتصاد زیرزمینی مبهم است (تقی نژاد عمران و نیک
پور .)0845 ،9تانزی مینویسد که «رابطه بین اقتصاد سایهای و بیکاری مبهم است» .او
خاطرنشان میسازد که کارگران ناهمگون زیادی اقتصاد پنهان را تشکیل میدهند .بخشی
از این کارگران در دسته بیکاران طبقهبندی میشوند؛ ﭼون آنها بخشی از نیروی کار
رسمی میباشند و بخش دیگر کارگران پنهان را افراد بازنشسته ،مهاجران غیرقانونی،
خردساالن و اعضای خانواده (کسانی که عضوی از نیروی کار رسمی نمیباشند) ،تشکیل
میدهند.
ت) درآمد سرانه :گرﭼه شواهد نظری حاکی از اهمیت تأثیر این شاخص بر تحوالت
اقتصاد زیرزمینی است ،اما همانند بیکاری ،در مورد جهت اثرگذاری درآمد سرانه ابهاماتی
وجود دارد .انتظار بر این است که هنگام افزایش درآمد سرانه ،حجم اقتصاد زیرزمینی
کاهش یابد و از سوی دیگر ،ﭼون درآمد سرانه بیانگر وضع عمومی جامعه است رشد آن
بیانگر بهبود وضع اقتصادی و شرایط کسبوکار در تمام حوزههای اقتصادی در جامعه
ازجمله فعالیتهای ممنوعه و غیرمجاز در جامعه است .لذا اگر درآمد سرانه بهعنوان
شاخصی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود و نشانگر توسعه اجتماعی و اقتصادی
1
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نباشد ،میتوان انتظار وجود رابطه مثبت با اقتصاد زیرزمینی را داشت (خواجوی و
همکاران.)0841 ،0
ث)نرخ خوداشتغالی :بنا بر نظرات بردیگنون و زاناردی ( )0441پراکندگی معنیدار
بنگاههای کوﭼک و سهم بزرگ خودفرمانیان نسبت به کل نیروی کار ،از ویژگیهای مهم
و متمایزکننده کشورهایی است که با پدیده مافیای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی روبرو
هستند .به اعتقاد این محققان« ،هرﭼه سهم خودفرمانیان از نیروی کار بزرگتر باشد،
احتمال قوییتری برای انتقال هزینهها از مصرف به تولید (که از آن مالیات کسر شده
باشد) وجود دارد و تبانی با مشتریان آسانتر میشود» .ضریب انتظاری این متغیر در
مدل ،رابطهای مثبت میان نرخ خوداشتغالی و اقتصاد زیرزمینی را در اذهان تداعی
میکند .بهعبارتدیگر ،نظارت دولت بر بنگاههای کوﭼک به دالیلی همچون پراکندگی،
کوﭼک بودن ،سطح پایین درآمد مالیاتی متعلقه ،از توجیه اقتصادی برخوردار نمیباشد.
لذا دولت از نظارت قانونی خود صرفنظر میکند که این عامل انگیزه فرار مالیاتی و سایر
شیوههای متصل به اقتصاد زیرزمینی را تقویت میکند (شکیبائی و رئیسپور.)0836 ،5
همان طور که در مقدمه بیان شد ،مطالعات تجربی در خصوص برآورد حجم اقتصاد
زیرزمینی استانها در کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن انجام نشده است .در ادامه،
مطالعات خارجی و داخلی مرتبط که اخیرا آنجا شده آورده شده است.
کیگان8

در این خصوص ،اولین تالش برای اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی در جهان توسط
( )0423انجـام شـــد کـه در این مطـالعه از متغیرهای پولی برای اندازهگیری اقتصـــاد
زیرزمینی استفاده شده است .در مطالعات بعدی توسط فیاگ ( ،)0414تانزی 0431( 9و
 )0438و فری و وک-هانمان )0438( 2روشهای اندازهگیری این پدیده بسط و گسترش
یافت.
مدینا و اشنایدر ( )5101طی مطالعهای اندازه اقتصاد زیرزمینی  023کشور جهان را در
دوره  0440-5102برآورد کردند .در این پژوهش ،از مدل  MIMICکه یک رویکرد تئوری
محور است جهت تأیید اثرگذاری مجموعهای از متغیرهای علی برونزا (بار مالیاتی ،بار
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مقرراتی ،نرخ بیکاری ،نرخ خوداشتغالی ،شاخص آزادی اقتصادی و شاخص آزادی کسب-
و کار) روی متغیر پنهان (اقتصاد زیرزمینی) و همچنین اثر اقتصاد زیرزمینی روی
متغیرهای اقتصاد کالن (رشد اقتصادی ،نرخ ارز و نرخ مشارکت نیروی کار) استفاده شده
است .نتایج بیانگر این است که متوسط حجم اقتصاد زیرزمینی این کشورها طی دوره
مذکور 85/2 ،درصد  GDPرسمی است که از  89/35درصد از سال  0440به 81/66
درصد در سال  5102کاهش یافته است.
گول و همکاران )5101( 0طی مطالعهای تحلیل بلندمدت از عوامل تعیینکننده اقتصاد
زیرزمینی با استفاده از دادههای ایاالتمتحده طی سالهای  0311-5109ارائه میکنند.
در این راستا ،از عوامل اقتصادی و سیاسی برای بررسی این موضوع استفاده کردهاند .نتایج
نشان میدهد که میان عوامل اقتصادی ،رفاه اقتصادی بخش اقتصاد زیرزمینی را بیشتر
افزایش میدهد .درحالیکه با افزایش میزان باز بودن تجاری و بزرگ شدن دولت آن
کاهش مییابد و تورم اثر معنیداری را به لحاظ آماری نداشت .از لحاظ سیاسی ،اثربخشی
وتوی ریاست جمهوری و تأثیر همگنی حزب کنگره از لحاظ آماری ناﭼیز است .عالوه بر
این ،اقتصاد زیرزمینی ایاالتمتحده در هر دو جنگ جهانی افزایش را نشان میدهد.
هرﭼند که در کوتاهمدت روابط بین اقتصاد زیرزمینی و عوامل تعیینکننده آن تفاوتهای
قابلتوجهی را نشان میدهد.
اشــنایدر و همتنر ،)5109( 5با اســتفاده از رویکرد تابع تقاضــای پول ،حجم و توســعه
اقتصاد زیرزمینی را طی دوره  0431-5105برآورد کرده اند .نتایج حاکی از این است که
حجم اقتصـاد زیرزمینی بین  51درصد و  26درصد  GDPدر حال تغییر است .مهمترین
محرکهای اقتصاد زیرزمینی ،مالیات غیرمستقیم و بیکاری بودهاند.
آسیدو و استنگوس )5109( 8در مطالعه خود ،حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور غنا را
طی دوره زمانی  0438-5118برآورد نمودند .در این مطالعه برای تخمین اقتصاد
زیرزمینی از روش نسبت نقدی استفاده شده است .نتایج مطالعه نشان میدهد که متوسط
حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره تحقیق برابر با  91درصد تولید ناخالص داخلی غنا بوده
است؛ اما بااینوجود ،روند اقتصاد زیرزمینی در این کشور کاهشی است ،بهطوریکه حجم
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اقتصاد زیرزمینی در غنا از  29درصد در سال  0432به  52درصد در سال  0444کاهش
یافته است.
آریو و بکوا )5105( 0با استفاده از روش تقاضای پول ،عوامل تعیینکننده اقتصاد زیرزمینی
را شناسایی کرده و اندازه اقتصاد زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی را برای کشور نیجریه در
طول دوره  0412-5101بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که اندازه اقتصاد
زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی برای این مطالعه طی دوره مورد بررسی به ترتیب بین
 95/29 – 14/85درصد و  5/14 -6/12درصد بوده است .این نتایج همچنین ،رابطه
مثبتی را میان نرخ مالیات ،اندازه اقتصاد زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی نشان میدهد.
ماسیاس و کازاویالن ،)5114( 5طی مطالعهای حجم و تحول اقتصاد زیرزمینی مکزیک
را طی سه دهه گذشته با استفاده از یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد کردهاند .در
برآور د حجم اقتصاد زیرزمینی از رویکرد تقاضای پول استفاده شده که عالوه بر در نظر
گرفتن متغیرهای توضیحی مستقل استاندارد از متغیر انتقاالت پولی دریافت شده (این
موضوع با توجه به جهانیشدن و مهاجرت گسترده به دنیای توسعهیافته ،میزان پول
دریافتی در این نوع کشورها نسبت به از بسیاری از کشورهای درحالتوسعه پیشی گرفته
است) نیز استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که قبل از اواخر دهه  0431حجم
اقتصاد زیرزمینی حداقل به میزان دوسوم  GDPبرآورد شده است ،درحالیکه در دهه
گذشته آن در حدود یکسوم  GDPتثبیت شده است.
اولین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سال ( )0864توسط خلعتبری انجام
شده است .او در این مطالعه با استفاده از روش نسبت نقد ،حجم اقتصاد زیرزمینی ایران
در سال  0862را محاسبه نمود .در این مطالعه سالهای  0822و  0826بهعنوان سالهای
پایه ،برای برآورد اقتصاد زیرزمینی استفاده شده است .حجم اقتصاد زیرزمینی برای سال
 ،0862برابر  3درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
شریفکریمی و همکاران )0841( 8طی مطالعه خود حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در
دوره زمانی  0822-49با استفاده از روش تانزی برآورد کردند و عوامل اثرگذار بر آن را با
استفاده از روش یوهانسن-جوسلیوس و  VECMشناسایی کردند .با توجه به مقادیر برآورد
شده که روند روبه رشدی را نشان میدهد ،میانگین نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید
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ناخالص ملی در دوره موردبررسی حدود  06/5درصد میباشد .عالوه بر این ،دو عامل حجم
دولت و درآمد حاصل از منابع ،رابطه مثبت و معنیداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.
حسینی و نصرالهی )0846( 0در قسمتی از کار خود به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در
ایران طی دوره  0825-40پرداختهاند .در این مقاله بهمنظور تخمین حجم اقتصاد
زیرزمینی ،از مدلیابی معادالت ساختاری و روش شاخص ﭼندگانه-علل ﭼندگانه استفاده
شده است .در این مطالعه ،متغیرهای نرخ مؤثر مالیاتی ،درجه شهرنشینی ،شاخص توسعه
انسانی ،درجه مقررات دولتی ،بیکاری و توسعه مالی بهعنوان متغیرهای علل و متغیرهای
مصرف انرژی ،تقاضای پول و توزیع درآمد بهعنوان متغیرهای آثار در نظر گرفته شدهاند.
نتایج حاصل از این مطالعه ،مبین این است که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به
تولید ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی ( )0825-40معادل  51/63درصد بوده است.
مداح و محمدنیا سروری )0842( 5در مطالعه خود به بررسی رابطه بین فساد اقتصادی،
اقتصاد زیرزمینی و آلودگی محیطزیست کشورهای منتخب اوپک در ﭼارﭼوب الگوی
ارتباطات خطی ساختاری برای کشورهای منتخب اوپک ازجمله ایران طی دوره -5105
 5111پرداختند.
نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که اوال :رابطه مثبت و معنیداری بین فساد
اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد ،بهطوریکه با افزایش فساد اقتصادی بهاندازه یک
واحد ،اقتصاد زیرزمینی بهاندازه  1/18واحد افزایش مییابد .ثانیا :افزایش فعالیتهای
غیرقانونی در بخش اقتصاد زیرزمینی اثر مثبت و معنیداری بر رشد شاخصهای آلوده-
کننده محیطزیست دارند ،بهطوریکه با رشد اقتصاد زیرزمینی ،متغیرهای آلودهکننده
محیطزیست شامل انتشار دیاکسید کربن ،مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با
ضرایب  1/91 ،1/40و  -1/28تحت تأثیر قرار میگیرند.
پیرایی و رجایی ( )0849در مطالعه خود به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران و
بررسی ابعاد آن در طول دوره زمانی  0828-45پرداختهاند .بدین منظور با استفاده از
مدل شاخص ﭼندگانه-علل ﭼندگانه ،مهمترین علل و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشاندهنده آن است که در دوره زمانی
مورد بررسی ،اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است .بهطوریکه حجم آن از 1
درصد تولید ناخالص داخلی در سال  0828به  51درصد در سال  0815و تا  83/2درصد
)Nasrollahi & Hossein (2017
)Maddah& Mohammadnia-Sarvary (2017
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در سال  0845افزایش یافته است و از بین علتهای پیدایش اقتصاد زیرزمینی ،شاخص
بهاء کاال و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و
بعد از آن بار مالیاتی مستقیم ،شاخص باز بودن تجاری ،اندازه دولت و نرخ بیکاری به
ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.
امیدیپور و همکاران )0849( 0به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و میزان فرار مالیاتی در
اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری
( )VECMبرای دادههای ساالنه ( )0825-0845پرداختند .بر اساس یافتههای تحقیق،
دو متغیر «بار مالیاتی» و «نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی بر نسبت پول نقد در
گردش به حجم نقدینگی» در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی
و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند.
تقینژاد عمران و نیکپور )0845( 5ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی دوره (-0834
 )0821را به کمک روش پولی در سه سناریو بار مالیاتی ،بار مالیاتی و تورم و بار مالیاتی،
تورم و ضریب جینی برآورد کرده ،سپس اثرگذاری متغیرهایی مانند بار مالیاتی ،تورم،
نابرابری درآمد ،اندازه دولت و شکاف نرخ ارز را در قالب یک مدل اقتصادسنجی بررسی
کردند .برآورد مدل نشان داد که متغیرهایی ﭼون بار مالیاتی ،تورم ،نابرابری درآمد ،اندازه
دولت همگی بر اقتصاد زیرزمینی ایران اثر مثبت و معنیداری دارند؛ دراینبین بار مالیاتی
بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.
فالحتی و همکاران ،)0840( 8در مطالعه خود با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی
(پرسپترون ﭼندالیه) به بررسی و مدلسازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرار
مالیاتی در اقتصاد ایران طی سالهای  0821-31پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعه نشان
میدهد که گسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران دارای روند فزاینده است و در این خصوص
متغیرهای حجم دولت ،نرخ خوداشتغالی و باز بودن اقتصادی از مهمترین عوامل مؤثر بر
حجم اقتصاد پنهان در ایران است و متغیرهای بار مالیاتی و نرخ تورم اثر ضعیفتری در
تعیین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران دارد.

1

)Omidipour & et al. (2015
)Taghineghad & Nikpoor (2014
3
)Falahati & et al. (2012
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نصراللهی و همکاران )0840( 0طی مطالعهای به بررسی روند تحوالت اقتصاد زیرزمینی
در ایران پرداختهاند .در این مطالعه ،از مدل شاخصهای ﭼندگانه -علل ﭼندگانه که شکل
خاصی از مدلسازی معادالت ساختاری است ،استفاده شده است .در این مقاله ،متغیرهای
نرخ بیکاری ،بار مالیات مستقیم و نرخ رشد بار مالیات مستقیم ،نرخ تورم ،نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی سرانه ،نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت و شاخص سیاسی بهعنوان
علل و یا متغیرهای توضیحدهنده حجم اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شدهاند .متغیرهای
مصرف انرژی ،حجم سپردههای دیداری ،نرخ مشارکت مردان بهعنوان متغیرهای آثار در
نظر گرفته شدهاند .حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شده تقریبا  83هزار میلیارد ریال بوده
است که متغیر بار مالیات مستقیم بهعنوان مهمترین متغیر اثرگذار بر روی شکلگیری
فعالیتهای سایهای است و متغیر شاخص سیاسی و وضع دموکراسی در جامعه ،دارای اثر
مثبت و معنی دار بر حجم اقتصاد زیرزمینی است .متغیرهای نسبت جمعیت فعال به کل
جمعیت ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،رشد بار مالیاتی ،نرخ تورم و بیکاری در
درجه اهمیت بعدی جهت اثرگذاری بر حجم اقتصاد زیرزمینی قرار میگیرند.
مهرابی بشر آبادی و همکاران ) 0834( 5با استفاده از تکنیک تصحیح خطای برداری
( )VECMبه بررسی تأثیر حجم اقتصاد زیرزمینی بر رشد اقتصادی ایران برای سالهای
 0820-0836پرداختند .در این مطالعه ،برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی از روش
منطق فازی استفاده شده است .آنها از متغیرهای نرخ مؤثر مالیاتی و شاخصی از قوانین
و مقررات دولت بهعنوان عوامل ایجادکننده اقتصاد سایهای استفاده کردند .یافتههای
پژوهش نشان داد که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بین حجم اقتصاد زیرزمینی و
رشد اقتصادی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و در بلندمدت با افزایش  0درصد
حجم اقتصاد زیرزمینی ،رشد اقتصادی به میزان  1/85درصد کاسته میشود.
همان طور که در مطالعات داخلی قابل مشاهده است ،در سطح کشور حجم اقتصاد
زیرزمینی در سطح استانی برآورد نشده است و لذا ،باوجود ضرورتهایی که در مقدمه
بیان شد ،نیازمند توجه و بررسی است.

)Nasrolahi & et al. (2012
)Mehrabi-Basharabadi& et al.(2009
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 -3طراحی الگوی تحقیق
این پژوهش برحســب هدف کاربردی و برحســب روش توصــیفی-علی اســت .دادههای
موردنیاز برای انجام این پژوهش در ســطح  81اســتان کشــور 0طی دوره  0831-49از
طریق پورتال مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمعآوری شــده اســت .در این مطالعه در
وهله اول حجم اقتصـاد زیرزمینی اسـتانها برآورد میشود و در وهله دوم عوامل مؤثر بر
حجم اقتصاد زیرزمینی استانها مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3روش اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی
روشهـای متفاوتی برای برآورد اقتصـــاد زیرزمینی وجود دارد؛ حالآنکه هیچ روشـــی
بهترین نوع نیســـت .هر رویکرد نقـاط قوت و ضـــعفی دارد و نتایج مختص خود را ارائه
میدهـد .جـدول ( )5روشهای رایج برآورد را توصـــیف میکند .از بین این روشها ،در
مطالعات انجام شـده از روشهای تقاضـای پول و رویکرد متغیر پنهان بهطور گستردهای
استفاده شده است (اشنایدر و انست.)5118 ،5
جدول ( :)2روشهای اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی :روشهای مختلف
روش

ویژگیهای اصلی

رویکردهای مستقیم
بررسی نمونهای

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی با استفاده از دادههای نظرسنجی

ممیزی مالیاتی

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی حاصل از سنجش ممیزی درآمد مشمول مالیاتی
اعالمنشده

رویکردهای غیرمستقیم
آمار حســـابداری برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی بر اساس تفاوت بین آمارهای درآمد و هزینه در
حسابداری ملی.
ملی
آمــارهــای نیروی برآورد رشــد اقتصــاد زیرزمینی بر اســاس کاهش در مشــارکت نیروی کار در
اقتصــاد رســمی (فر بر این اســت که نیروی کار بهطورکلی میزان مشــارکت
کار
ثابت دارد)
معامالت

از دادههای مربوط به حجم کل معامالت پولی در اقتصــاد جهت محاســبه کل
تولید ناخالص داخلی (غیررسـمی بهعالوه رسـمی) ،اســتفاده میشود و سپس

استان البرز بنا به عدم وجود اطالعات آن در نظر گرفته نشده است
Schneider & Enste
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حجم اقتصـاد زیرزمینی از کم کردن  GDPرسمی از کل  GDPاسمی تخمین
زده میشود.

تقاضای پول

برآورد حجم اقتصــاد زیرزمینی با اســتفاده از تقاضــا برای پول با این فر که
معامالت زیرزمینی بهصـــورت نقدی صـــورت میگیرد و افزایش در اقتصـــاد
زیرزمینی ،تقاضا برای پول را افزایش خواهد داد.

نهادههای فیزیکی برآورد رشـد اقتصاد زیرزمینی با استفاده از مصرف برق با این فر که مصرف
برق بهترین شــاخص فیزیکی فعالیت کلی اقتصــادی اســت .در این روش نرخ
(مصرف برق)
رشـد  GDPرسـمی از نرخ رشـد کل مصرف برق کم میشود .این تفاوت رشد
اقتصاد زیرزمینی را برآورد میکند.
مدل
رویـکـرد مــتــغیر برآورد حجم اقتصـاد زیرزمینی بهعنوان تابعی از متغیرهای مشــاهده شده که
فر شـــده بر اقتصـــاد زیرزمینی اثر میگـذارد .بهعنوانمثال ،بار مالیاتی ،با
پنهان
مقررات دولتی و متغیرهایی که بهعنوان نشــانهای از وجود اقتصـــاد زیرزمینی
هستند نظیر پول نقد ،زمان کار رسمی ،بیکاری و غیره .مزیت این روش از این
بابت است که بهطور همزمان عوامل و اثرات متعددی را در نظر میگیرد.
منبع :اشنایدر و انست5118 ،

در پژوهش حاضر از روش تقاضای پول برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده شده
است .کاگان ،)0423( 0برای اولین بار از این روش استفاده نمود ،بعدها این روش توسط
گاتمن ( )0411و تانزی ( ،)0431بسط داده شد .فر اساسی در این روش این است که
تمام معامالت در این اقتصاد توسط پول نقد انجام میگیرد؛ بنابراین افزایش تقاضا برای
پول نقد میتواند بهعنوان شاخصی برای گسترش اقتصاد زیرزمینی منظور شود .تانزی در
مدل پیشنهادی خود مهمترین عامل افزایش اقتصاد زیرزمینی را نرخهای مالیاتی ذکر
مینماید .این روش در واقع از متداولترین روشها برای سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی
است (فرناندز و والسکو.)5102 ،5
در این مطالعه برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی از مدل تعمیمیافته تانزی ( )0431که
توسط فرناندز و والسکو ( )5102برای اندازهگیری حجم اقتصاد زیرزمینی بسط داده شده،
استفاده میشود (مدل .)0
()0

𝑡𝜇 ln(𝐶)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝑇𝑡 ) + 𝛽2 ln𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽3 ln 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 +

)Cagan (1958
Fernández & Velasco
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متغیر وابســـتـه ،مقـدار پول نقـد در اختیار عموم اســـت (پول در گردش) که از بانک
دادههای سـریهای زمانی بانک مرکزی به دسـت آورده شـده است .این متغیر در سطح
اسـتانی موجود نمیباشـد؛ لذا ،از متغیر جمعیت برای این هدف اسـتفاده شــده است .به
عبارتی ،همانند شـاخصـی که در مطالعه فرناندز و والسکو ( )5102استفاده شده ،در این
مطالعه این متغیر با ضـرب مقدار اسـکناس و مسـکوک در دست مردم به سهم جمعیتی
( )Cبه دست آمده است.
در خصـوص متغیرهای توضـیحی نیز ،اندازه بار مالیاتی ( )Tاز تقسیم درآمد مالیاتی به
 GDPهر اسـتان بهدسـت آمده است .متغیر توضیحی دیگر مورد استفاده ،تولید ناخالص
داخلی اسـتانها است که با استفاده از شاخص قیمت  CPIسال  ،0838ثابت شده است.
متغیر دیگر ،شـاخص تورم میباشـد که بر اســاس شــاخص  CPIشهری سال  0838هر
اسـتان محاسـبه شـده اســت .این مدل دو بار برآورد میشـود ،یکبار در وضـعیت عادی
( 𝑥𝑎𝑡)𝐶() و یکبار نیز با در نظر گرفتن ارزش صــفر برای نرخهای مالیاتی ( 𝑥𝑎𝑡𝑤)𝐶().
تفاوت بین این دو تخمین نشـاندهنده حجم پول نقد در گردش اقتصاد زیرزمینی است
(رابطه  .)8در مرحله بعد ،با کســر نتیجه بهدســت آمده از حجم پول ( ،)M1پول قانونی
( )LMبه دست آمده و با استفاده از رابطه مقداری پول بهصورت زیر ،سرعت گردش پول
محاسبه میشود.
𝑃𝐷𝐺
𝑀𝐿

()5

= 𝑉

در ادامه ،با این فر که سـرعت گردش پول در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد برابر
است ،حجم اقتصاد زیرزمینی ( )UEاز حاصلضرب حجم پول در اقتصاد غیررسمی (پول
غیرقانونی) در سرعت گردش پول بهصورت رابطه ( )9برآورد میشود:
()8

) 𝑥𝑎𝑡𝑤)𝐶( 𝐼𝑀 =  ((𝐶)𝑡𝑎𝑥 −

()9

𝑉 ∗ 𝑀𝐼 = 𝐸𝑈

 -2-3معرفی مدل بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی
بنا بر آنچه در ﭼارﭼوب نظری مطرح شد ،جهت بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد
زیرزمینی ،مدل ( )2در نظر گرفته شده است.
()2

)𝑆𝐿 𝐿𝑈𝐸𝐺 = 𝑓(𝐿𝑇, 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑃, L𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝐿𝑢,
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 :LGDPPلگاریتم درآمد سرانه ثابت شده به  :LUEGلگاریتم نســبت حجم اقتصــاد زیرزمینی بر
GDP
سال 0816
 :LSلگاریتم نرخ خوداشتغالی -نرخ کارکنان  :LTلگـاریتم بـار مالیاتی -میزان درآمدهای مالیاتی
به تولید ناخالص داخلی هر استان ضرب در .011
مستقل بخش خصوصی
 :Luلگاریتم نرخ بیکاری

الزم به ذکر است که دادههای موردنیاز برای برآورد از سالنامههای آماری استانها منتشر
شده توسط مرکز آمار ایران جمعآوری گردیده است.

 -4برآورد پارامترهای الگو
همانطور که در قســـمتهای قبل بیان شـــد ،یکی از اهداف این مطالعه برآورد حجم
اقتصـاد زیرزمینی اسـت ؛ لذا بخش یافته مشتمل بر دو قسمت الف) برآورد حجم اقتصاد
زیرزمینی و ب) عوامل مؤثر بر میزان حجم اقتصاد زیرزمینی پرداخته میشود.
 -1-4برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی
اندازه و حجم اقتصـاد زیرزمینی با توجه به روابط ( )0تا ( )9برآورد شــده است که نتایج
حاصـل از تخمین و برآورد حجم اقتصـاد زیرزمینی در شـکلهای ( )0و ( )5آورده شـده
است.
30.0

حجم اقتصاد زیرزمینی به GDP

25.9

25.0

21.4

20.0
16.6

15.0
10.0

9.8
7.0

5.0 5.5 4.9 5.9 4.3 4.3 4.7

3.6
2.3 2.6

5.0
0.0

شکل ( :)1نمودار میانگین اقتصاد زیرزمینی از  GDPاستانها در هر سال طی دوره
( 1331-44درصد)
منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در شـکل ( )0و جدول ( )8مشاهده میشود طی دوره  0831-0849سهم
اقتصـــاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی به لحاظ آماری در حال افزایش بوده اســـت.
بهطوریکه سـهمهای برآورد شـده از  5/8به  52/4درصـد رسیده است .برآوردها گویای
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این هســـتند که از ســـال  0841در واکنش به تغییرات تورم ،بار مالیاتی و میزان تولید
ناخالص داخلی ،میزان حجم اقتصــاد زیرزمینی از شــیب باالتری برخوردار شــده اســت
(جدول  .)8همانطور که مشـاهده میشود همه  81استان بررسی شده کشور ،طی دوره
 0831-49به لحاظ آماری در سطح خطای  2درصد دارای روند صعودی از حجم اقتصاد
زیرزمینی نسـبت به تولید ناخالص داخلی بودهاند .در کل در سطح کشور بهطور متوسط
به لحاظ آماری طی دوره مورد بررسـی سـاالنه  0/8درصد به نسبت اقتصاد زیرزمینی به
 GDPاضافه شده است.
جدول ( :)3نتایج رگرسیون روند روی حجم اقتصاد زیرزمینی در سطح استانها و
کشور
استان /کشور
کشور
آ .شرقی
آ .غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
ﭼهارمحال
خ.جنوبی
خ.رضوی

ضریب روند
***0/8
()1/115
***0/9
()1/119
***1/1
()1/110
**1/8
()1/1114
***1/4
()1/115
***9/10
((1/10
**1/1
()1/115
***1/16
()1/1110
***0/4
()1/119
**0/8
()1/116
***1/3
()1/110

استان /کشور
خ.شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه

ضریب روند
***5/3
()1/111
***0/8
()1/115
***5/11
()1/119
**1/3
()1/115
***5/11
()1/112
**1/9
()1/110
***0/5
()1/115
***51/5
()1/112
***1/2
()1/110
***1/9
()1/110
***0/9
()1/118

استان /کشور
کهگیلویه
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

ضریب روند
***5/0
()1/119
**1/1
()1/115
***1/2
()1/0
**9/8
()1/116
***1/6
()1/110
***0/2
()1/115
***0/0
()1/118
***1/3
()1/115
***0/4
()1/119

*به مفهوم این است که در سطح خطای  01درصد معنیدار است** .به مفهوم این است که در سطح خطای 2
درصد معنیدار است*** .به مفهوم این است که در سطح خطای  0درصد معنیدار است.
منبع :محاسبات تحقیق

031

برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی به روش تقاضای پول در استانهای...

در شــکل ( )5میانگین حجم اقتصــاد زیرزمینی هر اســتان طی دوره مورد بررســی آورده
شــده که طی آن به ترتیب ،اســتانهای ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،زنجان ،خراســـان
شــمالی ،یزد و ﭼهارمحال و بختیاری بهعنوان پنج اســتان اول در این شــاخص ،قلمداد
میشوند.
25.00

حجم اقتصاد زیرزمینی استان ها (درصد)

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

تهران
فارس
کرمان
گیالن
مازندران
کردستان
آ .غربی
اردبیل
خ.رضوی
گلستان
اصفهان
همدان
خوزستان
هرمزگان
بوشهر
آ .شرقی
کرمانشاه
سمنان
سیستان
مرکزی
قزوین
قم
خ.جنوبی
لرستان
چهارمحال
یزد
خ .شمالی
زنجان
کهکیلویه
ایالم

شکل ( :)2نمودار میانگین اقتصاد زیرزمینی از  GDPبرای هر استان طی دوره -44
1331
منبع :یافتههای تحقیق

 -1-4بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی
بنا بر آنچه از بخشهای پیشینه پژوهش و مباحث تئوریکی نتیجهگیری شد ،در راستای
بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی ،متغیرهای بار مالیاتی ،تولید ناخالص داخلی
سرانه ،تورم ،نرخ بیکاری و نرخ خوداشتغالی بهعنوان متغیرهای توضیحدهنده در مدل
مفهومی در نظر گرفته شدند.
در این راستا ،با توجه به نوع دادهها از مدل پانل دیتا استفاده شده است.
برای بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی ،رابطه ( )2بهصورت مدل اقتصادسنجی
(رگرسیون  )6برآورد شده است.
()6

𝑡𝑖𝜀  𝑈𝐸𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑇𝑖𝑡 +  𝛽2 GDPP +  𝛽3 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡 +  𝛽4 𝐿𝑢𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑠𝑖𝑡 +

برای برآورد این مدل در ابتدا با توجه به اینکه دادههای مورد مطالعه بهصورت دادههای
تابلویی هستند ،در ابتدا از آزمون  Fلیمر برای تشخیص انتخاب بین روش دادههای تابلویی
و روش دادههای ترکیبی جهت تعیین روش برازش مدل استفاده شده است .در این آزمون
فرضیه  H0بیانگر یکسان بودن عر از مبدأها (دادههای تلفیقی) و فرضیه مخالف ()H1
نشاندهنده ناهمسانی عر از مبدأها (دادههای تابلویی) است .در جدول ( )9نتایج آزمون
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 Fلیمر گزارش شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،در سطح خطای یک درصد
ناهمسانی عر از مبدأها معنیدار است .بنابراین فرضیه  H0مبنی بر استفاده از روش
دادههای تلفیقی به نفع فرضیه  H1رد شده و از روش دادههای تابلویی استفاده میشود.
در مرحله بعد بهمنظور انتخاب مدل مناسب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون
هاسمن استفاده شده است .فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود اثرات تصادفی و فرضیه
مقابل مبنی بر وجود اثرات ثابت است .خالصه نتایج این آزمون در جدول ( )9نشان داده
شده است .نتایج نشان میدهد که طی آزمون هاسمن در سطح خطای یک درصد فر
 H0را نمیتوان رد کرد .بنابراین ،استفاده از روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح
داده میشود.
با توجه به شرایط دادهها و نتایج حاصله تاکنون ،تنها از آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس
الگرانژ استفاده شده است .فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود همسانی واریانس و
فرضیه مقابل مبنی بر عدم وجود همسانی واریانس است .همانطور که در جدول ()9
گزارش شده است ،فر صفر این آزمون در سطح معنیداری  0درصد رد میشود.
همچنین ،برای بررسی خودهمبستگی پانل از آزمون وولدریج استفاده شده که نتایج بیانگر
تأیید وجود همبستگی بین پانلها در سطح خطای یک درصد میباشد .الزم به ذکر است
که آزمونهای مربوط به مانایی متغیرها باوجود تعداد کم دورههای زمانی مورد بررسی
طی مطالعه حاضر انجام نشده است.
پس درنهایت با توجه به نتایج حاصل از آزمونها و وجود واریانس ناهمسانی از مدل GLS
تعمیمیافته 0استفاده میشود که نتایج آن در جدول ( )9نشان داده شده است .نتایج
آزمون والد در ارتباط با معنیداری کلی مدل نشان میدهد که مدل در سطح باالیی (در
سطح خطای  0درصد) معنیدار است و بین متغیرهای توضیحی و وابسته رابطه قوی
وجود دارد.

)Feasible GLS (FGLS

1
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جدول( :)4تخمین رگرسیون ( )6با استفاده از روش FGLS

نوع آزمون

آماره
آزمون

pvalue

آزمون  Fلیمر

3/65

1/111

آزمون هاسمن

5/58

1/30

واریانس
آزمون
ناهمسانی والد

38/48

1/111

آزمون وولدریج

1/111 583.450

متغیر

PValue

ضرایب

آماره z

1/088
1/58
1/810
-1/568
-1/151
1/546

1/111
8/26
1/111
1/61
1/111
2/66
1/111 -9/65
1/304 -1/58
1/936
1/11
049/38
1/111

LT
LGDPP
Inff
Lu
Ls
عر از مبدأ
آماره والد:
 P-Valueآماره والد:

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول ( )9درمییابیم که در سطح خطای پنج درصد
ﭼهار متغیر توضیحی بار مالیاتی ،درآمد سرانه ،تورم ،بیکاری اثر معنیداری بر حجم
اقتصاد زیرزمینی دارند .نتایج حاکی از این است که متغیر بار مالیاتی به لحاظ آماری در
سطح خطای  2درصد اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی زمینی دارد و بهطور متوسط،
با افزایش یک درصدی بار مالیاتی حجم اقتصاد زیرزمینی  08درصد افزایش مییابد.
متغیر تورم نیز به لحاظ آماری دارای اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی است .بدین
ترتیب که بهطور متوسط با افزایش یک درصد در تورم ،به میزان  1/8درصد حجم اقتصاد
زیرزمینی افزایش مییابد .از دیگر عواملی که دارای اثر مثبت بر حجم اقتصاد زیرزمینی
دارد ،درآمد سرانه است .همانطور که در جدول ( )9قابل مشاهده است این عامل در
سطح خطای یک درصد بهطور متوسط دارای ضریب  1/58است .متغیر توضیحی دیگر
که به لحاظ آماری توضیحدهنده تغییرات حجم اقتصاد زیرزمینی میباشد ،نرخ بیکاری
است ک ه در سطح خطای یک درصد بر آن اثر منفی دارد .اما دراینبین ،به لحاظ آماری،
متغیر خوداشتغالی اثر معنیداری را روی حجم اقتصاد زیرزمینی نشان نمیدهد.

 -5نتیجهگیری
در این مطالعه حجم اقتصـاد زیرزمینی در سطح استانهای ایران برآورد گردید .بر اساس
نتایج به دســت آمده ،حجم اقتصــاد زیرزمینی در دوره مورد بررســی از روند صــعودی
برخوردار بوده اسـت .بنابراین ،با توجه به تبعات این روند صــعودی بر اقتصاد ایران ،الزم
است که عوامل مؤثر بر آن مورد شناسایی قرار گیرد تا سیاستهای الزم برای هدایت آن
اتخاذ شــود .با توجه به مبانی نظری و ادبیات پژوهش ،در این مطالعه تأثیر پنج متغیر بار
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مـالیاتی ،نرخ خوداشـــتغالی ،درآمد ســـرانه ،نرخ تورم و نرخ بیکاری بر حجم اقتصـــاد
زیرزمینی استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج این مطالعه ،حجم اقتصاد زیرزمینی با میزان بار مالیاتی رابطه مستقیم
دارد که این موضوع با مبانی نظری سازگار است .بهعبارتدیگر ،افزایش بار مالیاتی موجب
تقویت انگیزه فرار مالیاتی عوامل اقتصادی و ورود آنان به اقتصاد زیرزمینی میشود .این
موضوع نیازمند اتخاذ یک سیستم مالیاتی بهینه برای غلبه بر آن است .همچنین نتایج
بیانگر وجود رابطه مستقیم بین تورم و حجم اقتصاد زیرزمینی است .با افزایش تورم،
عدهی زیادی زیرخط فقر قرار میگیرند که این افراد برای تأمین معاش خود به فعالیتهای
زیرزمینی روی میآورند .با اجرای سیاستهای پولی مناسب و انضباط مالی دولت میتوان
از گسترش تورم و آثار زیانبار آن جلوگیری نمود.
بر طبق مبانی نظری درآمد سرانه از عواملی است که میتواند اثر مثبت و یا منفی روی
حجم اقتصاد زیرزمینی داشته باشد؛ حال آنکه طی مطالعه حاضر به لحاظ آماری ،اثر آن،
بهصورت مثبت بوده است .این میتواند ازاینجهت تفسیر شود که وضع اقتصادی و شرایط
کسبوکار در تمام حوزههای اقتصادی در جامعه دارای اثر مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی
بوده است .به عبارتی ،اگر درآمد سرانه بهعنوان شاخصی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته
شود و نشانگر توسعه اجتماعی و اقتصادی نباشد ،میتوان انتظار وجود رابطه مثبت با
اقتصاد زیرزمینی را داشت .عال وه بر این ،نتایج بیانگر وجود رابطه منفی بین نرخ بیکاری
و حجم اقتصاد زیرزمینی است .الزم به ذکر است که آمار نرخ بیکاری 0جمع آوری شده
در سرشماریها به فعالیتهای رسمی و غیررسمی حساس نیستند و همین مورد میتواند
 0تعریف نرخ بیکاری (مرکز آمار ایران) :افرادی که  7روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت
کارنکردهاند و دارای شغلی نیز نبودهاند در صورت داشتن دو شرط ذیل بیکار محسوب میشوند.
-1در  30روز گذشته برای جستجوی کار ،اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسساتی کاریابی،
پرسوجو از دوستان ،تماس با کارفرمایان ،مطالعه آگهیهای استخدامی و  ...انجام داده باشند.
-2آماده به کار باشند ،یعنی طی یک دوره  15روزه شامل  7روز گذشته و  7روز آینده آمادگی شروع کار را داشته
باشند ،همچنین افراد ذیل بیکار محسوب شدهاند.
در انتظار شروع کار جدید هستند ،یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوندو نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند.
در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند .منظور از «در انتظار بازگشت به شغلقبلی» این است که فرد قبال دارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست میدهد و پیوند رسمی شغلی ندارد
ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر میبرد.
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بر ارتباط منفی نرخ بیکاری و حجم اقتصاد زیرزمینی تأثیرگذار باشد .عالوه بر این نرخ
بیکاری ،شاخصی از عملکرد کالن اقتصادی است و افزایش آن میتواند حاکی از ورود به
دوره رکود اقتصادی و کاهش تقاضای نیروی کار ،ﭼه برای فعالیتهای رسمی و مجاز و
ﭼه برای فعالیتهای غیرمجاز و زیرزمینی باشد.
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